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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. IMBENI 
Αντιπροέδρου 

 
(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)1  

3-003 

Αλαβάνος (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω το εξής σηµαντικό κατά τη γνώµη µου: χθες ήρθα στο 
Στρασβούργο µέσω της πτήσης αριθ. 165, Αθήνα - Φρανκφούρτη, της Ολυµπιακής. Όταν το αεροπλάνο της Ολυµπιακής 
έφθασε στη Φρανκφούρτη περικυκλώθηκε από γερµανούς αστυνοµικούς. Κανείς δεν µιλούσε άλλη γλώσσα από τη 
γερµανική και δεν µπορούσαµε να βγούµε από το αεροπλάνο εάν δεν επιδεικνύαµε στους γερµανούς αστυνοµικούς το 
διαβατήριό µας. Υπενθυµίζω ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερµανία και η Γαλλία είναι χώρες οι οποίες ανήκουν στο 
Σένγκεν. 
 
Το κακό είναι ότι αυτό δεν ήταν µια εξαίρεση, είναι κάτι το οποίο γίνεται συστηµατικά, όπως πληροφορήθηκα, στο 
αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης µε τα αεροπλάνα που έρχονται από την Ελλάδα. Και εγώ, ως µέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όπου έχουµε ψηφίσει τόσες φορές περί Σένγκεν, θεωρώ και προσβλητικό και υποτιµητικό για τη δουλειά 
µας το γεγονός ότι, ενώ υπάρχει νοµοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, στην πραγµατικότητα αυτή 
παραβιάζεται συστηµατικά από τις γερµανικές αρχές. Επειδή δε αυτό αφορά και στη διακίνηση των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε να 
ερχόµαστε στο Στρασβούργο ως πρόσωπα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Σένγκεν.  

3-004 

Πρόεδρος. � Αξιότιµε κ. Αλαβάνο, νοµίζω � τουλάχιστον � ότι το κείµενο της παρέµβασής σας η Πρόεδρός µας θα 
πρέπει να το κοινοποιήσει στις αρχές της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και στις αερολιµενικές αρχές της 
Φρανκφούρτης, ώστε � δεν γνωρίζω ποιοι µπορεί να είναι οι λόγοι της παρούσης διαδικασίας � να µας παρασχεθεί 
τουλάχιστον κάποια πληροφορία που να παρέχει κάποια εξήγηση ή, εναλλακτικά, να τεθεί τέλος σ� αυτή τη διαδικασία 
που, συµφωνώ µαζί σας, δεν έχει µεγάλη σχέση µε τους κανόνες του Σένγκεν.  

3-005 

Hannan (PPE-DE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, τη ∆ευτέρα ενώ απουσίαζα και χωρίς καµία προηγούµενη ειδοποίηση, ο κ. 
Murphy, ο επικεφαλής της Οµάδας Βρετανών Σοσιαλιστών, έθεσε το θέµα της συµµετοχής µου στη στήριξη της δανικής 
εκστρατείας κατά του ευρώ. Ήταν πολύ προσεκτικός ώστε να µη µε κατηγορήσει για κάτι συγκεκριµένο αλλά ούτως ή 
άλλως κατάφερε να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι κατά κάποιο τρόπο είµαι ύποπτος. Θα ήθελα να καταγραφεί στα 
πρακτικά ότι η συµµετοχή µου στο δανικό δηµοψήφισµα ήταν εντελώς άσχετη από την εργασία µου σε αυτό το 
Κοινοβούλιο και ότι ποτέ δεν παρέβηκα κάποιον κοινοβουλευτικό κανόνα. Σε αντίθεση µε την εκστρατεία για το «ναι», η 
εκστρατεία για το «όχι» δεν µπορεί να βασιστεί ούτε στα χρήµατα των φορολογουµένων ούτε σε επιχορηγήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Είναι εξωφρενική η προσπάθεια του κ. Murphy να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι γίνονται έρευνες για το άτοµό µου 
όταν του είναι αδύνατο να προσκοµίσει στοιχεία ή καν να προβεί σε κατηγορίες εναντίον µου. ∆εν είναι σωστό τα Μέλη 
του Σώµατος να αναγκάζονται να ακούν τέτοιους αβάσιµους υπαινιγµούς. Θα σας ζητήσω να επιµείνετε στον κ. Murphy 
είτε να µε κατηγορήσει ευθέως ή να ζητήσει συγγνώµη.  

3-006 

Πρόεδρος. � Αξιότιµε κ. Hannan, φυσικά ο βουλευτής κ. Murphy είναι ελεύθερος να αποφασίσει το πώς και το αν θα 
απαντήσει.  

3-007 

Dupuis (TDI). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, πολύ συχνά διαµαρτυρόµαστε για τη στάση του Συµβουλίου απέναντί µας. Θα 
ήθελα να υπογραµµίσω ένα επεισόδιο µε ριζικά διαφορετικό χαρακτήρα, που συνέβη εχθές κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης για τις πολιτικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής. Είχαµε µία εισήγηση του Προέδρου του 
Συµβουλίου, του Επιτρόπου, και ακολούθησε συζήτηση. Στο τέλος της συζήτησης, λόγω µιας σχεδόν απόλυτης ακαµψίας 
της Προεδρίας, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και ο Επίτροπος Patten δεν µπόρεσαν ν� απαντήσουν στις πολυάριθµες 
ερωτήσεις που προέκυψαν από µια τόσο έντονη συζήτηση. Τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί το Κοινοβούλιο διαµαρτύρεται 
για τη στάση του Συµβουλίου. Εχθές ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ήταν παρών από τις 9.00 µέχρι τις 19.00 � ενώ οι 
παρόντες ευρωβουλευτές δεν ήταν ιδιαίτερα πολλοί � και εµείς εµποδίσαµε εκ των πραγµάτων και το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να απαντήσουν σε τόσο σηµαντικές ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοί µας. Αυτό το πράγµα δεν το βρίσκω 
και τόσο σωστό και, µάλιστα, στα όρια της καλής ανατροφής.  

3-008 

                                                           
1  Μεταβίβαση της αρµοδιότητος αποφάσεως στις επιτροπές (άρθρο 62 του κανονισµού): βλ. Συνοπτικά πρακτικά 
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Πρόεδρος. � Αξιότιµε κύριε Dupuis, δεν πιστεύω ότι επρόκειτο για άκαµπτη στάση του Προεδρεύοντος, µάλλον θα ήταν 
ένα qui pro quo, µια παρεξήγηση µεταξύ του Προεδρεύοντος εκείνης της στιγµής και των εκπροσώπων του Συµβουλίου 
και της Επιτροπής.  

3-009 

3-009 
Blak (PSE). � (DA) Κύριε Πρόεδρε, µε εξέπληξαν οι δηλώσεις του Άγγλου συναδέλφου, κ. Hannan, στα δανικά µέσα 
ενηµέρωσης, δηλώσεις τις οποίες έκανε ως µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν είχε εµφανισθεί ως ιδιώτης θα 
µπορούσε να είχε παίξει κάποιο ρόλο στη δανική προεκλογική εκστρατεία. Γενικά θεωρώ ότι ο κ. Hannan όφειλε να 
παραµείνει στην πατρίδα του την Αγγλία και να ασχολείται µε τα δικά του προβλήµατα, αφήνοντάς µας εµάς να 
ασχολούµαστε µε τα δικά µας στη ∆ανία. ∆εν µας χρειάζονται εµάς στη ∆ανία τέτοιας λογής καραγκιόζηδες.  

3-010 

Murphy (PSE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καθυστερήσω τις εργασίες πολύ, αλλά θαρρώ ότι ο κ. Hannan 
διαµαρτύρεται υπερβολικά! Εγώ ζήτησα κάτι πολύ απλό από την Πρόεδρο τη ∆ευτέρα. Η Πρόεδρος συµφώνησε να 
ικανοποιήσει το αίτηµά µου και µετέφερε το ζήτηµα στους κοσµήτορες. Αφού όµως ο κ. Hannan βρίσκεται εδώ σήµερα, 
ίσως θα µπορούσε να µας δώσει εγγυήσεις ότι θα κάνει καινούργια καταχώρηση στη δήλωση των οικονοµικών 
συµφερόντων του που θα λέει από πού προήλθαν τα χρήµατα. Οι ∆ανοί έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν πριν από το 
δηµοψήφισµα της 28ης Σεπτεµβρίου από πού προέρχονται οι πόροι για την εκστρατεία του «όχι». 

3-011 

Πρόεδρος. � Λοιπόν, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε τη συζήτηση, ούτε µπορούµε να µετατρέψουµε αυτήν την Αίθουσα 
σε παράρτηµα της συζήτησης που προηγείται του δηµοψηφίσµατος στη ∆ανία. Καταλάβαµε πλέον ποια είναι η ουσία του 
προβλήµατος. Ο καθείς θα συµπεριφερθεί όπως κρίνει καλύτερα.  

3-012 

∆ικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση 

3-013 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0201/2000) του κ. Watson, εξ ονόµατος της 
Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, για την πρόταση 
οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση [COM(1999) 638 � C50077/2000 � 
1999/0258(CNS)]  

3-014 

Watson (ELDR), εισηγητής. � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κα Klamt, την αρχική 
εισηγήτρια που ορίστηκε από την επιτροπή, της οποίας είχα την τιµή να προεδρεύσω ενόσω ασχοληθήκαµε µε το 
συγκεκριµένο ζήτηµα. Η κα Klamt έκανε ένα τεράστιο έργο για την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το 
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση. Αξίζει αναγνώριση για το έργο που επιτέλεσε και επιθυµώ να τη συγχαρώ. 
 
Εγώ κληρονόµησα το συγκεκριµένο κέρας της Αµάλθειας ως πρόεδρος της επιτροπής, διότι η κα Klamt κατά το τέλος της 
ψηφοφορίας στο στάδιο εξετάσεως στην επιτροπή ένιωσε ότι δεν µπορούσε πλέον να υποστηρίξει το κείµενο ως είχε και 
κατά συνέπεια το παρουσιάζω εγώ ενώπιον του Κοινοβουλίου σήµερα. 
 
Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για µια εξαιρετική έκθεση µε άριστα επιχειρήµατα και άριστη 
παρουσίαση, η οποία µάλιστα ετοιµάστηκε σε χρόνο άνευ προηγουµένου αν λάβουµε υπόψη τη σχετική έλλειψη πόρων 
στα τµήµατα που ασχολήθηκαν και τις απαιτήσεις που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πέρυσι στο Tampere. Η 
Επιτροπή προετοίµασε ένα εξαιρετικό προσχέδιο οδηγίας, το οποίο θα επιτρέψει σε υπηκόους τρίτων χωρών που είναι 
νόµιµοι κάτοικοι ενός κράτους µέλους της Ένωσης να κατοικήσουν σε ένα άλλο κράτος µέλος, όπως απαιτείται εάν 
στόχος µας είναι να δηµιουργηθεί ένας αληθινός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
 
Η Επιτροπή είπε, και πολύ σωστά κατά τη γνώµη µου, ότι ο στόχος µηδενικής µετανάστευσης που αναφέρθηκε σε 
προηγούµενες συζητήσεις στην Κοινότητα ποτέ δεν ήταν πραγµατιστικός, οπότε στόχευσε αντ� αυτού να υποβάλει 
πραγµατιστικές προτάσεις για την προστασία των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων χωρών σύµφωνα µε τις πολυάριθµες 
διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τα κράτη µέλη, όπως η Οικoυµεvική ∆ιακήρυξη τωv ∆ικαιωµάτωv τoυ 
Αvθρώπoυ και τα διεθνή σύµφωνα του 1966 για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και για τα οικονοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα. 
 
Είναι σαφέστατο ότι αναγνωρίζεται η σηµασία της νόµιµης µετανάστευσης. Αναγνωρίζεται επίσης, η σηµασία της 
οικογένειας ως µονάδας, ενώ η σπουδαιότητα της επιτυχούς έκβασης της ένταξης υπηκόων από τρίτες χώρες που 
κατοικούν νόµιµα στα κράτη µέλη της ΕΕ αποτελεί την καθ� εαυτή βάση αυτών των προτάσεων. 
 
Στην επιτροπή µου ασχοληθήκαµε µε διάφορους ακανθώδεις τοµείς, ιδίως δε µε το θέµα του δικαιώµατος της εισόδου των 
ανιόντων. Η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει σαφώς τη διαφορά νοµικής µεταχείρισης που υπάρχει µεταξύ των 
ανιόντων και κατιόντων. Είναι προφανές ότι υπό το πρίσµα του διεθνούς νοµικού πλαισίου, πρέπει να γίνει µνεία της 
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Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Η εν λόγω σύµβαση απαιτεί από τα κράτη να διασφαλίσουν ότι τα 
παιδιά δεν θα αποχωρίζονται τους γονείς τους. ∆εν υπάρχει παρόµοια σύµβαση για τους ανιόντες συγγενείς, αλλά είναι 
πασίδηλο πως εάν επιθυµούµε να σεβαστούµε τα ανθρωπιστικά ιδεώδη τότε πρέπει να δώσουµε την ευκαιρία στους 
υπηκόους τρίτων χωρών να φέρνουν τους εξαρτώµενους ανιόντες συγγενείς τους ώστε να ενταχθούν στην οικογένειά 
τους. Το συγκεκριµένο ζήτηµα προκάλεσε πολλές συζητήσεις στην επιτροπή. Χαίροµαι που βλέπω ότι υποβλήθηκε 
αριθµός τροπολογιών επί της τελικής έκθεσης, ειδικά οι τροπολογίες αριθ. 18 και 23, οι οποίες προτείνουν συµβιβασµό 
στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 
 
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ εν συντοµία σε ορισµένες από τις τροπολογίες που υποβάλλει η έκθεση της επιτροπής. Η 
τροπολογία αριθ. 3 ασχολείται µε την ανάγκη ύπαρξης δεδοµένων και αναγνωρίζει ότι προκειµένου να είναι 
αποτελεσµατική η εκτίµηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα χρειαστεί περισσότερες 
πληροφορίες από τα κράτη µέλη. Η τροπολογία αριθ. 5 αφορά τους ανιόντες. Κατά µίαν έννοια, το θέµα αυτό έχει 
καλυφθεί από τις συµβιβαστικές τροπολογίες αριθ. 18 έως 23. Η τροπολογία αριθ. 6 αναγνωρίζει τα πιεστικά προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν τώρα οι διοικητικές αρχές των κρατών µελών λόγω του φόρτου εργασίας που δηµιουργείται από τις 
απαιτήσεις που θέτει η επανένωση των οικογενειών. 
 
Η τροπολογία αριθ. 9 επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν διατάξεις οι οποίες είναι ευνοϊκότερες αυτών που 
προβλέπουν οι οδηγίες, και τονίζει ότι οι νέοι κανόνες που θεσπίζονται δεν πρέπει να έχουν ως συνέπεια την υποβάθµιση 
του τρέχοντος επιπέδου προστασίας. Η τροπολογία αριθ. 11 ασχολείται µε τους λόγους που ένα κράτος µέλος µπορεί να 
αρνηθεί την είσοδο ενός συγγενούς, όπως είναι οι λόγοι δηµόσιας τάξης, εσωτερικής ασφάλειας και δηµόσιας υγείας. Η 
τροπολογία µας επιχειρεί να τονίσει πως οποιοδήποτε κράτος µέλος επιθυµεί να αρνηθεί την είσοδο,  επικαλούµενο 
τέτοιους λόγους, οφείλει να παρέχει εξαιρετικά λεπτοµερή και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση. 
 
∆ε θέλω να σχολιάσω και τις 66 τροπολογίες που υποβλήθηκαν επί της έκθεσής µου, αλλά θα πω ότι ο τοµέας αυτός είναι 
άκρως περίπλοκος. Το Κοινοβούλιο είχε ελάχιστο χρόνο να διερευνήσει το θέµα, και αναπόφευκτα, δεν επιτεύχθηκαν στο 
στάδιο εξέτασης σε επιτροπή όλοι οι συµβιβασµοί που απαιτούνταν ώστε να καταλήξουµε σε ευνοϊκό αποτέλεσµα. Ως εκ 
τούτου, καλώ τους βουλευτές να κοιτάξουν προσεκτικά τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην Ολοµέλεια µε στόχο την 
επίτευξη συµβιβαστικών λύσεων, οι οποίες θα µας επιτρέψουν να σηµειώσουµε πρόοδο κατά τρόπο αποτελεσµατικό αλλά 
και ανθρωπιστικό.  

3-015 

Berger (PSE, COE), Συντάκτης γνωµοδότησης της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής αγοράς. - (DE) Κύριε 
Πρόεδρε, το έργο µου ως συντάκτη γνωµοδοτήσεως της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων ήταν σχετικά ευχερές σε σύγκριση 
µε εκείνο των συναδέλφων της αρµόδιας κατ'ουσίαν επιτροπής και θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους της 
αρµόδιας κατ΄ουσίαν επιτροπής για το αποτέλεσµα της εργασίας τους, παρότι χρειάζεται να συζητήσουµε ακόµη µερικές 
συµβιβαστικές τροπολογίες στην ολοµέλεια. 
 
Το έργο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ήταν εύκολο, διότι από νοµικής απόψεως η 
υποβληθείσα πρόταση οδηγίας δε γεννά προβλήµατα και διότι το περιθώριο διαµόρφωσης πολιτικής δεν είναι πολύ 
µεγάλο. Θα ήθελα επίσης να εξάρω ρητώς την επιµελητειακή ποιότητα της προτάσεως οδηγίας, κάτι που δεν µπορεί να 
ειπωθεί για όλες τις προτάσεις οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με το νέο Άρθρο 63 της Συνθήκης ΕΕ είναι εφεξής 
καθήκον της Κοινότητας να ρυθµίζει το ζήτηµα της οικογενειακής επανένωσης, και η Κοινότητα οφείλει να λαµβάνει τα 
µέτρα αυτά συµφώνως προς τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ειδικότερα συµφώνως προς την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των άλλων νοµοθετηµάτων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, που ανέφερε ήδη ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής µας Επιτροπής. 
 
Το δικαίωµα στο σεβασµό του οικογενειακού βίου είναι οικουµενικό δικαίωµα του ανθρώπου. Είναι αδιαίρετο και δεν 
µπορεί να επιφυλάσσεται µόνο στους πολίτες της Ένωσης. Κάτι τέτοιο, ειδικά κατά την περίοδο όπου επεξεργαζόµεθα εκ 
παραλλήλου τη Χάρτα των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, θα αποτελούσε επισφαλή προσέγγιση. 
 
Εφόσον πρόκειται εφεξής να ρυθµίζεται ο τοµέας της οικογενειακής επανένωσης σε κοινοτικό επίπεδο, χρειάζεται να 
καλυφθούν ακατανόητα και εν µέρει παράλογα κενά στο ισχύον νοµικό καθεστώς. Αυτό ισχύει ειδικώς για το δικαίωµα 
των ίδιων των πολιτών της Ένωσης να ζουν µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους, πολίτες τρίτου κράτους, στην πατρίδα 
τους και όχι να δύνανται να δηµιουργήσουν οικογένεια µόνο εφόσον ασκούν το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
εγκαθίστανται σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 
 
Ως εκ τούτου, από νοµικής απόψεως, δεν µπορούµε παρά να εκφράσουµε την ικανοποίησή µας για αυτήν την οδηγία και 
να ευχηθούµε πως η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δε θα τροποποιηθεί στην ουσία της στο Κοινοβούλιο και 
προ πάντων στο Συµβούλιο.  

3-016 

Klamt (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κατ΄αρχήν συµφωνούµε όλοι πως τα ανοικτά εσωτερικά σύνορα απαιτούν µια 
ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη πρόταση νοµοθετικής 
πρωτοβουλίας στον τοµέα αυτόν, η οποία αφορά το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης. ∆υστυχώς παρέλειψε να 
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πλαισιώσει αυτήν την πρόταση οδηγίας µε ένα γενικό σχέδιο. Σε τι χρησιµεύει να γνωρίζουµε ποιοι συγγενείς έχουν 
δικαίωµα εισόδου και παραµονής στην ΕΕ όταν δεν είναι γνωστό ποιες οµάδες µεταναστών, ποιοι λόγοι µετανάστευσης 
θα καλύπτονται από τη ρύθµιση και µε ποιο τρόπο; 
 
Επιπλέον καλούµεθα εδώ να ψηφίσουµε επί µίας νοµοθετικής πρωτοβουλίας, για την οποία δεν υπάρχουν απόλυτα 
βασικά δεδοµένα. Ούτε κοινή αξιολόγηση των δηµογραφικών εξελίξεων διαθέτουµε, ούτε γνωρίζουµε τι συνέπειες θα 
έχει αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία για τα κράτη µέλη. ∆υστυχώς, η έλλειψη συνολικής στρατηγικής και η απουσία 
στατιστικoύ υποβάθρου δεν είναι τα µόνα µεµπτά σηµεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχέει τη µετανάστευση για 
οικονοµικούς λόγους µε το άσυλο. Είµαι της άποψης πως η οικογενειακή επανένωση για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες 
χρήζει διαφορετικής ρυθµίσεως από την οικογενειακή επανένωση για µετανάστες. Για κάποιον, ο οποίος διώκεται από την 
πατρίδα του, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες απ΄ ότι για κάποιον, ο οποίος µεταναστεύει για οικονοµικούς 
λόγους. 
 
Απαιτείται µια σαφής διάκριση µεταξύ αιτούντος άσυλο και πρόσφυγα αφενός, και µετανάστευσης, δηλαδή οικονοµικής 
µετανάστευσης αφετέρου. Αυτή η διάκριση επιτρέπει την εισαγωγή ρυθµίσεων που προσήκουν στον κάθε άνθρωπο και 
στην περίπτωσή του. Μεγάλος αριθµός των τροπολογιών µου αποσκοπεί σ΄ αυτήν ακριβώς τη διάκριση. 
 
Ένα άλλο πρόβληµα της ενώπιόν µας οδηγίας είναι η διεύρυνση της έννοιας της οικογένειας. Έννοµη αξίωση σε 
οικογενειακή επανένωση θα έχουν και οι παππούδες, τα ενήλικα τέκνα και τα µη νυµφευµένα ζευγάρια. Εδώ διαφαίνεται 
το δίληµµα: δεν υφίσταται συνολικός σχεδιασµός για τον τοµέα της µετανάστευσης. Κι έτσι, προς το παρόν, η επανένωση 
των οικογενειών αποτελεί τη µόνη νόµιµη δυνατότητα µετανάστευσης. Οι προβλεφθείσες για την οικογενειακή 
επανένωση ρυθµίσεις, µε την ευρεία τους διατύπωση, ανοίγουν πεδίο για ανεξέλεγκτες καταχρήσεις. 
 
Αναλογιστείτε το εξής ερώτηµα: ποιος αποφασίζει και µε ποια κριτήρια αν δηλώνεται µια εικονική ελεύθερη σχέση µε 
σκοπό την µετανάστευση; Για αυτόν το λόγο ζητώ σε αρκετές από τις προτάσεις τροπολογίας µου να δοθεί προβάδισµα 
στην οικογένεια-πυρήνα. Ένα άλλο βασικό σφάλµα έγκειται στο ότι δεν προβλέπονται διόλου, στην πρόταση της 
Επιτροπής, µέτρα ενσωµάτωσης. ∆εν είναι δυνατό να φέρνουµε ανθρώπους σε µια ξένη χώρα χωρίς να δηµιουργούµε τις 
προϋποθέσεις ειρηνικής και φιλικής συνύπαρξης µεταξύ αλλοδαπών και ηµεδαπών. 
 
Εν κατακλείδι, οφείλω να υπογραµµίσω πως µε µία οδηγία στην παρούσα µορφή, φράζουµε το δρόµο σε µια 
αντικειµενική και παραγωγική συζήτηση για τον τοµέα της µετανάστευσης στο σύνολό του. Αν οι πολίτες αισθανθούν 
πως θα κατακλυσθούν από ένα κύµα µεταναστών, θα αντιδράσουν αρνητικά. 
 
Αν θεσπίσουµε διαφανείς, αποδεκτές ρυθµίσεις, θα αυξηθεί η αποδοχή της ενσωµάτωσης των ξένων. Με µετρηµένες και 
µελετηµένες λύσεις µπορούµε να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα όπως η ξενοφοβία αλλά και προβλήµατα της γήρανσης 
του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή όµως η πρόταση οδηγίας είναι µία πραγµατικά κακή προσέγγιση του 
προβλήµατος. Σας ευχαριστώ. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-017 

Terrón i Cusí (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι για τα λόγια της κ. Klamt. Εγώ θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ την 
Επιτροπή και τον Επίτροπο Vitorino για την πρόταση αυτή, που τη θεωρώ πληρέστατη, διεξοδική και καίρια σχεδόν ένα 
χρόνο µετά τη Σύνοδο Κορυφής του Τάµπερε. Σήµερα θα πρέπει να διευκρινίσουµε, στο Κοινοβούλιο αυτό, εάν 
επιθυµούµε οι µετανάστες και οι πρόσφυγες που διαµένουν νόµιµα µεταξύ µας να είναι µε τις οικογένειές τους, 
ανοίγοντάς τους την πόρτα σε µια κανονική ζωή και στην πλήρη ενσωµάτωση στην κοινωνία µας ή αν θα συνεχίσουµε να 
τροφοδοτούµε την ψευδαίσθηση ότι µεταξύ µας υπάρχουν συµπολίτες που είναι προσωρινοί και των οποίων ο τελικός 
προορισµός είναι να επιστρέψουν στα υποτιθέµενα σπίτια από τα οποία έφυγαν. 
 
Νοµίζω ότι το θέµα είναι αρκετά σηµαντικό ώστε να τύχει µιας προσπάθειας συναίνεσης. Όλες οι Οµάδες ήµασταν 
σύµφωνες στην επιτροπή, εκτός από το ΕΛΚ. Θα ήθελα σήµερα να στείλουµε το µήνυµα σ� αυτούς που ζουν ανάµεσά µας 
ότι τους αναγνωρίζεται το δικαίωµα να ζουν µε την οικογένειά τους. Η Οµάδα µου, κύριε Πρόεδρε, έχει την πρόθεση 
αυτή, παρόλο που θα ήθελα να ζητήσω, εξ ονόµατος της Οµάδος µου, να σκεφθεί η Επιτροπή δυο φορές µια πτυχή που 
περιλαµβάνεται στην υφιστάµενη οδηγία. Εφαρµόσαµε αυτές τις διατάξεις που συζητάµε σήµερα και στα άτοµα τα οποία 
βρίσκονται υπό επικουρική προστασία. ∆υστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν οµοιογενή κριτήρια, δεν 
υπάρχει εναρµονισµένη πολιτική ασύλου. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις σε πολλές χώρες και 
επ� αυτής της λεπτοµέρειας θα συµφωνούσα πράγµατι µε την κ. Klamt. 
 
∆εν εννοώ να απορριφθούν αυτά τα άτοµα - έχουν κάθε δικαίωµα να ζήσουν µε την οικογένειά τους - αλλά να σκεφθεί η 
Επιτροπή δυο φορές το θέµα και να αποτελέσουν αντικείµενο µιας µελλοντικής οδηγίας που θα περιλαµβάνει τα άτοµα 
υπό προσωρινή και επικουρική προστασία, εν αναµονή της µελλοντικής εναρµόνισης των πολιτικών ασύλου στην Ένωση. 
Κατά τα άλλα, συγχαίρω την Επιτροπή και ελπίζω να τύχει ευρείας και µαζικής υποστήριξης από τη Συνέλευση.  

3-018 
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Ludford (ELDR). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Οµάδα ELDR στηρίζει την παρούσα έκθεση επειδή αποτελεί θεµέλια λίθο 
για την οικοδόµηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σεβόµενη τις κατευθύνσεις που χάραξε η Σύνοδος 
Κορυφής του Tampere, σύµφωνα µε τις οποίες η διασφάλιση του δικαιώµατος της ελεύθερης διακίνησης των υπηκόων 
τρίτων χωρών που κατοικούν νόµιµα στην ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα. Πρόκειται για µια αδικία που πρέπει να 
αποκατασταθεί. 
 
Όπως και η κα Terrón i Cusí, εκπλήσσοµαι από τη στάση της Οµάδας PPE-DE, η οποία κατά κανόνα δίνει µεγάλη έµφαση 
στις οικογενειακές αξίες, ωστόσο σήµερα υπονοµεύει την οικογένεια αντιτιθέµενη στην επανένωση, η οποία συµβάλλει 
στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών που είναι νόµιµοι κάτοικοι. Η στάση τους µας φαίνεται διεστραµµένη. 
 
Σχετικά τώρα µε ορισµένα συγκεκριµένα σηµεία της έκθεσης, πρώτα από όλα έχουµε το θέµα της συµπερίληψης των 
δικαιούχων συµπληρωµατικής προστασίας. Θα περιµένουµε να ακούσουµε τον κ. Vitorino, αλλά φηµολογείται ότι η 
Επιτροπή θα αποδεχτεί τροπολογίες για τον αποκλεισµό των εν λόγω δικαιούχων. Η Οµάδα ELDR εκφράζει τη λύπη της 
για µια τέτοια εξέλιξη, διότι πιστεύουµε ότι οι δικαιούχοι συµπληρωµατικής προστασίας πρέπει να συµπεριληφθούν όπως 
και οι πρόσφυγες. Είναι µακρόχρονοι κάτοικοι και δεν έχουν σχέση µε τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Θα 
ακούσουµε προσεκτικά τη συζήτηση διότι είναι διακαής µας πόθος να περάσουν τα βασικά κοµµάτια της πρότασης. 
 
Όσον αφορά τους ανιόντες,  θεωρούµε ότι η τροπολογία αριθ. 20 είναι περιττή, διότι υπάρχει ένα γενικό δικαίωµα στο 
άρθρο 9 της πρότασης για την εφαρµογή ενός ελέγχου απορίας χωρίς διακρίσεις σε όλους όσους εισέρχονται στη χώρα. 
Μολαταύτα, είµαστε πρόθυµοι να την κοιτάξουµε εάν είναι να συµβάλει στην επιβίωση της έκθεσης. 
 
Είναι σηµαντικό να είµαστε εντελώς σαφείς όσον αφορά τους ανύπαντρους συντρόφους. Η πρόταση δεν θα αναγκάσει τα 
κράτη µέλη να παράσχουν νοµική αναγνώριση σε ανύπαντρα ζευγάρια, αλλά εάν την παρέχουν τότε πρέπει να 
µεταχειρίζονται τους ανύπαντρους συντρόφους ως συζύγους. Έχει υπάρξει πολλή παραπληροφόρηση για αυτό το ζήτηµα, 
η οποία έχει κυρίως προκληθεί από τους συντηρητικούς στο Ηνωµένο Βασίλειο � διάφοροι τίτλοι λαϊκών εφηµερίδων για 
εξωφρενικές ραδιουργίες εκ µέρους της ΕΕ να εξαναγκάσει το ΗΒ να δεχτεί τους οµοφυλόφιλους εραστές των 
προσφύγων. Τέτοιες στάσεις προκαλούν οµοφοβικές προκαταλήψεις και τις καταδικάζω.  

3-019 

Ceyhun (Verts/ALE). -(DE) Κύριε Πρόεδρε, σήµερα θα ψηφίσουµε µία έκθεση, η οποία έχει προκαλέσει πολιτική 
αναταραχή σε µερικά κράτη της ΕΕ. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο επίτροπος Vitorino επιτέλεσαν πολύ καλό 
έργο, και γι΄ αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω εξ ονόµατος της οµάδας µου. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην έκτακτη σύνοδό του στο Tampere επιβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
εξασφαλίσει τη δίκαιη µεταχείριση υπηκόων τρίτων κρατών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί αυτήν την απόφαση. Η 
οδηγία είναι καταλυτική και θα έπρεπε να τεθεί σε εφαρµογή το ταχύτερο δυνατό. ∆υστυχώς υπήρξαν και υπάρχουν 
ακόµη επιφυλάξεις κατά της συµπερίληψης προσφύγων µε καθεστώς προσωρινής προστασίας στην οδηγία, όπως και κατά 
της αναγνώρισης σχέσεων µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου ως βάσεως για την οικογενειακή επανένωση. 
 
Αυτή η αντιδικία δείχνει για άλλη µία φορά πως η πολιτική ενσωµάτωσης και µετανάστευσης παραµένει µήλον της έριδος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο διακυβεύονται πολλά. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να καταστεί δυνατή η επανένωση 
υπηκόων τρίτων κρατών µε συγγενείς που ζουν χωριστά. Πρόκειται για µια επιθυµία, την οποία θα έπρεπε κατά βάση να 
υποστηρίζει ο καθένας, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά -είτε είναι παιδιά προσφύγων είτε παιδιά µεταναστών- και ειδικά 
αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν µια προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Απεναντίας, στην πολιτική συζήτηση επιδιώκεται η δηµιουργία αρνητικού κλίµατος κατά της οδηγίας αυτής. ∆εν 
µπορούµε παρά να ελπίζουµε, ότι η πλειοψηφία του Σώµατος θα υποστηρίξει την οδηγία στη µορφή που την υπέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω πως οι σοσιαλιστές συνάδελφοί µου αναµένουν δήλωση του κυρίου Vitorino, µε την 
ελπίδα πως, υπό την πίεση ορισµένων υπουργών Εσωτερικών των κρατών της ΕΕ, θα θυσιαστούν οι πρόσφυγες στην 
οδηγία αυτή. Λυπούµαι για την απόφαση αυτή, και λυπούµαι διότι, απ΄ ότι φαίνεται, στο εκλεκτό µας Κοινοβούλιο ο 
λόγος των υπουργών Εσωτερικών έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από αυτόν των βουλευτών, που υποτίθεται ότι αποφασίζουν 
µε γνώµονα τη συνείδησή τους. 
 
Γι�αυτό το λόγο απευθύνω για µια ακόµη φορά έκκληση, να υποστηρίξουµε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να 
δώσουµε επιτέλους το στίγµα για µια σύγχρονη, ανθρώπινη πολιτική κοινωνικής ενσωµάτωσης προσαρµοσµένη στις 
επιταγές της εποχής. Ελπίζω πως οι Σοσιαλιστές δεν θα κλείσουν αυτήν τη συµφωνία µε τους συντηρητικούς.  

3-020 

Sylla (GUE/NGL). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για µία φορά, κατ�εξαίρεση, να συγχαρώ την Επιτροπή για το 
σοβαρό και ισορροπηµένο έργο της γιατί, πάρα πολύ συχνά, όταν γίνεται λόγος για θέµατα που άπτονται της 
µετανάστευσης, η εµπάθεια, οι εκρήξεις και οι πολιτικάντικες υστεροβουλίες µάς εµποδίζουν να σκεφτούµε µε 
αντικειµενικότητα και να προχωρήσουµε. 
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Εξετάζοντας σε βάθος το δικαίωµα του να ζει κανείς µε την οικογένειά του, προσδιορίζοντας επακριβώς τους όρους 
εφαρµογής του, το κείµενο µας επιτρέπει να διεξαγάγουµε µία πραγµατική συζήτηση. Αντί να αντιµετωπίζει µε 
προκαταβολική καχυποψία όσους θέλουν να ζήσουν µε τον/την σύζυγό τους και τα παιδιά τους, όπως γίνεται συχνά, το 
κείµενο αναγνωρίζει, αντίθετα, το θεµιτό ενός τέτοιου δικαιώµατος, αν και, στην εποχή µας, το δικαίωµα αυτό θα έπρεπε 
ουσιαστικά να ισχύει, για παράδειγµα, και για τους οµοφυλόφιλους, χωρίς να αφήνει απ' έξω καµµία κατηγορία, όπως 
µόλις είπε ο συνάδελφος µιλώντας συγκεκριµένα για τους αιτούντες άσυλο. 
 
Το κείµενο σηµειώνει επίσης ότι, σήµερα, απαντώνται πολλοί τύποι οικογένειας στις κοινωνίες µας, ιδίως ορισµένες 
µορφές ελεύθερης συµβίωσης και, εποµένως, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται διακρίσεις κατά των µεταναστών που θα τις 
επέλεγαν. Συµβάλλει έτσι ώστε να δοθεί ένα πραγµατικό νόηµα στην "ένταξη". Αυτή η πρόταση οδηγίας, µε την 
εναρµόνιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών, έχει το πλεονέκτηµα ότι παρέχει νοµική προστασία και σταθερότητα 
στους µετανάστες και, κυρίως, ότι τους προστατεύει από τις διακυµάνσεις των εθνικών πολιτικών. 
 
Εύχοµαι, λοιπόν, οι µελλοντικές εργασίες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να εµπνευστούν από αυτό το παράδειγµα. 
Ίσως τότε να µπορέσουµε να µιλήσουµε περισσότερο για ισότητα δικαιωµάτων και για τη, θετική συχνά, συµβολή της 
µετανάστευσης, όταν ρυθµίζουµε ουσιώδη ζητήµατα για την ένταξη και την καταπολέµηση της ανεργίας, της 
αβεβαιότητας, της βίας και των διακρίσεων που στρέφονται κατά των µεταναστών. 
 
Η µετανάστευση δεν είναι πρόβληµα. Αντίθετα, πρέπει να αποφασίσουµε να µιλήσουµε για τα πραγµατικά προβλήµατα 
της ανισορροπίας µεταξύ Βορρά-Νότου που συχνά ωθούν πολλούς άντρες και γυναίκες να ξεφύγουν από την αθλιότητα. 
Πρέπει να αναγνωρίσουµε, επίσης, ότι οι µεταναστευτικές ροές προς τις χώρες της Ένωσης έχουν παραµείνει λίγο πολύ 
σταθερές εδώ και δύο δεκαετίες. Με άλλα λόγια, το µόνο που κατάφεραν τα κράτη όποτε εφάρµοσαν περιοριστικούς 
νόµους ήταν, όχι να µειώσουν το συνολικό αριθµό των εισερχοµένων, αλλά να µειώσουν απλώς τον αριθµό των νόµιµων 
µεταναστών, αυξάνοντας και δηµιουργώντας λαθροµετανάστες. 
 
Το παρόν σχέδιο οδηγίας, εδραζόµενο σε αυτές τις αξίες, θα έχει έτσι όχι µόνο θετικές συνέπειες για τους µετανάστες και 
τις οικογένειές τους αλλά και µία πραγµατικά συµβολική δύναµη για την υποδοχή και την ένταξη. Εύχοµαι πραγµατικά, 
στις εργασίες που θα ακολουθήσουν, να µπορέσουµε να τηρήσουµε την ίδια γραµµή.  

3-021 

Gollnisch (TDI). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί µου συνάδελφοι, το κείµενο που µας προτείνεται, όπως, εξάλλου, και 
το σύνολο της µεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθείται από τα ευρωπαϊκά όργανα, εκφράζει µία ανησυχητική 
εκτροπή. 
 
Ασφαλώς, ήταν θεµιτό να ανησυχούµε για τις επιπτώσεις µίας ορισµένης µορφής καπιταλισµού για τους εργαζόµενους, οι 
οποίοι αποκόπτονταν από την αρχική τους οικογένεια, µε ό,τι µπορούσε αυτό να σηµαίνει για τον ξεριζωµό τους. Σήµερα, 
όµως, έχουµε αποµακρυνθεί πάρα πολύ από αυτήν την κατάσταση. 
 
Αυτό που κάποτε δεν ήταν προσωρινές συµβάσεις εργασίας � και αυτό, µόνο στις καλύτερες περιπτώσεις � τείνει να 
καταστεί µόνιµη εγκατάσταση. Αυτό που κάποτε ήταν οριστικό για ένα άτοµο, τείνει να λάβει οριστική µορφή και για όλο 
του το περιβάλλον. Την κοντινή του οικογένεια, πρώτα, αλλά και την εκτεταµένη του οικογένεια και ξέρουµε πόσο 
µεγάλη είναι αυτή η εκτεταµένη οικογένεια, λαµβανοµένων υπόψη των κοινωνικών δοµών των χωρών προέλευσης, όπου 
τα ληξιαρχικά στοιχεία ορισµένες φορές είναι πολύ στοιχειώδη. Και στη συνέχεια, από την εκτεταµένη οικογένεια, τα 
αδέλφια, τα ξαδέλφια, τα ανήψια, τους γονείς, τους παππούδες, περνούµε στην πολυγαµική οικογένεια. Από την 
πολυγαµική οικογένεια � γιατί, ποιος ο λόγος να ευνοούνται µόνο οι οικογενειακοί δεσµοί; � περνούµε στην ελεύθερη 
συµβίωση και, σύντοµα, όπως πρότεινε ο προηγούµενος οµιλητής, ο κ. Sylla, θα περάσουµε και στην απλή 
οµοφυλοφιλική σχέση. Αυτό δείχνει πόσο µεγάλοι είναι οι κίνδυνοι της εκτροπής της πολιτικής αυτής. 
 
Θα φτάσουµε σε αυτό που βλέπουµε, άλλωστε, µπροστά στα ίδια µας τα µάτια. Πρόκειται για µία πραγµατική 
µετανάστευση-αυτοκτονία ενός πληθυσµού, οργανωµένη από τα κράτη µέλη, καθώς, επίσης, και από τα ευρωπαϊκά 
όργανα. Πρόκειται για την κατάφωρη αυτοκτονία της Ευρώπης. Η µόνη λύση που αξίζει να ονοµάζεται λύση συνίσταται 
στην οργάνωση της οικογενειακής επανένωσης αλλά στη χώρα προέλευσης, µε τη στήριξη της πολιτικής συνεργασίας 
προς την οποία θα έπρεπε να διοχετευτούν αυτοί οι πόροι. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-022 

Hager (NI). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ακόµη συγκλονισµένος από τη συνεχιζόµενη καταδίκη χωρίς δίκη της Αυστρίας από 
τα άλλα 14 κράτη µέλη, θέλω να πω για την υποβληθείσα έκθεση, ότι λυπούµαι για τους χειρισµούς, στην αρµόδια κατ΄ 
ουσίαν επιτροπή, που είχαν την πράγµατι ασυνήθιστη έκβαση, να µην µπορεί η εισηγήτρια να ενστερνιστεί το αποτέλεσµα 
και να αποσύρει εν τέλει την υπογραφή της. Οι εύστοχες και αιτιολογηµένες τροπολογίες της εισηγήτριας - τις οποίες η 
ίδια σήµερα παρουσίασε και αιτιολόγησε εκ νέου, και που εγώ µπορώ να δεχθώ - όπως και άλλων µελών της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, απερρίφθησαν άνευ ετέρου και δε συζητήθηκαν όπως έπρεπε για λόγους, κατά την άποψή 
µου, πολιτικο-ιδεολογικούς. 
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Καταδικάζοντας αυτήν την άκριτη στάση, παραπέµπω µεταξύ άλλων στην απόφαση της ∆ιασκέψεως των Προέδρων των 
Κρατιδίων της Αυστρίας, της 17ης Μαΐου 2000, µε την οποία όλοι οι νέοι Πρόεδροι, οµόφωνα, και µάλιστα ανεξαρτήτως 
κοµµατικής απόχρωσης, απέρριψαν την πρόταση οδηγίας στην παρούσα µορφή. Λυπούµαι για τους χειρισµούς στην 
κοινοβουλευτική επιτροπή, επειδή πιστεύω πως, ακριβώς σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα, µια τόσο αυθαίρετη µέθοδος 
µάλλον βλάπτει παρά ωφελεί.  

3-023 

Pirker (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το ενώπιόν µας έγγραφο συνιστά, όπως και η έκθεση, 
παρασήµανση. Άλλο αναφέρεται στον τίτλο του εγγράφου, κι άλλο περιέχεται πραγµατικά στο έγγραφο. Θα εγκρίναµε µε 
ενθουσιασµό την οικογενειακή επανένωση, γιατί είναι ζήτηµα βαθύτατα ανθρώπινο, και αποτελεί επιπλέον τον πυρήνα 
ενός παράγοντα ενσωµάτωσης, εδώ όµως πρόκειται για κάτι το διαφορετικό. Εδώ πρόκειται για την έναρξη µιας 
συζητήσεως περί κοινωνικής πολιτικής, για το πόσο µπορεί να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων σε επανένωση πέραν 
της οικογένειας. 
 
∆ιατυπώνετε εδώ πρόταση για τα µη νυµφευµένα ζευγάρια, για τους γονείς και τα τέκνα τους που θα ακολουθήσουν, και 
βάσει της προτάσεώς σας αρκούν µαρτυρίες από το κράτος προελεύσεως για να τεκµηριωθεί η σχέση του ζευγαριού - 
όποια κι αν είναι αυτή. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται για τα τέκνα ή τους γονείς που ακολουθούν δικαιώµατα όµοια µε αυτά 
των πολιτών της Ένωσης στους τοµείς της εκπαίδευσης, της εργασίας και της κοινωνικής µέριµνας. Τα δίκτυα 
λαθροµετανάστευσης και παραχάραξης κρατικών εγγράφων θα σας ευγνωµονούν που υποστηρίζετε αυτήν την πρόταση, 
ενώ οι πολίτες - να είστε βέβαιοι - θα αντιδράσουν µε αγανάκτηση. 
 
Επιπλέον, υποβάλλετε την πρόταση για τον πολλαπλό γάµο, δηλαδή η πρώτη σύζυγος γίνεται δεκτή µε τα τέκνα και τους 
ανιόντες, αλλά σ΄ αυτό το έγγραφο λέτε ακόµη πως φυσικά είναι δυνατό να ακολουθήσει και η επόµενη σύζυγος µε την 
ακολουθία της, εφόσον το απαιτεί το συµφέρον του παιδιού. Το ερώτηµα που προκύπτει, είναι: Πόσο θα ανοίξουµε τις 
πύλες στην ανεξέλεγκτη µετανάστευση; 
 
Για εµάς η πρόταση που συζητείται εδώ δεν είναι παραδεκτή. ∆εν υπάρχει µια γενική σύλληψη, δεν υπάρχουν βασικά 
δεδοµένα, δεν υπάρχει διαφοροποίηση, και µάλιστα υπερβαίνετε τα όρια που θέτει η συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία 
απαιτεί να λαµβάνεται υπ΄ όψιν η δυνατότητα του κάθε κράτους για κοινωνική ενσωµάτωση. Την ψήφο µας στο 
υποβληθέν έγγραφο θα την δώσουµε, µόνο εφόσον γίνουν δεκτές οι τροπολογίες µας και η πολιτική γραµµή µας. 
 
(Χειροκροτήµατα από τη δεξιά πτέρυγα)  

3-024 

Hazan (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, µετά τα πρόσφατα γεγονότα στο Ντόβερ, όπου 29 κινέζοι λαθροµετανάστες 
πέθαναν από ασφυξία, το δράµα της λαθροµετανάστευσης και των µέσων αντιµετώπισής της αναδεικνύονται σε µείζονα 
πρόκληση που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλύσει δίχως άλλο σήµερα. 
 
Η προβληµατική αυτή µας καλεί συγκεκριµένα να εργαστούµε πάνω σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα, δηλαδή τη 
χάραξη και εναρµόνιση µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση που θα αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα 
ζητήµατα του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που µας έχει υποβληθεί 
σχετικά µε τη θέσπιση ενός δικαιώµατος στην οικογενειακή επανένωση έρχεται στην κατάλληλη στιγµή και θέλω επ' 
αυτού να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ιδιαιτέρως την Επιτροπή που κατήρτισε αυτό το κείµενο, κάτω από την αιγίδα του 
Επιτρόπου Vitorino. 
 
Το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση είναι ουσιώδες στοιχείο για την πραγµάτωση µιας φυσιολογικής 
οικογενειακής ζωής, πράγµα που διευκρινίζει, άλλωστε, εδώ και πολύ καιρό το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σύµφωνα µε το οποίο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα σεβασµού της οικογενειακής του ζωής. 
Αποτελεί, όµως, και ένα ιδιαίτερα λεπτό θέµα, αν λάβουµε υπόψη τις διαφορετικές νοµοθεσίες των διαφόρων κρατών, 
γιατί µπορεί να προσκρούει σε θέµατα εθνικής κυριαρχίας. Αυτή, όµως, είναι και η πρόκληση που τίθεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να µπορέσει να ξεπεράσει αυτές τις διαφορές. 
 
Το σχέδιο οδηγίας, για το οποίο καλούµαστε σήµερα να γνωµοδοτήσουµε, αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, ένα µείζον 
κείµενο, που πρέπει να λάβει τη σταθερή και οριστική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδοµένου ότι 
προσφέρει πραγµατικές προοπτικές για µία νόµιµη µετανάστευση, η οποία είναι στην πλειοψηφία της, το υπενθυµίζω, 
οικογενειακή µετανάστευση. Το είπαµε ήδη, η οδηγία αυτή αντιπροσωπεύει το πρώτο παράδειγµα αυτής της οικοδόµησης 
στη γραµµή που χάραξε η συνθήκη του Άµστερνταµ και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, εξ' ού και η σηµασία της. 
 
Θα ήθελα, επίσης, να υπενθυµίσω ότι ο σύγχρονος κόσµος προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα, ενέχει, όµως,  και 
σηµαντικούς κινδύνους αποκλεισµού για ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού, µεταξύ των οποίων οι αλλοδαποί και, ως 
Ευρωπαίοι δηµοκράτες, έχουµε καθήκον να δείξουµε ιδιαίτερη προσοχή. 
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Η οδηγία που προτείνεται από την Επιτροπή επιτρέπει, µε απόλυτα ικανοποιητικούς όρους, αλλά και µε όλες τις 
απαραίτητες εγγυήσεις να κάνουµε ένα µεγάλο βήµα. Ποτέ ο σκοπός µας δεν ήταν, όπως για παράδειγµα, άκουσα πριν 
από λίγο, να επιτρέψουµε την επανένωση πολυγαµικών οικογενειών. Αυτό είναι τελείως ανακριβές. Ας θυµίσουµε ότι 
πρόκειται για το πρώτο κείµενο στη διαδικασία κοινοτικοποίησης του πυλώνα "δικαιοσύνη και εξωτερικές υποθέσεις", σε 
άµεση συνέχεια της συνθήκης του Άµστερνταµ και του Συµβουλίου του Τάµπερε του παρελθόντος Νοεµβρίου. Ας 
θυµίσουµε, επίσης, ότι πρόκειται αποκλειστικά και µόνο για τη θέσπιση ενός δικαιώµατος στην οικογενειακή επανένωση, 
και ας τελειώνουµε µε αυτήν την αντίληψη περί οικογενειακής επανένωσης που την αναδεικνύει σε προνόµιο. 
 
Η πρόκληση για εµάς δεν είναι άλλο από την οικοδόµηση µιας Ευρώπης των πολιτών, τους οποίους καλούµε ολόψυχα να 
συνεχίσουν να χτίζουν την Ευρώπη. Από εµάς εξαρτάται, αγαπητοί συνάδελφοι, να αξιοποιήσουµε αυτήν την ευκαιρία για 
να το επιτύχουµε. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-025 

Krivine (GUE/NGL). - (FR ) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πραγµατικά ότι αυτό το σχέδιο οδηγίας είναι ένα βήµα µπροστά. 
Τούτου λεχθέντος, η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισµούς. Νοµίζω ότι 
πρέπει να επιµείνουµε στο γεγονός ότι εκείνο που θα έπρεπε να απαγορεύεται, στο τέλος της γραφής, είναι η ανεργία και 
η αβεβαιότητα και όχι το δικαίωµα ενός µετανάστη ή µίας µετανάστριας να ζήσουν µε τους δικούς τους, όταν δεν 
µπορούν να αποδείξουν ότι έχουν επαρκείς πόρους ή κατάλληλη στέγη. 
 
Ενώ για τους ηµεδαπούς η κοινωνία εξελίσσεται αργά µεν, αλλά πάντως εξελίσσεται, όπως δείχνει η θέσπιση του PACS 
στη Γαλλία, για τους µετανάστες, η αντίληψη της οικογένειας παραµένει άκαµπτη. Οι ισχύουσες νοµοθεσίες προβλέπουν 
την κατάργηση του δικαιώµατος διαµονής σε περίπτωση διακοπής της κοινής ζωής, απαγορεύοντας, στην πράξη, το 
διαζύγιο και, όπως λέχθηκε πριν από λίγο, τα ζευγάρια των οµοφυλόφιλων εξακολουθούν να µην αναγνωρίζονται. Με το 
πρόσχηµα της καταπολέµησης της πολυγαµίας, καταδικάζονται στην παρανοµία, και την ακόµη µεγαλύτερη εξάρτηση, η 
δεύτερη σύζυγος ή σύντροφος και τα παιδιά τους.. 
 
Πρέπει, λοιπόν, να απαλλάξουµε την οικογενειακή επανένωση από τους αρχαϊσµούς που εξακολουθούν να υφίστανται και 
που απορρέουν από ένα παρανοϊκό έλεγχο της µετανάστευσης. Για να ολοκληρώσω, όµως, θα έλεγα πως, ευτυχώς, η 
έκθεση του κ. Watson αποτελεί πραγµατική πρόοδο µετά την εργασία της επιτροπής µε βάση την αρχική έκθεση της κ. 
Klamt. Οφείλω να πω ότι, όταν ακούω τα ρατσιστικά, αντιδραστικά, και απαράδεκτα λεγόµενα του κ. Gollnisch, έχω 
όρεξη να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης, είναι ζήτηµα αξιοπρέπειας.  

3-026 

Nassauer (PPE-DE). -(DE) Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, αντιθέτως προς την ευρέως διαδεδοµένη άποψη και 
αντιθέτως από τα όσα ακούστηκαν σήµερα κατά τη συζήτηση, στην παρούσα οδηγία δεν συζητείται ένας γενικώς 
δεσµευτικός ορισµός της έννοιας της οικογένειας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται µάλλον για τον 
προσδιορισµό του ποιος, στα πλαίσια της µετανάστευσης, έχει δικαίωµα σε επανένωση λόγω συγγενείας. 
Το ότι οι οικογένειες έχουν το δικαίωµα να ζουν µαζί είναι αναµφισβήτητο. Αλλά το ερώτηµα είναι, πού χαράσσονται τα 
όρια της οικογένειας. Εγώ, επί παραδείγµατι, έχω σύζυγο και δύο παιδιά, που έχουν κι αυτά παιδιά, κι έχω επίσης 
αδέλφια, θείους και θείες. Αν µετρήσει κανείς εκείνους µε τους οποίους ζω, είναι όλοι µαζί 25. Αν, αξιότιµε κύριε 
Επίτροπε Vitorino, ζητούσα λόγου χάριν άσυλο στην Πορτογαλία, δεν θα µπορούσα ασφαλώς να έχω απαίτηση να ζήσω 
εκεί µε εικοσιπέντε συγγενείς. Άρα χρειάζεται µία ορθολογική οροθέτηση. Αυτό είναι το αποφασιστικό πρόβληµα της 
οδηγίας αυτής. Πρέπει επίσης να γίνει διάκριση µεταξύ του αν κάποιος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
περιορισµένο χρόνο ή επ΄ αόριστον. Οφείλω εδώ να καταστήσω σαφές, πως αυτή η πρόταση οδηγίας ξεπερνά τα µέχρι της 
παρούσης ειωθότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνιστά ένα ακόµη µήνυµα για τη µετανάστευση, µε σηµαντικές 
φυσικά επιπτώσεις. 
 
Επιπλέον, οι συνέπειες για κράτη µε µεγάλη αναλογία µετανάστευσης, όπως επί παραδείγµατι η Αυστρία, η Γερµανία και 
τα κράτη Benelux, είναι τελείως διαφορετικές από αυτές για κράτη όπως η Πορτογαλία, η Φινλανδία ή άλλα, τα οποία δεν 
αντιµετωπίζουν τόσο πολλή µετανάστευση. Καθώς εδώ πρόκειται για δραµατική διεύρυνση της έννοιας της οικογενειακής 
επανένωσης, ενός από τους σηµαντικότερους λόγους µετανάστευσης, δε δυνάµεθα να υπερψηφίσουµε την παρούσα 
οδηγία ως έχει. Ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, µε κάθε σεβασµό προς το έργο σας, τρέφω την ελπίδα πως η πρότασή σας 
δεν θα εξασφαλίσει την απαραίτητη οµόφωνη έγκριση σε επίπεδο Συµβουλίου. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-027 

Καραµάνου (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ θερµά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα τον 
Επίτροπο Vitorino για την πολύ θετική νοµοθετική του πρόταση, που ρυθµίζει το ζήτηµα της οικογενειακής επανένωσης. 
Επί τέλους, κάτι κινείται στην Ευρώπη έπειτα από δεκαετίες µηδενικής ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής αλλά, 
προπαντός, έπειτα από τόσων ετών άρνηση των Ευρωπαίων να αναγνωρίσουν στους πολίτες τρίτων χωρών, που νόµιµα 
διαµένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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Η αναγνώριση του δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή αποτελεί µια από τις βασικές προϋποθέσεις για την ενσωµάτωση 
των προσφύγων και των µεταναστών στην κοινωνική ζωή της χώρας όπου διαµένουν. ∆υστυχώς, σ' αυτό το Κοινοβούλιο 
συµβαίνει εκείνοι που υπερθεµατίζουν και εξυµνούν την οικογένεια ως υπέρτατη αξία να είναι ακριβώς εκείνοι που την 
υπονοµεύουν, όπως ακριβώς συµβαίνει µε αυτήν την πρόταση οδηγίας για την επανένωση των οικογενειών των 
προσφύγων και των µεταναστών. Ο φαρισαϊσµός και η υποκρισία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της πτέρυγας του 
Κοινοβουλίου και την έχουµε βιώσει επανειληµµένα. 
 
Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι αντιλαµβάνοµαι τους ενδοιασµούς πολλών κυβερνήσεων, µηδέ και της δικής µου 
εξαιρουµένης, γι' αυτήν την οδηγία. Πράγµατι, χώρες όπως η Γερµανία, όπου έχουν καταφύγει εκατοµµύρια πρόσφυγες 
και µετανάστες, θα επωµίζονται πολύ µεγάλο βάρος. Ταυτόχρονα όµως, θα ήθελα να υπενθυµίσω και να τονίσω πόσο 
µεγάλη είναι η συµβολή των µεταναστών στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών µας, µέσω της εργασίας τους και µέσω 
της φορολογίας. Το κοινωνικό βάρος στο οποίο αναφέρονται οι επικριτές της πρότασης µπορεί να µειωθεί αν οι 
πρόσφυγες και τα µέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωµα στην εργασία, όπως ακριβώς προβλέπει η πρόταση της 
Επιτροπής. 
 
Τέλος, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να διευκρινισθεί ότι η οδηγία αυτή καθορίζει ελάχιστες προϋποθέσεις και οι 
κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωµά τους να θεσπίζουν και καλύτερες προϋποθέσεις για την επανένωση των οικογενειών.  

3-028 

von Boetticher (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά στη θητεία µου ως 
ευρωβουλευτού, που χαίροµαι, διότι γνωρίζω πως το Συµβούλιο θα εξετάσει µια ανόητη και επικίνδυνη θέση του 
Κοινοβουλίου, όπως ακριβώς της αξίζει, δηλαδή διόλου. 
 
Κύριε Επίτροπε Vitorino, παρά την εκτίµηση προς το πρόσωπό σας, την οποία έχω επανειληµµένως εκφράσει µέσα στο 
Κοινοβούλιο, ακόµη και η πρόταση της Επιτροπής βρίθει αµελούς αγνοίας ως προς την κατάσταση που επικρατεί 
ιδιαιτέρως και σε αυτά τα κράτη µέλη, τα οποία κατά τα παρελθόντα έτη επεφύλαξαν γενναιόδωρα φιλοξενία και 
προστασία σε πολλούς πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Επιβαρύνετε την κοινωνία µας και εκτίθεστε στον κίνδυνο να 
δηµιουργήσετε εσείς το φυτώριο για κάτι που εµείς στο Κοινοβούλιο ανέκαθεν καταπολεµούµε. Οι φιλελεύθεροι και οι 
σοσιαλιστές βουλευτές των µεγάλων κρατών-µελών, γιατί µέχρι στιγµής άκουσα µόνο οµιλητές των µικρών κρατών-
µελών από αυτήν την πτέρυγα, οφείλουν να διερωτηθούν, αν ακόµη εκφράζουν τους ψηφοφόρους, αν έχουν συνείδηση 
των συνεπειών και αν έχουν καταλάβει ότι περισσότερη εξουσία του Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέµατα συνεπάγεται και 
αυξηµένη ευθύνη. 
 
Οι εποχές όπου µπορούσε κανείς χωρίς συνέπειες να διατυπώνει εδώ οράµατα για βελτίωση του κόσµου έχουν παρέλθει. 
Θα ήθελα να δω, πώς σκοπεύετε να δικαιολογήσετε τη σηµερινή απόφαση στους πολίτες σας. Σήµερα, πολλοί από εσάς 
εγκρίνετε αυτό το έγγραφο, γιατί γνωρίζετε καλά, πως το Συµβούλιο δεν πρόκειται ποτέ να συµφωνήσει. Αυτό το θεωρώ 
αναξιοπρεπές. Έρχεται σε αντίφαση µε το καθήκον µας, έρχεται σε αντίφαση µε την εντολή µας, την οποία λάβαµε από 
τους ψηφοφόρους. 
 
Θα ήθελα για ακόµη µία φορά να αναφερθώ σύντοµα σε αυτά τα οποία είπατε για τον πολλαπλό γάµο και για τα οποία 
κουνήσατε το κεφάλι µε δυσπιστία. ∆ιαβάστε άλλη µια φορά το άρθρο 3, παράγραφος 2. Εκεί αναφέρεται: Γι΄αυτό 
µάλιστα απαγορεύεται η επανένωση περισσοτέρων συζύγων και των τέκνων τους, αλλά η µετοίκιση µίας συζύγου και των 
τέκνων της επιτρέπεται. Αυτό σηµαίνει ότι µπορώ να έχω παντρευτεί κάποιαν εδώ στα κράτη µέλη, και σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορώ να φέρω τουλάχιστον µια γυναίκα κοντά µου. Αυτό σηµαίνει λοιπόν, πως είναι αποδεκτό. Έτσι είναι. 
Έτσι µπορεί κανείς� 
 
(∆ιακοπή) 
 
... όχι, αν το ερµηνεύσετε νοµικά, αυτό ακριβώς είναι το νόηµα. Κάθε ερµηνεία είναι δυνατή κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Ένα 
πράγµα µόνο µπορεί να κάνει κανείς: να απορρίψει αυτήν την πρόταση,  

3-029 

Vitorino, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του 
Άµστερνταµ είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδοτεί σχετικά µε µία πρόταση οδηγίας της 
Επιτροπής προς το Συµβούλιο για το θέµα της νόµιµης µετανάστευσης των ατόµων που προέρχονται από τρίτες χώρες. 
 
Είναι εποµένως ένα σηµάδι των βαθιών θεσµικών µεταβολών τις οποίες εισήγαγε η Συνθήκη και θεωρήθηκαν θέµατα 
προτεραιότητας στο ευρωπαϊκό πολιτικό πρόγραµµα δράσης από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Tάµπερε. Η Επιτροπή θεώρησε ότι έπρεπε µε µία πρόταση οικογενειακής επανένωσης να 
αρχίσει αυτή η πορεία, αυτή η σηµαντική προσπάθεια οικοδόµησης µίας κοινής ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής. 
Και θα ήθελα καταρχήν να αναφέρω για ποιο λόγο επιλέξαµε το θέµα αυτό, απαντώντας έτσι σε µία κριτική παρατήρηση 
της κ. Klamt την οποία, ανεξάρτητα από τις διαφορές απόψεων, θα ήθελα να συγχαρώ για το έργο που ανέπτυξε ως πρώτη 
εισηγήτρια για το θέµα αυτό. 
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Πιστεύω ότι η οικογενειακή επανένωση αποτελεί µία έννοια η οποία συνδέεται απευθείας µε τις υποχρεώσεις που 
ανέλαβαν όλα τα κράτη µέλη στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου εδώ και πολλές δεκαετίες. Από την αναφορά στη 
Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου µέχρι τις διεθνείς συµβάσεις στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών 
το 1966, την ίδια την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, σε όλα αυτά τα κείµενα του διεθνούς 
δικαίου, καθιερώνεται η προστασία της οικογένειας ως βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. 
Πιστεύω ότι κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί πως η οικογενειακή επανένωση αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό µέσο ένταξης 
των µεταναστών από τρίτες χώρες στις κοινωνίες υποδοχής. Αυτό έχει επίσης αναγνωρισθεί στη συνέχεια από τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1993 το Συµβούλιο αφιέρωσε σταθερά την προσοχή του στο θέµα της οικογενειακής 
επανένωσης. Και πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι, από ποσοτική άποψη, το ζήτηµα της οικογενειακής επανένωσης είναι 
σηµαντικό διότι αποτελεί σήµερα µία από τις πιο σηµαντικές αιτίες µετανάστευσης για τις ευρωπαϊκές χώρες. 
 
∆εν είναι η οδηγία που δηµιουργεί αυτό το µεταναστευτικό ρεύµα, αυτό που η οδηγία επιχειρεί είναι να οµαλοποιήσει µία 
πραγµατικότητα η οποία υφίσταται. Και, εποµένως, όποιος δεν θέλει να αντιληφθεί ότι η οδηγία αυτή επιδιώκει να 
δηµιουργήσει νοµικούς κανόνες που θα ανταποκρίνονται σε µία κατάσταση η οποία ήδη υφίσταται, και θέλει να 
καταστήσει υπεύθυνη την Επιτροπή προκειµένου να σχεδιάσει µία νέα µεταναστευτική δυναµική, κάνει λανθασµένη 
ανάλυση της πραγµατικότητας προς την οποία κατευθυνόµαστε. 
 
Εποµένως η Επιτροπή θεώρησε ότι η οικογενειακή επανένωση αξίζει να αντιµετωπιστεί κατά προτεραιότητα σε σχέση µε 
άλλες µορφές νόµιµης µετανάστευσης. ∆εν πρόκειται για απόφαση σχετικά µε την είσοδο και παραµονή για οικονοµικούς 
σκοπούς, ή για τη µετανάστευση εργαζοµένων ή για τη µετανάστευση σπουδαστών. Πρόκειται, κατά την άποψή µας, για 
τη ρύθµιση µίας διαφορετικής µορφής αποδοχής η οποία ανταποκρίνεται σε αξίες � κυρίως της προστασίας της 
οικογένειας � και σε ένα πολιτικό και στρατηγικό στόχο που είναι η προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών 
που ζουν ήδη νόµιµα στην Ένωση, στις κοινωνίες υποδοχής. Ξεκινάµε από µία αρχή που είναι συζητήσιµη αλλά µέχρι 
αποδείξεως του εναντίον πιστεύω ότι είναι αποδείξιµη. Η οικογενειακή επανένωση είναι ένας παράγοντας που προωθεί 
την προσωπική σταθερότητα του µετανάστη, στο βαθµό που η οικογενειακή ζωή αποτελεί πάντα ένα σηµαντικό µέσο 
στήριξης της ενσωµάτωσης στις χώρες υποδοχής. 
 
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Tάµπερε υπογράµµισαν εξάλλου οµόφωνα την ανάγκη να διασφαλιστεί ισότιµη 
µεταχείριση για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης. Υπογράµµισαν επίσης 
ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί παράλληλα µία πιο δυναµική πολιτική ένταξης και ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να 
έχει τη φιλοδοξία να προσφέρει στους υπηκόους των τρίτων χωρών δικαιώµατα και υποχρεώσεις ανάλογα µε αυτά των 
πολιτών της Ένωσης. Αυτές είναι, κύριοι βουλευτές, οι αξίες και οι πολιτικές δεσµεύσεις πάνω στις οποίες η Επιτροπή 
οικοδόµησε την πρότασή της. Και θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι η Επιτροπή προτείνει µία πρωτοβουλία στην οποία η 
οικογενειακή επανένωση εκλαµβάνεται ως δικαίωµα. ∆εν πρόκειται όµως για ένα απόλυτο δικαίωµα των πολιτών των 
τρίτων χωρών που διαµένουν στις χώρες της Ένωσης και που διαµένουν κατά τρόπο νόµιµο. Είναι, αντίθετα, ένα 
δικαίωµα το οποίο υπόκειται σε προϋποθέσεις, είτε πρόκειται για προϋποθέσεις διαδικαστικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται 
για υλικές προϋποθέσεις σχετικά µε τον ορισµό του καθεστώτος των µελών της οικογένειας στη χώρα όπου έγιναν δεκτά, 
και σχετικά µε τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν. 
 
Είµαι διατεθειµένος να συζητήσω την πρόταση αυτή σε όλες τις επιπτώσεις της. Άλλωστε η γαλλική Προεδρία θεώρησε 
ότι το θέµα αυτό είναι κεντρικής σηµασίας κατά τη διάρκεια του εξαµήνου για το οποίο είναι υπεύθυνη. Και εµείς, από 
την πλευρά µας, είµαστε διατεθειµένοι να εισάγουµε όσο το δυνατό πιο σύντοµα µία τροποποιηµένη πρόταση, ώστε να 
µπορέσουµε να επιτύχουµε ένα θετικό αποτέλεσµα στη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που έλαβαν µέρος στη συζήτηση. Ήταν µία συζήτηση, και εδώ και στην 
Επιτροπή, ζωηρή, πολλές φορές παθιασµένη, διότι αφορούσε ένα λεπτό θέµα όπου φυσιολογικά υπάρχει µία µεγάλη 
ένταση προβολής των εθνικών πραγµατικοτήτων. Είναι δύσκολο να εξευρεθεί ένα κοινό σηµείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αλλά πάνω απ� όλα η συζήτηση αυτή έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: δεν πρόκειται για µία συζήτηση που αφορά 
δηλώσεις προθέσεων, είναι µία συζήτηση που αφορά κανόνες, δεσµευτικές νοµικές ρυθµίσεις που θα πρέπει να 
εφαρµοστούν. Εποµένως είναι φυσικό η συζήτηση να είναι ζωηρή, ακόµη και παθιασµένη, και να είναι µία συζήτηση 
όπου υπάρχουν αποκλίσεις απόψεων. 
 
Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη σηµασία στην άποψή σας. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Watson για το έργο που 
πραγµατοποίησε υποβάλλοντας µία έκθεση στις δύσκολες συνθήκες στις οποίες εκτυλίχθηκε η συζήτηση αυτή. 
 
Θα ήθελα να παρουσιάσω ενώπιον των κυρίων βουλευτών τη θέση της Επιτροπής πάνω στα πιο δύσκολα πολιτικά 
ζητήµατα της οδηγίας αυτής. 
 
Πρώτον, όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της πρότασης: η Επιτροπή φρονεί ότι οι πρόσφυγες πρέπει να συµπεριληφθούν 
στο πεδίο εφαρµογής της, διότι θα ήταν αδιανόητο, από πολιτική άποψη, να αναγνωριστεί στους οικονοµικούς µετανάστες 
ένα δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση το οποίο δε θα παραχωρείται σε αυτούς που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες 
µε βάση τη Σύµβαση της Γενεύης. Αλλά παραδέχοµαι ότι είναι απαραίτητο να αποκλειστούν οι δικαιούχοι της 
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προσωρινής προστασίας ή της επικουρικής προστασίας. ∆εν πρόκειται για µία µεταβολή στο ζήτηµα αρχής. Είµαι 
πεπεισµένος ότι ένα ορισµένο είδος δικαιούχων της προσωρινής ή επικουρικής προστασίας θα πρέπει επίσης να έχουν 
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση. Αλλά αναγνωρίζω ότι η απουσία εναρµόνισης της έννοιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και, κυρίως η πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µία οδηγία σχετικά µε την 
προσωρινή και την επικουρική προστασία το επόµενο έτος, θα επιτρέψει να εξεταστεί πολύ σύντοµα στην οδηγία αυτή το 
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση. Για το λόγο αυτό αποδεχόµαστε την τροποποίηση της πρότασης ώστε να 
αποκλειστούν οι δικαιούχοι της προσωρινής ή επικουρικής προστασίας. 
 
Όσον αφορά τα ζητήµατα της έννοιας της οικογένειας: θα ήθελα να καταστήσω εντελώς σαφές ότι η Επιτροπή, στην 
πρόταση αυτή, δεν υπεισέρχεται σε θέµατα ορισµού της έννοιας της οικογένειας. Η πρόταση αυτή αναγνωρίζει πλήρως 
την αρµοδιότητα που έχει κάθε κράτος µέλος προκειµένου να καθορίσει τί είναι οικογένεια. Το ίδιο όσον αφορά, για 
παράδειγµα, το ζήτηµα των ελεύθερων συµβιώσεων. Η πρόταση αυτή δεν λέει ότι όλα τα κράτη µέλη θα είναι 
υποχρεωµένα να αναγνωρίσουν την ελεύθερη συµβίωση και να αποδεχτούν την ελεύθερη συµβίωση σε όλες τις 
περιστάσεις. Αυτό που λέµε είναι µόνο το εξής: στις χώρες εκείνες όπου η ελεύθερη συµβίωση, στο εσωτερικό δίκαιό 
τους και για τους υπηκόους τους, εξοµοιώνεται µε το γάµο, στις χώρες αυτές η ελεύθερη συµβίωση θα πρέπει επίσης να 
αναγνωρίζεται για την οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών. Και εποµένως θα ήθελα να αναφέρω σαφώς 
ότι δεν υπάρχει στην πρόταση αυτή καµία ένδειξη η οποία ευνοεί την οικογενειακή επανένωση των πολυγαµικών 
οικογενειών. Συγνώµη αλλά το κείµενο είναι σαφές! ∆εν είναι δυνατόν να προάγουµε την άφιξη µίας δεύτερης συζύγου! 
Και υπάρχει µόνο µία εξαίρεση, µία εξαίρεση για τα παιδιά από δεύτερο γάµο εάν τα συµφέροντα του παιδιού το 
δικαιολογούν. Αλλά πώς θα µπορούσαµε να δικαιολογήσουµε τη διαφορετική µεταχείριση των παιδιών που προέρχονται 
από ένα πολυγαµικό δεύτερο γάµο σε σχέση µε τη µεταχείριση των παιδιών που προέρχονται από πρώτο γάµο ή των 
παιδιών που προέρχονται από µία ελεύθερη συµβίωση; ∆εν είµαι ανατρεπτικό στοιχείο όσον αφορά τις ηθικές αξίες αλλά 
πιστεύω ότι πρέπει να λάβουµε πρωτίστως υπόψη τα συµφέροντα των παιδιών. 
 
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να αποδεχθεί ένα σύνολο άλλων τροπολογιών και άλλων 
τροποποιήσεων σχετικά µε τα δικαιώµατα των µελών της οικογένειας, τις προϋποθέσεις και τη διασαφήνιση των όρων για 
την οικογενειακή επανένωση, την περίπτωση όπου το άτοµο που επωφελείται της οικογενειακής επανένωσης µπορεί να 
αποκτήσει ένα αυτόνοµο καθεστώς, και όσον αφορά τους κανόνες διαδικασίας. Αυτή η εξαντλητική αναφορά θα γίνει 
πριν από την ψηφοφορία. 
 
Θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί φυσικά µία άσκηση η οποία οδηγεί σε µία συζήτηση. Η 
συζήτηση µε το Συµβούλιο δεν θα είναι εύκολη όπως δεν ήταν εύκολη και η συζήτηση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Σέβοµαι τη γνώµη όλων των βουλευτών. Θα ήθελα η γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη υποστήριξη. Και ελπίζω ότι - ανεξάρτητα από τις διαφορές των απόψεών µας, που είναι φυσικές, και θα έλεγα 
ότι είναι χρήσιµες, ότι είναι ουσιαστικές για τη δηµοκρατία � θα είναι δυνατόν, όταν εγκριθεί αυτή η οδηγία, να 
µπορέσουµε όλοι να αφιερώσουµε τις προσπάθειες µας στην επίλυση του βασικού ζητήµατος που έχουµε ενώπιόν µας - 
πώς θα δηµιουργηθεί ένα σαφές και διαφανές νοµικό καθεστώς, το οποίο θα διασφαλίζει την ένταξη των νόµιµων 
µεταναστών στις χώρες υποδοχής -, διότι η ένταξη αυτή αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας µίας κοινής µεταναστευτικής 
πολιτικής σε ευρωπαϊκή κλίµακα.  

3-030 

Πρόεδρος. � Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00.  

3-031 

Ειδικά µέτρα για τη διακίνηση και τη διαµονή πολιτών της Ένωσης 

3-032 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0207/200), της κ. Boumediene-Thiery, εξ 
ονόµατος της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, για την 
έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των οδηγιών 90/364, 90/365 και 93/96 (δικαίωµα παραµονής) και την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα ειδικά µέτρα σε θέµατα κυκλοφορίας και διαµονής των πολιτών της Ένωσης, 
που αιτιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας [COM(1999) 127 COM(1999) 
372 � C5-0177/1999, C5-0178 - 1999/257 (COS)]  

3-033 

Boumediene-Thiery (Verts/ALE), εισηγήτρια. - (FR) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να 
ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν και τροφοδότησαν τη συζήτηση µε τις σκέψεις τους. Προτού εξηγήσω την έκθεσή 
µου, θα ήθελα να αρχίσω µε ένα θέµα που δεν παύει να µε βασανίζει. Αυτό το θέµα αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, την 
καρδιά της προβληµατικής της έκθεσής µου και θα καθορίσει την κατεύθυνση που θα πάρει η ψηφοφορία µας. Το θέµα 
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αυτό είναι: τι σηµαίνει πραγµατικά ευρωπαϊκή ιθαγένεια; Είναι µία απλή έκφραση µε σκοπό να πουλήσει την ιδέα της 
Ευρώπης ή θέλουµε πραγµατικά να επενδύσουµε αυτό το λεξιλόγιο µε ένα περιεχόµενο; 
 
Σήµερα, για τους περισσότερους κατοίκους της Ευρώπης, η έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας παραµένει ακόµη µία 
έννοια κενή περιεχοµένου. Αν θέλουµε να γίνει η Ευρώπη κάτι διαφορετικό από µία απέραντη ζώνη ελεύθερων 
συναλλαγών, πρέπει να φροντίσουµε να υπερβεί το στάδιο της αφηρηµένης έννοιας και να ριζώσει στην καθηµερινή ζωή 
όσων διαµένουν στην Ευρώπη. Σε αυτήν την προοπτική εντάσσω, εξάλλου, τη συζήτησή µας. Οι υπό εξέταση οδηγίες 
αφορούν τους υπηκόους της Κοινότητας απαιτούνται, όµως, ορισµένες διευθετήσεις και για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 
 
Χάρη στην έκθεση αυτή, καταγράφεται η πραγµατικότητα της ελεύθερης διακίνησης και διαµονής των ατόµων στην 
Ένωση. Από άποψη συνθηκών, εντάσσοµαι στο διπλό πλαίσιο του άρθρου 14 σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ατόµων και των άρθρων 17 και 18 σχετικά µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Μολονότι τα κράτη µέλη έκαναν τεράστιες 
προόδους όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, είναι σαφές ότι πολύ 
απέχουµε ακόµη από την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. 
 
Ένα σύντοµο ιστορικό και το περιεχόµενο των οδηγιών: στην αρχή, αυτή η ελεύθερη διακίνηση αφορούσε µόνο τα άτοµα 
που ασκούσαν µία οικονοµική δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 1990, το Συµβούλιο υιοθέτησε τρεις προτάσεις οδηγιών της 
Επιτροπής επεκτείνοντας το δικαίωµα αυτό σε όλους τους υπηκόους των κρατών µελών, ακόµη και αν δεν ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα. Θα υπενθυµίσω µόνο τις γενικές γραµµές αυτών των οδηγιών. Όσο αφορά τους 
συνταξιούχους και άλλους µη οικονοµικά ενεργούς, το δικαίωµα διαµονής έχουν όσοι διαθέτουν ασφάλεια ασθενείας και 
επαρκείς πόρους. Για τους φοιτητές, υπάρχει ο όρος εγγραφής τους σε αναγνωρισµένο ίδρυµα και σε ένα σύστηµα 
ασφάλειας ασθενείας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σύζυγοι και τα εξαρτηµένα παιδιά µπορούν να συνοδεύουν το 
δικαιούχο και, ενδεχοµένως, να εργασθούν. 
 
Η µεταφορά αυτών των οδηγιών στην εσωτερική νοµοθεσία υπήρξε διπλά προβληµατική. Αφενός, τα κράτη µέλη 
µετέφεραν τις οδηγίες στις εσωτερικές νοµοθεσίες τους µε µεγάλη καθυστέρηση. Αφετέρου, το σύνολο σχεδόν των 
κρατών µετέφεραν τις οδηγίες αυτές µε κακό τρόπο. Άλλωστε, η Επιτροπή αναγκάστηκε να ξεκινήσει δεκατέσσερεις 
διαδικασίες για παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Η Επιτροπή αναφέρει: "Πολίτες της Ένωσης στερήθηκαν ορισµένα 
από τα δικαιώµατά τους ή αντιµετώπισαν αδικαιολόγητες διοικητικές δυσκολίες λόγω της εσφαλµένης µετάθεσης των 
οδηγιών". 
 
Ας προχωρήσουµε σε µία συγκεκριµένη αξιολόγηση της κατάστασης. Αυτό το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαµονής, το οποίο επιβεβαιώνεται στη συνθήκη του Μάαστριχτ, παραβιάζεται για οικονοµικούς λόγους. Η έννοια των 
επαρκών πόρων ερµηνεύεται καταχρηστικά από τις αρχές. Ποια εισοδήµατα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να κριθούν οι 
πόροι; Ποια δικαιολογητικά έγγραφα; Πώς λαµβάνεται υπόψη µία οικονοµική κατάσταση σε εξέλιξη που ορισµένες φορές 
εξαρτάται από τη βοήθεια του/της συζύγου; Λόγω χρονοβόρων και δύσκολων διαδικασιών αναγνώρισης, συχνά 
απαιτείται εγγραφή σε δεύτερο ασφαλιστικό ταµείο στη χώρα υποδοχής. Όταν κανείς βρίσκεται εκτός των κανόνων της 
έµµισθης εργασίας, είναι δύσκολο να αποκτήσει το δικαίωµα διαµονής και στην αστάθεια της επαγγελµατικής ζωής 
προστίθεται η αβεβαιότητα του τίτλου παραµονής. 
 
Όσο για τα ειδικά µέτρα που δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, η Επιτροπή σηµειώνει πολλές καταχρηστικές 
ερµηνείες, όπως η ποινική καταδίκη η οποία δικαιολογεί τη συστηµατική αποµάκρυνση και την απέλαση. Τέλος, οι 
διοικητικές διατυπώσεις είναι υπερβολικά χρονοβόρες � πάνω από έξη µήνες � και δαπανηρές, όταν απαιτείται συχνή 
ανανέωση: συχνά διάρκεια ισχύος δύο ετών αντί για τη συνήθη των πέντε ετών. 
 
Εδώ παρουσιάζω τα κύρια µέτρα που προτείνουµε για την ελάφρυνση αυτών των προβληµάτων. Η πρώτη µας πρόταση 
είναι να ζητήσουµε από την Επιτροπή να καταρτίσει µία οδηγία-πλαίσιο που να έχει ως σηµείο εκκίνησης το θεµελιώδες 
δικαίωµα ελεύθερης διακίνησης και διαµονής έτσι ώστε να το οργανώνει αντί να ξεκινάει από µία κερµατισµένη 
προσέγγιση ανά κατηγορίες, που αφήνει αναγκαστικά χώρο για ασάφειες. Στη συνέχεια, µπορούµε πάντοτε να θεσπίσουµε 
µία σειρά ειδικών µέτρων για να βοηθήσουµε τους πολίτες ανάλογα µε την κατάστασή τους. Αυτή η τροποποίηση των 
υφιστάµενων οδηγιών πρέπει να διαχωρίσει το θεµελιώδες δικαίωµα διακίνησης και διαµονής από κάθε οικονοµικό 
συλλογισµό. Τα µέτρα αυτά πρέπει ταυτόχρονα να συνοδεύονται από πραγµατική απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών και τη δωρεάν έκδοση των εγγράφων. Ένα µεταβατικό µέτρο για την υλοποίηση αυτών των διατάξεων 
µπορεί να είναι η θέσπιση ενός δελτίου διαµονής ισχύος ενός έτους για όλους τους αιτούντες. Η εναρµόνιση των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης είναι απαραίτητη. Τέλος, όσο αφορά τα ειδικά µέτρα που 
δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δεν µπορούµε παρά να καλέσουµε τα κράτη να περιορίσουν την ερµηνεία 
τους, να βάλουν ένα τέλος στη διπλή ποινή και να προστατεύσουν ορισµένες κατηγορίες από την απέλαση. 
 
Ορισµένες διευκρινίσεις για να τελειώσω. Τα δικαιώµατα πρέπει να συνδέονται µε το άτοµο και να µετακινούνται µαζί 
του. Οι πολίτες των τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται νόµιµα σε ένα κράτος µέλος πρέπει να χαίρουν των ίδιων 
δικαιωµάτων µε τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι κρίµα άλλωστε που το Συµβούλιο δεν δίνει καµία συνέχεια σε αυτή την 
πρόταση για την ιθαγένεια και την διαµονή. 
 



06/09/2000  17 

Εν κατακλείδι, ελπίζω ότι σας έπεισα να στηρίξετε µία τολµηρή προσέγγιση καθαρά υπέρ του πολίτη για την ελευθερία 
διακίνησης και διαµονής, η οποία αποτελεί θεµελιώδη πρόκληση για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής συνείδησης. Τη 
στιγµή που οι συζητήσεις για το µέλλον της Ευρώπης είναι στο προσκήνιο, και εξετάζουµε ένα µελλοντικό χάρτη των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων, οφείλουµε να στηρίξουµε κάθε προοπτική για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, 
δικαιοσύνης και ισότητας, όπου όλοι οι κάτοικοι και οι πολίτες που συµβάλουν στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση πρέπει να 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Τέλος, σήµερα, τα εµπορεύµατα, τα κεφάλαια, οι υπηρεσίες διακινούνται ελεύθερα µέσα στην 
Ένωση. Ίσως ήρθε η ώρα να αποκτήσουν και οι άνθρωποι τα ίδια δικαιώµατα µε τα προϊόντα που καταναλώνουν.  

3-034 

Wallis (ELDR), συντάκτρια της γνωµοδότησης της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς. � (ΕΝ) Θα 
ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Καταπιανόµαστε σε αυτή την περίπτωση µε την από καιρού εκκρεµή αναπροσαρµογή 
αριθµών οδηγιών που αφορούν τα δικαιώµατα των κατοίκων που είναι οικονοµικά µη ενεργοί. Αφετηρία µου, όπως και 
της εισηγήτριας, είναι η ανάγκη να προσδώσουµε στην υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αληθινό νόηµα. Η δήλωση, 
αφενός, της Συνθήκης ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει δικαίωµα διακίνησης και κατοικίας ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών µελών και η πραγµατικότητα αφετέρου, χωρίζονται από µεγάλο χάσµα. 
 
Θα αναφερθώ στις εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει πολλοί σπουδαστές γλωσσών από άλλα κράτη µέλη στη δική µου 
εκλογική περιφέρεια. Έλαβαν το τυποποιηµένο γράµµα από την τοπική αρχή κοινωνικής ασφάλισης που τους ζητούσε να 
παρουσιαστούν για µια δίωρη συνέντευξη και να προσκοµίσουν όσα περισσότερα έγγραφα ήταν δυνατό από έναν 
ανεξάντλητο κατάλογο περίπου είκοσι εγγράφων, όπως διαβατήριο, τραπεζικές δηλώσεις ή λογαριασµούς του σπιτιού 
«για να βεβαιωθεί η ταυτότητά τους». Όταν διερεύνησα περισσότερο το θέµα, µου είπαν ότι δεν ήταν υπόθεση της ΕΕ, 
διότι την ίδια επιστολή θα έστελναν και σε κατοίκους του ΗΒ. Αδυνατώ να φανταστώ κάτω από ποιες συνθήκες θα 
έκαναν κάτι τέτοιο. Κι όσο για τη δίωρη χρονική κλίµακα, πράγµα ακόµα πιο γελοίο, υποτίθετο ότι θα τους γλίτωνε από 
το να πάρουν κλήση για παράνοµη στάθµευση στον τοπικό χώρο στάθµευσης! 
 
∆εν θέλω να βλέπω πολίτες να υφίστανται τέτοια µεταχείριση όπως αυτοί οι σπουδαστές. Η ιστορία των οδηγιών που 
αφορούν το δικαίωµα παραµονής των οικονοµικά µη ενεργών πολιτών είναι θλιβερή: µη εφαρµογή της νοµοθεσίας, 
παράβαση της νοµοθεσίας, ένα συνονθύλευµα διαφορετικών και δύσκαµπτων απαιτήσεων. Ένα σακί πατάτες µετακινείται 
στην Ευρώπη πιο εύκολα από ό,τι ένας πολίτης. Εάν θέλουµε να ικανοποιήσουµε τους πολίτες µας και εάν επιθυµούµε το 
θεµελιώδες δικαίωµα της ελεύθερης διακίνησης να είναι πραγµατικότητα, τότε απλούστατα η ταχεία κωδικοποίηση του εν 
λόγω τοµέα της κοινοτικής νοµοθεσίας έχει χρονίσει πολύ καιρό τώρα. Τότε και µόνο τότε η δήλωση της Συνθήκης για 
την υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάψει να είναι σκέτα λόγια και θα γίνει πραγµατικότητα.  

3-035 

3-035 
Schmid, Herman (GUE/NGL), συντάκτες γνωµοδότησης της επιτροπής απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. � (SV) 
Κύριε Πρόεδρε, όλοι µιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πράξη ωστόσο τα πολιτικά 
δικαιώµατα πολύ συχνά είναι συνώνυµα µε το χρήµα. Ο νόµος υποστηρίζει όποιον εργάζεται και έχει τα οικονοµικά µέσα, 
ωστόσο υπάρχουν µεγάλες οµάδες ανθρώπων, οι οποίοι είναι άνεργοι και γι� αυτό στερούνται δικαιωµάτων. 
 
Αυτό µπορεί να ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι έχουν εγγραφεί σε κάποιο 
πανεπιστήµιο, ή για τους συνταξιούχους οι οποίοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι µεταφέρουν τη σύνταξή τους ή τα 
περιουσιακά τους στοιχεία όταν εγκαθίστανται σε άλλη χώρα. Μπορεί να ισχύει επίσης και για τους υπηκόους τρίτων 
κρατών και ιδιαίτερα για τα µέλη των οικογενειών τους τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων κρατών και δεν έχουν το δικαίωµα 
επανένωσης µε το εργαζόµενο µέλος στην οικογένεια το οποίο εργάζεται στην άλλη µεριά των συνόρων. 
 
Για το λόγο αυτό οι οικονοµικώς ασθενέστεροι είναι ακόµη και σήµερα θύµατα διακριτικής µεταχείρισης. Στην έκθεση 
προτείνονται σηµαντικές βελτιώσεις υπέρ των οµάδων αυτών, οµάδες οι οποίες στην πραγµατικότητα είναι µεγαλύτερες 
από ό,τι θα περίµενε κανείς. Θα πρέπει να τους παρασχεθούν καλύτερες δυνατότητες µετακίνησης και περισσότερα 
δικαιώµατα εγκατάστασης σε µία άλλη χώρα. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να υπογραµµίσω περαιτέρω ότι το δικαίωµα στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας δεν είναι 
το ίδιο µε το δικαίωµα στην εγκατάσταση. Σήµερα υπάρχουν πολλοί εργαζόµενοι οι οποίοι µεταβαίνουν σε άλλα κράτη 
µέλη για να εργασθούν µε σύµβαση περιορισµένου χρόνου χωρίς να έχουν κανένα δικαίωµα εγκατάστασης. Γι� αυτούς οι 
οποίοι δεν έχουν σίγουρα εισοδήµατα ή άλλα µέσα προσπορισµού των προς το ζην, το δικαίωµα στην εγκατάσταση στην 
ουσία είναι ανύπαρκτο. 
 
Η ελεύθερη κίνηση των εργαζοµένων προστατεύεται από τη νοµοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, για τους 
περισσότερους ανθρώπους είναι σηµαντικότερο το δικαίωµά τους στην εγκατάσταση, περιλαµβανοµένου και του 
δικαιώµατός τους να παραµείνουν επ� αόριστον σε µία χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να 
εγκαταλείψουν µία χώρα, ακόµα και όταν δεν είναι σε θέση να εξασφαλίζουν µόνοι τους τα προς το ζην. Στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές βελτιώσεις. Θα ήταν καλό να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό τώρα που η οικονοµία 
των κρατών µελών φαίνεται να είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν.  
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3-036 

Mayer, Hans-Peter (PPE-DE), Συντάκτης γνωµοδότησης της επιτροπής Αναφορών. - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της 
κυρίας Boumediene-Thiery υπεισέρχεται στα προβλήµατα που είχε αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για 
την κατάσταση ως προς την εφαρµογή των διατάξεων για το δικαίωµα διαµονής. Ωστόσο, η κυρία Boumediene-Thiery 
θέλει να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του δικαιώµατος παραµονής και σε υπηκόους τρίτων κρατών. 
 
Η επιτροπή Αναφορών εκλήθη να γνωµοδοτήσει, δεδοµένου ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο όργανο, το οποίο ασχολείται 
απευθείας µε τα προβλήµατα των πολιτών µας. Συχνά υφίστανται περιορισµούς τα δικαιώµατα από την ιθαγένεια της 
Ένωσης· σ�αυτό συµφωνώ ρητά. Καταρχάς παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των 
κοινοτικών διατάξεων περί του δικαιώµατος διαµονής. Προ πάντων κατώτερες ιεραρχικά αρχές στα κράτη µέλη αγνοούν 
συχνά τις εφαρµοστέες διατάξεις. ∆εύτερον, σηµαντικοί περιορισµοί εισάγονται µε την αναγνώριση διπλωµάτων. Τι µου 
χρησιµεύει το δικαίωµα διαµονής, όταν δεν µπορώ να εξασκήσω το επάγγελµα που σπούδασα στο κράτος υποδοχής; 
Τρίτον, προβλήµατα προκύπτουν από τη µη προσαρµογή των διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας ή διατάξεις 
κοινωνικής ασφάλισης στην µεταλλασσόµενη αγορά. ∆εν είναι δυνατό, να µην µπορώ να αποζηµιωθώ για έξοδα ιατρικών 
υπηρεσιών στην αλλοδαπή, επειδή δεν έχω το κατάλληλο έντυπο. 
 
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε διατάξεις για το δικαίωµα διαµονής πολιτών της Ένωσης σε άλλα κράτη µέλη. Πλην όµως 
εξακολουθούν να µην εφαρµόζονται πλήρως. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις, όπου καθίσταται αδύνατη για 
έναν πολίτη της Ένωσης η διαµονή σε άλλο κράτος-µέλος. Ας απαιτήσουµε λοιπόν από τα κράτη µέλη της ΕΕ να θέσουν 
αµέσως σε εφαρµογή τις ισχύουσες κοινοτικές ρυθµίσεις, και µάλιστα πριν εξετάσουµε την επέκταση τέτοιων 
δικαιωµάτων σε τρίτα κράτη.  

3-037 

Hernández Mollar (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που δε γίνουν δεκτές οι τροπολογίες που 
καταθέσαµε για την έκθεση της κ. Boumediene, η κοινοβουλευτική µου Οµάδα θα την καταψηφίσει, για λόγους που 
θεωρώ ότι είναι ουσίας. 
 
Οι οδηγίες που συζητάµε σήµερα αναφέρονται στην ελεύθερη µετακίνηση και  διαµονή σπουδαστών και ατόµων που 
έχουν παύσει την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή είναι ανενεργά και που, επιπλέον, λαµβάνουν συντάξεις 
αναπηρίας, γήρατος ή επιδόµατα - όλοι τους κοινοτικοί υπήκοοι � καθώς και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σε άλλη 
οδηγία για την απέλαση για λόγους δηµοσίας τάξεως, ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. 
 
Το πρόβληµα είναι ότι η κ. Boumediene διευρύνει στους υπηκόους τρίτων χωρών το πεδίο εφαρµογής αυτών των 
οδηγιών. Παραδείγµατος χάριν, η παράγραφος 20 του ψηφίσµατος επεκτείνει την οικογενειακή επανένωση σε µη 
κοινοτικούς συγγενείς, ανιόντες ή κατιόντες, µη συντηρούµενους από τον διαµένοντα, πράγµα που θα διεύρυνε την 
αποδοχή απεριόριστα. Επίσης, η εξίσωση των µη εγγάµων ζευγών µε τα έγγαµα, που στην περίπτωση των κοινοτικών 
υπηκόων δεν θα έθετε πολλά προβλήµατα λόγω της διαφέρουσας νοµοθεσίας, θέτει αντιθέτως στην περίπτωση των 
υπηκόων τρίτων χωρών, επειδή θα προκαλούσε τεράστιες δυσκολίες για τη διαπίστευση της σταθερής συµβίωσης. Το 
γεγονός αυτό θα οδηγούσε στους λεγόµενους λευκούς γάµους ή γάµους σκοπιµότητας και στη συνακόλουθη απάτη. 
 
Εξάλλου, θεωρώ ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στους διακινούµενους εργαζοµένους είναι εκτός θέµατος στη 
συζήτηση αυτή, όχι τόσο λόγω ουσίας όσο επειδή δεν ενδείκνυνται για την εξέταση αυτών των οδηγιών. 
 
Είναι απαραίτητο - όπως λέει η Επιτροπή - να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης, ώστε οι ευρωπαίοι υπήκοοι να 
γνωρίζουν µε απόλυτη σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώµατά τους για ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, µέσω 
συγκεκριµένων, σαφών και περιεκτικών κανονισµών και µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας, όπως το 
Ίντερνετ, η τηλεόραση ή τα περιφερειακά και τοπικά µέσα ενηµέρωσης. ∆εν βρίσκω καλή διαδικασία, κύριε Επίτροπε, 
την πρόταση να φθάνουν στους πολίτες οι απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις µέσω των ανακοινώσεων που 
κρίνουµε κατάλληλες. Είναι µια διαδικασία ελάχιστα πρακτική, επειδή καµιά φορά ούτε οι ίδιοι οι βουλευτές δεν 
διαβάζουν αυτές τις απαντήσεις. 
 
Είναι επίσης απαραίτητο να εξαλειφθεί η παράλογη γραφειοκρατία για την πιστοποίηση της ύπαρξης και του ύψους της 
σύνταξης. Πιστεύω ότι ένα δελτίο ταυτότητας συνταξιούχου ή η χρήση της πληροφορικής θα έπρεπε να αντικαταστήσουν 
τις ενοχλητικές πιστοποιήσεις. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τους σπουδαστές. Για να διευκολύνουµε την 
κινητικότητα τους, θα πρέπει να τους απαλλάξουµε από περιττές δαπάνες και να κάνουµε συµβατή την παραµονή τους µε 
τις περιόδους φοίτησης ή µαθητείας. 
 
Τέλος, θέλω επίσης να τονίσω ότι δεν έχει νόηµα, όπως γίνεται στην παράγραφο 6 του ψηφίσµατος, να συνδέσουµε την 
δηµόσια τάξη µε τον χώρο Σένγκεν σε µία πρόταση που απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους 
οποίους δεν εφαρµόζεται το κεκτηµένο του Σένγκεν, αλλά οι κοινοτικές οδηγίες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε τη 
δηµόσια τάξη. 
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Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, για να προσαρµοσθεί αυτή η νοµοθεσία στα σύγχρονα δεδοµένα, να ενοποιηθούν τα κείµενα 
µέσω ενός νέου κανονισµού και να απλοποιηθούν τα εµπόδια στην ελεύθερη µετακίνηση και διαµονή των κοινοτικών 
υπηκόων.  

3-038 

Van Lancker (PSE). � (NL) Πρόεδρε, συνάδελφοι, επιτρέψτε µου καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε για να διατηρηθεί στις προτεραιότητες της ηµερήσιας διάταξης το δικαίωµα 
διαµονής, στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης προσώπων στην ΕΕ, µε την έκδοση της δεύτερης ανακοίνωσης για το 
θέµα αυτό. Στη συνέχεια, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Επέλεξε µίαν ευρύτερη προσέγγιση, 
συνάδελφε Hernandez Mollar, του δικαιώµατος διαµονής όλων των πολιτών � και των εργαζόµενων και των πολιτών 
τρίτων χωρών, για τους οποίους έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις. Η πολιτική µου οµάδα υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή 
γιατί, παρά τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, παρά την έκθεση Veil, παρά το πρόγραµµα δράσης, παρά τις νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες, οι προτάσεις παραµένουν στο τραπέζι του Συµβουλίου χωρίς να σηµειώνεται ιδιαίτερη πρόοδος. 
 
Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, θα ήθελα να υπεισέλθω σε τέσσερα συγκεκριµένα σηµεία. Κατά πρώτον, τον τελευταίο 
καιρό, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας χρειάζεται ολοένα και περισσότερη κινητικότητα και ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις δεν µπορούν να βρουν προσωπικό για τις κενές θέσεις που έχουν. Είναι λοιπόν ακατανόητο να εξακολουθούν 
να υπάρχουν τόσα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και το δικαίωµα διαµονής, ιδιαιτέρως στην περίπτωση 
συµβάσεων περιορισµένης διάρκειας, των µερικώς απασχολούµενων και των ανέργων που αναζητούν εργασία σε άλλη 
χώρα. Κατά δεύτερον, και η δική µου οµάδα υποστηρίζει µιαν ανοικτή προσέγγιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και αυτό 
σηµαίνει για µας ότι δικαίωµα παραµονής πρέπει να έχουν και οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, βεβαίως υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις. Τα εµπόδια που εγείρουν σήµερα ορισµένα κράτη µέλη, συνάδελφοι, µας οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι δεν θέλουν καθόλου την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Κατά τρίτον, µιλάω για µιας ιθαγένεια που δεν κάνει 
διακρίσεις ως προς το είδος συµβίωσης. Όσοι συζούν, οι ανύπαντροι, και οι οµοφυλόφιλοι και οι λεσβίες, στις χώρες όπου 
αυτές οι µορφές συνύπαρξης αναγνωρίζονται πρέπει να έχουν επίσης δικαίωµα διαµονής, συνάδελφοι, διαφορετικά θα 
στερήσουµε από χιλιάδες ανθρώπους το δικαίωµα να ζήσουν στους κόλπους µιας οικογένειας. Τέλος, πρόκειται για µια 
προσέγγιση της ιθαγένειας η οποία καλύπτει χωρίς διάκριση και τους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα ή 
µόνιµα στην ΕΕ. Συνεπώς, υποστηρίζουµε ανεπιφύλακτα την έκθεση της συναδέλφου Boumediene. Ελπίζουµε ότι η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να εντοπίζει τις παραβιάσεις και την ανεπαρκή υλοποίηση εκ µέρους των κρατών µελών. Πάνω 
απ� όλα όµως, συνάδελφοι, ελπίζω ολόψυχα ότι το συµβούλιο θα βρει επιτέλους το θάρρος να ξεκινήσει τη συζήτηση για 
την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.  

3-039 

Ludford (ELDR). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς έχουν γίνει αλλαγές στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τα 
τελευταία 30 χρόνια και η ελευθερία διακίνησης των ατόµων έπαψε να θεωρείται καθαρά οικονοµικό ζήτηµα � 
λειτουργική κινητικότητα � και τώρα πια θεωρείται ατοµικό δικαίωµα. Αυτό σήµαινε µεγάλες ρητορείες για µια Ευρώπη 
πολιτών, αλλά ελάχιστες αλλαγές στη νοοτροπία ή στη διοίκηση των κρατών µελών, όπως επισήµανε και η κ. Wallis. 
 
Λέγοντας αυτό, δεν παραβλέπω τα οικονοµικά οφέλη της ελεύθερης διακίνησης. Στην έκθεσή της � και τη συγχαίρω για 
την ποιότητά της � η κ. Boumediene-Thiery επισηµαίνει ότι η διευκόλυνση της κινητικότητας προωθεί τον δυναµισµό και 
την οικονοµική ανταγωνιστικότητα. Γιατί η ∆εξιά το παραβλέπει αυτό; Όµως, το πραγµατικό ζήτηµα για τους 
φιλελεύθερους είναι εάν τα κράτη µέλη πιστεύουν και σέβονται την έννοια της ευρωπαϊκής υπηκοότητας, επιτρέποντας 
όχι µόνο στους πολίτες ενός κράτους µέλους και στις οικογένειές τους να διακινούνται ελεύθερα αλλά και 
αναγνωρίζοντας το ίδιο δικαίωµα στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στους µόνιµους κατοίκους οι οποίοι είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών και στις οικογένειές τους� θέµα που, δυστυχώς, δεν καλύφθηκε από την έκθεση της Επιτροπής. 
 
Είναι πολύ εξοργιστικό όταν το Συµβούλιο των Υπουργών και οι µεµονωµένες κυβερνήσεις διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους 
για την ισχνή προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές, ξεκινούν εκστρατείες µε µπαλόνια και πλαστικές 
σακούλες για την Ευρώπη των πολιτών και επιθυµούν να κερδίσουν τις ψήφους των πολιτών σε εκστρατείες 
δηµοψηφισµάτων, αλλά συγχρόνως διατηρούν παρεµποδιστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες κάθε φορά που οι ίδιοι 
πολίτες έχουν το θράσος να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό έννοµο δικαίωµά τους να διακινηθούν ελεύθερα. 
 
Οι κανόνες αυτοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι ούτως ή άλλως. Χρειαζόµαστε µια πλήρη αναπροσαρµογή για να 
διευκολύνουµε και να αποσαφηνίσουµε εντελώς την ανεµπόδιστη άσκηση του δικαιώµατος για ελεύθερη διακίνηση. ∆εν 
ζητάµε πολλά. Όπως είπε η κ. Wallis θα έπρεπε να είναι εξίσου εύκολο για τους ανθρώπους να περνούν τα σύνορα όσο 
και κι οποιοδήποτε µαραφέτι ή ένα σακί πατάτες.  

3-040 

Krivine (GUE/NGL). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουµε την έκθεση της κ. Boumediene-Thiery. Ήρθε, πράγµατι, η ώρα 
να σεβαστούµε την ισότητα των δικαιωµάτων και να τελειώνουµε πια µε τη λογική της καχυποψίας έναντι της 
µετανάστευσης. Τα κράτη παίρνουν την ελευθερία να αρνηθούν τη διαµονή στους αλλοδαπούς φοιτητές, µολονότι είναι 
εγγεγραµµένοι σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα, εάν κρίνουν ότι άλλαξαν αντικείµενο σπουδών ή ότι δεν προχωρούν αρκετά 
γρήγορα, πράγµα που, κανονικά, είναι αρµοδιότητα των πανεπιστηµιακών αρχών. 
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Αυτή η λογική της καχυποψίας προκαλεί τις επίµονες αναφορές στη δηµόσια τάξη και τη σκανδαλώδη πρακτική της 
διπλής ποινής. Για το ίδιο αδίκηµα, εκτός από τη φυλάκιση, οι αλλοδαποί πλήττονται συστηµατικά µε απαγόρευση 
εισόδου στη χώρα. Αυτή η απαγόρευση παραβιάζει την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόµου η οποία εγγράφεται στην 
παγκόσµια διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου, στο άρθρο 7. Πρέπει, επιτέλους, να διευκολύνουµε τη χορήγηση 
και την ανανέωση ενός τίτλου διαµονής µεγάλης διάρκειας για τους µετανάστες γιατί η αβεβαιότητα της διαµονής τρέφει 
την επισφαλή απασχόληση, τις διακρίσεις και την υπερεκµετάλλευση. 
 
Τέλος, είναι καιρός να προωθήσουµε µία ευρωπαϊκή ιθαγένεια που θεµελιώνεται στη διαµονή. Το δικαίωµα ψήφου πρέπει 
να επεκταθεί στους εξωκοινοτικούς υπηκόους, εάν θέλουµε να υποχωρήσουν η ξενοφοβία και ο ρατσισµός στην Ευρώπη.  

3-041 

Angelilli (UEN). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, όπως ήδη είπαν οι προλαλήσαντες εισηγητές, το δικαίωµα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, παρόλο που θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες πτυχές του θεµελιώδους δικαιώµατος της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας, είναι ένα δικαίωµα που συχνότατα συναντά πολλούς περιορισµούς, και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 
από τον µεγάλο αριθµό των αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε αυτό το θέµα. 
 
Θα ήθελα καταρχάς να σταθώ σε µία πτυχή στην οποία επιµένει η έκθεση, αυτήν της ανάγκης να αγωνιστούµε εναντίον 
όλων των αυθαίρετων και υπερβολικά περιοριστικών ερµηνειών που δίδουν στην έννοια της δηµόσιας τάξης ορισµένα 
κράτη µέλη. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που διαµένει σε µία χώρα από την παιδική του ηλικία ή, εν πάση περιπτώσει, εδώ 
και πολλά χρόνια και, κατά συνέπεια, έχει ισχυρούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσµούς µε αυτή τη 
χώρα, δεν θα έπρεπε να απελαύνεται παρά µόνον αν κριθεί ένοχο αδικήµατος που θεωρείται πραγµατικά σοβαρό από την 
ποινική νοµοθεσία της χώρας διαµονής. ∆υστυχώς παρα πολύ συχνά συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 
 
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ αφορά τα µέλη ορισµένων βασιλικών οικογενειών, όπως για παράδειγµα 
της βασιλικής οικογένειας της Ιταλίας, τα οποία παρότι ασφαλώς δεν συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, δεν 
µπορούν να απολαύσουν πλήρως του νόµιµου δικαιώµατός τους για ελεύθερη κυκλοφορία. Θεωρώ πως ήρθε πράγµατι η 
στιγµή να αντιµετωπίσουµε σοβαρά αυτά τα προβλήµατα και να άρουµε πραγµατικά τα εµπόδια για την ελεύθερη 
κυκλοφορία, ακριβώς επειδή � όπως ελέχθη � στην Ευρώπη τα εµπορεύµατα ή οι πατάτες µπορούν να κυκλοφορούν 
ευκολότερα από ό,τι οι πολίτες.  
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Tannock (PPE-DE). � (ΕΝ) Η ελευθερία διακίνησης και παραµονής είναι δικαίωµα που θεσπίζεται στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες και αναγνωρίζεται σε όλους τους πολίτες, ενώ πρέπει να αίρεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν 
συντρέχει πραγµατική απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια. Κατά συνέπεια, εκπλήσσει ακόµη περισσότερο το γεγονός ότι 50 
χρόνια µετά την υπογραφή της Σύµβασης για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου, που ειρωνικά υπογράφηκε 
στη Ρώµη, και έναν χρόνο αφότου η Συνθήκη του Άµστερνταµ επιβεβαίωσε τα ίδια δικαιώµατα, µια ευρωπαϊκή 
οικογένεια, η οποία για χίλια χρόνια συµµετέχει στην ιστορία της ηπείρου µας, στερείται το θεµελιώδες δικαίωµα που 
ανέφερε η συνάδελφός µου. 
 
Η έκθεση Watson απαιτεί δικαιώµατα για επανένωση της οικογένειας και η έκθεση Boumediene-Thiery απαιτεί 
δικαιώµατα για ελευθερία διακίνησης και παραµονής, ακόµη και για υπηκόους τρίτων χωρών, ακόµη και για 
καταδικασµένους εγκληµατίες. Η περί ης ο λόγος οικογένεια είναι η πρώην βασιλική οικογένεια της Σαβοΐας στην Ιταλία, 
ενώ ήσσονες παραβιάσεις διαπράττονται, επίσης, κατά των βασιλικών οίκων της Αυστρίας και της Ελλάδας από τις 
κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών. 
 
Το δέκατο τρίτο µεταβατικό άρθρο του ιταλικού Συντάγµατος, τραγελαφικά επονοµαζόµενο «µεταβατικό» αφού ισχύει 
ακόµη µετά από 53 χρόνια, δεν αποτελεί, απλώς, παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθηκών αλλά διαπράττει και σεξουαλικές 
διακρίσεις, αφού ισχύει µόνο για τους άρρενες βασιλικούς απογόνους, όσο µακρινοί και αν είναι, του συνταγµατικού 
µονάρχη Βασιλιά Βίκτορος Εµµανουήλ, ο οποίος θεωρήθηκε ένοχος για την υπογραφή απαράδεκτων φασιστικών νόµων 
εν καιρώ πολέµου. 
 
Η ειρωνεία είναι ότι οι απόγονοι του Μουσολίνι όχι µόνο επιτρέπεται να ζουν στην Ιταλία αλλά ένας εξ αυτών µάλιστα 
είναι µέλος του ιταλικού Κοινοβουλίου. Το άρθρο αυτό αποτελεί όνειδος και είναι παρωχηµένο, και όλοι οι βουλευτές, 
ακόµη και όσοι τρέφουν αρνητικά συναισθήµατα για τη µοναρχία, πρέπει να ενώσουν τις φωνές τους µε τη δική µου και 
να ζητήσουµε από την ιταλική κυβέρνηση να επιτρέψει σε µια αθώα ευρωπαϊκή οικογένεια να επιστρέψει στην πατρίδα 
της, όπου δεν εγκυµονεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Ιταλικής 
∆ηµοκρατίας. 
 
Μπορούµε να ζητάµε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν περισσότερα δικαιώµατα µόνο όταν γίνονται σεβαστά όλα τα 
δικαιώµατά τους ανεξάρτητα από καταγωγή και χωρίς καµία διάκριση. Το θέµα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ ορισµένες 
µεµονωµένες οικογένειες και υπεισέρχεται ακριβώς στον πυρήνα του σεβασµού της Ένωσης για τους ίδιους της τους 
κανόνες και τις συνθήκες. Ή θα έχουµε µια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βασίζεται στους νόµους ή δεν θα έχουµε. Για τον 
λόγο αυτό, συνιστώ στο Κοινοβούλιο την τροπολογία µου αριθ. 14.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. GERHARD SCHMID 
Αντιπροέδρου 

3-044 

Ford (PSE). � (ΕΝ) Μου επιτρέπετε να συγχαρώ την κ. Boumediene-Thiery για την έκθεσή της για τα ειδικά µέτρα που 
αφορούν τη διακίνηση και τη διαµονή πολιτών της Ένωσης τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, 
δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας. Είναι µια πολύ καλή έκθεση. ∆υστυχώς, στα δύο λεπτά που έχω το µόνο που 
µπορώ να κάνω είναι να αναφερθώ σε ορισµένα µειονεκτήµατά της. Πρώτον, η Επιτροπή απέτυχε να ασχοληθεί µε το 
θέµα των 12 µε 14 εκατοµµυρίων υπηκόων τρίτων χωρών που κατοικούν νόµιµα στην Ένωση, οι οποίοι συνεχίζουν να 
υφίστανται διακρίσεις και οι οποίοι, εκτός των νησιωτικών κρατών της Ένωσης, µπορούν να διακινούνται ελεύθερα de 
facto αλλά όχι νόµιµα, γεγονός που φυσικά δηµιουργεί καταστάσεις όπου πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης και παράνοµης 
µεταχείρισης. 
 
Με όλον τον σεβασµό που αρµόζει στην εισηγήτρια, πρέπει να πω ότι έχουµε, επίσης, πρόβληµα σε ορισµένους τοµείς µε 
τους οποίους δεν ασχολήθηκε, ένας από τους οποίους είναι ο ποδοσφαιρικός χουλιγκανισµός. Εν γένει είµαι υπέρ της 
ελεύθερης διακίνησης αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι περιορισµένη. ∆εν πιστεύω κατά κανόνα ότι πρέπει να 
εµποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση ατόµων που δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα, αλλά υπάρχει ένα ευρωπαϊκό 
πρόβληµα που αγνοείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί η Ευρωπόλ προκειµένου να εµποδιστεί η 
ελεύθερη διακίνηση ατόµων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα που σχετίζονται µε το ποδόσφαιρο, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα προκαλέσουν παρόµοιες φασαρίες όπως σε προηγούµενα πρωταθλήµατα παγκόσµιου ή 
ευρωπαϊκού κυπέλλου. Πιστεύω, επίσης, ότι πρέπει να γίνει χρήση των διατάξεων για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ώστε 
να εµποδιστεί η ελεύθερη διακίνηση γερµανών νεοναζιστών που παράγουν στη ∆ανία υλικό που αρνείται το 
Ολοκαύτωµα, µε την αδιαµφισβήτητη πρόθεση να το επανεισαγάγουν στη Γερµανία, όπου είναι παράνοµο. Ελπίζω ότι η 
δανική Κυβέρνηση θα κάνει χρήση των διατάξεων στην προκείµενη περίπτωση. 
 
Παροµοίως, χρειάζεται να µεριµνήσουµε ώστε να µη γίνεται κατάχρηση του συστήµατος. Φυσικά, ελπίζω ότι η ελεύθερη 
διακίνηση των ατόµων που έχουν την ατυχία να είναι οροθετικοί δεν θα περιοριστεί κατά κανέναν τρόπο για λόγους 
δηµόσιας υγείας. 
 
Συµφωνώ µε τον κ. Tannock επί της αρχής. Φυσικά πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση των βασιλικών 
οικογενειών της Ευρώπης. Ωστόσο, διαφωνώ µε τις προτεραιότητές του. Όταν αγνοούµε τα δικαιώµατα 12 µε 14 
εκατοµµυρίων νόµιµων κατοίκων, τα δικαιώµατα δύο οικογενειών είναι, εν συγκρίσει, επουσιώδη.  
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Coelho (PPE-DE). � (ΡΤ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συµφωνήσω µε όλους εκείνους που τόνισαν ότι το 
ζήτηµα που συζητάµε τώρα αφορά την ουσία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το δικαίωµα αυτό 
συµβάλλει σε µία πρακτική και συγκεκριµένη έκφραση της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, εφόσον η µεγάλη 
πρόκληση που αντιµετωπίζουµε αυτή τη στιγµή είναι να µετατρέψουµε το δικαίωµα αυτό το οποίο αναγνωρίζεται νοµικά 
σε µία πρακτική πραγµατικότητα που θα εφαρµόζεται καθηµερινά στους πολίτες. 
 
Συµφωνώ επίσης µε εκείνους που υπογράµµισαν ότι η µεταφορά των οδηγιών αυτών πραγµατοποιήθηκε µε τρόπο πολύ 
αργό ή ακόµη και λανθασµένο, σε ορισµένες περιπτώσεις. Αφετέρου, θα πρέπει επίσης να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες 
που προκαλεί η εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τα ειδικά µέτρα για τη διακίνηση και τη διαµονή πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, όπου 
θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές όχι µόνο για τα κράτη µέλη, που µέχρι αυτή τη στιγµή έχουν δώσει µία 
αρκετά ποικίλη ερµηνεία των διατάξεων της οδηγίας, αλλά επίσης και για τους πολίτες σχετικά µε δικαιώµατα που τους 
παραχωρούνται. 
 
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλουν περιορισµούς στο δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των κοινοτικών πολιτών, 
κυρίως σε σχέση µε την είσοδο και την απέλαση από την επικράτεια τους, όπως επίσης και µε την έκδοση ή ανανέωση 
άδειας παραµονής, εφόσον αυτό δικαιολογείται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. Όµως 
δεν µπορούν, σε µία Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζεται στο κράτος δικαίου, στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και, ιδίως, στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και, µε λίγα λόγια, σε ένα Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων, να κάνουν κατάχρηση αυτών των προνοµίων. Και µε αυτή την έννοια τα µέτρα εξαίρεσης από την 
ελεύθερη κυκλοφορία απετέλεσαν αντικείµενο συσταλτικής ερµηνείας. 
 
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συµφωνήσω µε το συνάδελφό µου Hernández Mollar, όταν εξεδήλωσε την 
υποστήριξή του προς την πρόταση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, προκειµένου να γίνει 
προσπάθεια να ενσωµατωθούν τα διάφορα κείµενα σε έναν ενιαίο κανονισµό άµεσα εφαρµόσιµο, που θα είναι ένα πρώτο 
έγγραφο σχετικό µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και θα δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, όχι µόνο στους πολίτες όσον 
αφορά τα δικαιώµατά τους σχετικά µε την ιθαγένεια, αλλά και στις αντίστοιχες διοικητικές υπηρεσίες κάθε κράτους 
µέλους που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας.  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως υποστήριξε ήδη ο αξιότιµος κ. Hernández Mollar � τον 
οποίο και ευχαριστώ που µε τόσο ενθουσιασµό αποδέχτηκε την τροπολογία αριθ. 15 που κατέθεσα ο ίδιος� θεωρώ και 
εγώ πως το κείµενο αυτό πρέπει να απορριφθεί αν δεν γίνουν δεκτές οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος. 
 
Συµφωνώ µε την τροπολογία αριθ. 14 του κ. Tannock, που υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κληρονόµων της 
ιταλικής και της ελληνικής µοναρχίας και αποτείνει τιµή στη µοναρχία. 
 
Με την τροπολογία αριθ. 15 εγώ προσωπικά αποτείνω τιµή στους συνταξιούχους, διότι αυτό το µέτρο, ενώ διευκολύνει 
την κυκλοφορία των µη κοινοτικών υπηκόων στην Ευρώπη, διατηρεί αντιθέτως τις δυσκολίες της κυκλοφορίας στην 
ευρωπαϊκή επικράτεια για τους πολίτες της, ιδιαίτερα δε για τους έχοντες ειδικές ανάγκες. 
 
Ενώ βρισκόµουν στο αεροδρόµιο Orio al Serio του Bergane µε προορισµό το Στρασβούργο, συνάντησα έναν συνταξιούχο 
πολύ ηλικιωµένο � 80 ετών � που µου εξέφρασε την επιθυµία του να πάει στο Παρίσι, όπου θα τον φιλοξενούσε η κόρη 
του, αλλά δεν µπορούσε να το κάνει διότι το τίµηµα θα ήταν να χάσει την κοινωνική σύνταξη του ιταλικού κράτους, 
µοναδικό πόρο διαβίωσής του. Ένα δεύτερο άτοµο, µε ποσοστό αναπηρίας 100%, είπε πως ήθελε να πάει στο Λονδίνο, 
αλλά δεν µπορούσε να το κάνει διότι θα έχανε τη σύνταξή του. Τέλος, ένα τρίτο άτοµο, µε ειδικές ανάγκες � µάλιστα σε 
αναπηρικό καροτσάκι � είπε πως θα ήθελε να πάει να δει τον αδελφό του, αλλά αν το έκανε θα έχανε την αποζηµίωση 
συνοδείας που έπαιρνε. 
 
Στόχος µας, λοιπόν, πρέπει να είναι η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη των πολιτών µε ειδικές ανάγκες και των 
συνταξιούχων.  

3-047 

Πρόεδρος. - Κύριε Fatuzzo, µε βάλατε σε σκέψεις, σε ποια µέρη θα ταξιδέψω στα γηρατειά µου. 
 
Το λόγο έχει ο Επίτροπος Vitorino.  
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Vitorino, Επιτροπή. -  Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, εν πρώτοις, να συγχαρώ εκ µέρους της Επιτροπής την κυρία 
Boumediene-Thiery και όλους όσοι συµµετείχαν στη συζήτηση αυτή. Νοµίζω ότι, πράγµατι, για την Επιτροπή, η θέσπιση 
της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δηµιούργησε ένα νέο νοµικό και πολιτικό περιβάλλον και, από την πλευρά µας, σκοπεύουµε 
να αντλήσουµε όλα τα πρακτικά διδάγµατα, τόσο στο νοµοθετικό τοµέα όσο και στον τοµέα της καθηµερινής διοικητικής 
πρακτικής. Η Επιτροπή υπολογίζει πολύ στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κατάλληλη στιγµή. 
 
Όσο αφορά την πρόταση ψηφίσµατος που µόλις παρουσιάσατε, θα ήθελα να θίξω µόνο δύο-τρία σηµεία που 
απευθύνονται άµεσα στην Επιτροπή. Οι τρεις οδηγίες για το δικαίωµα διαµονής µη οικονοµικά ενεργών επέτρεψε, είµαι 
βέβαιος, σε εκατοµµύρια πολίτες της Ένωσης να επωφεληθούν από αυτό το δικαίωµα χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα 
προβλήµατα. Ωστόσο, παραµένουν περιπτώσεις εσφαλµένης εφαρµογής των οδηγιών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η 
Επιτροπή παρεµβαίνει πάντοτε � και προσπαθεί να το κάνει µε σθένος σε όλες τις περιστάσεις � µ' όλο που η παρέµβασή 
της δεν είναι πάντοτε ορατή και, στις περιπτώσεις όπου δεν επιτευχθεί συµφωνία, δεν διστάζει να αποστέλλει 
αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις στα αντίστοιχα κράτη. Είναι εκατοντάδες οι διαφορές των πολιτών που επιλύονται 
ικανοποιητικά από τη διοίκηση εξωδικαστικώς. 
 
Η δράση της Επιτροπής εκτείνεται, επίσης, στη νοµοθεσία των κρατών µελών. Θα µπορούσε κανείς, κατά τη γνώµη µου, 
να αναφέρει πολλές περιπτώσεις όπου µια τέτοια παρέµβαση οδήγησε σε αλλαγή της νοµοθεσίας των κρατών µελών και, 
ορισµένες φορές µάλιστα, στην εξέταση από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ερωτήσεων, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν µε 
θετικές λύσεις. Τα παραδείγµατα δεν λείπουν ούτε στον τοµέα της καταχρηστικής προσφυγής των κρατών µελών στην 
έννοια της δηµόσιας τάξης, ιδίως για να αποµακρύνουν από την επικράτειά τους υπηκόους άλλων κρατών µελών. Μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω, ωστόσο, ότι ο αριθµός αυτών των περιπτώσεων είναι πια περιορισµένος και η ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν παραλείπει ποτέ, όταν συναντά τέτοιες περιπτώσεις, να παίρνει τα µέτρα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το κοινοτικό 
δίκαιο. 
 
Εντούτοις, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η αυστηρή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου αρκεί για να απαλείψει τα 
εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης, λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου αριθµού εµποδίων που 
παραµένουν λόγω των κενών που υπάρχουν στο κοινοτικό δίκαιο και τα οποία επισηµάνθηκαν ήδη στη δεύτερη έκθεση 
της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, καθώς και στην έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, της οποίας προήδρευσε η κ. Veil, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή το 1997. 
 
Εξάλλου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι σήµερα το πρωί συζητήσαµε την οδηγία για την 
οικογενειακή επανένωση και ότι τα συµπεράσµατα του Τάµπερε προβλέπουν την υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει 
πρόταση για την αναγνώριση των όρων εισόδου, αποδοχής, διαµονής καθώς και του νοµικού καθεστώτος υπηκόων τρίτων 
χωρών που κατοικούν νοµίµως στην Ένωση. Εργαζόµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Για όλους αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή συµµερίζεται την άποψη που εξέφρασαν πολλοί βουλευτές για την 
αναγκαιότητα µιας γενικής τροποποίησης των ισχυόντων κειµένων στο πλαίσιο ενός ενιαίου νοµικού εργαλείου που να 
οργανώνει και να εγγυάται την απρόσκοπτη άσκηση της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαµονής. Αυτή η τροποποίηση, η 
οποία εγγράφεται άλλωστε στο πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για το 2000, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της 
προετοιµασίας. Ξεκινάει από την ιδέα ότι η απόλαυση των δικαιωµάτων κυκλοφορίας και διαµονής πρέπει να διαχωριστεί 
από την προηγούµενη αναφορά στην οικονοµική κατάσταση των δικαιούχων και να συνδεθεί, στο εξής, µε µία έννοια και 
ένα καθεστώς που απορρέουν άµεσα από τη σηµασία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 
 
Ο ενιαίος χαρακτήρας του καθεστώτος του πολίτη της Ένωσης απαιτεί κατ' ανάγκη, ένα γενικό ενιαίο σύστηµα 
κυκλοφορίας και διαµονής που να ανταποκρίνεται στην απαίτηση εµπλουτισµού του περιεχοµένου της ιθαγένειας της 
Ένωσης σύµφωνα µε τις πολιτικές προσδοκίες της Ένωσης.  

3-049 

Πρόεδρος. -  Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήµερα στις 12.00.  

3-050 

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον 

3-051 

Πρόεδρος. -  Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της κ. Schörling εξ ονόµατος της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε 
το Συµβούλιο [5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304(COD)] για την έγκριση της οδηγίας του Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου που αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον.  

3-052 

3-052 
Schörling (Verts/ALE), εισηγήτρια. � (SV) Κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι µου ανατέθηκε το 
καθήκον του εισηγητή στη δεύτερη ανάγνωση για την οδηγία που αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον, οδηγία την οποία θεωρώ ως ένα σηµαντικό βήµα προς µια νέα προσέγγιση 
στην περιβαλλοντική πολιτική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της επιτροπής περιβάλλοντος, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα την πορτογαλική προεδρία για την εξαιρετική τους συνεργασία. 
 
Η πρόταση οδηγίας αυτή αφορά στρατηγικές εκτιµήσεις για το περιβάλλον, όρος ο οποίος αναφέρεται σε µία 
συστηµατική διαδικασία µε στόχο τον εντοπισµό, την ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων στο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ξεκινά σε ένα κατά το δυνατόν πρώιµο στάδιο του 
συνολικού σχεδιασµού, ούτως ώστε να εντοπίζονται πιθανές εναλλακτικές λύσεις πριν προχωρήσει η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Θα πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στις περιβαλλοντικές αρχές, την κοινή γνώµη και τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις µία έκθεση για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης και ο 
κατάλληλος χρόνος προκειµένου να συλλέγονται οι αντιδράσεις και τα σχόλια για την έκθεση αυτή. 
 
Πρόκειται για µία εξαιρετικά σηµαντική οδηγία για το σύνολο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας, 
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα όργανο το οποίο να καθιστά ευκολότερη τη συµµόρφωση προς τα καθήκοντα που 
επιβάλλει η Συνθήκη και οι άλλες συµβάσεις µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και προκειµένου να γίνει σεβαστή η αρχή 
της σύνεσης. Μία σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική που να αξίζει το χαρακτηρισµό αυτό οφείλει να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειµένου να µην υπάρχουν βλάβες στο περιβάλλον και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις σε 
αυτό. Πολύ συχνά σήµερα καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισµού και αντιµετώπισης των ζηµιών όταν αυτές ήδη έχουν 
συµβεί. Οφείλουµε ήδη κατά τη φάση του σχεδιασµού να µάθουµε να αποφεύγουµε τις ζηµίες και να ελαχιστοποιούµε τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η οδηγία για τις στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιµήσεις αποτελεί ένα 
σηµαντικότατο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
∆υστυχώς ωστόσο δεν αναφέρεται κάποιος τοµέας πολιτικής σε αυτή την πρόταση οδηγίας, αντίθετα απ� ό,τι είχε γίνει 
στην αρχική πρόταση της Επιτροπής το 1991 και παρά το γεγονός ότι όλοι οι εµπειρογνώµονες στον τοµέα αυτό θεωρούν 
δεδοµένο ότι και ο τοµέας της πολιτικής οφείλει να περιλαµβάνεται σε µία στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση. Το 
Συµβούλιο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει επ� αυτού, αν και η επιτροπή περιβάλλοντος θεώρησε ότι και ο τοµέας της 
πολιτικής οφείλει να περιληφθεί στην αναθεώρηση που θα πραγµατοποιηθεί µετά από µία 5ετία. Το σηµείο αυτό 
αναφέρεται στις τροπολογίες 2 και 21. 
 
Ένα αποφασιστικής σηµασίας επιχείρηµα όταν η Επιτροπή υπέβαλε τελικά αυτή την πρόταση το 1996 ήταν ότι η 
εκτίµηση σε επίπεδο σχεδίων πραγµατοποιείται σε υπερβολικά ύστερη φάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό 
αποτελεί µάλιστα και ένα από τα κύρια σηµεία της οδηγίας, ότι δηλαδή οι περιβαλλοντικές εκτιµήσεις οφείλουν να 
γίνονται νωρίς στα πλαίσια της όλης διαδικασίας. 
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Κατά την πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε σωρεία σχολίων· υπογραµµίστηκε ότι η πρόταση αυτή 
όδευε προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και ήταν απολύτως ανεπαρκής σε πολλά σηµεία. Το Κοινοβούλιο υπέβαλε 29 
τροπολογίες, 15 από τις οποίες έχουν περιληφθεί µε τον ένα ή άλλο τρόπο στην κοινή θέση. 
 
Για να µπορέσει να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό όργανο η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, το εφαρµοστικό 
πεδίο της οδηγίας θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ, ενώ οι περιβαλλοντικές εκθέσεις και αξιολογήσεις οφείλουν φυσικά να 
είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Το Συµβούλιο έχει χειροτερεύσει το κείµενο στην κοινή θέση σε διάφορα σηµεία, για 
παράδειγµα, όσον αφορά το εφαρµοστικό πεδίο της οδηγίας και τον ορισµό των όσων αυτή περιλαµβάνει. Ακόµα και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα επικριτική για την κοινή θέση, καθώς αυτή περιορίστηκε υπερβολικά σε σχέση µε το 
αρχικό κείµενο. 
 
Η επιτροπή περιβάλλοντος προσπάθησε να αποκαταστήσει ένα µέρος της χαµένης ισορροπίας, για παράδειγµα µε τις 
τροπολογίες 6 και 7, οι οποίες διευρύνουν το εφαρµοστικό πεδίο µη περιορίζοντάς το αποκλειστικά σε σχέδια και 
προγράµµατα, τα οποία συνδέονται µε ένα σχέδιο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με τις τροπολογίες αυτές δεν 
επιτρέπεται η εξαίρεση ολόκληρων κατηγοριών σχεδίων και προγραµµάτων. Αλλά ούτε και µπορούµε να δεχθούµε την 
εξαίρεση από τις στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις ολόκληρων χρηµατοδοτικών σχεδίων και του συνόλου του 
τοµέα της άµυνας. Τα σηµεία αυτά αναφέρονται στην τροπολογία 10, η οποία επίσης υπογραµµίζει ότι τα διαρθρωτικά 
ταµεία οφείλουν φυσικά να καλύπτονται από τις στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιµήσεις. Άλλες τροπολογίες οι οποίες 
βελτιώνουν την οδηγία αφορούν την ανάγκη περισσότερης διαφάνειας και ελέγχων καθώς και τη συνεργασία και τον 
συντονισµό µε χώρες εκτός Κοινότητας. 
 
Με εκπλήττει προσωπικά τα µάλα η τροπολογία 26 του Nassauer και 29 άλλων Μελών, τροπολογία η οποία αποσκοπεί 
στην απόρριψη της κοινής θέσης. Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή η δυνατότητα αυτή ούτε καν αναφέρθηκε. Φυσικά 
και οι συντάκτες της τροπολογίας έχουν κάθε δικαίωµα να προτείνουν αυτή τη λύση, όµως πιστεύουν πραγµατικά ότι η 
περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ αποτελεί ένα παρεµπίπτον έργο το οποίο µε κανένα τρόπο δεν είναι δεσµευτικό; Οφείλει 
µήπως το Κοινοβούλιο να αγνοήσει το κείµενο της Συνθήκης, τη συµφωνία του Cardiff ή το πέµπτο περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα κ.ο.κ.; Πραγµατικά, δε θεωρώ σοβαρή αυτήν την τροπολογία. 
 
Οι τροπολογίες 11 και 31 επίσης µε ανησυχούν κάπως. Ιδιαίτερα στην τροπολογία 11 αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη 
οφείλουν να ορίζουν σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να πραγµατοποιείται η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, εφόσον τα 
σχέδια και τα προγράµµατα περιλαµβάνονται σε ένα ιεραρχικό σύστηµα. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι θέτει σε αµφισβήτηση 
ολόκληρη την ιδέα της πραγµατοποίησης µίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και γι� αυτό ελπίζω να µην γίνει 
δεκτή αυτή η τροπολογία.  

3-053 

Bowis (PPE-DE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το παρόν µέτρο είναι µικρό, αλλά σηµαντικό για την επέκταση των 
υποχρεώσεων των κρατών µελών να διεξάγουν στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιµήσεις για το χωροταξικό πλαίσιο, όπως 
επίσης, και για τα τελικά σχέδια των οποίων η εφαρµογή θα έχει, ή µπορεί να έχει, σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Όλα τα κράτη µέλη ψήφισαν υπέρ της κοινής θέσης, αλλά ορισµένα κατέστησαν σαφές ότι θα προχωρούσαν 
ελάχιστα µόνο πέρα από αυτό. Καθήκον µας είναι να διασαφηνίσουµε και να προβούµε σε υπεύθυνες τροποποιήσεις και, 
εξ ονόµατος της Οµάδας ΕΛΚ-Ε∆, συγχαίρω την εισηγήτρια, την κ. Schörling, για τη δουλειά που έκανε και για τις 
διαβουλεύσεις που έκανε µαζί µας. Εντούτοις, θα απορρίψουµε ορισµένες από τις τροπολογίες της, ειδικά εκείνες που 
εκτείνουν το σύστηµα σε όλα τα οικονοµικά σχέδια, στην άµυνα και την πολιτική άµυνα, στις διαβουλεύσεις που 
υπερβαίνουν τα λογικά όρια, και στις γενικές πολιτικές που µόλις ανέφερε, οι οποίες έχουν καταστεί περισσότερο 
ευχολόγιο παρά συγκεκριµένες προτάσεις. 
 
Ωστόσο, συµφωνούµε ότι δεν έχει νόηµα να εξαιρέσουµε σχέδια που χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά από τα διαρθρωτικά ταµεία, και χωρίς αµφιβολία συµφωνούµε ότι έχει νόηµα να 
συνεννοούµαστε µε τα γειτονικά κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές 
σύστηµα υποβολής εκθέσεων, όχι µόνο για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εντοπίζονται από την εκτίµηση αλλά 
και για τη δράση που προτείνεται για τη µείωση ή την εξάλειψή τους. Πρέπει, φυσικά, να λάβουµε επίσης υπόψη την 
τροπολογία αριθ. 26 εξ ονόµατος ορισµένων γερµανών συναδέλφων µας, η οποία απορρίπτει την κοινή θέση. Κατανοώ τις 
ανησυχίες των συναδέρφων από τη Γερµανία και ορισµένα τµήµατα της Ιταλίας. Οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο 
ορισµένες κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις επιλέγουν να εφαρµόσουν τις εκτιµήσεις. Οι εν λόγω κυβερνήσεις δίδουν 
κακό όνοµα στις περιβαλλοντικές εκτιµήσεις και την Ευρώπη µόνο και µόνο εξαιτίας των δικών τους υπερβολών και, 
γι�αυτό, πρέπει να κοιτάξουν πιο προσεκτικά τις τοπικές πολιτικές τους. 
 
Ωστόσο, πρόκειται για ένα µέτρο επικουρίας που αφήνει την ευθύνη για τις λεπτοµέρειες στα κράτη µέλη. ∆εν είναι το 
µεγάλο χέρι της Ευρώπης που επεκτείνει τον έλεγχο πάνω σε θέµατα τοπικής χωροταξίας. Αυτό που κάνει είναι να 
διασφαλίσει ότι ειδικά στα σύνορά µας, η χωροταξία λαµβάνει υπόψη την ποιότητα του περιβάλλοντος τόσο εντός όσο 
και εκτός των συνόρων µας όταν συνάπτονται συµφωνίες για χωροταξικά πλαίσια. Πιστεύουµε ότι είναι θετικό βήµα και, 
συνεπώς, η Οµάδα ΕΛ∆-Ε∆ δεν θα στηρίξει την τροπολογία αριθ. 26, αλλά θα υπερψηφίσει την κοινή θέση. Στη 
συνέχεια, θα υπερψηφίσουµε τις τροπολογίες που υποστηρίξαµε στο στάδιο εξέτασης στην επιτροπή και µια πρόσθετη 
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τροπολογία διασάφησης η οποία έχει στο µεταξύ υποβληθεί, αλλά θα αντιτεθούµε σε τροπολογίες που θεωρούµε 
υπερβολικές ως προς το τι είναι επιθυµητό, πρακτικό, και αποδεκτό.  

3-054 

Sacconi (PSE). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία την οποία ετοιµαζόµαστε να ψηφίσουµε αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα 
προς τα εµπρός. Η υποχρέωση µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολύ πρώιµη φάση του χωροταξικού 
σχεδιασµού επιτρέπει, πράγµατι, να εντάσσονται πλήρως τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ήδη στη φάση σύλληψης των 
σχεδίων και των προγραµµάτων χωροταξικής διαχείρισης. Η Ένωση κατάλαβε επιτέλους ότι δε θα πρέπει να περιορίζεται 
στην εκ των υστέρων διόρθωση των ζηµιών που δηµιουργεί ένας µυωπικός σχεδιασµός, αλλά ότι θα πρέπει να τις 
προλαµβάνει όσο το δυνατόν νωρίτερα. 
 
Οι τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος επέφεραν σηµαντικές βελτιώσεις στην κοινή θέση του 
Συµβουλίου. 
 
Κατά πρώτον, επιβεβαιώθηκε ότι, για να ασκήσει πραγµατική επιρροή στα εθνικά ήθη, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι τα σχέδια και τα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία πρέπει οπωσδήποτε να εµπίπτουν στη σφαίρα δράσης της οδηγίας, 
δεδοµένου ότι, ιδίως στις περιφέρειες µε αναπτυξιακή καθυστέρηση, συνιστούν στην πράξη το σύνολο των 
υλοποιούµενων προγραµµάτων. 
 
Κατά δεύτερο λόγο, αποκαταστάθηκε η αρχή της διαβούλευσης και της ενηµέρωσης του κοινού και των ενδιαφερόµενων 
οργανώσεων καθ� όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, σύµφωνα και µε τη Σύµβαση του Aarhus. 
 
Συνολικά πιστεύω, λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα καλό κείµενο. Κατανοώ τις ανησυχίες των συναδέλφων που προέρχονται 
από χώρες που χαρακτηρίζονται από κρατικό µοντέλο οµοσπονδιακού τύπου, οι οποίοι φοβούνται ότι οι τοπικές αρχές θα 
αντιµετωπίσουν υπερβολικό φόρτο εργασιών. Θεωρώ όµως ότι οι αλλαγές που έγιναν, ιδιαίτερα µε τις τροπολογίες αριθ. 
19, 29 και 31, αρκούν για να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη των δύο οδηγιών και για να διασφαλισθεί από την άλλη ο 
σεβασµός στο περιβάλλον.  

3-055 

3-055 
Olsson (ELDR). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνουµε καθηµερινά πως το περιβάλλον αλλάζει. Την προηγούµενη 
Κυριακή άκουσα σε ένα πρόγραµµα του σουηδικού ραδιοφώνου ότι στην κεντρική Σουηδία θα πρέπει να αναµένουµε 
αύξηση των βροχοπτώσεων κατά 50% κατά τα επόµενα χρόνια. Τα ζητήµατα του περιβάλλοντος απασχολούν διαρκώς 
την κοινή γνώµη στις µέρες µας. Γι� αυτό και θα πρέπει να απασχολήσουν ακόµη εντονότερα το πολιτικό έργο της 
Ένωσης. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Schörling, για την εξαιρετική έκθεση που εκπόνησε, 
στην οποία υπογραµµίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήµατα οφείλουν να εξετάζονται σε µία πρώιµη φάση. Τα προβλήµατα 
του περιβάλλοντος οφείλουν καταρχήν να λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες και κυρίως, θα έλεγα, στις 
οικονοµικές. 
 
Όσον αφορά τα διάφορα σχέδια, κατασκευαστικά και άλλα, είναι φυσικά αναγκαίο, όπως προτείνεται και στην έκθεση, να 
λαµβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι λανθασµένες 
εκτιµήσεις, οι περιττές δαπάνες και τα σχέδια αυτά να επιτυγχάνουν το ταχύτερο δυνατό. 
 
Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό και θετικό το γεγονός ότι η κ. Schörling προτείνει τη διεύρυνση του εφαρµοστικού πεδίου 
της οδηγίας. Είναι αναγκαίο να περιληφθούν οι οικονοµικές δραστηριότητες στις περιβαλλοντικές εκτιµήσεις. Είναι 
φυσικά αυτονόητο για την ΕΕ, η οποία διαθέτει ένα σηµαντικότατο µέρος του προϋπολογισµού της στη γεωργία και στην 
περιφερειακή πολιτική, στα διαρθρωτικά ταµεία, να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές συνέπειες αυτών των πολιτικών. Κάτι 
τέτοιο δεν µπορεί να γίνει βέβαια αµέσως, αλλά ζητούµε να πραγµατοποιηθεί εφόσον υπάρξουν νέα σχέδια. Είναι 
παράλογο να υποστηρίζουµε µε πόρους της ΕΕ, όπως γίνεται σήµερα, δραστηριότητες στους τοµείς αυτούς, καθ� ην 
στιγµήν οι δραστηριότητες αυτές καταπολεµούνται σε άλλα πλαίσια για περιβαλλοντικούς λόγους. 
 
Οφείλουµε να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα σύστηµα το οποίο να λαµβάνει υπόψη το περιβάλλον ευθύς 
εξαρχής, ακόµη και όταν πρόκειται για οικονοµικά ζητήµατα. Είναι σηµαντικότατος ο στόχος αυτός. Καταλαβαίνω ότι 
πολλοί από τους συναδέλφους δε συµφωνούν µαζί µου, ωστόσο εγώ και η οµάδα µου υποστηρίζουµε την κ. Schörling 
προς την κατεύθυνση αυτή.  

3-056 

González Álvarez (GUE/NGL). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σύντοµα σε τέσσερα θέµατα που συζητήθηκαν 
εκτενώς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εµείς είµαστε κατά βάση υπέρ της προτάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
της εισηγήτριάς της. 
 
Όσον αφορά τη συµπερίληψη ορισµένων τοµέων στην οδηγία, και ιδιαίτερα της εξορυκτικής και της αµυντικής 
βιοµηχανίας, νοµίζουµε ότι δεν µπορούν να µείνουν στο περιθώριο. Με την απαραίτητη βεβαίως προσοχή. 
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Επιθυµώ επίσης να επιµείνω στη συµπερίληψη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Πολύ σύντοµα στην Ισπανία θα 
παρουσιαστεί ένα φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης, το Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο, που θα έχει αναµφισβήτητες 
επιπτώσεις στα µέρη όπου θα τεθεί σε εφαρµογή. Μας φαίνεται απαραίτητο να διενεργηθούν αυτές οι µελέτες 
αξιολόγησης. 
 
Πολύ σηµαντικός για µας είναι επίσης ο ρόλος του κοινού, η διαφάνεια. Υπάρχει µια οδηγία σχετικά µε το δικαίωµα στην 
πληροφόρηση, η αριθ. 313, που έχει παραβιαστεί επανειληµµένα από τα κράτη και από τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές. 
 
Στους σηµαντικούς καλυπτόµενους τοµείς πρέπει, ακόµη, να συµπεριληφθούν η ποιότητα των µελετών και το θέµα της 
υγείας. Η καλή ποιότητα του περιβάλλοντος και η καλή υγεία είναι στενά συνδεδεµένες.  

3-057 

Hyland (UEN). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι για την ευκαιρία να συµβάλω σύντοµα σ�αυτή τη συζήτηση και να 
αναγνωρίσω τον θετικό ρόλο του Κοινοβουλίου στην προσπάθεια θέσπισης υψηλότατων προτύπων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Υπάρχει, φυσικά, ο παράγοντας του κόστους στη διαχείριση του περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει και ο 
παράγοντας της οικονοµικής απόδοσης η οποία δεν µπορεί να ποσοτικοποιηθεί εύκολα, ωστόσο υπάρχει. 
 
Η πρόταση οδηγίας, που απαιτεί τη διεξαγωγή εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την υιοθέτηση ενός 
περιφερειακού χωροταξικού προγράµµατος, έχει αδιαµφισβήτητη σηµασία από περιβαλλοντική και οικονοµική άποψη. 
Πάρα πολύ συχνά στο παρελθόν είχαµε δει δαπανηρά αναπτυξιακά σχέδια να καταρρέουν εξαιτίας διάφορων 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στο αρχικό στάδιο του σχεδιασµού. 
 
Τέλος, κάνω έκκληση στους επαγγελµατίες της χωροταξίας να χρησιµοποιούν την κοινή λογική και να λαµβάνουν υπόψη 
τις απόψεις των αιρετών εκπροσώπων και των οργανώσεων τοπικών κοινοτήτων. Η προσέγγιση σύµφωνα µε το γράµµα 
του νόµου που παρατηρείται τόσο συχνά δεν οδηγεί πάντοτε στα ευκταία αποτελέσµατα όσον αφορά την κάλυψη των 
απαιτήσεων των πολιτών στον συγκεκριµένο σηµαντικό τοµέα. Η χωροταξία δεν πρέπει να γίνει ο αποκλειστικός χώρος 
όσων έχουν ακαδηµαϊκά προσόντα. Οι αιρετοί βουλευτές πρέπει να ασκούν περισσότερη προσοχή και να µεριµνούν πιο 
πολύ όταν σχεδιάζουν αναπτυξιακές πολιτικές που σε τελική ανάλυση θα επηρεάσουν τους πολίτες της Ένωσης.  

3-058 

Blokland (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ένα µέσο που 
διαθέτουν οι αρχές για να κρίνουν αν οι προθέσεις, τα σχέδια και τα προγράµµατα εναρµονίζονται µε την έννοια της 
αειφόρου ανάπτυξης. Έτσι, επιτυγχάνεται µια καλύτερη ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στην οικονοµία, δεδοµένου ότι 
και οι µακροοικονοµικές αποφάσεις πρέπει να συνοδεύονται ευθύς εξαρχής από µια στρατηγική εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γι αυτό και οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ποια είναι η χρησιµότητά 
της, ώστε να αποφευχθεί στο µέτρο του δυνατού η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
 
Σηµαντικό είναι, επίσης, να καθορίσουµε µε σαφήνεια για ποια σχέδια χρειάζεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για ποια όχι. Το Συµβούλιο ασχολήθηκε ιδιαιτέρως µε το θέµα αυτό. Η υποβολή σχεδίων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις δηµόσιες αρχές είναι ένα θετικό σηµείο. 
Οι αρχές µπορεί στην περίπτωση αυτή να αποφασίσουν ότι ένα σχέδιο, ή πρόγραµµα δεν µπορεί να υλοποιηθεί και 
αναστέλλεται προσωρινά ή αντικαθίσταται από ένα άλλο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον. 
 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για πάρα πολλά σχέδια και προγράµµατα. Αν θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν εκτεταµένες µελέτες για 
σχέδια και προγράµµατα που δεν έχουν καµία σχεδόν επίπτωση στο περιβάλλον, θα χανόταν πάρα πολύ ενέργεια. Αυτό 
που είναι ακόµη χειρότερο είναι ότι, έτσι, αποδυναµώνεται το ίδιο το µέσο. Από την άποψη αυτή, η πρόσθεση όλων των 
οικονοµικών σχεδίων, που προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι υπερβολική.  

3-059 

Myller (PSE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, ο καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών θεµάτων σε όλους τους 
τοµείς πολιτικής είναι να λαµβάνονται υπόψη από το πιο πρώιµο στάδιο οποιουδήποτε σχεδιασµού. Κατ� αυτόν τον τρόπο 
θα αποφύγουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε αυτή τη στιγµή για να συµβιβάσουµε χρήση της γης, οικονοµική 
δραστηριότητα και προσδοκίες των πολιτών. Υπάρχει µια στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση που δεν αφορά µόνο τη 
χωροταξία, αλλά για παράδειγµα και τα προγράµµατα των τοµέων της γεωργίας, των µεταφορών, του τουρισµού και της 
ενέργειας. Αν θέλουµε να συµβιβάσουµε όλες αυτές τις σηµαντικές πτυχές και να δράσουµε µε βιώσιµο τρόπο τόσο στο 
περιβαλλοντικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, µας χρειάζονται µακροπρόθεσµα σχέδια, αρκετά µακροχρόνια ώστε να 
µπορέσουν  πραγµατικά να χρησιµεύσουν ως προσανατολισµός για διάφορες άλλες δράσεις. Από αυτήν την άποψη, 
πρέπει να ευχαριστήσουµε τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο του. 
 
Είναι απόλυτα φυσικό το ότι λαµβάνονται υπόψη τα σχέδια, τα προγράµµατα και τα µέτρα των διαρθρωτικών ταµείων, 
όταν εξετάζουµε αυτό το ζήτηµα. Επιβάλλεται επίσης να δρούµε µε τον κατάλληλο τρόπο σε όλα τα επίπεδα � ούτε πολύ 
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περίπλοκα ούτε πολύ γραφειοκρατικά �  και να προσαρµοζόµαστε ακατάπαυστα στα νέα δεδοµένα. Ως προς αυτό, 
υπήρξαν µάλλον υπερβολικοί φόβοι για πλεονάζουσες λειτουργίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι από αυτήν την άποψη, µετά 
από αυτήν την ανάγνωση, η παρούσα έκθεση θα είναι απολύτως ικανοποιητική. 

3-060 

Lange (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα νέο νοµοθέτηµα και αφορά τον τίτλο 6 της 
Συνθήκης του Άµστερνταµ, την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε άλλους τοµείς. Πρόκειται για ένα 
λεπτεπίλεπτο βλαστάρι, και θέλουµε όλοι να επιτύχει. Εγώ θέλω επίσης να έχει επιτυχία και στους πολίτες της πατρίδας 
µου. Γι΄ αυτό το λόγο µερικές φορές θέτω στον εαυτό µου τα ερωτήµατα, που απασχολούν και εκείνους. Βλέποντας την 
πρόταση του Συµβουλίου, πιστεύω ότι ένας πολίτης θα διερωτηθεί: Πώς είναι δυνατόν να ελέγχεται κάτι αφού η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείει τα σχέδια και προγράµµατα, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την ίδια; ∆εν είναι δυνατόν. 
Εγώ έτσι ακριβώς το βλέπω. Το πεδίο εφαρµογής πρέπει να διευρυνθεί και σε πεδία χρηµατοδοτούµενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆εύτερον, ο πολίτης, ειδικά στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, θα διερωτηθεί ίσως γιατί να γίνονται έλεγχοι 
σε επίπεδο κρατιδίου, σε επίπεδο οµοσπονδιακό, σε επίπεδο επαρχιακών αρχών και σε κοινοτικό επίπεδο και έτσι να 
παρατείνονται εις µάκρος οι διαδικασίες. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αιτιολογηθεί. Σηµασία έχει η ουσία και 
όχι να ελέγχεται το ίδιο πράγµα σε κάθε επίπεδο. Γι΄ αυτό πρέπει να πούµε ξεκάθαρα: πρέπει να αποφευχθεί η διπλή 
εργασία! Απ�αυτήν την άποψη υποστηρίζω ρητά την τροπολογία 31 του Guido Sacconi. 
 
Τον πολίτη µπορεί να απασχολήσει ένα τρίτο ερώτηµα: γιατί δε γίνεται τίποτα αφού πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι και 
υποδειχθούν ίσως ορισµένες συνέπειες; Γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει να καταστήσουµε σαφές πως η ρύθµιση είναι και 
δεσµευτική. ∆εν είναι δυνατόν να διεξάγεται ένας έλεγχος και το αποτέλεσµα να µπαίνει στο αρχείο και να εξαφανίζεται 
µέσα στους φακέλους! Χρειαζόµαστε µια δεσµευτική ρύθµιση, πως ό,τι πόρισµα προκύπτει, τίθεται και σε εφαρµογή. Γι΄ 
αυτόν τον λόγο υποστηρίζω εµφατικά τις τροπολογίες 17 και 18, ούτως ώστε να γίνει κάπως περισσότερο επιτακτική η 
εφαρµογή περιβαλλοντικών µέτρων µετά τον έλεγχο. Με αυτό το πνεύµα εύχοµαι στην κυρία Schörling καλή επιτυχία.  

3-061 

De Palacio, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, κατ� αρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εποικοδοµητική 
της θέση, που είναι ανοιχτή στον διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη - συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών της 
Επιτροπής - και που ελπίζω να µας επιτρέψει τελικά να επιτύχουµε όλοι ένα θετικό αποτέλεσµα για την οδηγία αυτή. 
Θέλω, επίσης, να υπογραµµίσω την ποιότητα της έκθεσης που συζητάµε σήµερα και επιθυµώ να µιλήσω για τα 
σηµαντικότερα, κατ� εµέ, προβλήµατα που τέθηκαν µετά την κατάθεση των διαφόρων τροπολογιών και των οµιλιών των 
βουλευτών τους οποίους ευχαριστώ ειλικρινά για τις τοποθετήσεις και τις απόψεις τους. 
 
Καταρχάς εγώ θα επεσήµανα, µεταξύ των κυριοτέρων σηµείων, τις τροπολογίες που επιφέρουν διεύρυνση του πεδίου 
εφαρµογής της µελλοντικής οδηγίας. Η κοινή θέση κάνει σαφή διαχωρισµό µεταξύ των σχεδίων για τα οποία η 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση είναι υποχρεωτική και εκείνων για τα οποία είναι απαραίτητο να γίνει µία διαλογή, 
ένα κοσκίνισµα. Η Επιτροπή κλίνει υπέρ αυτής της προσέγγισης, υπό τον όρο ότι θα βελτιωθεί η κοινή θέση, διαφορετικά 
θεωρούµε ότι είναι ανεπαρκής. 
 
Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ισορροπία µεταξύ των σχεδίων για τα οποία αυτή η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση 
είναι υποχρεωτική και εκείνων για τα οποία, αντιθέτως, πρέπει να γίνει µία διαλογή. 
 
∆εύτερον, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να είναι, πάντως, επαρκώς ευρύ και να συµπεριλαµβάνει συστηµατικά 
τα σχέδια που έχουν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στηρίζει µε ενθουσιασµό ορισµένες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που διευρύνουν το 
πεδίο εφαρµογής αυτής της οδηγίας µε ισόρροπο τρόπο, όπως επί παραδείγµατι η τροπολογία αριθ. 5 στο δεύτερο και το 
πέµπτο τµήµα της στην οποία, εκτός από την εισηγήτρια, αναφέρθηκαν διάφοροι οµιλητές, όπως η κ. González, και στην 
οποία γίνεται πρόταση να περιληφθούν και οι εξορυκτικές δραστηριότητες, και η τροπολογία αριθ. 6. 
 
Παρόλα αυτά, πιστεύουµε ότι ορισµένες τροπολογίες πηγαίνουν πολύ µακριά και ζητούν τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίµηση για σχέδια που, πιθανότατα, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Επί παραδείγµατι, η τροπολογία 
αριθ. 5, στο τέταρτο µέρος της, καθιστά υποχρεωτικές αυτές τις εκτιµήσεις για όλα τα σχέδια των τοµέων που 
αναφέρονται στην οδηγία⋅ η τροπολογία αριθ. 10, στο τρίτο µέρος της, θα επέφερε ένα περιττό άχθος για τα κράτη µέλη. 
 
Ορισµένες τροπολογίες περιορίζουν ακόµα περισσότερο το πεδίο εφαρµογής και, όντως, αντιφάσκουν µε αυτό που µόλις 
υπογράµµισα. Ορισµένες τροπολογίες µειώνουν το πεδίο εφαρµογής, όπως η αριθ. 3, που περιορίζει το πεδίο εφαρµογής 
στα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, ή οι τροπολογίες αριθ. 11 και 31 που επιτρέπουν στα κράτη να επιλέξουν 
το επίπεδο ή τα επίπεδα σχεδιασµού όπου θα πραγµατοποιηθούν αυτές οι στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιµήσεις. Με 
τον τρόπο αυτό, εξαιρείται ένας µεγάλος αριθµός σχεδίων µε επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βεβαίως, αν το Κοινοβούλιο 
υιοθετήσει αυτές τις τροπολογίες µαζί µε αυτές που περιλαµβάνουν στο πεδίο εφαρµογής τα σχέδια που δεν έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις,  νοµίζω ότι, τελικά, θα είχαµε ένα κείµενο µε εσωτερική ασυνέπεια. 
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Αυτές οι τροπολογίες φαίνεται πως εµπνέονται από τον φόβο της επανάληψης των εκτιµήσεων. Φόβο που, κατά την 
άποψή µου, δεν είναι επαρκώς δικαιολογηµένος. Ο σχεδιασµός συνήθως εφαρµόζεται σε διάφορα επίπεδα και το καθένα 
έχει την ιδιαιτερότητά του. Η διεξαγωγή εκτιµήσεων σε διάφορα επίπεδα σχεδιασµού δεν αποτελεί επανάληψη της 
εκτίµησης, ιδίως µε τις ρήτρες που ήδη περιλαµβάνονται στα άρθρα 4, 5 και 10 της κοινής θέσης και που ακριβώς 
αποβλέπουν στην αποφυγή αυτών των επικαλύψεων στις οποίες αναφέρθηκε και ο κ. Lange. 
 
Τρίτον, θα επισηµάνω τις τροπολογίες που καθορίζουν τις διαδικασίες διαλογής και τον ορισµό του εύρους της εκτίµησης 
- τις αριθ. 7, 8 και 13 -, τις διαδικασίες σχεδιασµού και προγραµµατισµού της διαλογής και ορισµού του εύρους της 
εκτίµησης και που απαιτούν τη διεξαγωγή της διαλογής κατά περίπτωση, µε τη συµµετοχή πάντα του κοινού. Πιστεύω ότι 
ο στόχος της διαλογής και του ορισµού του εύρους της εκτίµησης είναι να καθορίσουµε µε τρόπο ταχύ και 
αποτελεσµατικό ποια σχέδια και προγράµµατα και ποια περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι τα σηµαντικότερα. Ο 
καθορισµός του βέλτιστου τρόπου αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων απαιτεί πρακτική εµπειρία. Ως εκ τούτου, 
πιστεύουµε ότι είναι πολύ νωρίς για να αποφασίσουµε ότι όλες οι περιπτώσεις απαιτούν διαλογή και εκτεταµένο εύρος. 
Γι� αυτό και πιστεύουµε ότι, κατά την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των διατάξεων σχετικά µε την διαλογή και τον 
ορισµό του εύρους, τα κράτη µέλη µπορούν να προχωρήσουν πέραν των απαιτήσεων της οδηγίας και, ως εκ τούτου, δε θα 
δεχθούµε τις τροπολογίες αυτές. 
 
∆ε δεχόµαστε επίσης την τροπολογία που προϋποθέτει την απόρριψη της κοινής θέσης - την τροπολογία αριθ. 26 - που 
είναι αντίθετη µε άλλες θέσεις. ∆εν νοµίζω ότι είναι απαραίτητο να επισηµάνουµε ότι αυτή η οδηγία για την στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίµηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις πολιτικές και για την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η απόρριψη της κοινής θέσης θα επέφερε ένα 
σηµαντικό πλήγµα κατά των αρχών που βρίσκονται στον πυρήνα των Συνθηκών και που πρέπει να εµπνέουν όλες τις 
πολιτικές µας. 
 

Καταλαβαίνω ότι σε ορισµένους από σας µπορεί να φαίνεται ανεπαρκής, πρέπει να ξέρουµε όµως ότι καµιά φορά το 
τέλειο µπορεί να είναι εχθρός του καλού. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αναζητήσουµε κάτι το αποδεκτό που θα αποτελεί 
ένα βήµα µπροστά, αντί να καταλήξουµε σε µία κατάσταση εγκλωβισµού. Κύριε Πρόεδρε, αφού εξέτασα προσεκτικά 
όλες τις τροπολογίες, θα έλεγα ότι η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες αριθ. 1, 5 (το δεύτερο και πέµπτο τµήµα), 
6, 12, 28 (το πρώτο τµήµα) και 29. Οι τροπολογίες αριθ. 9 (στο τµήµα που αναφέρεται στην απαίτηση αιτιολόγησης ότι η 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση δεν είναι απαραίτητη), 10 (το πρώτο και δεύτερο τµήµα), 15, 17, 18, 20, 23, 24 και 
25 είναι κατ� αρχήν αποδεκτές, αλλά µε κάποια αναδιατύπωση του περιεχοµένου τους. Η Επιτροπή δεν µπορεί όµως επ� 
ουδενί να δεχθεί τις τροπολογίες αριθ. 2, 3, 4, 5 (το πρώτο, τρίτο και τέταρτο τµήµα), 7, 8, 9 (το τµήµα για την απαίτηση 
αιτιολόγησης της ανάγκης διεξαγωγής στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης), 10 (το τρίτο τµήµα), 11, 13, 14, 16, 19, 
21, 22, 26, 27, 28 (το δεύτερο τµήµα), 30 και 31.  

3-062 

Πρόεδρος. - Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήµερα στις 12.00.  

3-063 

Λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου 

3-064 

Πρόεδρος. -  Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A5-0213/2000) του κυρίου Bouwman εξ 
ονόµατος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά µε την εγκριθείσα από την 
Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [C5-0348/2000 - 
1998/0249(COD)] για τις λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.  

3-065 

Bouwman (Verts/ALE), εισηγητής. � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εξετάζουµε µια οδηγία 
που έχει ως στόχο την καταπολέµηση της ρύπανσης της θάλασσας. Φέτος θα υποβληθούν περισσότερες σχετικές 
προτάσεις. Εννοώ, βεβαίως, τις οδηγίες Erika που θα κατατεθούν αργότερα. Ίσως η εποχή αυτή και η γαλλική Προεδρία 
να άρχιζαν πάρα πολύ καλά αν µπορούσαµε σήµερα να εγκρίνουµε στο Κοινοβούλιο την οδηγία αυτή, ιδιαιτέρως δε το 
αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου. Γι αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
εκπροσώπους του Συµβουλίου και την πορτογαλική Προεδρία που διαδραµάτισε κάποιο ρόλο, αλλά και τη γαλλική 
Προεδρία στο τελευταίο στάδιο, την Επιτροπή, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους µου στην επιτροπή 
διαµεσολάβησης. 
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Ο πυρήνας της πρότασης � και σ� αυτό αναφερθήκαµε ήδη - είναι βεβαίως ότι τα πλοία είναι υποχρεωµένα να 
γνωστοποιούν την παρουσία τους και να παραδίδουν τα απόβλητα. Οι λιµένες έχουν την υποχρέωση να χαράξουν ένα 
σχέδιο για την επεξεργασία αποβλήτων και να µεριµνήσουν για την ύπαρξη σχετικών εγκαταστάσεων ή οργανώσεων που 
µπορούν να αναλάβουν το καθήκον αυτό. Όλα αυτά γίνονται για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο επιδείνωσης του 
προβλήµατος της θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο είναι ήδη σοβαρό. Από πρόσφατη µελέτη του KIMO Coast Watch 
προκύπτει ότι αυξάνεται ο όγκος των σκουπιδιών στις παραλίες, ότι η ρύπανση της θάλασσας συνεχίζεται, ότι χρειάζονται 
ειδικές τεχνολογίες για την επεξεργασία ιζήµατος στα θαλάσσια ύδατα και διάφορα άλλα. 
 
Αν κοιτάξουµε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που υπάρχουν ήδη σε ορισµένους λιµένες, θα παρατηρήσουµε 
µείωση, αντί για αύξηση, των παραδόσεων. Κανονικά, σύµφωνα µε τις συµβάσεις Marpol και άλλες συµβάσεις, τα 
απόβλητα πρέπει να παραδίδονται. Στην πράξη, όµως, αυτό δεν γίνεται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή 
εκπόνησε οδηγία για την οποία είχαµε πρόσφατα τη διαµεσολάβηση. 
 
Ίσως από την άποψη αυτή να ήταν καλό να διευκρινίσουµε ποια είναι τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης γιατί, σε 
τελευταία ανάλυση, είχαµε κάποιο στόχο και πρέπει να µπορέσουµε να τον κρίνουµε από κοινού για να µπορέσουµε να 
αποφασίσουµε, στη συνέχεια, στο Σώµα αν συµφωνούµε µε το αποτέλεσµα. Το σηµαντικότερο θέµα ήταν τελικά η 
χρηµατοδότηση και αυτό δεν είναι ασήµαντο. Το λέγω αυτό επειδή, ανεξάρτητα από τις υφιστάµενες υποχρεώσεις, 
ελπίζουµε ότι µε την καθιέρωση ενός συστήµατος χρηµατοδότησης θα δοθούν κίνητρα στα πλοία να παραδίδουν. Γι� αυτό 
και συζητήσαµε επί µακρόν µε το Συµβούλιο και η Επιτροπή βοήθησε ώστε να συνυφανθούν κατά κάποιον τρόπο στην 
πρόταση οικονοµικά κίνητρα. 
 
Το Κοινοβούλιο στόχευε στο 90% που θέλαµε να συγκεντρώνουµε µε την επιβολή λιµενικών τελών. Στη συζήτηση στην 
επιτροπή διαφοροποιήσαµε κάπως τη θέση µας, τελικά όµως αποφασίσαµε να αρχίσουµε τις διαπραγµατεύσεις κατ� αυτόν 
τον τρόπο. Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην συµπεριλάβει στην πρόταση τη λέξη �σηµαντικά� ούτε και να καθορίσει 
κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό. Όµως, τελικά είναι σηµαντικό να υπεισέλθουµε στο θέµα αυτό, οπωσδήποτε ενόψει της 
ρήτρας αναθεώρησης που συζητήθηκε προηγουµένως. 
 
Γιατί είναι σηµαντικό το ποσοστό; Για τον απλούστατο λόγο ότι, αν εφαρµόσουµε την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, κάθε 
πλοίο θα µπορεί να πληρώνει στο λιµένα, αλλά και να αποφασίσει να απορρίψει απλώς τα απόβλητα στη θάλασσα. Με 
άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω αρχή δεν αποφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Γι αυτό και δεν την 
εφαρµόζουµε και είµαστε της γνώµης ότι οι πληρωµές πρέπει να γίνονται µε τον τρόπο που προτείνεται. Το ποσοστό που 
ορίστηκε τώρα, τουλάχιστον η ερµηνεία στη δήλωση της Επιτροπής, ανέρχεται σε 30%. Νοµίζω ότι µπορούµε να το 
εγκρίνουµε, ιδιαιτέρως αν λάβουµε υπόψη τη ρήτρα αναθεώρησης που έχει εγκριθεί όπου αναφέρεται ότι τρία χρόνια 
µετά την έναρξη της ισχύος της οδηγίας θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και θα εξεταστεί αν τα απόβλητα που 
παραδίδονται έχουν αυξηθεί ή αν έχει δηµιουργηθεί µια κατάσταση που θα έδινε αφορµή για την αύξηση του ποσοστού ή 
την αναθεώρηση του συστήµατος. Νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε µ� αυτό. 
 
Ίσως να ήταν καλό να αναφέρω ότι µπορέσαµε να συµφωνήσουµε για το 25% των επιθεωρήσεων που επιδιώκουµε καθώς 
και για µια ειδική ρύθµιση στην περίπτωση καθυστερήσεων που µπορεί να προκύψουν κατά την παράδοση αποβλήτων. 
Στην περίπτωση αυτή, υπερισχύει η εθνική νοµοθεσία. 
 
Για τα µικρά πλοία έχουν γίνει µερικές εξαιρέσεις, όχι τόσο µε βάση το µήκος αλλά µε βάση τον αριθµό επιβατών που 
είναι 12. Συνεπώς, τα πλοία αυτά δεν υποχρεούνται να αναφέρουν, πρέπει όµως να παραδίδουν τα απόβλητά τους. Οι 
µικροί λιµένες θα πρέπει το προσεχές διάστηµα να καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της οδηγίας. 
 
Τέλος, µπορεί να ειπωθεί ότι, όσον αφορά τα παραδοσιακά ιστιοφόρα, για τα οποία επιδιώκαµε καταρχάς να εξαιρεθούν 
µε την κατάρτιση ειδικού καταλόγου, αποφασίσαµε να συµφωνήσουµε µε την προσθήκη της σύµβασης Marpol σχετικά µε 
τις εκκενώσεις. 
 
Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους και κυρίως τους συναδέλφους µου.  

3-066 

Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η οµάδα του ΕΛΚ 
συµφωνεί, πλην µίας επιφυλάξεως, ευχαρίστως µε το αποτέλεσµα, διότι επί τέλους η νέα οδηγία προάγει την προστασία 
των θαλασσών και τις δίκαιες συνθήκες για τους λιµένες της Ένωσης. Η σηµασία της οδηγίας έγκειται, καταρχάς και 
κυρίως, στο ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται, επί τέλους, σε όλους τους λιµένες όπου αυτό προβλέπεται, να εξασφαλίσουν 
τη δηµιουργία λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής εντός των προσεχών δύο ετών. Επιπλέον, οι πλοίαρχοι υποχρεούνται 
να χρησιµοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις. Ελπίζουµε πως, βάσει αυτών των δύο υποχρεώσεων, θα ελαττωθεί η 
παράνοµη απόρριψη αποβλήτων πλοίων στις θάλασσες και έτσι θα ενδυναµωθεί η προστασία των θαλασσών και θα 
βελτιωθούν οι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των λιµένων. 
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Πιστεύω πως εν τέλει ήταν επιτυχής η διαδικασία συνδιαλλαγής, γιατί µπορέσαµε να επιβάλουµε την αρχή ότι τα πλοία, 
ανεξάρτητα από το αν κάνουν πράγµατι χρήση των εγκαταστάσεων, οφείλουν να συµβάλλουν σηµαντικά στις δαπάνες. 
Εµείς, ως Κοινοβούλιο, θα προτιµούσαµε τη δική µας ρύθµιση, όπου «σηµαντικά» ισούται µε τουλάχιστον 90%, γιατί έτσι 
θα καλυπτόταν η απαίτηση του Κοινοβουλίου και θα εξέλειπαν τα οικονοµικά κίνητρα για την εξακολούθηση της 
απόρριψης των αποβλήτων πλοίων στη θάλασσα. Γιατί αφού θα κατέβαλλε κανείς το κόστος ούτως ή άλλως, δεν θα είχε 
παρά να χρησιµοποιήσει τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο το Συµβούλιο δεν κατέστη δυνατό να µεταπεισθεί ως προς τη συνεπή 
αυτή ρύθµιση µη επιβολής ιδιαίτερων τελών: σε αυτό οφείλεται και η επιφύλαξή µας ως προς τη ρύθµιση. Και ελπίζουµε 
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - εάν πράγµατι συνεχισθεί η απόρριψη στις θάλασσες - θα προτείνει σε τρία χρόνια, κατά την 
αναθεώρηση, µια τροποποίηση. 
 
Παρ΄ όλα αυτά, κυρία Αντιπρόεδρε, σας είµεθα ευγνώµονες, διότι µε τη δήλωσή σας - κι αυτό είναι εν τέλει το ουσιώδες - 
ορίσατε ένα κατώτατο όριο 30% ως σύµφωνη γνώµη Συµβουλίου και Κοινοβουλίου, και στηριζόµαστε στο ότι και το 
Συµβούλιο θα δράσει ανάλογα µε τη δήλωσή σας. 
 
∆εύτερον, όπως το εξέθεσε νωρίτερα και ο συνάδελφός µου, επιτύχαµε δύο ακόµη νίκες για την προστασία των θαλασσών 
και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιότι πρώτον ορίσαµε πως 25% όλων των εµπορικών πλοίων θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις ως προς τη σύννοµη διάθεση των αποβλήτων. Ωραία η MARPOL, αλλά όχι όταν µένει στο 
ντουλάπι. Μόνο όταν πραγµατικά ελέγχεται αν η διάθεση των αποβλήτων έλαβε χώρα, προστατεύεται η θάλασσα. 
 
∆εύτερον, ασκήσαµε πίεση στα κράτη µέλη, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να δηµιουργήσουν όντως τις λιµενικές 
εγκαταστάσεις υποδοχής: επιβάλαµε την υποχρέωση εισαγωγής από τα κράτη µέλη ρυθµίσεων περί αποζηµιώσεως για 
την περίπτωση όπου ένα πλοίο υποχρεώνεται σε περιττή παραµονή στον λιµένα, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας των 
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. Έτσι, ναι µεν τα πλοία πληρώνουν, ταυτόχρονα όµως προστατεύονται. 
 
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω εξ ονόµατος της οµάδας τον Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής, κύριο Χατζηδάκη, και τον εισηγητή, κύριο Bouwman, για την αφοσίωσή τους και την επιτυχία τους στις 
διαπραγµατεύσεις.  

3-067 

Πρόεδρος. -  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Jarzembowski, θα εκπλησσόµουν αν ο κύριος Piecyk δεν ήθελε το λόγο για τρία 
λεπτά.  

3-068 

Piecyk (PSE). - (DE) Κι εγώ θα εκπλησσόµουν, κύριε Πρόεδρε, αν δεν διευθύνατε εσείς αυτή τη συνεδρίαση. ∆ιότι 
σήµερα είναι µια καλή µέρα για τις θάλασσες της Ευρώπης και για εσάς προσωπικώς, κύριε Πρόεδρε, καθώς γνωρίζω πως 
είστε ενθουσιώδης δύτης. Αν λοιπόν εσείς µπορείτε να καταδύεστε σε καθαρότερα ύδατα στην Ευρώπη, αυτό µας 
χαροποιεί όλους. Αλλά εδώ προέχουν οι θάλασσες. 
 
Πιστεύω ότι σήµερα µπορούµε να συγχαρούµε οι µεν τους δε. Μπορούµε να συγχαρούµε τον εισηγητή Theo Bouwman, 
µπορούµε επίσης να συγχαρούµε την αντιπροσωπεία, διότι επιτύχαµε να βελτιώσουµε σε ουσιώδη σηµεία µία οδηγία ή 
µάλλον µία κοινή θέση του Συµβουλίου. Ήταν πολύ γενικόλογη και πιστεύω, πως το Κοινοβούλιο µερίµνησε για σαφείς 
ρυθµίσεις - και µάλιστα σαφείς ρυθµίσεις για όλους. 
 
Πρώτον: Αναφέρθηκε πως όλοι οι λιµένες πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις για απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου. 
Πολύ σηµαντικό βήµα. ∆εύτερον, όλα τα πλοία οφείλουν να πληρώνουν, και µάλιστα ανεξαρτήτως του αν όντως κάνουν 
χρήση των εγκαταστάσεων. Αυτή είναι η µόνη πραγµατικά νέα αρχή εδώ. Μάλιστα δεν πρόκειται για µικρά αλλά ουσιώδη 
ποσά. Σωστά ειπώθηκε, πως δεν µπορεί να είναι κανείς απόλυτα ικανοποιηµένος µε το 30%. Αυτό είναι σαφέστατο. 
Ωστόσο εισήχθη και θεσπίσθηκε το σύστηµα «µη επιβολής ιδιαιτέρων τελών» µε το 30%. Βεβαίως χωρεί βελτίωση. Αλλά 
µε αυτήν την αρχή τουλάχιστον υποχρεούνται όλοι να συµµορφωθούν. 
 
Τρίτον: όλοι οφείλουν να διεξάγουν επιθεωρήσεις, και µάλιστα τουλάχιστον σε 25% των πλοίων. Εδώ εγώ πιστεύω ότι θα 
έπρεπε να παρακινήσουµε τα κράτη µέλη να ξεπεράσουν το 25%. Θα έπρεπε να τα προκαλέσουµε σε ένα συναγωνισµό, 
για περισσότερους ελέγχους. ∆ιότι πολύ συχνά διαπιστώθηκε σε πλοία που βρίσκονταν ελλιµενισµένα - π.χ. µε το «Erika» 
ή µε άλλα πλοία - πως ένα από τα αποφασιστικά ζητήµατα είναι ο έλεγχος. Αν αυτός δεν διεξάγεται, είναι άχρηστες όλες 
οι διατάξεις. 
 
Αποτέλεσµα αυτών των οδηγιών είναι ότι η εγκληµατική απόρριψη αποβλήτων στην ανοιχτή θάλασσα δεν είναι πλέον 
τόσο συµφέρουσα, όσο στο παρελθόν. Πιστεύω, επίσης, πως η ρύπανση των θαλασσών δεν πρέπει πλέον να 
αντιµετωπίζεται ως κατά συνθήκη αδίκηµα. Οι θάλασσες της Ευρώπης θα γίνουν πιο καθαρές, η πανίδα και η χλωρίδα, 
και φυσικά η αλιεία θα ωφεληθούν. Τέλος, αυτή η Οδηγία ευνοεί σε µεγάλο βαθµό τον τουρισµό, γιατί χωρίς καθαρές 
ακτές δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί ο τουρισµός. Γι�αυτούς τους λόγους η σηµερινή µέρα είναι καλή ηµέρα για τις 
θάλασσες της Ευρώπης, αλλά και για εσάς, κύριε Πρόεδρε. 
 
(Χειροκροτήµατα)  
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3-069 

Van Dam (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του 
Άµστερνταµ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόκτησε, εκτός άλλων, αρµοδιότητες συναπόφασης για τις µεταφορές. Έτσι, 
τυχόν διαφορές απόψεων µεταξύ Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, οι οποίες είναι συχνές, δεν χρειάζεται να λύνονται 
µονοµερώς. Αυτό δεν είναι µόνο θεωρία και έχει αποδειχτεί σ� αυτή τη διαδικασία. 
 
∆ιεξήχθησαν πολλές συζητήσεις για τους όρους που θα πρέπει να ισχύουν για την παράδοση αποβλήτων πλοίων σε 
κοινοτικούς λιµένες. Το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ήδη στο παρελθόν ότι υπάρχουν ορισµένα στοιχεία που έπρεπε να 
συνεκτιµηθούν οπωσδήποτε. Ευτυχώς, το Συµβούλιο αναγνώρισε τη σηµασία των εν λόγω σηµείων, σε ορισµένες 
περιπτώσεις µετά από αρκετή επιµονή εκ µέρους µας. 
 
Ωστόσο, µέχρι την τελευταία στιγµή, παρέµεινε µια σηµαντική διαφορά που είναι η συµµετοχή των πλοίων στην κάλυψη 
του κόστους συγκέντρωσης των αποβλήτων. Το ΕΚ ήταν της γνώµης ότι ο χρήστης πρέπει να πληρώνει κατά το 
µεγαλύτερο µέρος το κόστος που προκαλεί. Εδώ έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικών 
συντελεστών για να µην ενθαρρυνθούν οι παράνοµες απορρίψεις. Το συµπέρασµα ήταν ένα ποσοστό συµµετοχής που 
υπερέβαινε κατά πολύ το 50%. 
 
Όταν κοιτάζω το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων, βλέπω ότι το ποσοστό που αποφασίστηκε ούτε καν πλησιάζει το 
50%. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό καθεαυτό το γεγονός ότι ορίζεται ένα ποσοστό αποτελεί ένα βήµα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 
 
Γ� αυτό και θα υποστηρίξω την έκθεση, αν και όχι µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
εισηγητή για την µεγάλη ποσότητα ενέργειας που δαπάνησε για την κατάρτισή της.  

3-070 

Χατζηδάκης (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, είναι ίσως η πρώτη φορά που µιλώντας σ' 
αυτό το Κοινοβούλιο δεν έχω να εκφράσω κάποια ανησυχία ή προβληµατισµό για το αντικείµενο της συζήτησης, διότι το 
αποτέλεσµα της συνδιαλλαγής µε βρίσκει απολύτως σύµφωνο και θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τον κ. Bouwman και τους 
υπολοίπους συναδέλφους που µετείχαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής, όσο και την κ. de Palacio και τις υπηρεσίες της, για 
το ότι όλοι µαζί δουλέψαµε και καταλήξαµε σ' αυτό το θετικό για τους πολίτες της Ευρώπης αποτέλεσµα. Νοµίζω ότι το 
αποτέλεσµα της δουλειάς µας έρχεται να υπηρετήσει τελικά την ποιότητα των θαλασσών µας, τον τουρισµό, την ποιότητα 
της ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Είναι ένα βήµα µπροστά. Νοµίζω ότι προστατεύουµε αποτελεσµατικότερα απ' ό,τι 
µέχρι σήµερα το περιβάλλον, χωρίς βεβαίως και εγώ να αποκλείω ότι αυτό θα µπορούσε να γίνει µε καλύτερο τρόπο. 
Αλλά εδώ είµαστε, αν δούµε ότι το καινούργιο σύστηµα δε δουλεύει όσο αποτελεσµατικά πιστέψαµε ότι µπορεί να 
δουλέψει, µπορούµε να το αναθεωρήσουµε. 
 
Θα ήθελα να πω µε την ευκαιρία αυτή, µια και είµαστε µπροστά σε µία συνδιαλλαγή, ότι ως πρόεδρος της επιτροπής θα 
ευχόµουν να αποφεύγουµε κατά το δυνατόν τις διαδικασίες αυτές. Γι' αυτό όµως είναι αναγκαία η συνεργασία του 
Συµβουλίου, το οποίο θα πρέπει να εγκαταλείψει την παράδοση της µυστικότητας, να µιλάει πιο ανοιχτά και να 
συνεργάζεται καλύτερα µε το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε και το έργο της Επιτροπής να προχωρεί γρηγορότερα. και το δικό 
µας, ιδιαίτερα στον τοµέα της δικής µας επιτροπής, όπου υπάρχουν πολλά θέµατα που αγγίζουν άµεσα τους πολίτες. 
Ελπίζω µε την γαλλική Προεδρία η παράδοση αυτή να αλλάξει. Εµείς πάντως, εδώ είµαστε για καλύτερη συνεργασία και 
µεγαλύτερη ταχύτητα στην πρόοδο των εργασιών όλων µας, και του Συµβουλίου και της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου.  

3-071 

Μαστοράκης (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως νέος βουλευτής πρώτη φορά ορίστηκα Μέλος της 
Επιτροπής Συνδιαλλαγής και οφείλω να δηλώσω ότι έµεινα ικανοποιηµένος από τη διαδικασία αυτή, βλέποντας τους 
εκπροσώπους των βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθούν και να καταφέρνουν τη χρυσή τοµή, να 
συνδυάζουν δηλαδή το ευκταίο µε το εφικτό, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές προϋποθέσεις και δυνατότητες, που δεν 
είναι βέβαια οι ίδιες για όλα τα λιµάνια της Ευρώπης. 
 
Ιδιαίτερα στο κύριο θέµα των τελών, το σοβαρό είναι ότι συµφωνήθηκε η καταβολή, µε λογικές εξαιρέσεις, τέτοιου 
ποσοστού του κόστους διάθεσης αποβλήτων από τα πλοία που χρησιµοποιούν ή όχι τις εγκαταστάσεις, ώστε να µην 
έρχονται σε δύσκολη θέση πολλά λιµάνια και πλοία. Είναι φανερό ότι µε αυτόν τον τρόπο και το κίνητρο για απορρίψεις 
στη θάλασσα περιορίζεται ουσιαστικά, και δίδεται η δυνατότητα στο κάθε λιµάνι να έχει τιµολογιακή πολιτική. Ας µη 
ξεχνούµε, για παράδειγµα, ότι τα ευρωπαϊκά λιµάνια της Μεσογείου έχουν απέναντι ανταγωνιστές, τα λιµάνια της 
Βόρειας Αφρικής, δεδοµένο που δεν ισχύει για τα λιµάνια της Βαλτικής ή της Βόρειας Θάλασσας. Εξάλλου, 
εξασφαλίζεται και η δυνατότητα τροποποίησης του συστήµατος κάλυψης του επί πλέον κόστους εάν κατά την εφαρµογή 
του αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι µε την έγκριση του συζητούµενου κοινού σχεδίου θα έχουµε σε ισχύ την οδηγία που θα 
προστατεύει τις θάλασσες και τις ακτές µας από τη ρύπανση που προκαλούν τα πλοία, ενώ θα έχουµε βελτιώσει και την 
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εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προτύπου για την περιβαλλοντική της πολιτική, ως παραδείγµατος για όλο τον 
υπόλοιπο κόσµο έχοντας πάντα την αίσθηση του µέτρου.  

3-072 

Stenmarck (PPE-DE). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, µετά από αγώνες πολλών ετών, θα λάβουµε σήµερα την τελική απόφαση 
για τις διατάξεις, οι οποίες καθιστούν δυνατό να εγκαταλείπονται τα κατάλοιπα πετρελαίου στο λιµάνι αντί να ρίχνονται 
στη θάλασσα. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί σίγουρα ένα εξαιρετικά µεγάλο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
 
Με ανησυχεί ωστόσο το γεγονός ότι υπάρχουν επικριτές αυτής της αυτονόητης πρότασης. Γεγονός είναι ότι απαιτείται µία 
τρίτη ανάγνωση και σύσταση µίας Επιτροπής Συνδιαλλαγής, κάτι το οποίο ζητά και το Συµβούλιο, το οποίο σε µεγάλο 
βαθµό είναι αδιάφορο για το πρόβληµα. Αυτό σηµαίνει ότι το µόνο που µπορούµε να κάνουµε σήµερα είναι να 
καταλήξουµε σε µία συµβιβαστική λύση. 
 
Στην αρχική πρόταση το σύνολο σχεδόν των δαπανών καλυπτόταν από τα λιµενικά τέλη, όπως συµβαίνει µε το σύστηµα 
που ισχύει εδώ και πολύ καιρό σε ορισµένα λιµάνια στη Βαλτική. Με το σύστηµα αυτό παρέχονταν οικονοµικά κίνητρα 
στα σκάφη να εγκαταλείπουν τα κατάλοιπα πετρελαίου στο λιµάνι αντί να τα πετούν στη θάλασσα. Με την πρόταση που 
συζητούµε, θα καλύπτεται µόνο ένα µέρος του κόστους µε τον τρόπο αυτό, ενώ ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 
κόστους θα εξακολουθούν να φέρουν οι πλοιοκτήτες. 
 
Μένει να δούµε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτού του συστήµατος. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να είµαστε 
έτοιµοι να παρακολουθούµε τις εξελίξεις και να λαµβάνουµε περαιτέρω αποφάσεις εάν κριθεί αναγκαίο. Γι� αυτό θεωρώ 
εξαιρετικά σηµαντική την αξιολόγηση η οποία προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής και τον έλεγχο 
του σκάφους που προτείνεται να πραγµατοποιείται.  

3-073 

Watts (PSE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Bouwman, για τις προσπάθειές του 
εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα να διαπραγµατευτεί την επιτυχία της παρούσας άκρως ικανοποιητικής πρότασης, η 
οποία � όπως είπαν µέχρι τώρα όλοι οι συνάδελφοι � θα µειώσει σηµαντικά την έκταση της παράνοµης ρύπανσης των 
θαλασσών που βρέχουν την Ευρώπη. Ας σταµατήσουµε για µια στιγµή και ας αναλογιστούµε την έκταση του 
προβλήµατος. 
 
Ο κ. Bouwman πολύ σωστά αναφέρθηκε στο Erika. Ήταν αναµφίβολα τραγωδία ανυπολόγιστων διαστάσεων, µε σοβαρές 
και ίσως διαρκείς συνέπειες, αλλά η έκταση των εσκεµµένων διαρροών από δεξαµενόπλοια κατά µήκος των ακτών µας 
καθιστά τη διαρροή πετρελαίου από το Erika επουσιώδη. Αυτό ακριβώς το πρόβληµα φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει η 
παρούσα πρόταση. Χαίροµαι πάρα πολύ που θα τα καταφέρει, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη µέλη θα παρέχουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις σε όλους τους λιµένες τους, ότι τα πλοία και οι κυβερνήτες τους θα είναι υποχρεωµένοι να τις 
χρησιµοποιούν, ότι το σύστηµα τελών θα είναι δίκαιο και ισόρροπο και πάνω από όλα, ότι το 25% των πλοίων θα 
επιθεωρείται ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση αυτών των απαιτήσεων. 
 
Επικροτώ ιδιαίτερα την τριετή έκθεση αξιολόγησης, διότι µοναδική µου ανησυχία είναι τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τη 
νοµοθεσία την οποία τώρα υπογράφουν ότι θα τηρήσουν. Όπως θα ξέρει πολύ καλά ο κ. Jarzembowski, όσον αφορά τον 
έλεγχο από το κράτος ελλιµενισµού, πολλά κράτη µέλη συνεχίζουν να µην επιθεωρούν το 25% των πλοίων. Εάν δεν 
µπορούν να το κάνουν µε αυτά, ποιος µας λέει ότι θα το κάνουν µε την παρούσα οδηγία; Αυτή είναι η πρόκληση που τους 
θέτουµε: να φροντίσουν να τηρήσουν την πολύ σηµαντική αυτή συµφωνία την οποία, καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα 
εγκρίνουµε αυτή την εβδοµάδα.  

3-074 

Savary (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το συνάδελφο Theo Bouwman για την, από πολύ 
καιρό αβέβαιη, έκβαση αυτού του κειµένου. Νοµίζω ότι είναι πρώτα από όλα µία µεγάλη στιγµή για τη θάλασσα. Όπως 
ανέφεραν ορισµένοι συνάδελφοι, αποτελεί προηγούµενο για τη θαλάσσια δέσµη Erika και, από πολλές απόψεις, προτείνει 
τη ρύθµιση ενός ακόµη σοβαρότερου προβλήµατος, εκείνων δηλαδή των πράξεων οικολογικής πειρατείας τις οποίες 
ονοµάζουµε «απορρίψεις» δηλαδή τις εκροές πετρελαιοειδών και πολυάριθµων απορριµµάτων στις ακτές µας. Είναι 
ακόµη µία νίκη του Κοινοβουλίου απέναντι στην απροθυµία του Συµβουλίου, γιατί να µην το πούµε, να επιβάλει ένα 
σύστηµα τιµολόγησης το οποίο να υπακούει στους κανόνες της κοινής λογικής. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δε 
λειτουργεί εν προκειµένω επειδή ο ρυπαίνων δεν µπορεί να εξακριβωθεί. 
 
Αν, λοιπόν, θέλουµε να επιλύσουµε αυτό το ζήτηµα, πρέπει να κινηθούµε προς ένα γενικό, υποχρεωτικό σύστηµα τελών, 
το οποίο θα αποσυνδέεται από την επεξεργασία των αποβλήτων. Είµαι ένας από τους Γάλλους βουλευτές που 
εργάστηκαν, ακόµη και αντίθετα προς την ευαισθησία της κυβέρνησής τους, για το θέµα αυτό, ή ακόµη και αντίθετα προς 
τις επιφυλάξεις της, για να καταλήξει κάπου αυτή η υπόθεση. Είµαι από εκείνους που χαίρονται µε αυτόν τον 
συµβιβασµό. Ωστόσο, ο συµβιβασµός αυτός δεν πρέπει να αποτελέσει µέσο καταστρατήγησης, πρέπει να εφαρµοστεί και 
η εφαρµογή αυτή πρέπει να ελέγχεται αυστηρά σε επίπεδο κρατών µελών. 
 



06/09/2000  33 

Και, από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να εκφράσω τη θέση ενός Γάλλου που ενήργησε αντίθετα προς την 
επιφυλακτικότητα της κυβέρνησής του. Είναι σαφές ότι το κείµενο αυτό ευνοεί σήµερα τα µεγάλα λιµάνια και αδικεί τα 
µικρά λιµάνια που δεν διαθέτουν εξοπλισµό. Συνεπώς, καλώ την Επιτροπή, στο πλαίσιο ενδεχοµένως των διαρθρωτικών 
Ταµείων ή οποιουδήποτε άλλου κονδυλίου, να βοηθήσει τα κράτη µέλη να εξοπλίσουν τα µικρά λιµάνια, γιατί τα µικρά 
λιµάνια αποτελούν, επίσης, σηµαντικά στοιχεία χωροταξίας και περιφερειακής και τοπικής οικονοµίας. Και νοµίζω πως, 
εάν δοθεί βοήθεια για τον εξοπλισµό των µικρών λιµένων µε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, θα εξασφαλίσουµε 
την επιτυχία αυτής της οδηγίας.  

3-075 

Thors (ELDR). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό έργο που 
πραγµατοποίησε. ∆εν συνηθίζω να δίνω συγχαρητήρια εδώ στο Κοινοβούλιο, απλώς συνηθίζω να ευχαριστώ τους 
εισηγητές και τους συνεργάτες τους όταν κρίνω ότι το αξίζουν. 
 
Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Stenmarck, γνωρίζουµε το σύστηµα αυτό από τη συνεργασία στη Βαλτική. Από τον 
Μάρτιο του 1998 η σύσταση για τη Βαλτική προβλέπει ένα τέτοιο σύστηµα. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι σε ορισµένα 
σηµεία η συµφωνία είναι απογοητευτική όσον αφορά τη Βαλτική. Στη Φινλανδία έχουµε ψηφίσει ένα νόµο σύµφωνα µε 
τον οποίο τα τέλη δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την ποσότητα των απορριµµάτων που το σκάφος αφήνει στο λιµάνι. 
Στη Φινλανδία εφαρµόζουµε το σύστηµα αυτό για τα τέλη για τα κατάλοιπα πετρελαίου από την 1η Ιουνίου. Στα πλαίσια 
αυτά η συµφωνία είναι απογοητευτική. 
 
Πληροφορηθήκαµε πρόσφατα ότι ακόµη και για τα θολά ύδατα και για τη µόλυνση που προκαλεί ευτροφισµό ευθύνονται 
κατά κύριο λόγο τα απόβλητα που αφήνουν σκόπιµα ή από αµέλεια τα πλοία στη Βαλτική. Έχουµε συνηθίσει να µην 
ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» για το πετρέλαιο, αλλά υπάρχει πρόβληµα και µε πολλά άλλα απόβλητα τα οποία 
προκαλούν ευτροφισµό. 
 
Γνωρίζουµε τις τεράστιες πιέσεις που άσκησαν οι λιµενικές οργανώσεις στην Ευρώπη, οι οποίες αντιτίθενται 
κατηγορηµατικά στην πρόταση αυτή. Παρά τις πιέσεις αυτές το αποτέλεσµα δεν υπήρξε κακό. Είναι ωστόσο εξαιρετικά 
σηµαντικό να δοθεί συνέχεια στην πρόταση αυτή. Η επίτροπος είναι γνωστή για το ενδιαφέρον που δείχνει για τις 
θάλασσες και το καθαρό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό να δοθεί µια σοβαρή συνέχεια στην πρόταση αυτή, ούτως ώστε να 
υιοθετηθούν, εν ανάγκη, και άλλα, συµπληρωµατικά µέτρα. Πρόκειται για ένα πρώτο βήµα, διαπιστώνω ωστόσο ότι 
χρειάζονται ακόµα αυστηρότερες διατάξεις για τη Βαλτική, η οποία αποτελεί την πλέον ευαίσθητη κλειστή θάλασσα στην 
Ευρώπη.  

3-076 

Gollnisch (TDI). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του συναδέλφου µας Bouwman, προϊόν µακράς διαδικασίας, απόκτησε 
ακόµη µεγαλύτερη επικαιρότητα στη Γαλλία λόγω του µεσολαβήσαντος ναυαγίου του πετρελαιοφόρου Erika, για το 
οποίο ο αρµόδιος υπουργός περιβάλλοντος δε θεώρησε καλό να διακόψει τις διακοπές του. 
 
Η έκθεση αυτή συµβάλλει σαφώς στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αφού αφορά τις εγκαταστάσεις καθαρισµού 
των δεξαµενών. Οι εκροές πετρελαιοειδών στη θάλασσα προβάλλονται λιγότερο από τα µέσα ενηµέρωσης από ό,τι τα 
ναυάγια, αλλά δεν παύουν να αντιπροσωπεύουν τη µεγαλύτερη πηγή ρύπανσης. 
 
Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσουµε ότι δεν θα απαιτούνταν κοινοτική νοµοθεσία, εάν τα κράτη µέλη της Ένωσης, που 
είναι όλα µέρη της διεθνούς σύµβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, της λεγόµενης Marpol, είχαν υιοθετήσει 
τα απαραίτητα µέτρα. ∆εν αρκεί, επίσης, να κατηγορούµε τους πλοιοκτήτες ή τους ασυνείδητους κυβερνήτες � υπάρχουν 
τέτοιοι, φυσικά. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι η εκκένωση αποβλήτων στους λιµένες είναι συχνά αδύνατη λόγω της 
έλλειψης των απαραίτητων εγκαταστάσεων και ότι το πρόβληµα της αποθήκευσης είναι εξίσου δυσεπίλυτο και θέτει από 
µόνο του το ζήτηµα της επεξεργασίας των αποβλήτων. 
 
Εξάλλου, δυσκολευόµαστε να πιστέψουµε ότι σε µία εποχή όπου οι αγροτικές εγκαταστάσεις επιτηρούνται δορυφορικώς, 
είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί ένα πλοίο τη στιγµή που απορρίπτει τα απόβλητά του στα ανοιχτά. 
 
Ωστόσο, θα υπερψηφίσουµε αυτήν την έκθεση γιατί φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση µίας καλύτερης πρόληψης 
της ρύπανσης και, όντας γενική, αφήνει στα κράτη µέλη ένα εύρος κινήσεων στην επιλογή των µέσων εφαρµογής.  

3-077 

De Palacio, Επιτροπή. �  Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, µε ικανοποίηση σήµερα συµµετέχω στη συζήτηση 
για την έγκριση της οδηγίας για τις λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου. 
 
Καταρχάς, όπως ήδη έκαναν οι προλαλήσαντες, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Bouwman, για την θαυµάσια εργασία 
που έκανε. Όλον αυτόν τον καιρό ήταν ικανός να συνδυάσει εµµονή, ελαστικότητα και ευφυΐα για την επίτευξη ενός 
αποτελέσµατος αποδεκτού από όλα τα θεσµικά όργανα και που εξυπηρετεί την βελτίωση της καθαριότητας των 
θαλασσών µας. 
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Πρέπει να πω, ως παράδειγµα, ότι φέτος το καλοκαίρι µία από τις ειδήσεις στην χώρα που γνωρίζω καλύτερα, την 
Ισπανία, ήταν ότι τα νότια παράλια είχαν µολυνθεί από την απόρριψη αποβλήτων κάποιων πετρελαιοφόρων σε διεθνή 
ύδατα. Αυτό είναι ένα από τα 100 000 κρούσµατα που σηµειώνονται κατά την διάρκεια του έτους στις ευρωπαϊκές ακτές. 
Πρέπει να δούµε πώς µπορούµε, αν όχι να εξαλείψουµε πλήρως - επειδή πιστεύω ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
αναρωτηθούµε τι είναι το ∆ίκαιο της Θαλάσσης που, σε µεγάλο βαθµό, απορρέει από την κατάσταση των θαλασσών κατά 
τον 17ο και τον 18ο αιώνα, η οποία δεν είχε καµία σχέση µε τη σηµερινή - τουλάχιστον να µειώσουµε ή να περιορίσουµε 
όσο το δυνατόν περισσότερο, όπου έχουµε την δυνατότητα, αυτές τις βλαβερές επιπτώσεις για τις θάλασσές µας. 
 
Πιστεύω ότι έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο που αποτελεί µεγάλη πρόοδο και που θα βελτιώσει αισθητά το θαλάσσιο 
περιβάλλον ενώπιον της ηθεληµένης µόλυνσης ορισµένων πλοίων - επειδή δεν ακολουθούν όλα αυτές τις πρακτικές - στις 
ακτές µας. 
 
Στην τωρινή της µορφή αυτή η οδηγία έχει την υποστήριξη των πάντων. Την υποστήριξη των πλοιοκτητών, επειδή θα 
τους επιτρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις για τα απόβλητά τους, που υπάρχουν ήδη σε ορισµένα ευρωπαϊκά λιµάνια, 
αλλά δυστυχώς όχι σε όλα  και ιδιαίτερα στα µικρά λιµάνια, όπου θα πρέπει να υλοποιηθούν σηµαντικές επενδύσεις από 
τα κράτη µέλη. Την υποστήριξη των λιµένων, επειδή θα επιτρέψει να µην αποτελέσουν οι επενδύσεις τους σε αυτού του 
είδους τις εγκαταστάσεις ανταγωνιστικό µειονέκτηµα, όπως δυστυχώς συνέβη µερικές φορές, επειδή ορισµένοι λιµένες 
κατέβαλαν σηµαντικές προσπάθειες και άλλοι όχι. Την υποστήριξη των πιο ευαισθητοποιηµένων τοµέων απέναντι στο 
πρόβληµα των αποβλήτων και του αγώνα για βιώσιµη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι όλοι οι βουλευτές που είναι παρόντες, όπως 
και οι εκπρόσωποι του Συµβουλίου και της Επιτροπής µπορούµε να συγκαταλέξουµε και τους εαυτούς µας ανάµεσά τους, 
όχι µόνο οι οικολόγοι, αλλά όλοι όσοι ανησυχούν για αυτού του είδους τα  προβλήµατα. 
 
Πιστεύουµε ότι θέµατα όπως ο σχεδιασµός της διαχείρισης των καταλοίπων, οι υποχρεώσεις παράδοσης των πλοίων, η 
προηγούµενη κοινοποίηση, οι έλεγχοι - το 25% των ελέγχων -, µια τιµολόγηση που θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση των 
λιµενικών εγκαταστάσεων για τον καθαρισµό των αποβλήτων των πλοίων, θα συµβάλουν οπωσδήποτε στην µείωση της 
θαλάσσιας µόλυνσης. Και, φυσικά, υποστηρίζονται από τα τρία θεσµικά όργανα, την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο, επειδή γνωρίζουµε ότι θα αποβούν θετικά για τους πολίτες µας. 
 
Θα ήταν λυπηρό να µην ήµασταν σε θέση να επιτύχουµε αυτή την συµφωνία, που την επιθυµούσαν και την ανέµεναν 
όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω το Συµβούλιο για την ελαστικότητά του και την εποικοδοµητική του διάθεση, καθώς επίσης 
το Κοινοβούλιο, και ιδιαίτερα τον εισηγητή του, για την εργασία του σε όλο αυτό το διάστηµα και στη συνδιαλλαγή. Η 
Επιτροπή έχει αναλάβει ορισµένες δεσµεύσεις που διευκόλυναν αυτή τη συµφωνία και που στηρίζονται στη διευκρίνιση 
ότι «σηµαντικό» σηµαίνει ότι τουλάχιστον το 30% του κόστους καθαρισµού των πυθµένων των λιµένων πρέπει να 
καλύπτεται κατά γενικό κανόνα, ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιούνται ή όχι οι λιµενικές εγκαταστάσεις. Και αν κατά 
τα επόµενα τρία έτη δούµε ότι στα κράτη µέλη οι δράσεις δεν είναι επαρκείς και ότι δεν επιτυγχάνονται τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα, η Επιτροπή επιφυλάσσεται της δυνατότητας υποβολής µιας νέας οδηγίας που θα καθορίζει ρητά το 
ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να καλύπτουν τα γενικά τέλη ή ένα υποχρεωτικό τέλος καθαριότητας στα διάφορα 
ευρωπαϊκά λιµάνια. Είναι ευθύνη της Επιτροπής επίσης να ελέγχει ότι αυτός ο έλεγχος του 25%, άλλο βασικό σηµείο 
αυτής της οδηγίας, εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη. 
 
Απευθύνω και πάλι τις ευχαριστίες µου στο Κοινοβούλιο που επιµένει σταθερά στην ανάγκη ενός ενισχυµένου 
µηχανισµού αναθεώρησης του συστήµατος των τελών, που αναµφισβήτητα θα µας επιτρέψει να προχωρήσουµε και να 
συντάξουµε µία λεπτοµερή έκθεση για την ανάπτυξη του συστήµατος που θέσαµε σε εφαρµογή και για τις επιπτώσεις του 
στο περιβάλλον. 
 
Κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκε ήδη ότι κατά τις συζητήσεις µας υποφέραµε από τις επιπτώσεις της τραγωδίας του Erika, ο 
καθαρισµός όµως των πυθµένων σηµαίνει πάνω από ένα Erika τον χρόνο για τα ευρωπαϊκά παράλια. Σήµερα κάνουµε, 
λοιπόν, ένα µεγάλο βήµα µπροστά. Αυτό δεν µας αποτρέπει να συνεχίσουµε µε θέµατα σχετικά µε τα πετρελαιοφόρα και 
την ασφάλεια κατά την µεταφορά ρυπογόνων υλικών όπως το πετρέλαιο ή τα παράγωγά του, θέµατα που ελπίζουµε ότι 
προσεχώς δεν θα προχωρήσουν µόνο στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αλλά και ότι θα ολοκληρωθούν µε 
συµπληρωµατικές πρωτοβουλίες που, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, θα υποβληθούν σύντοµα.  

3-078 

Πρόεδρος. -  Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήµερα 12.00. 
 
(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 και συνεχίζεται στις 12.00.)  

3-079 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE 
Προέδρου 
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Πρόεδρος. -  Το λόγο έχει ο κ. Provan, για διαδικαστικό ζήτηµα .  

3-080 

Provan (PPE-DE). � (EN) Κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να καταχραστώ της καλής σας θέλησης και της καλής θέλησης του 
Κοινοβουλίου για µια στιγµή για να καλωσορίσω στo διπλωµατικό θεωρείο την αντιπροσωπεία από το Καζακστάν; 
Βρίσκονται στο Κοινοβούλιο σήµερα και αύριο για να µας ευαισθητοποιήσουν για το πρόγραµµα πυρηνικών δοκιµών της 
πρώην σοβιετικής αυτοκρατορίας, το οποίο είχε όχι µόνο σοβαρές, αλλά τεράστιες επιπτώσεις στη χώρα τους. Ανάµεσα 
στο 1949 και το 1990 έγιναν 607 πυρηνικές εκρήξεις στην ατµόσφαιρα. Οι εκρήξεις έχουν καταστρέψει παντελώς 
τµήµατα της χώρας τους και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα τους ακροαστεί µε συµπόνια στο σεµινάριο που οργανώνουν 
σήµερα το απόγευµα εδώ. Έχουν τεράστια προβλήµατα στην προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν τον κόσµο για αυτό 
το πρόβληµα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Θα συζητήσουµε επίσης τα προβλήµατα του υποβρυχίου που βυθίστηκε, ένα 
άλλο κοµµάτι της πυρηνικής κληρονοµιάς που άφησε πίσω της η Σοβιετική Ένωση.  

3-081 

Πρόεδρος. -  Ευχαριστώ, κ. Provan, χαιρετίζω µε χαρά την αντιπροσωπεία αυτή. 
 

*** 

3-082 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 

3-083 

∆ιαδικασία χωρίς έκθεση 
 
Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Κοινότητας και της Μάλτας 
όσον αφορά την έγκριση των προϋποθέσεων και του τρόπου συµµετοχής της Μάλτας σε κοινοτικά προγράµµατα 
στους τοµείς της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της νεότητας [COM(2000) 416 - C5-0372/2000 - 
2000/0176(CNS)] (Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού) 
 
(Το Σώµα εγκρίνει την απόφαση) 
 

*** 
 
Έκθεση (A5-0213/2000) του κ. Bouwman εξ ονόµατος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην επιτροπή 
συνδιαλλαγής σχετικά µε το κοινό σχέδιο οδηγίας του Συµβουλίου, που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής, 
για τις λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου [C5-0348/2000 - 
1998/0249(COD)] 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το κοινό σχέδιο) 
 

*** 
 
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A5-0206/2000), εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής σχετικά µε την κοινή θέση η οποία 
καθορίστηκε από το Συµβούλιο για τη θέσπιση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
όσον αφορά την εφαρµογή δράσεων που αποβλέπουν στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Τουρκίας 
[7492/1/2000 REV - C5-0325/2000 - 1998/0300(COD)] (Εισηγητής: ο κ. Morillon)  

3-084 

De Palacio, Επιτροπή. �  Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τις τρεις τροπολογίες που πρότεινε το 
Κοινοβούλιο στη δεύτερη ανάγνωση σύµφωνα µε την έκθεση του κ. Morillon.  

3-085 

(Η Πρόεδρος αναγγέλλει την έγκριση της κοινής θέσης όπως τροποποιήθηκε) 
 

*** 
 
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A5-0196/2000) εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας 
και Πολιτικής των Καταναλωτών σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο ενόψει της υιοθέτησης 
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον [5683/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304(COD)] 
(Εισηγητής: η κ. Schörling)  

3-086 



36  06/09/2000 

De Palacio, Επιτροπή. �  Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την έκθεση αυτή, µπορούµε να δεχθούµε τις τροπολογίες αριθ. 1, 5 
(το δεύτερο και το πέµπτο τµήµα), 6, 12, 28 (το πρώτο τµήµα) και 29. 
 
Μπορούµε καταρχήν να δεχθούµε, µε ορισµένες τροποποιήσεις του κειµένου, τις τροπολογίες αριθ. 9 (το τµήµα σχετικά 
µε την απαίτηση αιτιολόγησης ότι η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση δεν είναι απαραίτητη), 10 (το πρώτο και το 
δεύτερο τµήµα), 15, 17, 18, 20, 23, 24 και 25. 
 
Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί - δηλαδή απορρίπτει - τις τροπολογίες αριθ. 2, 3, 4, 5, (το πρώτο, 
το τρίτο και το τέταρτο τµήµα), 7, 8, 9 (το τµήµα σχετικά µε την απαίτηση αιτιολόγησης της ανάγκης για µία στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίµηση), 10 (το τρίτο τµήµα), 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28 (το δεύτερο τµήµα), 30 και 31.  

3-087 

(Η Πρόεδρος αναγγέλλει την έγκριση της κοινής θέσης όπως τροποποιήθηκε) 
 

*** 
 
Έκθεση (A5-0204/2000) του κ. Valdivielso de Cué εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, 
Έρευνας και Ενέργειας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) 
1488/96 όσον αφορά τα συνοδευτικά χρηµατοδοτικά και τεχνικά µέτρα (MEDA) για τη µεταρρύθµιση των 
οικονοµικών και κοινωνικών δοµών στα πλαίσια της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης [COM(1999) 494 - C5-
0023/2000 - 1999/0214(CNS)]  

3-088 

(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου) 
 

*** 
 
Έκθεση (A5-0194/2000) του κ. Varela Suanzes-Carpegna εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας σχετικά µε την 
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη σύναψη συµφωνίας υπό τη µορφή ανταλλαγής επιστολών όσον αφορά 
την προσωρινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηµατική 
αντιστάθµιση που προβλέπεται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της 
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Γουινέας όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 [COM(2000) 304 - C5-0315/2000 - 2000/0154(CNS)] 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου) 
 

*** 
 
Έκθεση (A5-0188/2000) του κ. Varela Suanzes-Carpegna εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας σχετικά µε την 
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές 
δυνατότητες και τη χρηµατική αντιστάθµιση που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Κυβέρνησης του Μαυρίκιου σχετικά µε την αλιεία στα ύδατα του Μαυρίκιου για την περίοδο 
από 3ης ∆εκεµβρίου 1999 έως τις 2 ∆εκεµβρίου 2002 [COM(2000) 229 - C5-0253/2000 - 2000/0094(CNS)] 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου) 
 

*** 
 
Έκθεση (A5-0201/2000) του κ. Watson εξ ονόµατος της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, 
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου όσον αφορά το 
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση [COM(1999) 638 - C5-0077/2000 - 1999/0258(CNS)] 
 
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας 

3-089 

Gollnisch (TDI). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί µου συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας προτείνω την αναποµπή αυτής 
της έκθεσης στην επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Κανονισµού µας. 
 
∆εν θα επανέλθω στις διατάξεις που συνδέονται µε τη συζήτηση, πιστεύω όµως ότι είναι πραγµατικά απαραίτητο να 
εγκύψει και πάλι η Επιτροπή επάνω από αυτήν την έκθεση. ∆εν είναι µυστικό για κανέναν το γεγονός ότι η εκπόνησή της 
υπήρξε δύσκολη, ότι η εισηγήτρια που είχε οριστεί αρχικά, η κ. Eva Klamt, τελικά αποσύρθηκε και δεν θέλησε να 
συνδεθεί το όνοµά της µε αυτήν την έκθεση, πράγµα που οδήγησε στην παρουσίασή της από τον κ. Watson. 
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Τρεις ασάφειες δικαιολογούν, κατά τη γνώµη µου, την αναποµπή στην επιτροπή: µία ασάφεια γύρω από την έννοια της 
επανένωσης: προορίζεται για τους µόνιµους κατοίκους, τους πρόσφυγες, τους προσωρινούς κατοίκους; 
 
Μία ασάφεια γύρω από την έννοια της οικογένειας: µιλάµε για πυρηνικές οικογένειες, νόµιµες οικογένειες, διευρυµένες 
οικογένειες, πολυγαµικές οικογένειες, οικογένειες ελεύθερης συµβίωσης... 
 
(Αναταραχή) 
 
Μα, αγαπητοί µου συνάδελφοι, η απαρίθµηση αυτή προέρχεται από τις ίδιες σας τις παρεµβάσεις. Στο µέτρο που 
ζητήθηκε ακόµη και η ενσωµάτωση των "οµοφυλοφιλικών" οικογενειών, δεν καταλαβαίνω γιατί διαµαρτύρεστε. 
 
Τέλος, µία ασάφεια γύρω από την έννοια του ελέγχου, όπως διατυπώνεται στη γνωµοδότηση της Επιτροπής Νοµικών 
Θεµάτων: ο έλεγχος αυτός θα βασίζεται µόνο στο τεκµήριο ή σε αιτιολογηµένο τεκµήριο; Όλες αυτές οι έννοιες πρέπει να 
διασαφηνιστούν και γι' αυτόν το λόγο, κυρία Πρόεδρε, έχω την τιµή να υποβάλω την αίτηση αναποµπής στην επιτροπή.  

3-090 

Πρόεδρος. -  Μία συνάδελφος επιθυµεί να παρέµβει κατά.  

3-091 

Terrón i Cusí (PSE). � (ES) Κυρία Πρόεδρε, δεν µπορώ να καταλάβω τι ζητάει το ΕΛΚ. Καταλαβαίνω ότι η θέση 
ορισµένων βουλευτών είναι αντίθετη µε την οδηγία που θα ψηφίσουµε, η ψηφοφορία όµως στην Επιτροπή Ελευθεριών 
και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έδειξε σαφή πλειοψηφία υπέρ αυτής της 
οδηγίας. Σήµερα το πρωί είχαµε µία πολύ καρποφόρα συζήτηση µε τον Επίτροπο και νοµίζω ότι, σχεδόν ένα χρόνο µετά 
τη Σύνοδο του Τάµπερε, θα ήταν ανεξήγητο και άνευ λόγου να µην υιοθετήσουµε την πρώτη πρόταση οδηγίας για την 
εναρµόνιση σε θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στον τοµέα της µετανάστευσης που µας υποβάλλει η 
Επιτροπή. 
 
Κατανοώ ότι υπάρχουν βουλευτές των οποίων η θέση είναι τελείως αντίθετη µε το δικαίωµα των µεταναστών να ζουν µε 
την οικογένειά τους, αλλά αυτή δεν είναι η θέση της πλειοψηφίας αυτού του Κοινοβουλίου, όπως κατέστη σαφές στην 
Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεπώς, ζητώ να 
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία αυτής της πρότασης της Επιτροπής.  

3-092 

Πρόεδρος. - (FR) Ευχαριστώ, κ. Terrón i Cusí. 
 
Προτείνω στον εισηγητή µας να εκφράσει τη γνώµη του, εάν το επιθυµεί.  

3-093 

Watson (ELDR), Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. � (EN) 
Κυρία Πρόεδρε, αντιτίθεµαι στην αναποµπή για εξέταση στην επιτροπή. Επισηµαίνω ότι κανείς από την Οµάδα του κ. 
Gollnisch, σε κανένα στάδιο της επιτροπής, δεν έθεσε ερωτήµατα για τον ορισµό της επανένωσης ή της οικογένειας ή του 
ελέγχου. Το θέµα αυτό συζητήθηκε πλήρως στην επιτροπή και συζητήθηκε σήµερα το πρωί από την Ολοµέλεια. ∆εν 
βλέπω κανέναν λόγο να µην προχωρήσουµε σε ψηφοφορία. 
 
Σας χρωστώ µια συγνώµη, κ. Πρόεδρε, διότι υποψιάζοµαι ότι δεν έχετε µπροστά σας την άποψη του εισηγητή για όλες τις 
διάφορες τροπολογίες. Εάν όντως έτσι είναι τα πράγµατα πολύ ευχαρίστως, πριν από την ψηφοφορία, να εξηγήσω στο 
Κοινοβούλιο τη θέση µου επί των τροπολογιών που υποβλήθηκαν από την επιτροπή. Αλλά όσον αφορά τις τροπολογίες 
που υποβλήθηκαν για την Ολοµέλεια, δεδοµένου ότι ήταν αντικείµενο συζητήσεων της τελευταίας στιγµής, τις εναποθέτω 
στη σοφή κρίση του Σώµατος.  

3-094 

Πρόεδρος. -  Ευχαριστώ, κ. Watson. Είναι σαφέστατο. 
 
(Το Σώµα απορρίπτει την αίτηση αναποµπής στην επιτροπή)  

3-095 

Πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής 

3-096 

Gebhardt (PSE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, συγχωρείστε µε που σας διακόπτω. Θα ήθελα να υποβάλω µια ερώτηση στον 
κύριο Vitorino πριν έρθουµε στην τελική ψηφοφορία. Σήµερα το πρωί είπατε, πως θα δεχόσασταν την τροπολογία 19, αν 
εγκρινόταν εδώ. Θα ήθελα απλώς την διαβεβαίωση πως πράγµατι θα αποδεχθείτε αυτήν την υπ� αριθµόν 19 τροπολογία.  

3-097 

Watson (ELDR). � (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να µας πληροφορήσει ποιες 
τροπολογίες που υιοθετήθηκαν σήµερα το πρωί πρόκειται να αποδεχτεί πριν από την τελευταία ψηφοφορία για το 
ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου.  
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3-098 

Vitorino, Επιτροπή. -  Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι η ψηφοφορία έγινε µε τέτοια ταχύτητα που προσπάθησα να 
βάλω τα δυνατά µου για να παρακολουθήσω την ικανότητά σας να λαµβάνετε αποφάσεις. Ως προς τις τροπολογίες που 
εγκρίθηκαν, η Επιτροπή διατηρεί αµφιβολίες για την τροπολογία 9 και νοµίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουµε τη θέση 
µας. Σας υπόσχοµαι ότι θα το σκεφτώ. 
 
Όσον αφορά την τροπολογία 19 που εγκρίθηκε και η οποία ζητά τη διατήρηση των προσφύγων στην πρόταση οδηγίας 
αλλά τον αποκλεισµό από αυτήν την οδηγία για την οικογενειακή επανένωση των ατόµων που τελούν υπό προσωρινή ή 
επικουρική προστασία, εµµένω στη θέση που εξέφρασα ενώπιόν σας στη διάρκεια της συζήτησης. Θεωρούµε ότι σε αυτήν 
την οδηγία πρέπει να παραµείνουν µόνο οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Γενεύης. Τα θέµατα 
που αφορούν την οικογενειακή επανένωση των προσώπων που τελούν υπό προσωρινή ή επικουρική προστασία πρέπει να 
µελετηθούν σε ένα αυτόνοµο νοµικό µέσο, το οποίο ήδη πρόκειται να εξετάσει η Επιτροπή και θα το παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο του χρόνου.  

3-099 

(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου) 
 

*** 
 
Πρόταση ψηφίσµατος (B5-0658/2000) του κ. Luís Queiró εξ ονόµατος της οµάδας Ένωση για την Ευρώπη των 
Εθνών σχετικά µε τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών δράσεων 
 
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας 

3-100 

Barón Crespo (PSE). � (ES) Κυρία Πρόεδρε, πριν από την ψηφοφορία θα ήθελα να απευθυνθώ σε σας και να ζητήσω, 
αφού µια πολιτική οµάδα που δεν συµµετείχε στις διαπραγµατεύσεις για το συµβιβαστικό κείµενο το υπέγραψε, να 
δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες στην αρµόδια υπηρεσία της διοίκησης ώστε να µην επαναληφθεί αυτή η παρατυπία. 
Πρέπει να δεχθούµε το δικαίωµα όλων των οµάδων να εκφράζονται στην Ολοµέλεια, το κείµενο όµως, κατ� αρχήν, ανήκει 
στις οµάδες που το διαπραγµατεύτηκαν. Αν κάποιος επιθυµεί να το προσυπογράψει, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη όλων 
των οµάδων που επεξεργάστηκαν το συµβιβαστικό κείµενο.  

3-101 

Dupuis (TDI). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, η διαδικασία συµβιβασµού είναι µία ad hoc διαδικασία που δεν διέπεται από τους 
κανόνες του Κοινοβουλίου µας. Από τη στιγµή, όµως, που κατατίθεται ένα κείµενο, όλοι οι βουλευτές που το επιθυµούν 
µπορούν να το υιοθετήσουν. Συνεπώς, νοµίζω ότι η ένσταση του προέδρου Barón Crespo δεν ευσταθεί.  

3-102 

Barón Crespo (PSE). � (ES) Κυρία Πρόεδρε, οι βουλευτές και οι οµάδες έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν στην 
Ολοµέλεια, όµως η πρόταση ανήκει σε αυτούς που την συνέταξαν και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο παράτυπης 
ιδιοποίησης, η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει σύγχυση για ένα τόσο σηµαντικό θέµα και για πιθανές ανεπιθύµητες 
συµµαχίες µε την Άκρα ∆εξιά.  

3-103 

Πρόεδρος. -  Κύριε Barón Crespo, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει άρθρο του κανονισµού που να διευκρινίζει αυτήν τη 
λεπτοµέρεια αλλά είθισται αυτοί που καταθέτουν το κείµενο να αποδέχονται την υπογραφή. Πρόκειται για µία συνήθεια 
που ανέκαθεν ίσχυε στο Σώµα µας. 
 
(Το Σώµα απορρίπτει την πρόταση ψηφίσµατος) 
 

*** 
 
Πρόταση κοινού ψηφίσµατος2 σχετικά µε τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών δράσεων 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα) 3 
 

*** 
 
Πρόταση κοινού ψηφίσµατος4 σχετικά µε τη δηµιουργία του Παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές 

                                                           
2 κατατίθεται από τους Brok και άλλους εξ ονόµατος της οµάδας ΕΛΚ-Ε∆, Haarder εξ ονόµατος της οµάδας του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων, 
∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών, Hautala, Maes et Élisabeth Schroedter εξ ονόµατος της οµάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ και Dupuis εξ ονόµατος της 
οµάδας των Ανεξάρτητων Βουλευτών µε στόχο την αντικατάσταση των ψηφισµάτων B5-0659, 0662, 0668 και 0671/2000 µε ένα νέο κείµενο. 
3 Η πρόταση ψηφίσµατος B5-0666/2000 καταπίπτει. 
4 κατατίθεται από τους βουλευτές Chichester εξ ονόµατος της οµάδας ΕΛΚ-Ε∆, Plooij-van Gorsel εξ ονόµατος της οµάδας των Φιλελευθέρων, 
∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών, Montfort εξ ονόµατος της οµάδας Ένωση για την Ευρώπη µε στόχο την αντικατάσταση των ψηφισµάτων B5-0653, 0656 
και 0675/2000 µε ένα νέο κείµενο. 



06/09/2000  39 

 
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας 

3-104 

Goebbels (PSE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους των οµάδων ΕΛΚ και Φιλελευθέρων 
εάν θέλουν να διατηρήσουν την πρόταση ψηφίσµατός τους. Η πρόταση περιέχει, στην πραγµατικότητα, προφανείς 
αναλήθειες και έχει µείνει πολύ πίσω. Η συζήτηση που είχαµε χθες το βράδυ έδειξε ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το 
Συµβούλιο υποστηρίζουν τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές. Εξάλλου, εσείς, κυρία 
Πρόεδρε, το ζητήσατε εξ ονόµατος όλων µας στο ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας. ∆εν µπορούµε να ψηφίσουµε ένα 
ψήφισµα όπου οι οµάδες λένε ότι ούτε το Συµβούλιο ούτε η Επιτροπή εγκρίνει την ιδέα της δηµιουργίας ενός 
Παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές. Είναι κατάφωρη αναλήθεια και νοµίζω ότι, σύµφωνα µε τη λογική, οι δύο 
οµάδες πρέπει να αποσύρουν την πρόταση ψηφίσµατός τους.  

3-105 

Πρόεδρος. -  ∆εν βλέπω καµία ένδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, κ. Plooij-van Gorsel, έχετε το λόγο.  

3-106 

Plooij-van Gorsel (ELDR). � (NL) Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγος να αποσύρουµε το ψήφισµα, ούτε και θα το 
κάνουµε.  

3-107 

(Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την κοινή πρόταση ψηφίσµατος) 
 

*** 
 
Πρόταση ψηφίσµατος (B5-0653/2000) του κ. Chichester εξ ονόµατος της οµάδας ΕΛΚ-Ε∆ σχετικά µε τη 
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές 
 
(Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση ψηφίσµατος) 
 

*** 
 
Πρόταση ψηφίσµατος (B5-0656/2000) των Plooij-van Gorsel και Clegg εξ ονόµατος της Οµάδας του Ευρωπαϊκού 
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, ∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα) 5 

 
*** 

 
Έκθεση (A5-0209/2000) του κ. Veltroni εξ ονόµατος της Επιτροπής για τον Πολιτισµό, τη Νεότητα, την Παιδεία, τα 
Μέσα Ενηµέρωσης και τον Αθλητισµό σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών � Αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα στην ψηφιακή εποχή 
[COM(1999) 657 - C5-0144/2000 - 2000/2087(COS)]  

3-108 

(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα) 
 

*** 
 
Έκθεση (A5-0199/2000) του κ. Heaton-Harris εξ ονόµατος της Επιτροπής για τον Πολιτισµό, τη Νεότητα, την 
Παιδεία, τα Μέσα Ενηµέρωσης και τον Αθλητισµό σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής: "Έρευνα σχετικά µε την 
κοινωνικο-οικονοµική προέλευση των φοιτητών του προγράµµατος Erasmus" [COM(2000) 4 - C5-0146/2000 - 
2000/2089(COS)] 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα) 
 

* * * 
 

Έκθεση (A5-0207/2000) της κ. Boumediene-Thiery εξ ονόµατος της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των 
Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή των 
οδηγιών 90/364, 90/365 και 93/96 (δικαίωµα διαµονής) και µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα ειδικά µέτρα 
για τη διακίνηση και τη διαµονή των πολιτών της Ένωσης τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, 
                                                           
5 Όλες οι άλλες προτάσεις ψηφίσµατος καταπίπτουν 
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δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας COM(1999) 127, COM(1999) 372 - C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 
1999/2157(COS)] 
 
(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα) 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ 
 
- Έκθεση Bouwman (A5-0213/2000)  

3-109 

Meijer (GUE/NGL). � (NL) Πρόεδρε, από την εξέλιξη της έκθεσης Bouwman προκύπτει σαφώς πόσο αδιαφανής είναι η 
ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε πόσο περίπλοκους συµβιβασµούς οδηγεί. Το Κοινοβούλιο ήταν 
διχασµένο ανάµεσα σε δύο διαφορετικές λύσεις. Τελικά, η πλειοψηφία � στην οποία συµµετείχε και η πολιτική οµάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - επέλεξε µια από τις δύο. Υπό κανονικές συνθήκες, η απόφαση του Κοινοβουλίου θα 
ήταν και το τελικό συµπέρασµα, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ χρειαζόµαστε διαµεσολάβηση. 
 
Η διαδικασία διαµεσολάβησης µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου απέφερε έναν συµβιβασµό που δεν σηµαίνει τίποτα 
αν δεν συνεκτιµηθεί και η δήλωση της Επιτροπής. Στην εν λόγω δήλωση αναφέρεται πώς ερµηνεύει η Επιτροπή τη λέξη 
�σηµαντικό� στο άρθρο 8, παράγραφος 1. Στην προκειµένη περίπτωση, σηµαντικό σηµαίνει 30%, αλλά αυτό δεν 
επιτρέπεται να συµπεριληφθεί στο ίδιο το κείµενο. Ευθύς εξαρχής, η πλειοψηφία του 90% αντιµαχόταν τη µειοψηφία του 
0%. Τώρα έχουµε ένα ποσοστό πλησιέστερο του 0 παρά του 30 το οποίο δεν µπορεί να αναφερθεί δηµοσίως. Όλοι 
συµφωνούν ότι τα απόβλητα και τα υπολείµµατα φορτίου δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στη θάλασσα, υπάρχουν όµως 
σοβαρές διαφορές απόψεων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα συγκεντρώνονται τα απόβλητα πλοίων και κυρίως πώς 
θα χρηµατοδοτηθεί η δράση αυτή. Οι χώρες της Βαλτικής και της Βόρειας θάλασσας προτιµούν τη χρηµατοδότηση µέσω 
της επιβολής ενός γενικού τέλους για όλα τα πλοία, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να επωφεληθούν ορισµένοι 
από την µη παράδοση των αποβλήτων στο σηµείο που έχει οριστεί. Οι χώρες της Μεσογείου προτιµούσαν, αντιθέτως, τη 
µέθοδο της πληρωµής αναλόγως µε την ποσότητα των αποβλήτων που συγκεντρώνονται. Αντί να αναπτυχθούν περαιτέρω 
τα δύο συστήµατα, το ένα ανεξάρτητα από το άλλο, και να συγκριθούν εκ των υστέρων οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
καταβάλλεται µια βεβιασµένη προσπάθεια να καταλήξουµε σε µια ενιαία λύση. Αυτό αποβαίνει σε βάρος του προτύπου 
του Βορρά. Το θέµα θα µπορούσε ευκολότερα να ρυθµιστεί για κάθε περίπτωση παρά για όλη την ΕΕ. Χωρίς την ΕΕ, θα 
ήταν πιο εύκολο να ρυθµιστεί το θέµα µεταξύ διαφόρων οµάδων χωρών. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη της ΕΕ είναι 
αντιπαραγωγική ως προς την ανεύρεση µιας κοινής λύσης σε διασυνοριακή κλίµακα. Εντούτοις, η οµάδα µου ψήφισε 
υπέρ, επειδή η ρύθµιση αυτή είναι προτιµότερη του τίποτα. Ελπίζω ότι, σε µερικά χρόνια, θα επανεξεταστεί το θέµα έτσι 
ώστε να υλοποιηθούν οι αρχικές προθέσεις που περιλαµβάνονται στην έκθεση Bouwman.  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, οι συνταξιούχοι και οι ηλικιωµένοι αγαπούν την καθαρή θάλασσα και κατά 
συνέπεια, ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισα υπέρ της οδηγίας που επιδιώκει να 
καταστήσει καθαρότερη τη θάλασσα, ιδίως κοντά στα λιµάνια. 
 
Είναι ακόµα ζωντανό στη µνήµη µου αυτό που µου συνέβαινε όταν, µικρό παιδί, κολυµπούσα στη Γένοβα, τη γενέτειρά 
µου, και συχνά βγαίναµε στην ακτή γεµάτοι πίσσες, σαν τον Calimero, τον πρωταγωνιστή των κινουµένων σχεδίων, που 
είναι πάντα κατάµαυρος και δικαίως παραπονιέται γι� αυτό. 
 
Με αυτή την οδηγία, επιτέλους, οργανώνεται η συλλογή των απορριµµάτων των πλοίων όταν είναι δεµένα στα λιµάνια, 
και αυτό είναι κάτι θετικό. Ψήφισα υπέρ, αν και θα ήταν καλύτερα να ρυθµίζαµε και αυτά στα µεσογειακά λιµάνια των 
άλλων χωρών. Χορηγούνται πολλές συνεισφορές, για παράδειγµα µε το πρόγραµµα MEDA, στις χώρες που βρέχονται 
από τη Μεσόγειο: θα έπρεπε να ζητήσουµε και από αυτές τις χώρες να οργανώσουν την συλλογή των απορριµµάτων στα 
λιµάνια τους!  
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Caudron (PSE), γραπτώς. - (FR) Είχα ήδη την ευκαιρία να εκφράσω τη γνώµη µου για αυτό το θέµα κατά την περίοδο 
συνόδου του Μαρτίου, όταν το ζήτηµα ήταν φλέγον, δεδοµένου ότι η συζήτηση για τη θαλάσσια ασφάλεια, µετά το 
ναυάγιο του Erika, ήταν από τις πλέον έντονες. Σήµερα, µολονότι οι συζητήσεις διεξάγονται πιο διακριτικά, δεν παύουν 
να είναι εξίσου σηµαντικές. 
 
Στην πραγµατικότητα, η ρύπανση των θαλασσών και των ακτών των κρατών µελών ανησυχεί βαθύτατα τους ευρωπαίους 
πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απηχώντας τις θεµιτές αυτές ανησυχίες, τροποποίησε την οδηγία που µας πρότεινε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, έτσι ώστε τα κράτη µέλη να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Πρότεινε ως εναλλακτική λύση στην αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», η αναποτελεσµατικότητα της οποίας κατέστη 
φανερή, τη θέσπιση ενός συστήµατος τελών που θα καταβάλλονται από όλα τα πλοία σε κάθε διέλευσή τους από ένα 
λιµάνι, είτε χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις εναπόθεσης αποβλήτων είτε όχι. Τα τέλη αυτά θα χρησιµεύουν για τη 
χρηµατοδότηση προγραµµάτων εγκαταστάσεων κατά 90%. Το σύστηµα αυτό θα παρακινούσε τα πλοία να εκκενώνουν τα 
απόβλητά τους ή άλλα κατάλοιπα στους λιµένες αντί να τα απορρίπτουν στα ανοιχτά. Ήταν φανερό ότι το Συµβούλιο δεν 



06/09/2000  41 

θα δεχόταν µια παρόµοια πρόταση. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν λοιπόν επί µακρόν στο πλαίσιο της επιτροπής 
συνδιαλλαγής. 
 
Η συµφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγµατευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου είναι η εξής: 
όλα τα πλοία που προσεγγίζουν ένα κοινοτικό λιµένα συµβάλλουν σηµαντικά (η Επιτροπή, µε δήλωσή της σε παράρτηµα, 
θεωρεί ότι αυτό σηµαίνει τουλάχιστον το 30% του κόστους) είτε χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις είτε όχι. Το τµήµα του 
κόστους το οποίο δεν καλύπτεται, ενδεχοµένως, από το τέλος, θα καλύπτεται µε βάση τον τύπο και την ποσότητα των 
αποβλήτων των πλοίων που εναποτίθενται. 
 
Επιπλέον, τρία χρόνια µετά την εφαρµογή της οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση εκτίµησης των επιπτώσεων των 
διαφορετικών τρόπων κάλυψης του κόστους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Υπό το φως αυτής της εκτίµησης, υποβάλλει, εάν 
χρειαστεί, πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας, εισάγοντας ένα σύστηµα που θα προβλέπει την καταβολή του 
κατάλληλου ποσοστού από όλα τα πλοία που προσεγγίζουν ένα κοινοτικό λιµένα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή µη των 
εγκαταστάσεων υποδοχής, το οποίο ποσοστό θα καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο του κόστους των λιµενικών 
εγκαταστάσεων υποδοχής. 
 
Είµαι ικανοποιηµένος από τον συµβιβασµό που επιτύχαµε. Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την 
υλοποίηση µιας αποτελεσµατικότερης στρατηγικής για την προστασία των θαλάσσιων χώρων.  
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Darras (PSE), γραπτώς. - (FR) Φτάσαµε σήµερα στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης αυτής της πρότασης οδηγίας και, 
µολονότι το αποτέλεσµα της συνδιαλλαγής δεν µε ικανοποιεί απόλυτα, δεν µπορώ παρά να επιδοκιµάσω αυτόν τον 
συµβιβασµό, ο οποίος, οφείλουµε να το οµολογήσουµε, είναι προς τιµήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ικανοτήτων 
του και της ωριµότητάς του όσον αφορά τη νοµοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Πράγµατι, έχοντας συνείδηση των επιπτώσεων των ανεξέλεγκτων απορρίψεων στη θάλασσα, ή ακόµη της απαράδεκτης 
συµπεριφοράς ορισµένων πληρωµάτων που εκµεταλλεύονται δραµατικά ατυχήµατα για να ξεφορτωθούν τα πλεονάζοντα 
απόβλητά τους ατιµωρητί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επικεντρώσει τη δράση της στις εγκαταστάσεις των 
ευρωπαϊκών λιµένων. Πρέπει να εξοπλιστούν όλοι οι λιµένες µε εγκαταστάσεις ικανές να επεξεργάζονται τα απόβλητα 
των πλοίων και ταυτόχρονα να επιβαρύνεται κάθε πλοίο που προσεγγίζει ένα από αυτά τα λιµάνια µε το κόστος της 
υποδοχής και επεξεργασίας των αποβλήτων (κατά 90% για το Κοινοβούλιο αλλά, τελικά, τουλάχιστον κατά 30% 
σύµφωνα µε τον συµβιβασµό µε το Συµβούλιο), ανεξάρτητα από το αν κάνει χρήση των εγκαταστάσεων ή όχι. 
 
Πρόκειται για ένα πρώτο βήµα αναγνώρισης της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". Όχι αρκετά όµως, όχι όσο πρέπει. Ας µην 
κρυβόµαστε. Αν φιλοδοξούµε πραγµατικά να καθαρίσουµε τους ωκεανούς και να διαφυλάξουµε τη φυσική ισορροπία για 
τις µελλοντικές γενιές, πρέπει να σκεφτούµε πιο ριζικά µέτρα, ιδίως από πλευράς χρηµατοδότησης αυτών των 
εγκαταστάσεων, της ανάγκης να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ λιµένων, µε άλλα λόγια, πρέπει να 
προβλεφθεί η δηµιουργία µιας πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας επεξεργασίας των αποβλήτων. 
 
Για την ώρα, το µόνο που µου αποµένει είναι να προτρέψω το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τα αποτελέσµατα αυτής της 
συνδιαλλαγής.  

3-113 

Piétrasanta (Verts/ALE), γραπτώς. - (FR) Η οµάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός 
ότι, µε πρόταση του εισηγητή, µέλους της οµάδας, προβλέπονται περισσότερο δεσµευτικές διατάξεις για την κατασκευή 
λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής και επεξεργασίας αποβλήτων πλοίων. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να θεσπιστεί 
υποχρεωτικός φόρος που θα επιτρέπει την κάλυψη τουλάχιστον του 30% του κόστους για κάθε µονάδα µεταφοράς. 
Πράγµατι, δεν πρέπει, µε το πρόσχηµα της κατασκευής "οικολογικών πλοίων", τα οποία είναι ικανά να επεξεργάζονται 
όλα τα απόβλητά τους στα θαλάσσια συστατικά µε αποτέφρωση, αυτή η µέθοδος που δεν επιδέχεται πραγµατικό έλεγχο, 
να επιτρέπει την παράκαµψη της αντιρρυπαντικής νοµοθεσίας: αφερµάτισµα πετρελαιοειδών τα οποία υποτίθεται ότι 
αποτεφρώθηκαν και οικιακών αποβλήτων,  έλλειψη επιλεκτικότητας και συµβολή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
 
Οι προτάσεις αυτές κινούνται προς την κατεύθυνση των προτάσεων της επόµενης οδηγίας κατά της ρύπανσης, για την 
οποία ανέλαβα τη σύνταξη γνωµοδότησης εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και 
Ενέργειας. 
 
Εξάλλου, επιτρέπουν µία οµοιόµορφη συµπεριφορά των πλοίων στον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο και συµβάλλουν στις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις στους λιµένες της Ένωσης και στη χρηµατοδότηση όλων των εγκαταστάσεων. 
 
Οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να συνοδευτούν από αυστηρό έλεγχο και παρακολούθηση της συµπεριφοράς των πλοίων, ιδίως 
χάρη στα συστήµατα Equasis και Galileo, την υλοποίηση των οποίων σκοπεύει να προωθήσει η γαλλική προεδρία όσο το 
δυνατόν συντοµότερα.  
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- Σύσταση Morillon (A5-0206/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ. Βρισκόµουν φέτος το καλοκαίρι στην Τουρκία για τουρισµό, 
για να επισκεφθώ την πόλη που ανακάλυψε ο Σλήµαν, τη µυθική Τροία της Ιλιάδας, όταν µε πλησίασε ένας ηλικιωµένος 
τούρκος συνταξιούχος που µε αναγνώρισε και, συνοδεύοντάς µε στα ερείπια της Τροίας, µε ρώτησε: �Μα πώς είναι 
δυνατόν, συζητώντας την οδηγία Morillon, να µην γίνουν δεκτές οι τροπολογίες που καλούσαν την Τουρκία να µην 
κατασκευάσει πυρηνικούς σταθµούς ή τουλάχιστον να φροντίσει να µην είναι ρυπογόνοι, να λύσει το πρόβληµα των 
Κούρδων, να καταργήσει τη θανατική ποινή; Για ποιο λόγο δεν θελήσατε να εντάξετε σαφώς αυτά τα σηµεία στο 
έγγραφο;�� 
 
Λοιπόν, αυτό είναι που εγώ αποδοκιµάζω, εν µέρει, στο έγγραφο που ψηφίσαµε.  
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Speroni (TDI). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, δεν ψήφισα υπέρ, καθόσον θεωρώ ότι δεν εξαρτώνται επαρκώς οι ενισχύσεις από 
την πραγµατική ανανέωση του τουρκικού κράτους, από την πραγµατική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, από 
την πραγµατική προστασία των µειονοτήτων. Βέβαια, θα πρέπει να βοηθούνται οι χώρες που έχουν ανάγκη βοήθειας 
αλλά, από την άλλη πλευρά, είναι σκόπιµο να τους ζητείται προληπτικά να σέβονται όσα προανέφερα.  
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Αλαβάνος (GUE/NGL), γραπτώς. - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να εµµείνει στις τρεις τροπολογίες: 
 
- για την εξαίρεση της πυρηνικής ενέργειας στο σεισµογενή χώρο της Τουρκίας, σε σχέση µε το παραγωγικό σύστηµα· 
 
- για την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας και την κατάργηση της θανατικής ποινής· 
 
- για τη συµβολή στη λύση του κουρδικού προβλήµατος. 
 
Γι΄ αυτό υπερψήφισα αυτές τις τροπολογίες. 
 
Πιστεύω όµως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να είχε εµµείνει στη θέση του για τις τροπολογίες της πρώτης 
ανάγνωσης, Άρθρο 5 (κριτήρια για την προσχώρηση της Τουρκίας), Άρθρο 15 (αναστολή της συνεργασίας µε την 
Τουρκία σε περίπτωση εµποδίων σε θέµατα δηµοκρατίας, κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προάσπισης 
µειονοτήτων), Άρθρο 35 (ετήσια έκθεση για την προστασία των δηµοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και τήρηση του διεθνούς δικαίου). ∆υστυχώς, η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποτάχθηκε στις πιέσεις του Συµβουλίου που προωθεί µια 
ρεαλπολιτίκ χωρίς αρχές µε το καθεστώς της Τουρκίας, στερώντας έτσι και τους ίδιους τους πολίτες της Τουρκίας από µια 
δηµοκρατική ώθηση που θα µπορούσε να δώσει η Ε.Ε.  
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Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. - (FR) Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενδιαφέρει προφανώς εξαιρετικά το µεγάλο ευρωπαϊκό κεφάλαιο, ως φερέφωνα του οποίου φέρονται τα ευρωπαϊκά 
όργανα, συµπεριλαµβανόµενου και του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορούσε, τουλάχιστον, να 
εκµεταλλευτεί την παράλληλη επιθυµία της τουρκικής κυβέρνησης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαιτήσει 
µέτρα τόσο στοιχειώδη όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής, οι δηµοκρατικές ελευθερίες, ή η παύση της καταπίεσης 
του κουρδικού λαού. 
 
Ακόµη, όµως, και σε αυτούς τους τοµείς, η έκθεση χρησιµοποιεί τόσο νερωµένους όρους που χάνουν πλέον κάθε νόηµα, 
µε το δηλωµένο µέληµα να µη "θίγει την οποιαδήποτε ευαισθησία". Η ευαισθησία που κυρίως δεν πρέπει να θιγεί είναι 
εκείνη του τουρκικού επιτελείου που βοµβαρδίζει, οργώνει την περιοχή, και βασανίζει τον κουρδικό πληθυσµό της. 
 
Και ενώ ο εισηγητής του Κοινοβουλίου πασχίζει να βρει έναν τρόπο να αναφέρει τα ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς να 
παρενοχλήσει τους στρατιωτικούς που τα καταπατούν, µία γαλλο-γερµανο-βελγική κοινοπραξία ετοιµάζεται, όπως 
αναφέρει ο τύπος, να παραδώσει στην Τουρκία ένα εργοστάσιο κατασκευής πυροµαχικών. 
 
Να κάτι που λέει πολύ περισσότερα για την πραγµατική φύση των σχέσεων του µεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου  µε την 
τουρκική δικτατορία από όλες τις µεγαλοστοµίες για τις οποίες καλούµαστε να αποφανθούµε.  
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Lang (TDI), γραπτώς. - (FR) Σε αυτήν την περίοδο συνόδου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε σε κολοφώνες 
υποκρισίας. Μέσα σε 24 ώρες, εγκρίνετε ένα κονδύλιο πολλών εκατοµµυρίων ευρώ για την Τουρκία και ταυτόχρονα 
καταδικάζετε την ίδια αυτή Τουρκία για το βοµβαρδισµό των κουρδικών πληθυσµών στο βόρειο Ιράκ, ενώ παραβιάζεται 
ο εναέριος χώρος µιας άλλης χώρας! Και όταν λέω καταδικάζετε, υπερβάλλω πολύ για το εύρος όχι µόνο του κειµένου 
αλλά και των προθέσεών σας. 
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Αναρωτιέται κανείς τι απέγινε ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τον οποίο προσθέτετε σαν µαϊντανό σε όλες τις 
σάλτσες, και που πρέπει να διέπει κάθε βοήθεια ή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
φαίνεται πως κλειδώθηκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και πως η συνείδησή σας υπακούει σε µία λογική µεταβλητής 
γεωµετρίας. 
 
Είναι καιρός οι πράξεις να συµφωνήσουν µε τα λόγια σας. Αυτό θα σας άλλαζε και, κυρίως, θα έδινε µεγαλύτερη συνοχή 
και κύρος στις ευρωπαϊκές πολιτικές.  
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- Έκθεση Schörling (A5-0196/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης που καθιερώνει τη στρατηγική 
περιβαλλοντική αξιολόγηση, δηλαδή µια ιδιαίτερη προσοχή για τα προβλήµατα του περιβάλλοντος τη στιγµή που 
κατασκευάζονται µεγάλα έργα, διότι θεωρώ θετικό ό,τι συντελεί στην οµορφιά της φύσης, στην οµορφιά των τοπίων και 
ούτω καθεξής. Αυτό είναι σηµαντικό και για τους συνταξιούχους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ελλείψεις. Για τα µεγάλα έργα 
που τα κράτη αποφασίζουν να υλοποιήσουν, θα έπρεπε να επαφίεται στο ενδιαφερόµενο κράτος να αποφασίσει, χωρίς 
υπερβολική ρύθµιση του θέµατος, αν το µεγάλο έργο είναι σωστό από την άποψη του σεβασµού προς τη φύση ή όχι. Και 
αυτό γιατί τα µεγάλα έργα πρέπει να υλοποιούνται ταχύτατα και οι ηλικιωµένοι συνταξιούχοι δεν µπορούν να περιµένουν 
πολύν καιρό.  
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Kuntz (UEN), γραπτώς. - (FR) Κλείνουν σχεδόν 5 χρόνια που το κείµενο αυτό περιπλανιέται στο λαβύρινθο της 
διαδικασίας. 
 
Αν δεν στηρίξαµε την τροπολογία που αποσκοπούσε στην απόρριψη της οδηγίας, προφανώς δεν το κάναµε για να 
ανταµείψουµε τους ανθρώπους της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου που χρόνια τώρα ασχολούνται µε 
αυτό το κείµενο. ∆εν είµαστε εδώ για να νοµιµοποιήσουµε τις µπαρόκ, συχνά, επιθυµίες των τεχνοκρατών των 
Βρυξελλών που εννοούν να νοµοθετούν για οτιδήποτε. Αν απορρίψαµε αυτήν την τροπολογία, το κάναµε επειδή οι 
επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ένα σαφέστερο πλαίσιο για να δράσουν. 
 
Το αποκορύφωµα της οδηγίας είναι το πεδίο εφαρµογής, δηλαδή ο ίδιος ο ορισµός των "σχεδίων και προγραµµάτων". 
 
Το υποχρεωτικό µέρος του πεδίου εφαρµογής αφορά τα σχέδια και τα προγράµµατα που πλαισιώνουν τις εγκρίσεις 
σχεδίων στους τοµείς της γεωργίας, των δασών, της αλιείας, της ενέργειας, της βιοµηχανίας, των µεταφορών, της 
διαχείρισης αποβλήτων, της διαχείρισης υδάτων, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισµού, της χωροταξίας και της 
πολεοδοµίας. Αυτό το υποχρεωτικό κριτήριο συµπληρώνεται από ένα µηχανισµό επιλογής, µία προµελέτη ("screening") 
µε πρωτοβουλία των κρατών µελών (το λεγόµενο προαιρετικό πεδίο). 
 
Συµφωνώ ότι η προστασία και η συνεκτίµηση του περιβάλλοντος αποτελούν µία αναγκαιότητα, ακόµη και υποχρέωση, 
αλλά τα κράτη µας, στο όνοµα της επικουρικότητας, είναι πιο ικανά να τις εξασφαλίσουν, και δεν θα στηρίξουµε τις 
τροπολογίες που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής, το οποίο πρέπει να περιοριστεί µόνο σε σχέδια και 
προγράµµατα τα οποία πιθανόν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις. 
 
Είναι πολύ κουραστικό να βλέπει κανείς, από όλες τις πλευρές, την έµµεση προσπάθεια που καταβάλλεται πάντοτε για να 
δοθούν περισσότερες αρµοδιότητες στην Ένωση σε βάρος των κρατών. Εδώ, ο εισηγητής, µε το πρόσχηµα του µελήµατος 
για το περιβάλλον, θέλει να ασχοληθεί µε όλες τις κρατικές πολιτικές. ∆εν αµφισβητούνται τα οφέλη από τη συνεκτίµηση 
του περιβάλλοντος στην αξιολόγηση των πολιτικών, είναι όµως ασύλληπτο να εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία και, κυρίως, 
να επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έχουµε εµπιστοσύνη στα κράτη µας και προασπιζόµαστε την κοινή θέση· το άλλοθι "περιβάλλον" δεν είναι παρά το 
εργαλείο καπήλευσης όλων των τοµέων από την Ένωση, που λαµβάνει εδώ τον τίτλο "πολιτικές". Ξέρουµε καλά τις 
αρµοδιότητες της Ένωσης στον τοµέα και γνωρίζουµε το οπλοστάσιό της. Χρησιµοποιεί το περιβάλλον για να διεισδύσει 
παντού, από τους αγωγούς ύδρευσης µέχρι τους αγωγούς των εθνικών µας πολιτικών! Λέµε: Όχι. Η Γαλλία διευκρίνισε 
σαφώς, όπως και πολλές άλλες αντιπροσωπείες, ότι δεν επιθυµεί την επέκταση του πεδίου εφαρµογής και στις εθνικές 
πολιτικές.  
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- Έκθεση Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου που κατατέθηκε από τον αξιότιµο κ. 
Valdivielso de Cué σχετικά µε τον νέο κανονισµό του προγράµµατος MEDA. ∆ιάκειµαι ευνοϊκότατα � και όχι µόνο 
επειδή βρίσκοµαι εδώ ως εκπρόσωπος της Ιταλίας � προς όλες τις πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά τις χώρες της 
Μεσογείου. Θα ευχόµουν, µάλιστα, να αυξηθεί η χρηµατική επιχορήγηση του κανονισµού MEDA. Με τις µικρές µου 
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δυνατότητες συνέστησα µια συνοµοσπονδία των κοµµάτων των συνταξιούχων των κρατών της Μεσογείου, για να τονίσω 
τη σηµασία της Μεσογείου για την Ευρώπη και για τις χώρες που συνορεύουν µε αυτήν, αφού µε την Ευρώπη 
συνορεύουν και οι χώρες της Αφρικής και της Ανατολής που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Γι� αυτό ψήφισα υπέρ.  
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Αλυσανδράκης (GUE/NGL), γραπτώς. - Η πολιτική της ΕΕ απέναντι στις µεσογειακές χώρες έχει στόχο όχι την 
ανάπτυξη των χωρών αυτών αλλά την αύξηση της επιρροής του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
MEDA αυτούς τους στόχους εξυπηρετεί. 
 
Η δηµιουργία Ευρωµεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών δεν έχει άλλο σκοπό παρά να διευκολύνει τα ευρωπαϊκά 
βιοµηχανικά προϊόντα να διεισδύσουν στις αγορές των χωρών αυτών και ταυτόχρονα να θέσουν υπό το ληστρικό 
καθεστώς τους τον όποιο πλούτο των χωρών αυτών. 
 
Οι επικλήσεις στη σταθεροποίηση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι 
παρά το σύνηθες για την ΕΕ πρόσχηµα για επέµβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών. 
 
Οι διαρθρωτικές προσαρµογές που ενισχύονται µεσα από το MEDA αποσκοπούν κυρίως στο να επιβάλουν σε αυτές τις 
χώρες τους λεγόµενους νόµους της αγοράς, την κυριαρχία των οικονοµικά ισχυρότερων. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι 
να βυθιστούν οι χώρες αυτές ακόµα πιο βαθειά στην υποανάπτυξη και να γίνουν δορυφόροι της ΕΕ, λόγω των άνισων 
συµφωνιών εταιρικής σχέσης. 
 
Το ΚΚΕ είναι υπέρµαχο της συνεργασίας µεταξύ των λαών µε ίσους όρους και χωρίς παρέµβαση στα εσωτερικά µιας 
χώρας από άλλη. Τονίζει ιδιαίτερα την ευθύνη των ανεπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών για τη σηµερινή κατάσταση των 
υποανάπτυκτων χωρών, που είναι αποτέλεσµα της µέχρι τώρα καταλήστευσής τους. Αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο λόγο 
από τον οποίο απορρέει η υποχρέωση των ανεπτυγµένων χωρών να βοηθήσουν τις υποανάπτυκτες χώρες να αναπτύξουν 
την παραγωγική τους βάση και να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους. 
 
Επειδή τόσο το προηγούµενο πρόγραµµα MEDA όσο και οι τροπολογίες που προτείνονται είναι µακριά από τους 
παραπάνω στόχους, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίζουµε την έκθεση του κ. Valdivielso de Cué.  
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Martinez (TDI), γραπτώς. - (FR) Η Ευρώπη πρόκειται να διευρυνθεί προς ανατολάς. Εγγράφεται στην Agenda 2000. Η 
Ευρώπη, όµως, έχει ένα ρευστό σύνορο στο νότο, το οποίο εγγράφεται στη γεωγραφία της. 
 
Από εκεί, από τη νότιο Ιταλία και τη νότιο Ισπανία, καταφτάνουν πλοία και σχεδίες. Είναι φορτωµένα και υπερφορτωµένα 
µε Αλβανούς, Τούρκους, µουσουλµάνους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, από όλες τις χώρες της Μεσογείου. Είναι ένα 
παλιρροϊκό κύµα.. Από χρόνο σε χρόνο θα αυξάνεται και θα κατακλύσει την Ευρώπη, παρ' όλο που στο El Elejido το 
1999 και σε κάποια άλλα σπάνια µέρη, ο µόνιµος πληθυσµός αντιστάθηκε στην πληµµυρίδα των νοµάδων. 
 
Μην επιθυµώντας το roll back και µην καταφέρνοντας να επιτύχουν το containment, οι ευρωπαίοι ιθύνοντες προσπαθούν, 
πολύ λογικά, να καθηλώσουν τους νοµάδες πριν να φύγουν. Σε αυτό συνίσταται όλη η λογική του προγράµµατος MEDA. 
 
Αυτή η µεσογειακή πολιτική της Ευρώπης, οι γενικές γραµµές της οποίας αποφασίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των 
Καννών τον Ιούνιο του 1995, θεσπίστηκε από τη ∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης το Νοέµβριο του 1995 µε το όνοµα 
ευρωµεσογειακή συνεργασία και υλοποιήθηκε από τον κανονισµό MEDA της 23ης Ιουλίου 1996, στηρίζεται σε µερικά 
περιφερειακά και εθνικά προγράµµατα επενδύσεων. Είναι λίγα: 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 1995 έως 1999, από το 
Μαρόκο ως τη Γάζα και τη ∆υτική Όχθη του Ιορδάνη, ακόµη και αν, προσθέτοντας τα δάνεια της ΕΤΕ ύψους 3,6 
δισεκατοµµυρίων, φτάνουµε σε µία χρηµατοδοτική προσπάθεια που ξεπερνάει τα 4,4 δισεκατοµµύρια ευρώ της 
παγκόσµιας Τράπεζας. 
 
Είναι λίγα, όχι µόνο γιατί, στην πραγµατικότητα, αυτά τα 3,6 δισεκατοµµύρια πιστώσεων υποχρεώσεων ανέρχονται, στην 
πραγµατικότητα σε σύνολο πληρωµών 648 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά επειδή το διάβηµα αυτό δεν αντιστοιχεί στην 
έκταση του προβλήµατος. 
 
Ασφαλώς, είναι καλό να περάσουµε από τις διµερείς βοήθειες σε µία συνολική, πολυµερή προσέγγιση. Ασφαλώς, το 
MEDA II, για το 2000-2006, αυξάνει τις πιστώσεις κατά 47,1% για να περάσει σε ένα κονδύλιο 8,5 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ. Οι ευρωπαίοι αγρότες πρέπει να αρκεστούν στη µισή, αν όχι στο ένα τρίτο, αυτής της αύξησης. 
 
Αλλά µεσογειακή πολιτική δεν σηµαίνει αυτό. ∆εν σηµαίνει προγράµµατα και περισσότεροι υπάλληλοι στις Βρυξέλλες 
για να τα διαχειρίζονται. Μία µεσογειακή πολιτική που να ανταποκρίνεται στη δηµογραφική, περιβαλλοντική, 
κλιµατολογική, ισλαµική και πολιτισµική πρόκληση, είναι ένα µεγάλο, στρατηγικό όραµα που καθορίζει, ολοκληρώνει, 
σταθεροποιεί και τακτοποιεί τη Μεσόγειο γύρω από πρωτότυπους και διακυβερνητικούς θεσµούς µε µεγάλους κοινούς 
τοµείς προς διερεύνηση: ύδατα, περιβάλλον, µετανάστευση, αποψίλωση, κλπ. 
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Με αυτούς τους όρους, και µε µέθοδο και ολοκληρωµένους θεσµούς, όπως µία Υψηλή Αρµοστεία για τη Μεσόγειο, θα 
µπορέσουµε να µιλήσουµε για προϋπολογισµό, αφού θα υπάρχουν στρατηγικά σχέδια και όχι τακτική διασκόρπιση. 
Πρέπει όµως να κάνουµε γρήγορα, πολύ γρήγορα, πριν η εποικισµένη Ευρώπη τα χάσει όλα και δεν έχει τίποτε να 
µοιραστεί εκτός από παρηκµασµένους λαούς που έχουν απολέσει τον πολιτισµό τους.  
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Schröder, Ilka (Verts/ALE), γραπτώς. - (DE) Η εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών νοτίων κρατών της 
Μεσογείου εµπεριέχει µια σειρά θετικών στοιχείων. Θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εµβαθυνθεί. Όµως η 
έκθεση για τη µεταρρύθµιση του προγράµµατος MEDA ακολουθεί πολύ συχνά εσφαλµένη κατεύθυνση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδιορίσει ως στόχο τη σύναψη µε τα κράτη νοτίως της Μεσογείου συµφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών - οι οποίες, παραδόξως εισάγουν µονοµερή µόνο απελευθέρωση. Τέτοιες συµφωνίες έχουν ιδιαίτερα 
αρνητικές συνέπειες στους οικονοµικά ασθενέστερους· αυτό το απέδειξαν ήδη ισχύουσες συµφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών. Η έκθεση οµολογεί πως ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός στο πλαίσιο συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. 
∆ιαφορετικά, γιατί να περιγράφονται και να ζητούνται «µέτρα στήριξης», µε τα οποία να µετριάζονται οι αρνητικές 
επιπτώσεις από το ελεύθερο εµπόριο; 
 
Όταν αναγνωρίζει κανείς τους κινδύνους της στρατηγικής του ελεύθερου εµπορίου, αλλά εµµένει σε αυτήν τη στρατηγική, 
τα κοινωνικά, οικολογικά και πολιτιστικά στοιχεία του προγράµµατος θα έχουν πάντοτε και µόνο χαρακτήρα 
αποκατάστασης και περιορισµού των ζηµιών - αν και θα έπρεπε να είναι οι κατευθυντήριες αρχές τέτοιων συµφωνιών. 
 
Επιπλέον για να δικαιούνται τις ενισχύσεις, τα κράτη MEDA πρέπει να φθάσουν στα επίπεδα που ορίζουν τα θεσµικά 
όργανα του Bretton-Woods (παραδείγµατος χάρη το ∆ΝΤ), των οποίων ακριβώς τα προγράµµατα είναι γνωστά για τις 
αντικοινωνικές και ευθυγραµµισµένες στο φιλελευθερισµό στρατηγικές τους. 
 
Στην εταιρική σχέση ΕΕ-Μεσογείου θα πρέπει να επιδιώκεται η κατάργηση των ανισορροπιών µεταξύ των περιοχών 
βορείως και νοτίως της Μεσογείου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και η προαγωγή της 
αλληλοκατανοήσεως στις διάφορες περιφέρειες. Όταν όµως κατευθυντήρια αρχή γίνεται το ελεύθερο εµπόριο, τότε οι 
στόχοι αυτοί εκφυλίζονται σε ρόλο πρόσοψης, και κερδισµένοι είναι για µία ακόµη φορά µερικοί πλούσιοι. 
 
Επιπλέον διαµαρτύροµαι, διότι γίνεται κατάχρηση της εταιρικής σχέσης Ευρώπης-Μεσογείου, η οποία καταστρατηγείται 
ως µέσον παρεµπόδισης της µετανάστευσης από εκεί προς την ΕΕ. Όχι µόνο στις συνθήκες µε τα κράτη της Μεσογείου, 
αλλά σε κάθε συµφωνία µε ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετό καιρό συµπεριλαµβάνει 
ως στόχους την «καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης» και την «αναποµπή» των «παρανόµων» προσφύγων. Έτσι 
κάθε νέα συµφωνία βάζει ακόµη έναν λίθο στο τείχος του οχυρού που ονοµάζεται Ευρώπη. Η τωρινή έκθεση είναι και 
αυτή ένα παράδειγµα της ύψωσης τειχών έναντι των µεταναστών και των προσφύγων. Τα κράτη της νότιας Μεσογείου 
ανακηρύσσονται προαύλιο του οχυρού Ευρώπη. Αποστολή τους είναι να µεριµνούν ώστε να µην καταλήγουν στην ΕΕ 
«ανεπιθύµητα πρόσωπα». ∆ιερωτώµαι πώς µπορεί η ΕΕ να επαίρεται έναντι των κρατών-εταίρων στο χώρο της 
Μεσογείου για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την ελευθερία του ατόµου, όταν η ίδια δεν σέβεται τα 
δικαιώµατα των µεταναστών, µετατρέπει σε παρανόµους αυτούς τους ανθρώπους και επιδιώκει πάση θυσία - µέχρι φόνου 
- να τους κρατήσει µακριά από την Ευρώπη. Η έκθεση αυτή εξασφαλίζει για µία ακόµη φορά περισσότερο την ελευθερία 
των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου. Για άλλη µία φορά ποδοπατά την ελευθερία και τα δικαιώµατα 
των ανθρώπων. Γι΄αυτό την καταψηφίζω, παρά κάποια θετικά στοιχεία.  
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Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. - (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Valdivielso de Cué, επειδή η ευρωµεσογειακή 
συνεργασία έχει ανάγκη να στηριχτεί σε ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό πρόγραµµα MEDA. Ως βουλευτής µίας 
πόλης ανοιχτής στη Μεσόγειο, εύχοµαι να δοθούν στην ευρωµεσογειακή συνεργασία, για την περίοδο 2000-2006, µέσα 
αντίστοιχα µε εκείνα που δίδονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
 
Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος MEDA, τα µέτρα απλούστευσης που προτείνονται από την ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ενισχύονται από αυτήν την έκθεση, είναι σωτήρια. Αν εξετάσουµε την εκτέλεση των πιστώσεων του πρώτου 
προγράµµατος MEDA, πώς µπορούµε να δικαιολογήσουµε το γεγονός ότι µόνο το ένα τέταρτο των πιστώσεων 
καταβλήθηκαν πραγµατικά, και αυτό σε διάστηµα τεσσάρων ετών κατά µέσο όρο; Τέτοια προβλήµατα βλάπτουν τη 
διεθνή αξιοπιστία µας και στέλνουν στους ευρωπαίους φορολογούµενους µία αξιοθρήνητη εικόνα για τη χρήση των 
δηµόσιων πόρων από τα κοινοτικά όργανα. ∆εν είναι δυνατόν να µας ικανοποιεί ένας τέτοιος απολογισµός. 
 
∆εν µπορούµε στο εξής παρά να στηρίξουµε τις τροποποιήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βοήθεια προς τις 
µεσογειακές χώρες πρέπει να είναι αποτελεσµατική και γρήγορη, σύµφωνα µε τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνοντας την αποκέντρωση της διοίκησης και της διαχείρισης των προγραµµάτων, 
προτείνοντας τον επαναπροσανατολισµό της επιτροπής MED και επιµένοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας της 
Ευρώπης και των κρατών µελών, η έκθεση του κ. Valdivielso de Cué συµβάλλει στη βελτίωση του MEDA. 
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Η ενίσχυση της συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων του MEDA είναι άλλο 
ένα σηµείο που µου φαίνεται κρίσιµο. Λυπάµαι, εξάλλου, που για ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα, όπως η τροποποίηση του 
κανονισµού MEDA, το Κοινοβούλιο µπορεί να αποφανθεί µόνο µε βάση τη διαδικασία διαβούλευσης. 
 
Με τις τροποποιήσεις που προτείνουµε σε αυτήν την έκθεση, το πρόγραµµα MEDA αποκτά απλουστευµένες, 
αποκεντρωµένες, και διαφανείς διαδικασίες εκτέλεσης. Τώρα, εύχοµαι ο κοινοτικός προϋπολογισµός να δώσει στο 
πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτικά µέσα που να ανταποκρίνονται στο ύψος των πολιτικών φιλοδοξιών µας για τη 
µεσογειακή ζώνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύτηκε να ενισχύσει το προσωπικό του MEDA, έτσι ώστε να φτάσει τους 
αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους άλλων µεγάλων προγραµµάτων, όπως το PHARE και το TACIS. Το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει ώστε η δέσµευση αυτή να γίνει πράξη κατά την εξέταση του προϋπολογισµού του 2001. 
 
Όσο αφορά τις πιστώσεις που χορηγούνται στο πρόγραµµα MEDA, ελπίζω τα κονδύλια να αντικατοπτρίζουν τη 
δεδηλωµένη πολιτική βούληση τόσο του Συµβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου να καταστήσουν την ευρωµεσογειακή 
συνεργασία προτεραιότητα των εξωτερικών µας δράσεων. 
 
Η τροποποίηση του κανονισµού MEDA µε σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την απλούστευση 
της διαδικασίας εκτέλεσης των σχεδίων αποτελεί ένα σηµαντικό στάδιο στην ευρωµεσογειακή συνεργασία. Θα 
προσπαθήσω ώστε η ψήφιση του προϋπολογισµού του MEDA να αποτελέσει άλλο ένα στάδιο που θα επιβεβαιώνει τη 
σηµασία που προσδίδουµε στην ευρωµεσογειακή συνεργασία.  
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- Εκθέσεις Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194 και A5-0188/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Varela, που αφορά την αλιευτική συµφωνία µε τη 
Γουϊνέα, έστω και αν οι γαρίδες και οι τόνοι δεν θα δεχθούν ευνοϊκά αυτήν την έκθεση που ρυθµίζει την αλιεία τους. 
Εξέφρασα στον κ. Fernández Martín αυτήν µου την άποψη, όταν επρόκειτο για τα Κανάρια Νησιά, και εκείνος ορθώς µου 
είπε: «Ναι, αλλά οι γαρίδες δεν ψηφίζουν και έπειτα εγώ είµαι ψαράς». 
 
Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση παρουσιάζει ελλείψεις, καθόσον δίδει χρήµατα στο κράτος της Γουϊνέας, από τη µία 
πλευρά, για να διευκολυνθεί η ανασύσταση των αλιευτικών αποθεµάτων και να µειωθεί η ποσότητα των αλιευµάτων και, 
από την άλλη, στέλνει τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψαρεύουν τις γαρίδες και τους τόνους σ� εκείνες 
τις θάλασσες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για µια µορφή αποικιοκρατίας που θα πρέπει να καταργηθεί. 
 
Όσον αφορά τη δεύτερη έκθεση Varela, σχετικά µε την αλιευτική συµφωνία µε τη Νήσο του Μαυρικίου, ναι µεν την 
υπερψήφισα, κυρία Πρόεδρε, αλλά πρέπει να πω ότι το έκανα µε δυσκολία. Γιατί; ∆ιότι η Επιτροπή Ανάπτυξης κατέθεσε 
µία τροπολογία, στην οποία ζητούσε να ελέγχονται οι µισθοί των αλιέων και, προσθέτω εγώ, και οι συντάξεις τους. 
∆υστυχώς αυτή η τροπολογία δεν έγινε δεκτή. Τώρα, εµείς ετοιµαζόµαστε, µέσω αυτού του εγγράφου, να συνάψουµε µία 
εµπορική συµφωνία, δίδουµε χρήµατα της Ένωσης, αλλά δεν ζητάµε να µπορούµε να ελέγχουµε τις συµβάσεις των 
αλιέων. Αυτό είναι, κατά τη γνώµη µου, αρνητικό!  
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- Έκθεση Watson (A5-0201/2000)  
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Ludford (ELDR). (ΕΝ) � Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επεξηγήσω τις ψήφους εξ ονόµατος της Οµάδας ΦΙΛ. 
Γενικότερος στόχος µας ήταν να υιοθετηθεί αυτή η τόσο σηµαντική έκθεση δεδοµένου ότι είναι η πρώτη έκθεση που 
ρυθµίζει σε κοινοτικό επίπεδο τους µεταναστευτικούς νόµους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και επειδή αποδίδει 
δικαιοσύνη στους υπηκόους τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, δείξαµε αλληλεγγύη προς άλλες οµονοούσες οµάδες και 
βουλευτές. Υποστηρίξαµε τις τροπολογίες της Οµάδας των Σοσιαλιστών να εξαιρεθούν οι δικαιούχοι συµπληρωµατικής 
προστασίας, δεδοµένης της υπόσχεσης του Επιτρόπου να υποβάλει πρόταση που θα τους καλύπτει, όπως, επίσης, θα 
καλύπτει και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. 
 
Θα προτιµούσαµε οι δικαιούχοι συµπληρωµατικής προστασίας να παρέµεναν στην έκθεση ως θέµα αρχής, επειδή είναι 
µακρόχρονοι νόµιµοι µετανάστες, αλλά αποφασίσαµε να βοηθήσουµε την υπερψήφιση της έκθεσης. Παροµοίως, απείχαµε 
από την ψηφοφορία σε ορισµένα θέµατα που αφορούν τους ανιόντες, επειδή, όπου είναι δυνατόν, επιθυµούµε να αρθούν 
οι αντιρρήσεις ώστε να διασφαλιστεί σαφής πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης και να αναγνωριστεί ότι η συµπερίληψη 
παρόµοιων συγγενών εγείρει ιδιαίτερα προβλήµατα για ορισµένους βουλευτές. Ορισµένοι στην Οµάδα µου, ωστόσο, θα 
προτιµούσαν να εκφράσουµε µια πιο γενναιόδωρη στάση. Η κ. Malmström και η κ. van der Laan µου ζήτησαν ειδικά να 
τις αναφέρω σε αυτό το θέµα. 
 
Η Οµάδα µου εσκεµµένα ψήφισε υπέρ της συµπερίληψης των ανύπαντρων ζευγαριών εάν το σχετικό κράτος µέλος 
αναγνωρίζει νοµικώς τέτοιες σχέσεις, όπως νοµίζω πως ισχύει σε τρία κράτη αυτή τη στιγµή. Πιστεύουµε ότι απλώς είναι 
δίκαιο να µην παρέµβουµε σε εσωτερικές αποφάσεις που αφορούν τη νοµική αναγνώριση σχέσεων.  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Watson, όπως άλλωστε έκανε όλη η Οµάδα του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος όχι µόνο γιατί δεν έγιναν δεκτές οι τροπολογίες που κατέθεσε η οµάδα, στην οποία έχω 
την τιµή να ανήκω, αλλά και γιατί οι συνταξιούχοι έχουν κουραστεί να βλέπουν την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να κατακλύζεται όλο και περισσότερο από εξωκοινοτικούς που δεν διαθέτουν τα προς το ζην. Προβλέπεται σ� αυτό το 
έγγραφο ότι µπορούν να εισέρχονται και να ξαναβρίσκουν την οικογένειά τους � πράγµα αφ� εαυτού έξοχο και µε το 
οποίο συµφωνώ � ακόµα και οι συγγενείς των µεταναστών που ζουν σ� ένα συγκεκριµένο κράτος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε εισόδηµα ίσο µε την κατώτατη σύνταξη της κοινωνικής πρόνοιας. Αλλά η κατώτατη σύνταξη της κοινωνικής 
πρόνοιας είναι ήδη σύνταξη πείνας για ένα άτοµο! Πώς θα µπορέσει να χορτάσει όλη την οικογένειά του ο µετανάστης 
που έχει τόσο χαµηλό εισόδηµα;  
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Berthu (UEN), γραπτώς. - (FR) Η έκθεση Watson αναφορικά µε την πρόταση οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση, 
αν και υπερβολικά ενδοτική, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε µεγάλη πλειοψηφία, 323 ψήφοι έναντι 212. 
Η ψηφοφορία αυτή δείχνει πόσο κοντά βρίσκονται οι ευρωπαίοι βουλευτές και η Επιτροπή, που είναι ο συντάκτης της 
αρχικής πρότασης, στην αποτυχία της κύριας αποστολής τους, η οποία δεν συνίσταται στο να ικανοποιούν τους πάντες, 
αλλά να στο να προστατεύουν τους λαούς της Ευρώπης. 
 
Η ψηφοφορία αυτή επιβεβαιώνει ακόµη αυτό που λέγαµε πάντοτε για την κοινοτικοποίηση της µεταναστευτικής 
πολιτικής από τη συνθήκη του Άµστερνταµ, όπως εφαρµόζεται εδώ συγκεκριµένα για την οικογενειακή επανένωση µε το 
άρθρο 63 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΕ: η µεταφορά της εξουσίας λήψης απόφασης από το εθνικό στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν χρησιµοποιείται για να ενισχυθούν τα κράτη, όπως ισχυρίστηκαν ορισµένοι για να παραπλανήσουν τους 
ψηφοφόρους, αλλά, αντίθετα, για να καταστραφεί καλύτερα η άµυνά τους. 
 
Η πρόταση οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση, όπως εγκρίθηκε µε την έκθεση Watson, διακηρύσσει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ένα δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση που δεν υφίσταται ακόµη νοµικά σε αυτό το επίπεδο και το οποίο, 
κατά τη γνώµη µας, δε θα έπρεπε να ισχύσει ως δικαίωµα.. Στην ουσία, το κράτος υποδοχής δεν υποχρεώνει το µετανάστη 
να έρθει. Την απόφαση αυτή την παίρνει ο ίδιος ο µετανάστης, και αν γίνει δεκτός, δεν µπορεί να διεκδικεί το δικαίωµα να 
φέρει και άλλους ανθρώπους. 
 
Εξάλλου, παρατηρείται ότι η αιτιολογική έκθεση της πρότασης οδηγίας παραπέµπει ευσεβώς στην παγκόσµια διακήρυξη 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στα διεθνή σύµφωνα του 1966 τα οποία "αναγνωρίζουν ότι η οικογένεια αποτελεί το 
φυσικό και θεµελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και ότι, υπό αυτήν την ιδιότητα, δικαιούται της προστασίας και της 
βοήθειας της κοινωνίας και των κρατών". Την ίδια ώρα, η υποτιθέµενη ∆ιάσκεψη που καταρτίζει τον Χάρτη των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται πεισµατικά να λάβει υπόψη την ίδια αυτή αρχή. Από αυτό 
συνάγεται ότι η αναγνώριση της οικογένειας ως φυσικού και θεµελιώδους στοιχείου της κοινωνίας ισχύει όταν χρησιµεύει 
ως δικαιολογία για την οικογενειακή επανένωση, παύει, όµως, να ισχύει όταν µπορεί να χρησιµεύσει για τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών οικογενειών. 
 
Η πρόταση οδηγίας που εγκρίθηκε µε την έκθεση Watson δεν αρκείται στην διακήρυξη αυτού του ανύπαρκτου 
δικαιώµατος. ∆ίδει την ιδιότητα του "αιτούντα την επανένωση" όχι µόνο στους νόµιµους µετανάστες αλλά και στα άτοµα 
που διέπονται από το καθεστώς του πρόσφυγα. Εξάλλου, οι δικαιούχοι της οικογενειακής επανένωσης δεν είναι απλώς η/ο 
σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του αιτούντος αλλά και ο "άγαµος σύντροφος που διατηρεί µακρά σχέση µε τον αιτούντα", 
πράγµα που συµπεριλαµβάνει τα οµοφυλόφιλα ζευγάρια, όταν η νοµοθεσία του κράτους µέλους τα εξοµοιώνει µε τα 
έγγαµα ζευγάρια. Η οδηγία προσθέτει και τα ενήλικα τέκνα που δεν µπορούν "αντικειµενικά να ανταπεξέλθουν στις 
ανάγκες τους" καθώς και τους ανιόντες του αιτούντος, του συζύγου ή και του εκτός γάµου συντρόφου. 
 
Βλέπουµε ότι όλες οι βαλβίδες έχουν ανοίξει διάπλατα και ότι ο στόχος είναι να ευνοηθεί µαζικά µία πληθυσµιακή 
µετανάστευση που θα αλλάξει τη φύση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
 
Αναµφίβολα, οι τάξεις των εθνικών πολιτικών δεν θα µπορούσαν να ψηφίσουν ένα τέτοιο κείµενο γιατί 
παρακολουθούνται πιο στενά από τους λαούς. Έτσι, µετέφεραν την αρµοδιότητα στις Βρυξέλλες, οι οποίες ανέλαβαν να 
εκτελέσουν το βρώµικο έργο στη θέση τους µέσα στο σκοτάδι. Αυτή είναι η πραγµατική λειτουργία της Ευρώπης σήµερα.  
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Blak, Lund και Thorning-Schmidt (PSE), γραπτώς. � (DA) Οι δανοί σοσιαλδηµοκράτες βουλευτές χαιρετίζουν την 
πρωτοβουλία για κοινούς κανόνες για την επανένωση οικογενειών, αν και καταψηφίσαµε ορισµένα µεµονωµένα σηµεία, 
όπως αυτό σχετικά µε τον κανόνα του ενός έτους. Κατά συνέπεια, και δεδοµένης της δανικής επιφύλαξης για ζητήµατα 
δικαίου, οι δανοί σοσιαλδηµοκράτες αποφάσισαν να µην ψηφίσουν υπέρ της τελικής πρότασης.  
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Busk, Haarder, Jensen και Riis-Jørgensen (ELDR), γραπτώς. � (DA) Οι βουλευτές της Αριστεράς εκφράζουν τη λύπη 
τους για το γεγονός ότι η δανική κυβέρνηση εξαιτίας της δανικής επιφύλαξης δεν κατέβαλε ουδεµία προσπάθεια 
προκειµένου να συµβάλει στη διαµόρφωση της οδηγίας, έτσι ώστε η ∆ανία να είναι η µόνη χώρα η οποία δεν έχει το 
δικαίωµα αρνησικυρίας. Εκφράζουµε επίσης τη λύπη µας για το γεγονός ότι, αντίθετα από άλλες χώρες, η κυβέρνησή µας 
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δεν έθεσε αυστηρότερους όρους σχετικά µε ζητήµατα όπως η οικονοµική ανεξαρτησία, η κατοικία κλπ για τους 
µετανάστες στη ∆ανία οι οποίοι επιθυµούν την επανένωση µε τις οικογένειές τους. Η πρόταση που περιλαµβάνεται στο 
σχέδιο οδηγίας σχετικά µε το δικαίωµα για την επανένωση οικογενειών µετά από ένα χρόνο δεν θα αποτελούσε 
πρόβληµα, εφόσον η ∆ανία, όπως και άλλες χώρες, έθετε τέτοιους όρους όπως αυτοί που αναφέρονται ρητώς στο σχέδιο 
οδηγίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα αποτελούσε αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης η δηµιουργία κατοικιών και 
η µέριµνα των εν λόγω ατόµων, όπως συµβαίνει σήµερα. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ωστόσο, ο κανόνας του ενός έτους 
δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στη ∆ανία χωρίς αυτό να προξενήσει σηµαντικά προβλήµατα. Απέχουµε, για τον λόγο αυτό, 
της ψηφοφορίας για την έκθεση, γεγονός που µας λυπεί ιδιαίτερα, διότι είµαστε αναµφίβολα υπέρ µιας κοινής πολιτικής, 
ιδιαίτερα στον τοµέα του ασύλου.  
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Caudron (PSE), γραπτώς. - (FR) Μετά τις προόδους που σηµειώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε τον 
Οκτώβριο του 1999 στον τοµέα του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και τη στιγµή που 
συζητούµε τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, η έκθεση που συζητούµε σήµερα µου φαίνεται υψίστης σηµασίας. 
Πρόκειται για την προβληµατική της οικογενειακής επανένωσης. 
 
Προς το παρόν, αυτό το δικαίωµα αναγνωρίζεται µόνο από τα διεθνή νοµικά µέσα, συγκεκριµένα την ευρωπαϊκή σύµβαση 
για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών του 1950. Σε εθνικό επίπεδο, η 
κατάσταση είναι πολύ ετερόκλιτη. Η οικογενειακή επανένωση επιτρέπει την προστασία της οικογενειακής µονάδας και 
διευκολύνει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη µέλη. Συνεπώς, το δικαίωµα στην οικογενειακή 
επανένωση ήταν απαραίτητο να εγγραφεί στην κοινοτική νοµοθεσία. 
 
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί έτσι στη θέσπιση ενός δικαιώµατος στην οικογενειακή επανένωση για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος σύµφωνα µε κάποιες υλικές και διαδικαστικές 
προϋποθέσεις. 
 
Επικροτώ το έργο των συναδέλφων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που αγωνίστηκαν για να καταπολεµήσουν την 
εξαιρετικά περιοριστική και συντηρητική οπτική του πρώτου εισηγητή. Κατέληξαν σε ένα κείµενο που πλησιάζει στη 
βασική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήταν, κατά τη γνώµη µου, ικανοποιητική στο σύνολό της. 
 
Έτσι, του δικαιώµατος στην οικογενειακή επανένωση απολαύουν τα άτοµα που ανήκουν σε µία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 
- είναι υπήκοοι ενός τρίτου κράτους, που διαµένουν µόνιµα στην επικράτεια ενός κράτους µέλους και είναι κάτοχοι ενός 
τίτλου διαµονής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους· 
- είναι πρόσφυγες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος του τίτλου διαµονής, ή πολίτες της Ένωσης που δεν ασκούν το 
δικαίωµά της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόµων. 
 
Τα άτοµα που έχουν δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση είναι: 
 
- ο σύζυγος ή ο άγαµος σύντροφος του αιτούντος την επανένωση (συµπεριλαµβανοµένων των συντρόφων του ιδίου 
φύλου)· ας σηµειωθεί ότι η διάταξη σχετικά µε την ελεύθερη συµβίωση ισχύει µόνο στα κράτη µέλη που έχουν 
εξοµοιώσει την κατάσταση των άγαµων ζευγαριών µε τα έγγαµα ζεύγη· 
- τα τέκνα του ζεύγους, έγγαµα ή µη, τα οποία γεννήθηκαν εντός ή εκτός του γάµου ή προέρχονται από προηγούµενο 
γάµο· 
- καλύπτονται, επίσης, τα τέκνα του ενός συζύγου ή συντρόφου, υπό τον όρο ότι αυτός έχει την επιµέλεια και είναι 
υπεύθυνος για τη φροντίδα τους· 
- οι ανιόντες, όταν εξαρτώνται από τον αιτούντα καθώς και τα εξαρτώµενα ενήλικα τέκνα.  
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Evans, Robert J.E. (PSE), γραπτώς. � (EN) Μιλώ για λογαριασµό µου και εξ ονόµατος των 28 συναδέλφων µου από το 
Εργατικό Κόµµα της Μ. Βρετανίας. Με ικανοποίηση ψηφίσαµε και στηρίξαµε την έκθεση, παρόλο που για διάφορους 
λόγους η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου άσκησε το δικαίωµά της να εξαιρεθεί από την πρωτοβουλία αυτή. 
 
Όπως θα είναι ενήµεροι οι βουλευτές, η κυβέρνηση του ΗΒ συνυπέγραψε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Tampere. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα πολιτικά σηµεία και ζητήµατα που άπτονται της κυριαρχίας, τα 
οποία το ΗΒ τα θεωρεί πολύ σοβαρά και τα οποία σηµαίνουν ότι δεν είναι ούτε κατάλληλο ούτε εφικτό για το Ηνωµένο 
Βασίλειο να συµπεριληφθεί αυτή τη στιγµή. Ωστόσο, αυτό δε µειώνει τη δέσµευση της κυβέρνησής µας απέναντι στις 
αρχές που διέπουν την έκθεση και στις αξίες που τη θεµελιώνουν. Απεναντίας, είναι δηλωµένη η πρόθεση της κυβέρνησης 
να µη διαφοροποιείται το ΗΒ σε µεγάλο βαθµό από τους ευρωπαίους εταίρους µας στον σηµαντικό τοµέα της 
µεταναστατευτικής πολιτικής. 
 
Οι Εργατικοί βουλευτές ψήφισαν συνεπώς υπέρ της έκθεσης και συνεχίζουν να στηρίζουν τις αρχές της οικογενειακής 
επανένωσης.  
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Lulling (PPE-DE), γραπτώς. - (DE) Το Λουξεµβούργο είναι το κράτος της ευρωπαϊκής Ενώσεως µε τη µεγαλύτερη 
αναλογία αλλοδαπών στον πληθυσµό: 37%. Απ΄αυτούς η πλειονότης - 87% - κατάγεται από τα κράτη της ΕΕ. Αλλά εδώ 
και λίγο καιρό αυξάνεται η αναλογία των µεταναστών από τρίτα κράτη γρηγορότερα από ότι η αναλογία των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τα άλλα 14 κράτη µέλη. 
 
Για την αγορά εργασίας στρεφόµαστε προς τους µετανάστες, αν και οι µεγαλύτερες ανάγκες καλύπτονται από τους 
διασυνοριακούς εργαζοµένους από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερµανία. Σχεδόν το ένα τρίτο του εργατικού δυναµικού, 
άνω των 80 000, είναι διασυνοριακοί εργαζόµενοι. Περισσότερο από το ήµισυ του ενεργού πληθυσµού δεν έχει 
υπηκοότητα Λουξεµβούργου. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν το ενδιαφέρον το οποίο τρέφει η πατρίδα µου για µια 
ορθολογική µεταναστευτική πολιτική και, όπως είναι αυτονόητο, για τη σηµαντική πτυχή της επανένωσης οικογενειών. 
Ανήκει βεβαίως στα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικότερα ύστερα από τη θέση εν ισχύ της συνθήκης του 
Άµστερνταµ, η πρόταση µέτρων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την είσοδο και διαµονή υπηκόων 
τρίτων κρατών, προ πάντων µε τον αξιέπαινο στόχο της επίτευξης µιας προσέγγισης µεταξύ των επί µέρους κρατικών 
ρυθµίσεων ως προς τις συνθήκες αποδοχής και παραµονής υπηκόων τρίτων κρατών. 
 
Στην πρότασή της για µία οδηγία σχετική µε το δικαίωµα σε επανένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει ορθά πως η 
παρουσία των µελών της οικογενείας καθιστά δυνατό ένα φυσιολογικό οικογενειακό βίο και ως εκ τούτου µία µεγαλύτερη 
σταθερότητα και καλύτερο ρίζωµα των ανθρώπων στην χώρα υποδοχής. Γνωρίζουµε, και εξ άλλου εκτιµούµε ιδιαιτέρως, 
ότι η Κοινή ∆ήλωση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και άλλες διεθνείς συµβάσεις αναγνωρίζουν την οικογένεια ως το 
φυσικό πυρήνα της κοινωνίας, ο οποίος πρέπει να τυγχάνει προστασίας και αρωγής. 
 
Σε αυτό το υπόβαθρο, παρότι διάφορες διεθνείς συµφωνίες δεν προβλέπουν κανένα δικαίωµα σε οικογενειακή επανένωση, 
χαιρετίζω κατ΄ αρχήν την πρόταση της Επιτροπής για ένα κοινοτικό νοµοθέτηµα στον τοµέα της οικογενειακής 
επανένωσης. Εξάλλου ούτε το απόλυτο χάος θέλουµε ούτε νέες δυνατότητες για τα δίκτυα λαθροµετανάστευσης. Πάνω 
απ΄ όλα πρέπει να εξασφαλίσουµε πως οι σχετικές ρυθµίσεις λαµβάνουν υπ΄ όψιν το δυναµικό υποδοχής των επιµέρους 
κρατών µελών. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δε θα συνέβαινε αν υπερψηφίζαµε την έκθεση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και 
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη µορφή στην οποία είχε υποβληθεί. Η 
εισηγήτρια καλώς έπραξε αποσύροντας την υπογραφή της από την έκθεση, η οποία σε επίπεδο κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής έγινε δεκτή µε 25 ψήφους υπέρ και 13 κατά. Μία οδηγία µε τη µορφή, µε την οποία την προτείνει τώρα η 
πλειοψηφία των µελών της αρµόδιας κατ΄ουσίαν Επιτροπής, είναι ανεφάρµοστη, επικίνδυνη και αντιπαραγωγική. Μόνο 
χάρη στις τροπολογίες της οµάδος µου και της αρχικής εισηγήτριας, της κυρίας Klamt, µπόρεσα να υπερψηφίσω αυτήν 
την έκθεση. 
 
Οικογενειακή επανένωση, ναι, αλλά, πώς ορίζεται η οικογένεια; Πόσους συζύγους σε περίπτωση πολλαπλών γάµων, πόσα 
τέκνα, συντρόφους, συγγενείς µε την ευρύτερη έννοια της λέξης, εικονικούς συντρόφους, πρέπει να µπορεί να φέρει 
κοντά του ένας υπήκοος τρίτου κράτους µε νοµότυπη διαµονή; 10, 20, 100, αναλόγως παραδόσεων και θρησκείας; 
 
Ασφαλώς θα έπρεπε τα ανθρωπιστικά επιχειρήµατα να διαδραµατίζουν ένα ρόλο. Αλλά το σύνολο πρέπει να είναι 
διαφανές και να µπορεί να ελεγχθεί. Πάνω απ΄όλα, δεν πρέπει στα επιµέρους κράτη µέλη να επιβληθεί βάσει ευρωπαϊκής 
οδηγίας µια κατάσταση, την οποία δεν είναι σε θέση πλέον να διαχειριστούν. 
 
Ασφαλώς και πρέπει τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν πιο γενναιόδωρες ρυθµίσεις, να µπορέσουν να τις διατηρήσουν. 
 
Για εµένα το σηµαντικό µε την παρούσα επεξήγηση ήταν να προειδοποιήσω για υπερβολές που έχουν απρόβλεπτα 
αποτελέσµατα, χωρίς να αµφισβητήσω τη βασική αρχή της ενότητας της οικογένειας. Το αντίθετο µάλιστα. 
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Sacrédeus και Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. � (SV) Η έκθεση αφορά κυρίως δύο διαφορετικές οµάδες, τους πολίτες 
τρίτων κρατών και τους πρόσφυγες και το δικαίωµα αυτών για επανένωση µε τις οικογένειές τους στις χώρες της ΕΕ. 
Εµείς, οι σουηδοί Χριστιανοδηµοκράτες, θεωρούµε ότι οι δύο αυτές οµάδες θα πρέπει να αντιµετωπισθούν διαφορετικά. 
Το δικαίωµα των προσφύγων για επανένωση µε τις οικογένειές τους θα πρέπει να αντιµετωπισθεί ισότιµα µεν, αλλά σε 
µία διαφορετική οδηγία. 
 
Η οικογένεια αποτελεί το σηµαντικότερο θεµέλιο της κοινωνίας µας και οφείλουµε για αυτό να µεριµνούµε για την 
εξασφάλιση του δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή. Οφείλουµε να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία στο δικαίωµα των 
παιδιών να ζουν µαζί µε τους γονείς τους, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας) 
το δικαίωµα αυτό οφείλει να καλύπτει και άλλους στενούς συγγενείς σε αύξοντα βαθµό συγγενείας καθώς και τα ενήλικα 
τέκνα. Τα µέλη της οικογένειας θα πρέπει επίσης να µπορούν να λαµβάνουν άδεια παραµονής στη χώρα υποδοχής ακόµα 
και µετά από διαζύγιο ή θάνατο συγγενή τους, και όχι µόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να τους εξασφαλίζεται και το δικαίωµα 
στην εργασία και στην εκπαίδευση στη χώρα αυτή. 
 
Υποστηρίζουµε λοιπόν την έκθεση µε αυτές τις επιφυλάξεις και διευκρινίσεις που µόλις ανέφερα.  
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Schröder, Ilka (Verts/ALE), γραπτώς. - (DE) Παρά τον περιορισµό στους πρόσφυγες υπό την έννοια της σύµβασης της 
Γενεύης για τους Πρόσφυγες, υπερψηφίζω αυτήν την έκθεση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προσφέρει 
καµία πρόοδο κυρίως για τους οµοφυλόφιλους και τους πρόσφυγες υπό προσωρινή ή επικουρική προστασία. 
 
Ειδικά από γερµανικής σκοπιάς όµως, υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της κατάστασης για εκείνους τους πρόσφυγες οι 
οποίοι µπορούν µε βάση το κριτήριο της συγγένειας να έχουν δυνατότητα για νόµιµη µετανάστευση. Και υπερψηφίζω για 
έναν ακόµη λόγο: όταν καθηµερινά σχεδόν υψώνονται οι σηµαίες της άκρας δεξιάς στη Γερµανία, ο ίδιος ο γερµανός 
υπουργός των Εσωτερικών Schily είναι εκείνος ο οποίος αντιτίθεται στην υπέρ της µετανάστευσης ρύθµιση. Φοβάται πως 
θα έρθουν στη Γερµανία «εξαψήφιοι αριθµοί» µεταναστών, εφόσον τεθεί σε εφαρµογή η οδηγία. Κατ�αυτόν τον τρόπο 
ανοίγει µε τις δηλώσεις του τις θύρες σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκδιώξουν µε τη βία από την Γερµανία τους 
«εξαψήφιους» όχλους - είτε ζωντανούς είτε νεκρούς. Έτσι η δέσµευση κατά της άκρας δεξιάς δεν είναι πλέον µόνο µια 
υποκριτική µάσκα, αλλά έχει µεταβληθεί στο ακριβώς αντίθετό της.  
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Lulling (PPE-DE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, δεν θα µπορούσε να γίνει όπως παλαιότερα: να αναφέρετε όσους θέλουν να 
υποβάλουν γραπτώς επεξηγήσεις ψήφου για να µπορέσουµε να φύγουµε. Είναι εξωφρενικό αυτό που συµβαίνει. 
Καθόµαστε εδώ µισή ώρα µετά τις ψηφοφορίες µόνο και µόνο για να πούµε ότι υποβάλαµε γραπτώς επεξήγηση ψήφου. 
Παλαιότερα είχαµε ένα διαφορετικό σύστηµα που ήταν οργανωµένο καλύτερα.  

3-141 

Πρόεδρος. -  Μην εξάπτεστε, κ. Lulling. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να ξελαρυγγιαζόµαστε για να ανακοινώσουµε τα 
ονόµατα των συναδέλφων που θέλουν να υποβάλουν γραπτώς επεξήγηση ψήφου. Οι υπηρεσίες µας ελέγχουν εάν οι 
συνάδελφοι βρίσκονται όντως εδώ και καταγράφουµε όλες τις γραπτές αιτήσεις χωρίς να χρειάζεται να τις 
ανακοινώσουµε. Ελέγχεται εάν ο συνάδελφος βρίσκεται όντως στην αίθουσα στην αρχή των επεξηγήσεων ψήφου και εγώ 
ανακοινώνω µόνο τις προφορικές επεξηγήσεις. Συνεπώς, είστε ελεύθερη.  

3-142 

De Rossa (PSE). � (ΕΝ) Κάθοµαι εδώ σχεδόν µισή ώρα και περιµένω να ακούσω να ανακοινωθεί το όνοµά µου, διότι οι 
υπηρεσίες µε πληροφόρησαν ότι έπρεπε να είµαι παρούσα ώστε η επεξήγηση της ψήφου µου να ληφθεί ως γραπτή. ∆εν 
κατανοώ το πρόβληµα. Γιατί οι υπηρεσίες µας δεν µπορούν να µας δώσουν απλές και σαφείς πληροφορίες; Είπα ότι ήθελα 
να προβώ σε επεξήγηση της ψήφου µου γραπτώς και µου είπαν να παρίσταµαι για την ψηφοφορία από την αρχή και ότι θα 
έπρεπε να περιµένω µέχρι να µε καλέσουν για να δηλώσω ότι ήθελα να την υποβάλω γραπτώς. Γιατί µε ανάγκασαν να 
χάσω µισή ώρα εδώ;  
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Πρόεδρος. -  Όχι, πληροφορούµαι ότι πρόκειται για παρανόηση. Σας είπαν ότι πρέπει να είστε παρών στην ψηφοφορία. 
Έτσι πίστευα κι εγώ πάντοτε αλλά όχι και να περιµένετε όλες τις επεξηγήσεις ψήφου.  
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De Rossa (PSE). � (ΕΝ) Κα Πρόεδρε, µου είπαν εντελώς σαφώς ότι έπρεπε να ήµουν παρών για να πω ότι ήθελα να 
προβώ σε γραπτή επεξήγηση ψήφου. Σε µια προηγούµενη περίπτωση που δεν παρευρέθηκα, µε µάλωσαν που δεν ήµουν 
εδώ.  
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Πρόεδρος. -  ∆εν µπορούµε να παρατείνουµε αυτήν τη συζήτηση αλλά σας υπόσχοµαι να διευκρινίσουµε τα πράγµατα µε 
το Προεδρείο έτσι ώστε καταρχήν όλοι οι πρόεδροι των συνεδριάσεων στις ψηφοφορίες να εφαρµόζουν τους ίδιους 
κανόνες για τις επεξηγήσεις. Εγώ, προσωπικά, πιστεύω ότι το ορθότερο είναι να ελέγχεται σωστά εάν παρευρίσκονται οι 
συνάδελφοι στην ψηφοφορία έτσι ώστε να απελευθερώνονται, όταν υποβάλουν γραπτώς τις επεξηγήσεις τους και να µην 
υπολογίζονται γραπτές επεξηγήσεις ψήφου συναδέλφων που δεν έλαβαν µέρος στην ψηφοφορία. Νοµίζω ότι αυτός είναι ο 
σωστός κανόνας αλλά θέλω πρώτα να εξετάσω το θέµα µε τους άλλους αντιπροέδρους που προεδρεύουν, όπως κι εγώ, 
στις συνεδριάσεις των ψηφοφοριών. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. 
 

*** 
 

- ∆ηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές 
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Caudron (PSE), γραπτώς. - (FR) Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή µου για την επεξεργασία µιας νέας αποστολής 
που ανατίθεται σε έναν φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την ανάλυση και, κυρίως, την πρόβλεψη των 
βιοµηχανικών αλλαγών. Είναι ένα ισχυρό πολιτικό µήνυµα που δείχνει τη βούληση να ανταποκριθούµε στις αλλαγές που 
απορρέουν από διάφορες ανακατατάξεις, οι οποίες προκαλούνται ιδίως από τις οικονοµικές και χρηµατιστηριακές 
εξελίξεις, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τον διεθνή ανταγωνισµό, την παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών. 
 
Στη σύνοδο κορυφής του Λουξεµβούργου, το Νοέµβριο του 1997, ήταν που συνειδητοποιήσαµε τη σηµασία που έχει η 
καλύτερη µελέτη αυτών των προβληµάτων, έτσι ώστε να τα αποφεύγουµε και να ανακόπτουµε τις αρνητικές επιπτώσεις 
τους. Ο προβληµατισµός αυτός οδήγησε στη σύσταση µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων, περισσότερο γνωστών µε το όνοµα 
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Gyllenhammar, η οποία επιφορτίστηκε µε την ανάλυση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων των βιοµηχανικών 
µεταβολών. 
 
Τα συµπεράσµατα αυτής της οµάδας συνέστησαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff, τον ∆εκέµβριο του 1998, τη 
δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου για τις βιοµηχανικές αλλαγές, πρόταση την οποία συζητούµε επιτέλους σήµερα και που 
θα συγκεκριµενοποιηθεί, ελπίζω, στο πολύ εγγύς µέλλον! 
 
Πράγµατι, τα τελευταία αυτά χρόνια σηµαδεύτηκαν από έναν πολλαπλασιασµό µετεγκαταστάσεων, αναδιαρθρώσεων, 
συγχωνεύσεων, οι οποίες άλλαξαν σηµαντικά το ευρωπαϊκό βιοµηχανικό τοπίο και είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην 
απασχόληση και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 
 
Τα κράτη µέλη, απροετοίµαστα για αυτές τις αλλαγές, πολύ συχνά αναγκάστηκαν να τις υποστούν, προσπαθώντας να 
µαζέψουν όπως-όπως τα σπασµένα κοµµάτια, κάτω από το επιτιµητικό, κάποτε, βλέµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
δεν δίστασε να καταδικάσει ορισµένα από αυτά για το έγκληµα της κρατικής βοήθειας! 
 
Τα πρώτα θύµατα αυτών των µη αναµενόµενων αλλαγών είναι, φυσικά, οι εργαζόµενοι, οι οποίοι, παρά την ανάκαµψη 
της ανάπτυξης και τη βελτίωση της γενικής οικονοµικής κατάστασης, συνεχίζουν να ζουν σε κλίµα ανασφάλειας. 
 
Είδαµε, πράγµατι, πρόσφατα, τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε απολύσεις ακόµη και όταν είναι κερδοφόρες γιατί πρέπει 
να αναδιαρθρωθούν, να συγχωνευτούν, χωρίς φυσικά να σκεφτούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και 
επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους! ∆ράττοµαι της ευκαιρίας για να απευθύνω έκκληση στο Συµβούλιο το οποίο έχει 
καθηλώσει την πρόταση οδηγίας σχετικά µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευση µε τους εργαζόµενους! 
 
Με λίγα λόγια, το παρατηρητήριο αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης των βιοµηχανικών αλλαγών. 
Έτσι, θα µπορέσουµε να λάβουµε τα απαραίτητα µέτρα για την καλύτερη προετοιµασία των εργαζόµενων, ιδίως 
προτείνοντάς τους προγράµµατα κατάρτισης για τη µεταστροφή τους προς άλλους τοµείς δραστηριότητας µε µέλλον! 
Υποστηρίζω την πρόταση που περιέχεται στο ψήφισµα, να συµπεριληφθεί το δικαίωµα στη διαβίου κατάρτιση στο Χάρτη 
θεµελιωδών δικαιωµάτων! Οι αναλύσεις του Κέντρου θα πρέπει, φυσικά, να διαδίδονται ευρύτατα.  
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De Rossa (PSE), γραπτώς. � (EN) Λυπάµαι για την απόφαση των Οµάδων ΕΛΚ-Ε∆, ΦΙΛ και ΕΕΕ να ψηφίσουν κατά του 
ψηφίσµατος της Οµάδας ΕΣΚ για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Βιοµηχανικές Αλλαγές. Ένα 
τέτοιο παρατηρητήριο θα συνέβαλλε στη δηµιουργία µιας προληπτικής προσέγγισης στις µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες βιοµηχανικές αλλαγές, η οποία θα ωφελούσε όλους τους ενδιαφεροµένους � την Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κοινωνικούς εταίρους, τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
 
Ένα τέτοιο παρατηρητήριο θα µπορούσε να ενταχθεί σε έναν καθιερωµένο φορέα ή ίδρυµα µέσω της διεύρυνσης των 
υπαρχουσών αρµοδιοτήτων, όπως πρότεινε το ψήφισµα της ΕΣΚ. 
 
Είναι ακατανόητο το γεγονός ότι ορισµένοι ιρλανδοί βουλευτές καταψήφισαν αυτή την πρόταση, δεδοµένου ότι το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας που εδρεύει στο ∆ουβλίνο θα ταίριαζε να 
αναλάβει τέτοιο έργο.  
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Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. � (ΡΤ) Οι τεράστιες βιοµηχανικές µεταβολές των τελευταίων ετών που προέκυψαν 
από την αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες και από τις κοινωνικές αλλαγές, δηµιούργησαν όχι µόνο 
οικονοµική ανάπτυξη και νέους τοµείς παραγωγής αλλά επίσης και έναν αυξανόµενο αριθµό συγκεντρώσεων, διακοπή 
της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και πολλές µεταφορές του τόπου δραστηριότητάς τους, γεγονός που κατέληξε στην 
απώλεια τοπικών αγορών, σε ανεργία, υποβάθµιση των συστηµάτων κοινωνικής και εργατικής προστασίας, µεγαλύτερο 
κοινωνικό αποκλεισµό και τεράστια ανθρώπινη οδύνη. 
 
Εποµένως είναι πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των βιοµηχανικών µεταβολών µε στόχο 
να προωθηθεί µία πιο ενεργητική και υπεύθυνη προσέγγιση της βιοµηχανικής ανάπτυξης, µε τη συµµετοχή των 
κοινωνικών εταίρων, µε σκοπό να συµβάλει στην αποτροπή των πιο σοβαρών συνεπειών των βιοµηχανικών µεταβολών. 
 
Είναι επίσης επείγον να επιταχύνει η Επιτροπή την αναθεώρηση της Οδηγίας 94/95/ΕΕ σχετικά µε τη θέσπιση ενός 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Επιχειρήσεων, και του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, έτσι ώστε να διασφαλιστεί µία 
µεγαλύτερη συµµετοχή των οργανώσεων των εργαζοµένων όσον αφορά τις αποφάσεις συγκέντρωσης και µεταφοράς του 
τόπου των επιχειρήσεων, και µία µεγαλύτερη εγγύηση της προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων.  
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- Προτεραιότητα στον τοµέα των εξωτερικών δράσεων 
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Κόρακας (GUE/NGL), γραπτώς. - Καταψηφίζουµε το κοινό ψήφισµα για τις προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ γιατί θεωρούµε ότι προωθείται παραπέρα, και µάλιστα µε πρόταση του ΕΚ, η αφαίρεση κάθε δυνατότητας άσκησης 
ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άµυνας από τα κράτη µέλη και η ενσωµάτωσή τους στη διαµορφούµενη 
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άµυνας που έχει ήδη δώσει το στίγµα της µε πολιτικές και στρατιωτικές 
επεµβάσεις στα εσωτερικά τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση των ιµπεριαλιστικών συµφερόντων της ΕΕ, αντίθετα µε 
κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και σε βάρος των λαών της ΕΕ και των άλλων χωρών. Έτσι συνέβη πρόσφατα µε την 
περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου και γενικότερα της Γιουγκοσλαβίας. 
 
Η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, το κυνήγι των εξοπλισµών, η εναρµόνιση των πολεµικών εξοπλισµών και της πολεµικής 
βιοµηχανίας, η επιβολή της θέλησης του ισχυρού στη ζούγκλα της «παγκοσµιοποίησης» και της ελεύθερης αγοράς, 
έρχονται σε αντίθεση µε τα οράµατα και τους αγώνες των λαών για ειρήνη, πολιτική και ειρηνική επίλυση των διαφορών, 
επικράτησης του διεθνούς δικαίου. 
 
Είναι προφανές ότι η πολιτική αυτή συµβαδίζει µε τις πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου για απαγόρευση κάθε 
πρόσβασης σε έγγραφα που αφορούν τις πολιτικές άµυνας και ασφάλειας. 
 
Γενική κατεύθυνση είναι οι λαοί των κρατών µελών της Ένωσης να παραµείνουν µακριά από τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και να µην µπορούν να παρέµβουν στις εξελίξεις· να τεθούν δηλαδή φραγµοί και εµπόδια στο λαϊκό κίνηµα, 
στα εθνικά κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό να ασκούν οποιοδήποτε δηµοκρατικό έλεγχο. 
 
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ΕΕ, σήµερα, παραβιάζοντας ουσιαστικά ακόµα και αυτές τις δικές της Συνθήκες, 
προσπαθεί µε έµµεσους τρόπους να παρακάµψει τους εσωτερικούς της ανταγωνισµούς. Επιδιώκει µε ακόµα πιο 
γρήγορους ρυθµούς να στηρίξει τα συµφέροντα του µεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου, να κατακτήσει νέες αγορές, να 
στηρίξει και στρατιωτικά το Ευρώ. Η Νέα Τάξη προβάλλει νέες απαιτήσεις απέναντι στους λαούς και τις λιγότερο 
ανεπτυγµένες χώρες για την εδραίωση της κυριαρχίας της. 
 
Στην πράξη προωθείται µία πολιτική που υπηρετεί πιστά το µεγάλο κεφάλαιο και συντάσσεται στο πλευρό των ΗΠΑ, 
υποτάσσεται στις επιταγές τους και προωθεί τη Νέα Τάξη σε βάρος των λαών. Έτσι γίνεται πιο κατανοητό και το γιατί η 
ΕΕ δεν ενοχλείται από τη βάρβαρη εισβολή και τη συνεχιζόµενη κατοχή του 38% της Κύπρου και τους βοµβαρδισµούς 
της Τουρκίας στο Ιράκ. 
 
Το ζήτηµα, κατά τη γνώµη µας, δεν είναι µόνο, και τόσο, αν θα χρηµατοδοτούνται ή όχι, και πώς, οι κοινές δράσεις από 
τον κοινοτικό προϋπολογισµό, αλλά να σταµατήσει αυτή η ολέθρια για τα συµφέροντα των λαών και την ειρήνη πολιτική. 
 
Το ζήτηµα δεν είναι αν ο κ. Σολάνα ή ο κάθε κ. ΚΕΠΠΑ θα κάνει δηλώσεις ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά 
πώς οι λαοί της Ευρώπης θα πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και θα µπορούν να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά για 
να επιβάλουν την ειρήνη, τη συναδέλφωση και τη διεθνή συνεργασία µε βάση το αµοιβαίο όφελος. 
 
Το κοινό ψήφισµα περιορίζεται στα δύο παραπάνω δευτερεύουσας σηµασίας θέµατα για να καταλήξει στο αυθαίρετο 
συµπέρασµα, που είναι ταυτόχρονα και ιδιαίτερα επικίνδυνο, ότι το "διακυβερνητικό σύστηµα", που βρίσκεται στη βάση 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αποτελεί την αιτία της αποτυχίας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και η επιτυχία της 
εξαρτάται από την κοινοτικοποίησή της. Αποπροσανατολίζει έτσι τους λαούς και τους καθιστά βορά στις όποιες 
ανεξέλεγκτες πλέον επιλογές του µεγάλου κεφαλαίου. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύουµε ότι το εν λόγω "κοινό" ψήφισµα αναδείχνει µε τον πιο δραµατικό τρόπο το 
πόσο επείγον είναι να οργανώσουν οι λαοί την κοινή αντίσταση και αντεπίθεσή τους σε αυτή την εγκληµατική πολιτική, 
να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.  
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- Έκθεση Veltroni (A5-209/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Veltroni, κυρίως διότι, ως εκπρόσωπος του 
Κόµµατος των Συνταξιούχων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζω ότι οι συνταξιούχοι και οι ηλικιωµένοι περνούν 
µεγάλο µέρος του χρόνου τους βλέποντας τηλεόραση. Θα ήθελα όµως σ� αυτήν την έκθεση να υπήρχε µία ένδειξη για τη 
σύσταση, επιτέλους, ενός ευρωπαϊκού τηλεοπτικού προγράµµατος. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν το δικαίωµα να 
βλέπουν ότι η Ευρώπη υπάρχει και αυτό µπορούµε να το κάνουµε � και εύκολα � µε ευρωπαϊκά τηλεοπτικά 
προγράµµατα. Εξάλλου, θα ήταν καλό να ρυθµιστούν οι τηλεοράσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
παρέχουν ελευθερία της έκφρασης σε όλες τις µορφές πολιτικής συµµετοχής στα διάφορα κράτη, πράγµα που σήµερα, 
δυστυχώς, δεν συµβαίνει πάντοτε.  

3-153 

Speroni (TDI). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά, επειδή αυτή η πολιτική διατηρεί ακόµα, εντός της, σοβαρά στοιχεία 
σταλινισµού και κρατικού παρεµβατισµού. ∆εν υπάρχει πραγµατικό άνοιγµα στον ανταγωνισµό και εξακολουθούν, 
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προπαντός, να προβλέπονται χρηµατοδοτήσεις σε µια βιοµηχανία � την κινηµατογραφική � χωρίς να κοιτάζουµε τα 
αποτελέσµατα. Θα εξακολουθήσουµε, λοιπόν, να δίδουµε χρήµατα σε σκηνοθέτες που παράγουν ταινίες αηδιαστικές, τις 
οποίες κανένας δεν πηγαίνει να δει και που όµως πληρώνουν για αυτές ακόµη και εκείνοι που αρνούνται να δουν έστω και 
τα διαφηµιστικά τους.  
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Αλαβάνος (GUE/NGL), γραπτώς. - Η έκθεση Veltroni της Επιτροπής Πολιτισµού ασφαλώς βελτιώνει την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις "αρχές και κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό 
τοµέα στην ψηφιακή εποχή". Τα σηµαντικά σηµεία της παρέµβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι: 
 
1) Η παγκόσµια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, ιδιαίτερα απέναντι στις ΗΠΑ, πρέπει να συνδυάζεται µε 
την εγγύηση του πλουραλισµού και της πολιτιστικής πολυφωνίας. 
 
2) Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που περιλαµβάνονται στην οδηγία 89/552/ΕΚ για την "τηλεόραση 
χωρίς σύνορα" σχετικά µε την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων. 
 
3) Η προώθηση της γλωσσικής πολυφωνίας. 
 
4) Η προστασία των ανηλίκων µε νέες µεθόδους ελέγχου των προγραµµάτων. 
 
5) Η δηµιουργία ευρωπαϊκού φόρουµ για τη συνεργασία σε θέµατα διαφάνειας και ανάπτυξης στρατηγικών για την 
αντιµετώπιση συγκεντρώσεων της αγοράς. 
 
6) Η στήριξη του δηµόσιου οπτικοακουστικού τοµέα µε δυνατότητες εκποµπής σε παγκόσµια κλίµακα. 
 
7) Η προώθηση µιας εσωτερικής αγοράς για τον κινηµατογράφο µε την έκδοση νέας οδηγίας. 
 
Υπερψηφίζω την έκθεση Veltroni, ως σηµαντικά βελτιωτική της ανακοίνωσης της Επιτροπής, µε επιφύλαξη όµως. Οι 
επιφυλάξεις σχετίζονται από τη µια µε την αντίληψη του ανταγωνισµού που µπορεί να δικαιολογήσει τις µεγάλες 
συγκεντρώσεις και οµίλους στα οπτικοακουστικά µέσα στο όνοµα του να γίνουµε ισχυρότεροι από τους Αµερικάνους και 
να επεκτείνει έτσι το φαινόµενο Μπερλουσκόνι, και από την άλλη µε την έλλειψη µηχανισµών υλοποίησης και µέσων 
ελέγχου, ώστε οι πολιτικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να µην µείνουν για µια άλλη φορά ευχές, όπως συνήθως 
γίνεται µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας για την "τηλεόραση χωρίς σύνορα". 
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Caudron (PSE), γραπτώς. - (FR) Υποδέχοµαι µε ικανοποίηση αυτήν την έκθεση σχετικά µε την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι να καθορίσει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές της οπτικοακουστικής 
πολιτικής της Κοινότητας για την προσαρµογή της στην ψηφιακή εποχή. Μία τέτοια προσαρµογή είναι, πράγµατι, 
απαραίτητη ενόψει της πρόσφατης ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών. 
 
Αυτό µπορεί να γίνει µόνο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών που ισχύουν σε αυτόν τον τοµέα. 
 
- προστασία της πολυφωνίας: 
Για την αποστολή αυτή, επιµένω και πάλι στο γεγονός ότι, όπως ορίζει το προσαρτηµένο πρωτόκολλο της Συνθήκης του 
Άµστερνταµ, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός τοµέας διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη διαφύλαξη της πολυφωνίας, της 
πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας. 
 
- δυνατότητα προσανατολισµού των παρεµβάσεων για τη στρατηγική στήριξη των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος: 
Πρέπει να εγγυηθούµε την πρόσβαση των πολιτών στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες µε βάση κριτήρια όπως η 
καθολικότητα, το προσιτό κόστος και η µη διακριτική µεταχείριση. 
 
- µέγιστη δυνατή προστασία κάθε ατόµου που παράγει οπτικοακουστικά έργα και, µε αυτήν την αφετηρία, δυνατότητα 
καλύτερης προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, των δικαιωµάτων των δηµιουργών, των συναφών 
περιουσιακών δικαιωµάτων: 
Η αποτελεσµατικότητα της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων υπονοµεύεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο 
σεβασµός της πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελεί, ωστόσο, το θεµέλιο της ζωτικότητας του οπτικοακουστικού και του 
κινηµατογραφικού τοµέα. Έχει, εποµένως, καίρια σηµασία να υιοθετηθεί γρήγορα η πρόταση οδηγίας για τα πνευµατικά 
και συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία της πληροφορίας, τόσο για την προστασία της δηµιουργίας όσο και για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης στα έργα και την κυκλοφορία τους. 
 
- αυξηµένη προστασία των χρηστών που απολαµβάνουν διαφορετικών εγγυήσεων ανάλογα µε τις υπηρεσίες που τους 
παρέχονται: 
Εγκρίνω την ιδέα να ενισχυθεί ο πειραµατισµός γύρω από τους µηχανισµούς προεπιλογής προγραµµάτων και άλλες 
µεθόδους γονικού ελέγχου για την προστασία των ανηλίκων. 
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Τελειώνω εµµένοντας στην ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για την τηλεόραση χωρίς σύνορα (οδηγία 89/552/ΕΟΚ). 
Πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων και τις ανεξάρτητες παραγωγές 
έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Η νοµοθεσία αυτή πρέπει, επίσης, να θεσπίσει την υποχρέωση των 
ιδιωτικών και δηµόσιων τηλεοπτικών οργανισµών να διαθέτουν µέρος των ετήσιων καθαρών εσόδων τους για επενδύσεις 
στην παραγωγή και την απόκτηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών προγραµµάτων, συµπεριλαµβανόµενων ταινιών, έργων 
που απευθύνονται σε ανηλίκους και έργων ανεξάρτητων παραγωγών.  
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- Έκθεση Heaton�Harris (A5-0199/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Heaton�Harris, που αφορά την κυκλοφορία των 
πανεπιστηµιακών σπουδαστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιεξήχθη µία έρευνα που αποκάλυψε, ωστόσο, µία πτυχή 
την οποία θεωρώ πολύ αρνητική: το ήµισυ ακριβώς των πανεπιστηµιακών σπουδαστών που θα είχαν το δικαίωµα να 
κάνουν χρήση του προγράµµατος ERASMUS, δεν το χρησιµοποίησαν. Συνεπώς, υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά! 
 
Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η υπερψήφισή µου σηµαίνει και µία ευχή: να υπάρξει αύριο ένα πρόγραµµα στην 
Ευρώπη, που δεν θα επιτρέπει µόνο την κυκλοφορία των νέων φοιτητών στα πανεπιστήµια, αλλά θα επιτρέπει και την 
κυκλοφορία των ηλικιωµένων που είναι εγγεγραµµένοι στα πανεπιστήµια της τρίτης ηλικίας και που ασφαλώς πολύ θα 
χαίρονταν να µπορούν να πραγµατοποιούν ανταλλαγές µε τους συνοµηλίκους τους από τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συνοµηλίκους βέβαια εξήντα, εβδοµήντα, ογδόντα ετών ή και παραπάνω.  
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Caudron (PSE), γραπτώς. - (FR) Με ικανοποίηση εκφράζω σήµερα τη γνώµη µου για αυτήν την έκθεση, η οποία 
αποτελεί συνέχεια αιτήµατος του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την αναθεώρηση του 
προϋπολογισµού της πρώτης φάσης του προγράµµατος Σωκράτης, το 1998. Αυτή η κοινωνικο-οικονοµική έρευνα που 
διενεργήθηκε τους τελευταίους µήνες του 1998 βασίζεται στις απαντήσεις που έστειλαν 10 000 σχεδόν φοιτητές που 
συµµετείχαν σε δράσεις κινητικότητας το έτος 1997-1998. 
 
Το πρόγραµµα Erasmus, που ξεκίνησε το 1987 στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης, και που απορρόφησε το  40% 
του συνολικού προϋπολογισµού του τελευταίου, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών 
αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και επιτρέποντας στους νέους να πραγµατοποιήσουν µέρος των 
σπουδών τους σε ένα άλλο κράτος µέλος. Το πρόγραµµα Σωκράτης εισήλθε στη δεύτερη φάση του µε την απόφαση της 
24ης Ιανουαρίου 2000. Είναι κρίµα, άλλωστε, που η έκθεση αυτή δηµοσιεύτηκε τόσο αργά µετά την επίσηµη θέσπιση του 
προγράµµατος Σωκράτης IΙ και, έτσι, τα συµπεράσµατά της δεν λήφθηκαν υπόψη. 
 
Όλοι επικροτούν αυτή την πρωτοβουλία, χάρη στην οποία, κάθε χρόνο, 90 000 φοιτητές εκµεταλλεύονται την ευκαιρία να 
σπουδάσουν στο εξωτερικό. Πάνω από 9 στους 10 δηλώνουν πολύ ικανοποιηµένοι από τη διαµονή τους στο εξωτερικό 
τόσο από εκπαιδευτική όσο και από κοινωνικο-πολιτιστική άποψη. 
 
Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούµε ότι το ποσοστό συµµετοχής παραµένει χαµηλό, όταν ξέρουµε ότι το πρόγραµµα αυτό 
αφορά 18 κράτη µέλη. Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Επιτροπής: µόνο το 1% των φοιτητών συµµετείχαν στις 
δράσεις κινητικότητας του Erasmus το 1998. Πολλά , λοιπόν, εναποµένουν  για να φτάσουµε στο στόχο του 10% του 
προγράµµατος. 
Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθήσουµε να βρούµε τους λόγους που εξηγούν το χαµηλό αυτό ποσοστό συµµετοχής. Η έρευνα 
µας δίνει στοιχεία που επιτρέπουν απαντήσεις. 
 
Έτσι, πάνω από το 57% των φοιτητών του Erasmus συναντούν οικονοµικά προβλήµατα. Και όµως, συχνά εκείνοι που 
φεύγουν είναι νέοι από προνοµιούχα στρώµατα. Πρόκειται, εξάλλου, για µία απαράδεκτη διάκριση την οποία πρέπει να 
καταπολεµήσουµε µε ειδική βοήθεια προς τις µειονεκτικές κοινωνικο-οικονοµικές κατηγορίες. Παραµένουν πολλά 
προβλήµατα στον τοµέα της αναγνώρισης των διπλωµάτων. Ως βουλευτής µιας µεθοριακής περιοχής συναντώ τακτικά 
πελαγωµένους απόφοιτους που δεν τους αναγνωρίζονται οι σπουδές που έκαναν σε άλλο κράτος µέλος. 
 
Θα τελειώσω, λοιπόν, απευθύνοντας µία έκκληση στη γαλλική προεδρία να εντάξει όλα αυτά τα στοιχεία στον 
προβληµατισµό που ξεκίνησε µε την οµάδα Όραµα για την διακρατική κινητικότητα στον τοµέα της παιδείας, 
προβληµατισµός που θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης για την άρση των εµποδίων στην 
κινητικότητα στη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας.  
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Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. � (ΡΤ) Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για την έγκριση της έκθεσης αυτής στην 
οποία συµβάλαµε µε διάφορες προτάσεις. Ελπίζουµε τώρα ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα λάβουν τα απαραίτητα 
µέτρα για να καταστήσουν το πρόγραµµα ERASMUS πιο προσιτό στους σπουδαστές των λιγότερο ευνοηµένων 
οικονοµικά οµάδων, κυρίως µε τη βελτιστοποίηση του συντονισµού µεταξύ εθνικών επιδοτήσεων στην ανώτερη 
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εκπαίδευση και υποτροφιών ERASMUS, µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης όσον αφορά την πρόσβαση 
στο πρόγραµµα και την πλήρη αξιοποίησή του. 
 
∆εν είναι δυνατόν να αποδεχόµαστε µία κατάσταση όπου το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στο πρόγραµµα ξεπερνά 
µόλις το 50% και, ταυτόχρονα, το 57% περίπου των σπουδαστών ERASMUS να έχει αντιµετωπίσει ανησυχητικά 
οικονοµικά προβλήµατα. 
 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση είναι λυπηρό το γεγονός ότι το πρόγραµµα ERASMUS έχει ωφελήσει βασικά τους 
σπουδαστές κοινωνικών στρωµάτων των οποίων οι χώρες διαθέτουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης, µε σχετική οικονοµική 
δυνατότητα και/ή που προέρχονται από χώρες όπου η δηµόσια βοήθεια που χορηγείται στους σπουδαστές είναι πιο 
υψηλή. Γι�αυτό είναι ανάγκη να ληφθούν µέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του αρχικού στόχου του 
προγράµµατος που ήταν να δοθεί η δυνατότητα στο 10% του συνόλου των σπουδαστών της Κοινότητας να πραγµατοποιεί 
τµήµα των προπτυχιακών σπουδών σε άλλο κράτος µέλος, και όχι µόνο στο 1% όπως συνέβη το 1997/1998, καθιστώντας 
το προσιτό στους σπουδαστές των λιγότερο ευνοηµένων οικονοµικά οµάδων.  
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- Έκθεση Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)  
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Fatuzzo (PPE-DE). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, �in cauda venerum�, έλεγαν οι Λατίνοι, ήτοι �στο τέλος το δηλητήριο�. Στην 
έκθεση αυτή, την οποία καταψήφισα � ορθώς πιστεύω � απερρίφθη µία τροπολογία που είχα καταθέσει, µε την οποία 
ζητούσα να µην αντιµετωπίζονται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι στερούµενοι όρασης και ακοής, οι πάσχοντες από 
σοβαρές ασθένειες ή οι πολύ ηλικιωµένοι, που για αυτούς τους λόγους λαµβάνουν ένα βοηθητικό επίδοµα από τα κράτη 
µέλη, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον οποίο αν µεταβούν σε άλλο κράτος της 
Ένωσης από το δικό τους, χάνουν το επίδοµά τους. Στην πράξη, ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες δεν µπορεί να µετακινείται 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης � από την Ιταλία στη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία στη Γερµανία και ούτω καθεξής � 
διότι αν µετακινηθεί και αλλάξει διεύθυνση κατοικίας, χάνει όλα εκείνα τα επιδόµατα που του επιτρέπουν να ζει. Πότε θα 
θέσουµε τέλος σ� αυτή την αδικία;  
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Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. - (FR) Θεωρούµε ότι όλοι οι εργαζόµενοι που ζουν και 
εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες ελευθερίες, 
ιδίως την ελευθερία κυκλοφορίας, που απολαµβάνουν οι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Παρά τα όρια αυτής της έκθεσης από αυτήν την άποψη και χωρίς να συµµεριζόµαστε όλους τους όρους της, ωστόσο, την 
ψηφίσαµε, γιατί τα µέτρα που προτείνει αποτελούν πρόοδο σε σχέση µε τη σηµερινή αξιοκατάκριτη κατάσταση των 
διακινούµενων εργαζόµενων που είναι υπήκοοι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η δε ρατσιστική αγανάκτηση της άκρας δεξιάς κατά της έκθεσης αυτής µας ενισχύει σ' αυτήν µας την απόφαση.  
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Caudron (PSE), γραπτώς. - (FR) Από το 1957, η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 
περιλάµβανε διατάξεις για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στην επικράτεια της Κοινότητας. 
∆ιάφορα κοινοτικά µέσα επέτρεψαν να γίνει πραγµατικότητα αυτό το δικαίωµα. 
 
Το 1990, δύο οδηγίες (90/364/ΕΟΚ και 90/365/ΕΟΚ) διηύρυναν το δικαίωµα διαµονής χάρη στον ορισµό γενικών αρχών 
και κανόνων για τους εργαζόµενους που έπαυσαν τη δραστηριότητά τους. Μία τρίτη οδηγία (93/96/ΕΕ), η οποία 
υιοθετήθηκε το 1993, περιέχει ειδικές διατάξεις για τους φοιτητές. Από το 1993 και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, κάθε 
υπήκοος ενός κράτους µέλους µπορεί να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 14 της 
συνθήκης ΕΕ), αφού το δικαίωµα αυτό συνδέεται µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (άρθρο 18). 
 
Η έκθεση που συζητούµε σήµερα στοχεύει σε έναν απολογισµό της εφαρµογής των οδηγιών που αφορούν το δικαίωµα 
διαµονής των φοιτητών, των συνταξιούχων και άλλων µη οικονοµικά ενεργών πολιτών καθώς και στη µελέτη ειδικών 
µέτρων για την διακίνηση και τη διαµονή των πολιτών της Ένωσης που δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, 
δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας (οδηγία 64/221/ΕΟΚ). 
 
Όσο αφορά το πρώτο µέρος, πρέπει να παραδεχτούµε πως µολονότι οι εν λόγω οδηγίες µεταφέρθηκαν στις εθνικές 
έννοµες τάξεις µε σχολαστικό, ορισµένες φορές, τρόπο, παραµένουν πολλά εµπόδια τα οποία πρέπει να εξαλειφθούν µε 
µία πανοπλία στοχοθετηµένων µέτρων. Για να αναφέρω ένα πρόβληµα που γνωρίζω καλά, το πρόβληµα των φοιτητών, 
µου φαίνεται απαραίτητο να τους ενηµερώνουµε καλύτερα για τα δικαιώµατά τους  όταν θέλουν να σπουδάσουν σε άλλο 
κράτος µέλος. Πρέπει, επίσης, να λυθεί το πρόβληµα της αναγνώρισης των διπλωµάτων που τίθεται µε κρίσιµο τρόπο για 
ορισµένα επαγγέλµατα. 
 
Όσο αφορά το δεύτερο µέρος, υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας 64/221/ΕΟΚ. Η 
συνθήκη επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιβάλλουν περιορισµούς στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόµων για 
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λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας, και δηµόσιας υγείας. Η Επιτροπή αντιλήφθηκε, όµως, ότι τα κράτη 
ερµηνεύουν µε τελείως διαφορετικό, συχνά επεκτατικό, τρόπο αυτές τις έννοιες. Επιµένει στο γεγονός ότι πρέπει να 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας και να αιτιολογούνται µε βάση µία πραγµατική και επαρκώς 
σοβαρή απειλή όσον αφορά τα θεµελιώδη συµφέροντα της κοινωνίας. Οπωσδήποτε, οι έννοιες αυτές πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών. 
 
Για να υπερκεραστούν αυτές οι δυσκολίες, επιβάλλεται µία οδηγία πλαίσιο που να ρυθµίζει και να εγγυάται τη θεµελιώδη 
άσκηση της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαµονής. Αυτό µπορεί να γίνει µε µία σφαιρική τροποποίηση των ισχυόντων 
κειµένων, που θα έχει το πλεονέκτηµα να θέσει ένα τέλος στις υπάρχουσες ανισότητες µεταχείρισης στα διάφορα κράτη 
µέλη.  
 
Μόνο υπό αυτόν τον όρο θα µπορέσουν οι υπήκοοι των κρατών µελών να συνειδητοποιήσουν και να δώσουν µορφή 
σ�αυτήν την έννοια, δηλαδή την ευρωπαϊκή ιθαγένεια που παραµένει, εν πολλοίς, κενό κέλυφος.  
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Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς . � (ΡΤ) Είναι θετική η έγκριση της έκθεσης που υπέβαλε η εισηγήτρια στο 
Κοινοβούλιο, αλλά δεν µπορώ να πω το ίδιο και για το σύνολο των προτάσεων για τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην 
ολοµέλεια. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, που περιλήφθηκε εδώ και πενήντα χρόνια στη Συνθήκη 
της Ρώµης, παρουσιάζει ακόµη πολλές δυσκολίες στην πρακτική εφαρµογή της. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η 
εφαρµογή των οδηγιών σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών και των συνταξιούχων (90/364, 90/365, 93/96) 
είναι σαφώς ανεπαρκής και το ίδιο συµβαίνει µε το δικαίωµα των µετακινούµενων εργαζοµένων. 
 
Οι εργαζόµενοι που ασκούν "άτυπες" εργασίες, ηµιαπασχόλησης, µικρής διάρκειας ή άλλες, αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
παραµονής στη χώρα υποδοχής. Αφετέρου, όπως επισηµαίνει η εισηγήτρια, υπάρχουν σήµερα εκατοµµύρια υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συχνά στερούνται των δικαιωµάτων ελεύθερης 
κυκλοφορίας και εγκατάστασης. Είναι εποµένως θεµελιώδες τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα 
µέτρα για να διασφαλίσουν την υλοποίηση των δικαιωµάτων των µετακινούµενων µεταναστών και να βελτιώσουν την 
κατάστασή τους. 
 
Επίσης όσον αφορά τους σπουδαστές και τους συνταξιούχους είναι βασικό να µειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία, οι µετακινήσεις και η διαµονή των πολιτών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος.  
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Lulling (PPE-DE), γραπτώς. - (DE) ∆εν έχω καµία αντίρρηση να καταβάλλουµε προσπάθειες για την επίλυση των 
προβληµάτων διαµονής που αντιµετωπίζουν οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι δύνανται να κινούνται και να παραµένουν 
ελεύθερα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όταν πρόκειται για σπουδαστές και 
συνταξιούχους. 
 
∆εν µπορώ όµως να υπερψηφίσω την έκθεση αυτή κατά βάση, διότι εκµεταλλεύεται την ευκαιρία για να απαιτήσει 
ελεύθερη διακίνηση και ελευθερία εγκατάστασης σε ολόκληρη την Ένωση και για τους πολίτες τρίτων κρατών, οι οποίοι 
διαµένουν νοµότυπα σε ένα κράτος-µέλος. 
 
Υπάρχουν εκατοµµύρια τέτοιων υπηκόων τρίτων κρατών, και είναι απλούστατα απαράδεκτο να απαιτείται από τα άλλα 
κράτη µέλη να σηκώσουν το βάρος των συνεπειών της ελεύθερης διακίνησης εκατοµµυρίων ατόµων χωρίς να ληφθεί 
υπόψη το δυναµικό υποδοχής τους. 
 
Μερικοί τρέφουν επιφυλάξεις όσον αφορά την αποδοχή της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που απαιτεί η έκθεση 
Boumediene για την ελεύθερη διακίνηση υπηκόων τρίτων κρατών θα είχαν πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις από ότι αν 
επιτρέπαµε αµέσως την ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση των πολιτών των υποψηφίων κρατών από την Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, χωρίς µεταβατική περίοδο, κάτι που δεν διανοείται κανένας λογικός άνθρωπος. 
 
Αν θέλουµε πραγµατικά να υποδαυλίσουµε την ξενοφοβία στην Κοινότητα, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι να 
ακολουθήσουµε τις ακραίες και ασύνετες προτάσεις της εκθέσεως Boumediene, η οποία στην κοινοβουλευτική επιτροπή 
έγινε δεκτή ευτυχώς µόνο µε 23 ψήφους έναντι 15. 
 
Ήδη αποτελεί πρόκληση για τα άλλα κράτη µέλη, το ότι η γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση χορηγεί σε δυο περίπου 
εκατοµµύρια υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι διαµένουν εντός της επικράτειάς της, τη γερµανική υπηκοότητα, πέραν 
της δικής τους. Έτσι, µε µια µονοκοντυλιά, δηµιουργεί δύο περίπου εκατοµµύρια νέους πολίτες της Ένωσης, µε δικαίωµα 
στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην εγκατάσταση, ακόµη και µε δικαίωµα συµµετοχής στις κοινοτικές και ευρωπαϊκές 
εκλογές, ενώ ταυτόχρονα, ο σύντροφός σας Επίτροπος Verheugen απαιτεί δηµοψήφισµα για τη διεύρυνση προς ανατολάς. 
Πού είναι το δικαίωµά µας για δηµοψήφισµα όταν η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, χωρίς διαβουλεύσεις µε 
τα άλλα κράτη µέλη, µας επιβαρύνει µε περίπου δυο παραπάνω εκατοµµύρια πολίτες της Ένωσης; 
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Τις συνέπειες µιας τέτοιας ίσως και καλοπροαίρετης γενναιοδωρίας, την οποία εκµεταλλεύονται κυρίως τα δίκτυα 
λαθροµετανάστευσης, δεν µπορούµε να τις δεχθούµε. 
 
Συνετή µεταναστευτική πολιτική, τη οποία τώρα θέτουµε εν ισχύ, ναι, χάος, όπως το προαναγγέλλει η έκθεση 
Boumediene , όχι.  

3-166 

Θεωνάς (GUE/NGL), γραπτώς. - Το πλήθος των προβληµάτων και προσκοµµάτων που συνδέονται µε τα δικαιώµατα 
όσων ευρωπαίων πολιτών µετακινούνται στο εσωτερικό της ΕΕ ή διαµένουν σε χώρα µέλος άλλη από τη χώρα 
υπηκοότητάς τους, αλλά και από τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι νόµιµα εγκατεστηµένοι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, είναι τόσο µεγάλο που για πολλούς πολίτες το περίφηµο δικαίωµα της "ελεύθερης διακίνησης" καθίσταται είτε 
ανύπαρκτο, είτε ένας συνεχής και τεράστιος αγώνας µετ΄ εµποδίων. 
 
Σπουδαστές, συνταξιούχοι, εργαζόµενοι ορισµένων κατηγοριών, ιδιαίτερα όσοι απασχολούνται σε άτυπες µορφές 
εργασίας, σε θέσεις µερικής απασχόλησης, καλούνται να αντιµετωπίσουν σωρεία δυσκολιών και προβληµάτων διαµονής 
στη χώρα υποδοχής λόγω του πλήθους και του όγκου των διατυπώσεων για την παροχή και ανανέωση του δελτίου 
παραµονής και άλλων δυσκολιών που συνδέονται µε την απόδειξη ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους. 
 
Στην πραγµατικότητα ο περιβόητος «ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας» όχι µόνο δεν υφίσταται αλλά είναι τόσο ασφυκτικά 
συνδεδεµένος µε οικονοµικά κριτήρια που το δικαίωµα διαµονής, ενώ αναγνωρίζεται ως «αναφαίρετο» δικαίωµα, 
παρέχεται µόνο στα οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα. Έχουµε δηλαδή να κάνουµε όχι µόνο µε πλήρη στρέβλωση εννοιών 
αλλά και µε κατάφωρο εµπαιγµό εκατοντάδων χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους. 
 
Εάν επιπλέον προσθέσουµε σε όλα αυτά και τα απαράδεκτα φαινόµενα καταχρηστικής ερµηνείας της έννοιας της 
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση όχι απλά υποσκάπτεται και καταστρατηγείται σε 
πολλές περιπτώσεις, αλλά γίνεται και εφαλτήριο παραβίασης θεµελιωδών δηµοκρατικών και ατοµικών δικαιωµάτων όπως 
αυτό της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Με πρόσχηµα τη δηµόσια τάξη, το Σύστηµα Πληροφοριών 
Σένγκεν αποθηκεύει, διαβιβάζει και επεξεργάζεται στοιχεία των πολιτών παραβιάζοντας τις Συνθήκες, το κοινοτικό αλλά 
και το διεθνές δίκαιο. Επισηµαίνουµε επίσης τις πολυάριθµες περιπτώσεις απέλασης πολιτών για λόγους οικονοµικούς ή 
γενικής πρόληψης, που σε καµία περίπτωση δεν στοιχειοθετούν πραγµατικές και αρκούντως σοβαρές κατηγορίες που να 
αιτιολογούν τη βίαιη αποµάκρυνση. 
 
Για λόγους στοιχειώδους διαφύλαξης βασικών δικαιωµάτων, αλλά και της ίδιας της αξιοπρέπειας των ευρωπαίων πολιτών 
και των πολιτών τρίτων χωρών που νόµιµα διαµένουν στην Ε.Ε, είναι απαραίτητη η άµεση απλοποίηση των διαδικασιών 
εγκατάστασης και διαµονής, µε τρόπο που να οργανώνεται και να διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη άσκηση του δικαιώµατος 
αυτού και να αίρονται οι ανισότητες και οι παραβιάσεις βασικών δηµοκρατικών αρχών. 
 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να απλοποιήσουν και να χαλαρώσουν όσο το δυνατό περισσότερο τις απαιτούµενες διαδικασίες 
και διατυπώσεις για σπουδαστές και συνταξιούχους όσον αφορά στα θέµατα επάρκειας πόρων, παροχής και ανανέωσης 
δελτίων διαµονής. Πρέπει να διευκολυνθεί η έκδοση και ανανέωση τίτλων διαµονής για τους διακινούµενους 
εργαζόµενους και να βελτιωθεί το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και παροχής ιατρικής περίθαλψης ούτως ώστε να 
τεθεί τέρµα στις διακρίσεις στις οποίες υπόκεινται οι εργαζόµενοι αυτοί. Πρέπει να διευκολυνθεί επίσης η οικογενειακή 
συνένωση µε την απλοποίηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης µελών της οικογένειας· να απλοποιηθεί εν γένει το 
σύστηµα απόδοσης δελτίου διαµονής και παροχής του, εφόσον ο αιτών διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για 
διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών. Πρέπει, τέλος, να τεθεί τέρµα στην κατάχρηση προσφυγής σε λόγους δηµόσιας τάξης, που 
µετατρέπει τους ευρωπαίους πολίτες σε «συνήθεις υπόπτους» για λόγους αλλότριους από τη δηµόσια ασφάλεια, 
παραβιάζοντας κατάφωρα το κράτος δικαίου, τη διακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.  

3-167 

(Η σύνοδος διακόπτεται στις 13:50 και συνεχίζεται στις 15.00)  

3-168 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. COLOM I NAVAL 
Αντιπροέδρου 

3-169 

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης 

3-170 

Πρόεδρος. � Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεµηθεί. 
 
Υπάρχουν παρατηρήσεις;  
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3-171 

Gorostiaga Atxalandabaso (NI). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην έγκριση των συνοπτικών πρακτικών αναφέρει ότι είπα 
πως εσκεµµένα παραποιήθηκαν τα λόγια µου. ∆εν είπα αυτό. Ήταν απλώς µια πιθανότητα, όχι µια δήλωση. Έχει σηµασία 
αυτό. ∆εν θα έλεγα ότι η αποµαγνητοφώνηση ήταν εσκεµµένα εσφαλµένη � ήταν απλώς µια πιθανότητα. Στα πρακτικά 
φαίνεται σαν να προβαίνω σε κατηγορία. ∆εν θα τολµούσα να κάνω κάτι τέτοιο, επειδή δεν έχω καµία απόδειξη. Είναι 
µονάχα µια πιθανότητα. Είναι σαφές αυτό;  

3-172 

Πρόεδρος. � Σηµειώνουµε την παρατήρησή σας και, φυσικά, όπως γνωρίζετε, αυτό που  πιστοποιεί το τι ελέχθη είναι τα 
πλήρη πρακτικά. Συνεπώς, από εκεί θα καταστεί σαφές τι ακριβώς είπατε.  

3-173 

Gorostiaga Atxalandabaso (NI). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, για την ακρίβεια επιχειρούσα να διορθώσω τα πλήρη πρακτικά 
επειδή στα συνοπτικά πρακτικά έλεγε απλώς ότι µίλησα, τίποτα άλλο. Όσον αφορά τα πλήρη πρακτικά, έδωσα έµφαση 
στο γεγονός ότι υπήρχε µια έκφραση που δεν χρησιµοποίησα. Αυτό ήταν το πρόβληµα.  

3-174 

Πρόεδρος. � Μπορείτε να γράψετε στις υπηρεσίες για να διορθώσουν τα λόγια σας. Κατά τα φαινόµενα, οι υπηρεσίες 
κατάλαβαν κάτι διαφορετικό. Έχετε το δικαίωµα να διορθώσετε τα λόγια σας.  

3-175 

Gorostiaga Atxalandabaso (NI). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκείνη την ώρα φώναζαν διάφοροι συνάδελφοι και ήταν πολύ 
δύσκολο να ακουστούν αυτά που έλεγα. Τώρα δεν υπάρχει πρόβληµα. Εκείνη την ώρα οι ισπανοί βουλευτές φώναζαν 
οπότε ήταν δύσκολο να ακουστώ. Γι� αυτό δεν µπορώ να πω� 

3-176 

Πρόεδρος. � Κύριε Gorostiaga Atxalandabaso, η Ολοµέλεια δεν εγκρίνει τα αναλυτικά πρακτικά. Εγκρίνουµε τα 
συνοπτικά πρακτικά. Οπότε εάν έχετε πρόβληµα� 
 
(Ο Πρόεδρος διακόπτεται) 
 
Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την προεδρία. Θα ληφθούν υπόψη τα σχόλιά σας στα συνοπτικά πρακτικά. Μπορείτε να 
γράψετε στις υπηρεσίες για να διορθωθούν τα αναλυτικά πρακτικά. Το θέµα έκλεισε.  

3-177 

(Εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά))  

3-178 

Συγχωνεύσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 

3-179 

Πρόεδρος.- Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για τις συγχωνεύσεις στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών.  

3-180 

Monti, Επιτροπή. �  Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου δίνετε να 
ασχοληθούµε από κοινού µ� αυτό το ενδιαφέρον και σηµαντικό θέµα, εδώ στην ολοµέλεια, εκτός από τις συχνές ευκαιρίες 
που έχω να µιλώ στην Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής. 
 
Η απελευθέρωση της κοινοτικής αγοράς των τηλεπικοινωνιών κορυφώθηκε το 1998 µε την πλήρη απελευθέρωση των 
υπηρεσιών και των υποδοµών στο µεγαλύτερο µέρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απελευθέρωση συνέβαλε 
σηµαντικά στην επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης των οικονοµιών µας, στη µείωση � µέχρι και κατά 35% - των 
τιµολογίων, στην είσοδο πολυάριθµων νέων επιχειρηµατιών και στη συνεχή εισαγωγή καινοτόµων υπηρεσιών. Όλα αυτά, 
προφανώς, επέφεραν σηµαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόµενους. 
 
Η επέκταση των τοµέων των τηλεπικοινωνιών και του ∆ιαδικτύου δηµιουργεί πολυάριθµες νέες θέσεις εργασίας, είτε 
τόσο σε αυτούς τους τοµείς είτε σε άλλους, που µπορούν να ωφεληθούν από την αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Μόνο 
στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας, τα τελευταία πέντε χρόνια, δηµιουργήθηκαν περισσότερες από 500 000 θέσεις 
εργασίας. 
 
Τον Ιούλιο του 2000 η Επιτροπή πρότεινε µια νέα δέσµη µέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που δίδει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάγκη προώθησης της πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο ∆ιαδίκτυο � µειώνοντας το κόστος � και στη 
δηµιουργία ενός νοµοθετικού πλαισίου που δεν θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τους επιχειρηµατίες του κλάδου. 
Καθήκον της Επιτροπής, όµως, είναι επίσης να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθούν τα οφέλη που απορρέουν από τον 
ανταγωνισµό και ότι στο µέλλον δεν θα υπάρχουν εµπόδια στην καινοτοµία. 
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Οι δυνατότητες παρέµβασης της Επιτροπής στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού ορίζονται  σαφώς, αφενός, από τα 
άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης και, αφετέρου, από τον κανονισµό για τις συγκεντρώσεις. 
 
Έρχοµαι τώρα ακριβώς στο θέµα των συγκεντρώσεων, που είναι και το άµεσο αντικείµενο της ερώτησης. Τα τελευταία 
χρόνια σηµειώθηκε αυξητική τάση των συγκεντρώσεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και αυτή η τάση φαίνεται πως 
θα συνεχισθεί. Παρατηρούµε ότι στην παρούσα φάση στην ευρωπαϊκή αγορά το κέντρο βάρους µετατίθεται από τις 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εδραίωση, στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη σύγκλιση, πράγµα που 
αποδεικνύεται από τις ενώσεις που εξέτασε πρόσφατα η Επιτροπή, όπως η ένωση Vodaphone και Vivendi, ή που εξετάζει 
επί του παρόντος, όπως η ένωση America On Line και Time Warner. 
 
Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις έδωσαν επιπλέον ώθηση στη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων κλάδων και στη 
σύγκλιση. Η παγκοσµιοποίηση έκανε πολυάριθµες εταιρίες να προσπαθήσουν να αυξήσουν τις διαστάσεις τους ώστε να 
καταστούν ανταγωνιστικές στις παγκόσµιες αγορές: είναι η περίπτωση του οµίλου κινητής τηλεφωνίας Vodaphone, της 
πρόσφατης αγοράς της Global One και της Orange από την France Telecom, του συνδυασµού στην επιχείρηση Concert 
της διεθνούς δραστηριότητας των ΑΤ&Τ και ΒΤ, της πρότασης εξαγοράς της Voice Stream από την Deutsche Telekom 
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Όλες τους θετικές αλλαγές από την άποψη του ανταγωνισµού, που σηµατοδοτούν το άνοιγµα 
των αγορών, αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων και δηµιουργούν, συν τοις άλλοις, µια αληθινή ενιαία 
αγορά στην Ευρώπη. 
 
Ωστόσο, στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, η Επιτροπή πρέπει να εγγυηθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν θα θέσουν σε 
κίνδυνο τα οφέλη που προέκυψαν από την απελευθέρωση και δεν θα θέσουν περιορισµούς στη ροή της καινοτοµίας, για 
παράδειγµα µέσω της απόκτησης του ελέγχου σε µια νέα αγορά. Στο σηµείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να 
παρουσιάσω πολύ σύντοµα αυτούς τους δύο κινδύνους και τις δράσεις που αναλαµβάνει η Επιτροπή για να τους 
αποτρέψει. 
 
Αναφέρω ως παράδειγµα το πρόβληµα της διατήρησης της απελευθέρωσης στις εθνικές αγορές. Μία από τις πρώτες 
αποφάσεις που έλαβε η παρούσα Επιτροπή στο θέµα των συγκεντρώσεων ήταν η υπό προϋποθέσεις έγκριση της 
συγχώνευσης της σουηδικής επιχείρησης Thelia και της νορβηγικής Telenord το περασµένο φθινόπωρο. Στη συνέχεια τα 
ενδιαφερόµενα µέρη εγκατέλειψαν την ενέργεια, αλλά πάντως αποδείχθηκε, από τους όρους που είχε θέσει η Επιτροπή, η 
πρόθεση προστασίας της απελευθέρωσης των εθνικών αγορών από τις συγχωνεύσεις των κυρίαρχων carriers. ∆εν υπάρχει 
χρόνος για να εξετάσουµε λεπτοµερώς τους όρους που έθεσε η Επιτροπή και οι οποίοι πάντως δηµοσιοποιήθηκαν. 
 
Θα ήθελα στη συνέχεια ν� αναφερθώ στον άλλο σηµαντικό κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να καταπολεµήσουµε, δηλαδή να 
εµποδίσουµε την απόκτηση του ελέγχου των καινοτοµιών και των νέων αγορών µέσω των συγχωνεύσεων. Θα δώσω δύο 
βασικά παραδείγµατα: το πρώτο αφορά τη Worldcom και τη Sprint. Την 28η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή 
απαγόρευσε τη συγχώνευση των δύο αµερικανικών εταιρειών Worldcom και Sprint. Ο συνδυασµός των εκτενών δικτύων 
Internet και της ευρείας πελατείας των Worldcom και Sprint θα σήµαινε τη δηµιουργία µιας εταιρείας τέτοιων 
διαστάσεων, σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, που η νέα επιχείρηση θα ήταν σε θέση να επιβάλλει τους όρους για την 
πρόσβαση στα δίκτυά της για το Internet και στους πελάτες της, ζηµιώνοντας τους καταναλωτές και εµποδίζοντας την 
καινοτοµία. ∆υστυχώς, για να σεβαστώ το χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, δεν µπορώ να δώσω λεπτοµέρειες, πράγµα για 
το οποίο λυπάµαι. 
 
Το άλλο παράδειγµα δράσης προς αποφυγήν του κινδύνου απόκτησης του ελέγχου των καινοτοµιών είναι εκείνο που 
σχετίζεται µε τις αποφάσεις Vodaphone/Mannesmann και έπειτα Vodaphone/Vivendi/Canal Plus. Η Επιτροπή χρειάστηκε 
να αξιολογήσει τις συνέπειες των συγχωνεύσεων στις αναδυόµενες αγορές και ενέκρινε αµφότερες τις περιπτώσεις στην 
πρώτη φάση, αφού τα συµβαλλόµενα µέρη πρότειναν την ανάληψη ενός περιορισµένου αριθµού δεσµεύσεων. Πέραν της 
επίλυσης των κλασικών καταστάσεων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό των µεριδίων της αγοράς, στόχος των 
δεσµεύσεων είναι να διατηρηθεί ο ανταγωνισµός στις νέες αναδυόµενες αγορές. 
 
Η περίπτωση Vodaphone/Mannesmann δηµιουργούσε προβλήµατα στην αναδυόµενη αγορά των πανευρωπαϊκών 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δίχως λύση συνεχείας, που στόχο είχαν τις πολυεθνικές. Για να εκλείψουν αυτά τα 
προβλήµατα ανταγωνισµού, η Vodaphone πρότεινε να παραχωρήσει πρόσβαση άνευ διακρίσεων στο ολοκληρωµένο 
δίκτυό της και να επιτρέψει στους ανταγωνιστές της να παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες για τη χρονική περίοδο κατά την 
οποία αυτοί δεσµεύονταν να αναπτύξουν δικά τους δίκτυα. 
 
Εν πάση περιπτώσει, για να διασφαλισθεί ότι οι ανταγωνιστές δεν θα περιορίζονταν στο να στηρίζονται στην επιχείρηση 
που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση, χωρίς να αναπτύξουν αυτόνοµα δικές τους υπηρεσίες, η Επιτροπή περιόρισε τη 
διάρκεια της δέσµευσης σε περίοδο τριών ετών. 
 
Λίγο καιρό αργότερα, η Επιτροπή χρειάστηκε να εξετάσει την περίπτωση Vis-à-vis, την κοινή επιχείρηση που συνέστησαν 
οι Vodaphone και Attach, Vivendi και Canal Plus για τη δηµιουργία µιας πύλης πρόσβασης στο Internet. Η Vis-à-vis θα 
δηµιουργήσει µια πύλη πολλαπλής πρόσβασης στο Internet για ολόκληρη την Ευρώπη, χάρη στην οποία θα προσφέρεται 
στους πελάτες των εταιρειών που συµµετέχουν η επιλογή ανάµεσα από µια ποικιλία υπηρεσιών web, που θα είναι 
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προσβάσιµες µέσω των προσωπικών υπολογιστών των πελατών, των κινητών τηλεφώνων και των τηλεοπτικών δεκτών set 
top box. 
 
Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η κοινή επιχείρηση θα δηµιουργούσε προβλήµατα στις αναδυόµενες εθνικές 
αγορές των πυλών πρόσβασης στο Internet µέσω τηλεόρασης και στις αναδυόµενες πανευρωπαϊκές και εθνικές αγορές 
των πυλών πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µέσω κινητών τηλεφώνων. 
 
Για να εκλείψουν αυτά τα προβλήµατα, τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύτηκαν να διασφαλίσουν στους πελάτες των 
εταιρειών που συµµετείχαν στην κοινή επιχείρηση ότι θα ήταν σε θέση να επιλέξουν άλλες πύλες και δεν θα ήταν 
αναγκασµένοι να µπαίνουν στο ∆ιαδίκτυο από την πύλη µιας από αυτές τις εταιρείες. Η δέσµευση αυτή ήρθε να 
συµπληρώσει εκείνη που είχε προταθεί στην προηγούµενη περίπτωση Vodaphone/Mannesmann, για την οποία σας 
µίλησα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, όπως απεδείχθη από τα παραδείγµατα που µόλις σας παρουσίασα συνοπτικά, το κοινοτικό κανονιστικό 
πλαίσιο για θέµατα ανταγωνισµού διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στη διασφάλιση ότι τα οφέλη της απελευθέρωσης και 
της καινοτοµίας θα περάσουν πράγµατι στους ευρωπαίους πολίτες. 
 
Ο ρόλος του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων είναι να εγγυηθεί ότι δεν θα 
δηµιουργηθούν ή θα ενισχυθούν δεσπόζουσες θέσεις, που θα επιβράδυναν την τεχνολογική και οικονοµική πρόοδο, καθώς 
επίσης και να επιτρέψει στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ωφεληθούν από αυτή την πρόοδο.  
 
Όπως είδαµε από την εµπειρία αυτών των πρώτων ετών απελευθέρωσης και άγρυπνου ελέγχου υπέρ του ανταγωνισµού, 
ακόµα και οι εργαζόµενοι ωφελούνται, όπως προκύπτει από τον αριθµό σας ανέφερα ενδεικτικά προ ολίγου.  
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Harbour (PPE-DE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόµατος της Οµάδας µου και όλων των συναδέλφων µου, θα ήθελα να 
καλωσορίσω τον κ. Monti στην Αίθουσα σήµερα γι� αυτή την τόσο καίρια συζήτηση για το ρυθµιστικό καθεστώς των 
τηλεπικοινωνιών, έχοντας κατά νου ότι προχωρούµε τώρα στο άκρως σηµαντικό θέµα της τηλεπικοινωνιακής δέσµης. 
 
Θέλω να αναφερθώ εν συντοµία σε ορισµένα από τα κοµβικά σηµεία που ανέφερε. Είναι εντελώς σαφές σε όλους µας ότι 
ολόκληρος ο κόσµος των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών θέτει σ� εµάς µια ρυθµιστική πρόκληση, αλλά θέτει σαφώς και 
σ�εσάς, κύριε Επίτροπε, όπως επίσης και στην αρχή που είναι αρµόδια για των ανταγωνισµό, µια πρόκληση άνευ 
προηγουµένου, δεδοµένης της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία. Πολλές από τις ιδέες που σχετίζονται µε 
το µερίδιο της αγοράς αλλάζουν και αυτές πάρα πολύ γρήγορα. Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, είναι σαφές ότι τα 
µερίδια της αγοράς µπορούν να αλλάξουν χέρια πιο γρήγορα από ό,τι σε ορισµένες άλλες µεγάλες βιοµηχανίες οι οποίες 
ρυθµίστηκαν στο παρελθόν. 
 
Μου προκάλεσε πολύ µεγάλη χαρά το γεγονός ότι ο τρόπος που προσεγγίζετε το θέµα είναι να αποφύγουµε να βάλουµε 
τροχοπέδη στις καινοτοµίες µε υπέρµετρα αυστηρούς ελέγχους. Αυτό έχει τροµερή σηµασία. Θα επιθυµούσα τη 
διαβεβαίωσή σας ότι θα αναπτύξετε εξειδικευµένες ικανότητες ώστε να µπορείτε να ερευνάτε τις µελλοντικές 
συγχωνεύσεις, δεδοµένου του αναµφισβήτητα συνεχώς αυξανόµενου φόρτου εργασίας. 
 
Αντιλαµβανόµαστε από την έκθεση της οµάδας οµότιµων ότι θα σας παραδώσουν άλλες 92 θέσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να 
ακούσουµε πώς οραµατίζεστε την ανάπτυξη της υπηρεσίας σας προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Το δεύτερο σηµείο που θα προκύψει από την εξέταση της δέσµης των τηλεπικοινωνιών είναι ότι σ�αυτό τον τόσο γρήγορα 
εξελισσόµενο κόσµο, υπάρχουν ανησυχίες εντός της βιοµηχανίας και µεταξύ των επενδυτών ότι οι υπέρµετρα άκαµπτοι 
στόχοι όσον αφορά τα κατώφλια µεριδίων της αγοράς που οριοθετούν την έρευνα � τα οποία ενίοτε είναι πολύ χαµηλά, 
ενίοτε πολύ ψηλά � δεν πρέπει να παρεµποδίσουν την εξέταση µε τοµείς όπου αποδεδειγµένα διακυβεύονται ζητήµατα 
ανταγωνισµού. Θα µπορούσατε ίσως να αναφερθείτε σε αυτά τα σηµεία στη συζήτησή µας αργότερα;  
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Read (PSE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να αρχίσω την παρέµβασή µου συγχαίροντας τον Επίτροπο, κ. 
Monti, και τους υπαλλήλους του για τον εξονυχιστικό και επαγγελµατικό τρόπο µε τον οποίο πραγµατεύθηκαν την 
προταθείσα συγχώνευση των MCI Worldcom � Sprint. Θα ήθελα ειδικά να ευχαριστήσω τον ίδιο και τους υπαλλήλους 
τους που προσπάθησαν να δουν συνδικαλιστές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ακόµη και από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
 
Χωρίς αµφιβολία, µία από τις συνέπειες των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι ο αντίκτυπος στην απασχόληση και 
γνωρίζω ότι ο Επίτροπος, εντός των ορίων της συνθήκης, έχει ευαισθησία για αυτό το θέµα. Αυτό που απαιτείται, επίσης 
να τονιστεί είναι ότι υπάρχουν ειδικοί τεχνολογικοί λόγοι που µια τέτοια συγκέντρωση ιδιοκτησίας, η δυνητική 
κατάχρηση µιας δεσπόζουσας θέσης, είναι τόσο σοβαρή. Στις περισσότερες άλλες βιοµηχανίες µια τέτοια συγκέντρωση ή 
δυνητική κατάχρηση ίσως είναι προσωρινή, αλλά στον προκείµενο τοµέα εάν µια εταιρία εξασφαλίσει τόσο ισχυρή θέση 
θα την διατηρήσει σχεδόν βέβαια, αν όχι για πάντα, τουλάχιστον για πάρα πολύ καιρό. 
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Στη παρουσίασή σας, κύριε Επίτροπε, αναφέρατε τον κίνδυνο µια εταιρία να κερδίσει τον έλεγχο αυτών των αγορών. 
Αυτό πραγµατικά είναι δίληµµα για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Αποδεχόµαστε το ότι οι συγχωνεύσεις και οι 
εξαγορές είναι σχεδόν αναπόφευκτες ή και επιθυµητές, αλλά, επίσης, βλέπουµε τον ενδεχόµενο και πραγµατικό κίνδυνο. 
Το Κοινοβούλιο εµµένει στην άποψή του ότι δεν θέλουµε να θέσουµε εµπόδια στον δρόµο της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτοµίας. Αποδεχόµαστε τη θέση που εκφράσατε επ� αυτού του συγκεκριµένου ζητήµατος. 
 
Ένα άλλο µικρότερο θέµα: µεγάλο µέρος αυτού του ανταγωνισµού γίνεται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωµένων Πολιτειών. Γνωρίζω ότι όλοι σας είστε καλά ενήµεροι πόση ζωτική σηµασία έχει για την Ευρώπη να έχει το 
προβάδισµα στις δύο σηµαντικές σφαίρες της κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς και της ψηφιακής τηλεόρασης και ελπίζω 
ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειές σας να διατηρήσουµε αυτό το προβάδισµα, το οποίο είναι τόσο ζωτικό για τις θέσεις 
εργασίας, την απασχόληση, και την ευηµερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Clegg (ELDR). � (EN) Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα που έθεσε η προηγούµενη οµιλήτρια, δηλαδή τις διατλαντικές 
πτυχές της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών και ειδικά τις παραγράφους 6 και 7 του σχεδίου ψηφίσµατος, το οποίο 
αναφέρεται στην ατυχή πρωτοβουλία του γερουσιαστή Hollings να περιορίσει τη µεταφορά αδειών εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας που ανήκουν στο κράτος κατά περισσότερο από 25%. 
 
Αυτή η εξέλιξη µοιάζει µε ειρωνική επιστροφή σε µια θέση προστατευτισµού την ίδια ώρα που, εδώ στην Ευρώπη και σε 
αυτό το Κοινοβούλιο, είµαστε έτοιµοι να αρχίσουµε µια συζήτηση για την τελευταία σειρά µέτρων τα οποία, κατά τη 
γνώµη µου, θα καταστήσουν την αγορά τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πιο ελεύθερη και πιο ανοιχτή 
αγορά στον κόσµο, ξεπερνώντας πολλές, αν όχι όλες, τις δεσµεύσεις που συµφωνήσαµε στη Γ∆ΣΕ και στον ΠΟΕ. 
 
Πρόκειται για µια κατάσταση που πολιτικά, αν όχι τεχνικά, είναι ανισόρροπη και που χρήζει της προσοχής του 
Κοινοβουλίου. Ενώ τρέφω κάποια φιλοσοφική συµπάθεια για τον γερουσιαστή Hollings και τους συναδέλφους του που 
θεωρούν ότι οι κρατικές εταιρίες έχουν κάποια κρυφά και ορισµένες φορές φανερά οφέλη έναντι των ιδιωτικών 
ανταγωνιστών τους, ότι ο τρόπος µε τον οποίο το Κογκρέσο των Ηνωµένων Πολιτειών προσπαθεί να αντιµετωπίσει το 
θέµα αντίκειται τόσο στο πνεύµα όσο και στο γράµµα των πολυµερών δεσµεύσεων των ΗΠΑ. Θα ζητήσω από τους 
συναδέλφους όταν ασχοληθούν µε την τελευταία σειρά µέτρων για την τηλεπικοινωνία κατά τις επόµενες εβδοµάδες να 
µην επιτρέψουν σε αυτό το θέµα να περάσει απαρατήρητο χωρίς αγώνα.  
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Ortuondo Larrea (Verts/ALE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θυµάµαι ότι κατά τα µέσα του περασµένου 
έτους, όταν ανακοινώθηκε η συγχώνευση µεταξύ των αµερικανικών εταιρειών Time Warner και America Online, υπήρξαν 
φωνές που την χαρακτήρισαν πρώιµη έναρξη της τρίτης χιλιετίας όσον αφορά τα πολιτιστικά και τα τεχνολογικά θέµατα. 
Είχαν γίνει τότε ορισµένες συγκρίσεις. Στις Ηνωµένες Πολιτείες το 40% των νοικοκυριών είχε πρόσβαση σ� αυτό το 
µεγάλο δίκτυο των δικτύων που λέγεται Ίντερνετ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό µόλις έφθανε το 20%, και 
µόνο λίγα κράτη  της Ένωσης, πιο προηγµένα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, υπερέβαιναν αυτό το όριο. 
 
Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουµε και να εµβαθύνουµε ακριβώς σ� αυτό: να µην έχουµε κοινωνίες δύο ειδών, να µην 
έχουµε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, πολίτες τεχνολογικά προηγµένους και πολίτες τεχνολογικά 
καθυστερηµένους. Πρέπει να επιτύχουµε τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτή την νέα κοινωνία των 
πληροφοριών. Ταυτόχρονα όµως µε την εµβάθυνση στις συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων και στην πρόοδο της 
ευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει να λάβουµε υπόψη τους κινδύνους που δηµιουργεί η ανασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες. Μου 
έρχεται κατά νου αµέσως η υπόθεση Echelon, που σχετίζεται άµεσα µε τα θέµατα αυτά. Στην Ευρώπη, σ� αυτήν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να µεριµνήσουµε ώστε να υπάρχει ασφάλεια, επειδή αποτελεί τµήµα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων.  
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Markov (GUE/NGL). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιµοι συνάδελφοι, χαιρετίζουµε την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την προγραµµατιζόµενη 
συγχώνευση της MCI Worldcom και της Sprint και µαθαίνουµε µε χαρά πως οι αµερικανικές αρχές δεν σκοπεύουν να 
εγκρίνουν ούτε τη συµφωνία της AOL µε την Time Warner. Το Internet πρέπει να παραµείνει µέσον επικοινωνίας για τους 
πάντες. Γι΄ αυτό πρέπει να αποτραπεί η οικοδόµηση δεσπόζουσας θέσης από γίγαντες των Τηλεπικοινωνιών και των 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού αποτελεί εδώ ένα αποτελεσµατικό όπλο. 
 
Ωστόσο οι συγχωνεύσεις έχουν επιπτώσεις και στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Οι Τηλεπικοινωνίες και τα 
ΜΜΕ δεν κλυδωνίζονται από κρίσεις, αντιθέτως αποτελούν τοµέα σε άνθιση. Έτσι είναι ευχερέστερη η ενσωµάτωση 
πτυχών και της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση στις αποφάσεις για συγχωνεύσεις. 
 
Στις ΗΠΑ η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών από τα µέσα της δεκαετίας του ΄90 εξασφαλίζει σε αρκετές 
αποφάσεις για συγχωνεύσεις αυτοδέσµευση των επιχειρήσεων για αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων, για βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών και για καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Ως εκ τούτου δεν 
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αντιλαµβανόµαστε γιατί ειδικά στην Ευρώπη του Κοινωνικού Κράτους πρέπει να περιοριζόµαστε µόνο στο δίκαιο του 
ανταγωνισµού. Απαιτούµε να εισαγάγει η ΕΕ δεσµευτικές κοινωνικές ρήτρες για την έγκριση συγχωνεύσεων. 
 
Για τον έλεγχο της νοµιµότητας ως προς το δίκαιο του ανταγωνισµού χρειαζόµαστε εξ άλλου περαιτέρω κριτήρια στις 
αποφάσεις για συγχωνεύσεις, επί παραδείγµατι: Πρώτον: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δεσµεύονται σε διατήρηση ή 
ανάπτυξη του επιπέδου απασχόλησης. ∆εύτερον: Θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών για ευρύτερες 
οµάδες καταναλωτών. Τρίτον: Θα πρέπει να εφαρµόζουν αυστηρά τους µηχανισµούς του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
διαλόγου και τις διατάξεις της οδηγίας για ενηµέρωση και διαβουλεύσεις των εργαζοµένων και στη µεταβατική φάση για 
τη νέα, κατόπιν της συγχωνεύσεως, επιχείρηση. Τέταρτον: η συγχώνευση πρέπει να προσφέρει πρόσθετο όφελος για την 
προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό αφορά σηµεία όπως διασφάλιση γενικής και σύγχρονης καθολικής 
υπηρεσίας καθώς και κάλυψη των απαιτήσεων για την προστασία προσωπικών δεδοµένων και του καταναλωτή. Μόνο 
έτσι µπορούµε να διασφαλίσουµε, πως η πολιτική ανταγωνισµού ενισχύει και το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο µέσα στη 
νέα οικονοµία.  
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Gallagher (UEN). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, αρχικώς θα ήθελα να πω ότι επικροτώ τη δηµοσίευση των νέων οδηγιών και 
κανονισµών της Επιτροπής για τις τηλεπικοινωνίες στις 12 Ιουλίου. Αποτελεί τµήµα του συνεχιζόµενου προγράµµατος-
πλαίσιο για τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δικαίως είναι 
αµετακίνητα ως προς το γεγονός ότι η Ένωση πρέπει να βελτιώσει το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο. Θα έχουµε δίκιο αν 
πούµε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα τρία χρόνια µπροστά από την Ένωση όσον αφορά τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου. Στηριζόµενη στις νέες οδηγίες, οι οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προλάβει τις ΗΠΑ σχετικά γρήγορα. 
 
Οι προτάσεις ευθυγραµµίζονται, επίσης, µε τα συµπεράσµατα της τελευταίας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
στην Πορτογαλία. Οι ηγέτες της ΕΕ επεσήµαναν την ανάγκη βελτίωσης του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
Στηρίζω τη σύσταση να εξοπλιστούν µε το ∆ιαδίκτυο όλα τα σχολεία της Ευρώπης. Από ιρλανδική σκοπιά, είµαι 
ιδιαίτερα ικανοποιηµένος που το πρόγραµµα αυτό προχωρά µε τόσο ταχείς ρυθµούς. 
 
Έχουν γίνει πολλές αναφορές στα εθνικά και διεθνή µέσα ενηµέρωσης για το διαγωνισµό των αδειών κινητής τηλεφωνίας 
τρίτης γενιάς στην Ευρώπη. Αναµφίβολα, ο διαγωνισµός για τις εν λόγω άδειες στη Γερµανία και τη Βρετανία 
εξασφάλισε µεγάλα χρηµατικά ποσά για τα αντίστοιχα εθνικά ταµεία, όµως ποιος θα πληρώσει τελικά για αυτά τα 
τηλέφωνα; Πιστεύω ακράδαντα ότι οι καταναλωτές, άλλη µια φορά, θα αναγκαστούν να επωµιστούν το υψηλό κόστος 
των αδειών αυτών.  
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Della Vedova (TDI). � (ΙΤ) Κύριε Επίτροπε, δε ζηλεύω τα καθήκοντά σας γενικά, πολύ λιγότερο δε σε έναν κλάδο σαν 
αυτόν των τηλεπικοινωνιών, ένα κλάδο νέο και µε τόσο απρόβλεπτες δυναµικές που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις 
επιλογές σε θέµατα ανταγωνισµού και συγκεντρώσεων, οι οποίες, αν ιδωθούν µε τα παραδοσιακά κριτήρια, δεν είναι 
πάντοτε προς το συµφέρον των επιχειρήσεων ενός κλάδου όπως οι τηλεπικοινωνίες, που στην Ευρώπη πρέπει να 
αναπτυχθεί ώστε να υπάρξουν πιο ανταγωνιστικές εταιρείες, και συχνά δεν είναι ούτε καν προς το συµφέρον των 
καταναλωτών. Η περίπτωση της Microsoft καταδεικνύει πώς, ενώ όλοι πίστευαν πως βρισκόταν στο απόγειο της 
κυριαρχίας της, και χωρίς καµία παρέµβαση από πλευράς του Αµερικανικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ένα άλλο software 
όπως τo Linux υπονόµευε τη µονοπωλιακή της θέση. 
 
Θα ήθελα να µιλήσω για την περίπτωση Vodaphone/Mannesmann, µε τις κάπως προβληµατικές επιπτώσεις που είχε στην 
επόµενη περίπτωση της France Telecom Orange: ήθελα να εκφράσω τον φόβο µου µήπως υπάρχει ο πειρασµός ή το 
ένστικτο, εκ µέρους των κοινοτικών αρχών, ασφαλώς εκ µέρους του Κοινοβουλίου, να εκδώσουν από θέσεως εξουσίας 
ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα είναι υπερβολικό για αυτόν τον κλάδο. 
 
Σήµερα το Κοινοβούλιο � και παρακαλώ τον κύριο Επίτροπο να το σηµειώσει � ψήφισε µε ελάχιστες ενστάσεις, µεταξύ 
των οποίων και η δική µας, ένα έγγραφο που καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την θέσπιση ενός οργάνου, το οποίο θα 
εµποδίζει τις συγχωνεύσεις της αγοράς που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον πλουραλισµό. Ήταν µια λύση για τα 
πολυµέσα, αλλά τηλεπικοινωνίες και πολυµέσα αποτελούν µία ενιαία αγορά και πιστεύω ότι θα έπρεπε να επιδεικνύαµε 
µεγαλύτερη σύνεση παρεµβαίνοντας στις διαδικασίες συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης αυτού του κλάδου. Για το καλό 
� 
 
(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον οµιλητή)  
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Paasilinna (PSE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την Eπιτροπή που εµπόδισε σταθερά τη 
συγχώνευση WorldCom και Sprint. Ήταν καλό που έγινε αυτό. Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται όλο και συχνότερα 
τελευταία. Ο αριθµός των συγχωνεύσεων πενταπλασιάσθηκε µέσα σε δέκα χρόνια και πραγµατοποιούνται περίπου 
τριακόσιες τον χρόνο. Ο κ. Harbour αναφέρθηκε στο θέµα της δέσµης µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες. Είναι 
αποκαλυπτική της φρενίτιδας που γνωρίζει σήµερα ο τοµέας. Η κατάσταση απαιτεί από όλους µας τεράστιες γνώσεις. 
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Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερος. ∆εν είναι 
ένας τοµέας όπου κατασκευάζονται ρόδες για κάρα, είναι ένας τοµέας εξαιρετικός, επειδή το πιο σηµαντικό εργαλείο 
παραγωγής αυτή την στιγµή είναι η πληροφορία. Περιλαµβάνει επίσης, όπως όλοι γνωρίζουµε από την υπόθεση Echelon 
και άλλες, µια δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας - θέλω να πω: ελέγχου και εποπτείας των ανθρώπων - η οποία έχει 
επίσης καταστεί πολύ σηµαντική εµπορική δραστηριότητα. Το άλλο χαρακτηριστικό αυτού του τοµέα είναι ο παγκόσµιος 
χαρακτήρας του, που καταργεί τα όρια µεταξύ κρατών και πολιτισµών. Κατά κάποιον τρόπο, διαφεύγει από αυτήν την 
άποψη κάθε ελέγχου και κάθε χαλιναγώγησης. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις του τοµέα µπορούν να δηµιουργήσουν 
εξαρτήσεις, διότι ένα µέρος αυτής της εµπορικής δραστηριότητας γίνεται µέσα στο ανθρώπινο µυαλό. Πρόκειται για µια 
µη αµελητέα κατάκτηση της αγοράς και γι� αυτό θα ζητούσα από την Επιτροπή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική µε αυτές τις 
συγχωνεύσεις. Ενώ εµείς προσπαθούµε να απουθµίσουµε, κύριε Επίτροπε, οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να 
«ξαναρυθµίζουν>, δηλαδή να µοιράζονται µεταξύ τους την αγορά χωρίς να περνούν από τα δηµοκρατικά συστήµατα 
ελέγχου και προσανατολισµού. Όπως είπε ο κ. Clegg, υπάρχουν φυσικά προβλήµατα ανάµεσα στην Eυρωπαϊκή Eνωση 
και στις ΗΠΑ, όπως είναι οι περιορισµοί που επιβλήθηκαν στις συγχωνεύσεις στην περίπτωση Deutsche Telecom, 
ενώπιον των οποίων δεν µπορούµε προφανώς να µείνουµε αδιάφοροι 
.  
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Gasòliba i Böhm (ELDR). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο συνάδελφος Clegg εξέφρασε ήδη εξ ονόµατος της 
Οµάδας του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων, ∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών, την υποστήριξή του, σε 
γενικές γραµµές, προς τις προτάσεις της Επιτροπής και την ανησυχία του για ορισµένες ειδικές πτυχές που έχουν σχέση µε 
τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως αναφέρθηκε προ ολίγου. 
 
Εγώ θα επιθυµούσα να τονίσω την ανησυχία µου για µια πτυχή που περιέχεται στην αρχική πρόταση ψηφίσµατος της 
Οµάδας των Φιλελευθέρων, η οποία στο πρώτο της εδάφιο αναφέρεται στην ανάγκη απόρριψης οποιασδήποτε πολιτικής 
ανάµειξης στην πολιτική ανταγωνισµού της Επιτροπής. Εφαρµοζόµενη στο θέµα που µας απασχολεί εδώ, στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών, αποτελεί µια βάσιµη ανησυχία, λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Ισπανία πριν από λίγους 
µήνες, σχετικά µε την συγχώνευση της Telefónica µε µία ολλανδική εταιρία, στην Πορτογαλία και σε άλλους τοµείς στην 
Γαλλία. Μας ανησυχεί που ακόµα υπάρχουν παρεµβάσεις των κυβερνήσεων στην δράση επιχειρήσεων που το µόνο που 
επιζητούν είναι να έχουν κατάλληλο µέγεθος και ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι αυτό, υποστηρίζουµε τις 
προτάσεις της Επιτροπής και εφιστούµε την προσοχή στο θέµα αυτό.  
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Ainardi (GUE/NGL). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, τα ρεκόρ συγκέντρωσης των επιχειρήσεων έχουν ουσιαστικά καταρριφθεί 
στις τηλεπικοινωνίες µε τις µεγα-συγχωνεύσεις στην Ευρώπη και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Με τους χειρισµούς 
αυτούς διακυβεύονται δισεκατοµµύρια δολάρια σε όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι είναι, επίσης, εργαζόµενοι που 
έρχονται αντιµέτωποι µε το κλείσιµο των επιχειρήσεων, τη µετεγκατάστασή τους, την κατάργηση θέσεων απασχόλησης. 
Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών αναδεικνύεται σε ένα από τα σύµβολα της καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης και 
πληρώνει το κόστος αυτού του αγώνα προς τον γιγαντισµό. 
 
Στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας αναφέρθηκε πολλές φορές η κοινωνία των πληροφοριών, η οποία µπορεί, στην 
πραγµατικότητα, να επιτρέψει σηµαντικές προόδους. Ναι, είναι µία πρόκληση! Σήµερα, οι µεταµορφώσεις αυτές 
συνοδεύονται, γενικά, από την κατάρρευση των κοινωνικών δικαιωµάτων, την ανάπτυξη της µερικής απασχόλησης, και 
την ευελιξία της εργασίας. ∆εν µπορούµε ακόµη να αγνοήσουµε τις συνέπειες για την ελευθερία της πληροφόρησης, την 
πολιτιστική πολυµορφία, και τη δηµόσια υπηρεσία. Η Επιτροπή απαγόρευσε τη συγχώνευση της MC Worldcom και της 
Sprint µόνο και µόνο επειδή µπορεί να έβλαπτε τον ελεύθερο ανταγωνισµό. 
 
Την ώρα, όµως, που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει στην απασχόληση, οι συγχωνεύσεις 
θα έπρεπε να εκτιµώνται  µε βάση τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στη χωροταξία. Πρέπει, επίσης, να ενισχυθούν τα 
δικαιώµατα που διαθέτουν οι εργαζόµενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πλαίσιο των επιτροπών των 
ευρωπαϊκών οµίλων, ίσως και να αποκτήσουν ένα δικαίωµα αρνησικυρίας στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων και 
συγχωνεύσεων. Τέλος, είναι απαραίτητο να προωθήσουµε κοινούς κανόνες, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να επωφεληθούν 
από την κοινωνία των πληροφοριών, η οποία πρέπει να βασίζεται στην ισότητα της πρόσβασης, την ελευθερία της 
πληροφόρησης και την πολιτιστική πολυµορφία.  
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Villiers (PPE-DE). � (EN) Επιτρέψτε µου να καλωσορίσω εξ ονόµατος όλων µας τον Επίτροπο στο Κοινοβούλιο σήµερα. 
Όλοι µας εκτιµούµε τη σηµασία του έργου σας στον τοµέα της Επιτροπής για τον ανταγωνισµό. Πιθανώς το πιο 
σηµαντικό καθήκον της Επιτροπής είναι να διατηρήσει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη 
λειτουργία της αγοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, έχει ζωτική σηµασία να µεριµνήσουµε ώστε οι καταναλωτές να αποκοµίσουν τα 
µέγιστα οφέλη που µπορεί να τους προσφέρει η ελεύθερη αγορά, ειδικά την χαµηλού κόστους πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 
Ο τρόπος να παράσχουµε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µε χαµηλό κόστος � η οποία πρόσβαση είναι ζωτικής σηµασίας στους 
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πολίτες της Ευρώπης για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής οικονοµίας � είναι µέσω της ελευθέρωσης και του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. Στο παρελθόν, ρυθµίζαµε τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών µέσω των εθνικών ρυθµιστικών 
αρχών, αλλά οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα ατονήσουν στο µέλλον, αφού βαίνουµε προς έναν ενιαίο παγκόσµιο 
ρυθµιστή, τουτέστιν την αγορά. 
 
Η αγορά είναι ο πιο αποτελεσµατικός ρυθµιστικός παράγοντας, προσφέρει την καλύτερη προστασία στους καταναλωτές 
και δίνει στους καταναλωτές περισσότερη δύναµη από όλες τις συµβουλευτικές οµάδες της Επιτροπής. Στο µέλλον, θα 
θελήσουµε να δώσουµε στο τµήµα ανταγωνισµού και συγχωνεύσεων περισσότερη δουλειά, διότι η αγορά θα κληθεί να 
διαδραµατίσει ακόµη µεγαλύτερο ρόλο στις τηλεπικοινωνίες από ό,τι σήµερα. Επιθυµούµε να µπει τέλος στα οφέλη που 
έχουν κληρονοµήσει ορισµένα παλιά κρατικά µονοπώλια. 
 
Ελπίζω ότι θα εφαρµόσετε τον νόµο του ανταγωνισµού και τον νόµο της αγοράς µε αυστηρότητα, αλλά και ότι θα 
φροντίσετε να ερευνήσετε κάθε συγχώνευση βάσει των συγκεκριµένων της χαρακτηριστικών. Απλώς και µόνο επειδή µια 
συγχώνευση ίσως δηµιουργήσει έναν µεγάλο παίκτη ή µια µεγάλη εταιρία δεν είναι απαραίτητα εσφαλµένο για την αγορά 
ή επιζήµιο για τον ανταγωνισµό. Πρέπει να θυµόµαστε ότι η Ευρώπη µάλλον θα χρειαστεί ορισµένες µεγάλες εταιρίες εάν 
θέλουµε να δρέψει τους καρπούς της επανάστασης του ∆ιαδικτύου.  
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Rapkay (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέµβαση της Mary Read, και δη στο τµήµα όπου 
υπεισήλθε στις επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση. ∆ιότι δεν αληθεύει ότι οι εργαζόµενοι στις 
εκλογικές µας περιφέρειες αναµένουν µε µεγάλο ενθουσιασµό την απελευθέρωση προστατευοµένων στο παρελθόν 
τοµέων. Συχνά συµβαίνει το αντίθετο. 
 
Στον τοµέα των επιχειρήσεων δηµοσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων θα κληθούµε στις προσεχείς εβδοµάδες και 
µήνες να απαντήσουµε σε πολυάριθµες ερωτήσεις των εργαζοµένων. Εµείς, οι εκπρόσωποι του λαού, καλούµαστε να 
δώσουµε απαντήσεις, και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το πολύ-πολύ συνοµιλεί µε την ηγεσία των ενώσεων. Ούτε 
αληθεύει ότι η άκρατη απελευθέρωση και το άνοιγµα των αγορών είναι πάντα σωτήρια. Το άνοιγµα των αγορών 
τηλεπικοινωνιών είναι όµως παράδειγµα των πλεονεκτηµάτων που µπορεί να προσφέρει για τους καταναλωτές το άνοιγµα 
αγορών, µέσω µειωµένων τιµών και πρόσβασης σε νέες υπηρεσίες. Προκάλεσε θεαµατική τεχνολογική εξέλιξη, µε 
αποτέλεσµα τελικά να διαγράφεται και αύξηση των θέσεων εργασίας και µάλιστα σε ορισµένους τοµείς ποιοτικά υψηλού 
επιπέδου θέσεων εργασίας. 
 
Η παγκοσµιοποίηση των δηµοσίων οικονοµικών µας έχει δώσει σηµαντική ώθηση για το άνοιγµα των αγορών 
τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, και αντιστρόφως έχει ευνοήσει την εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο. Το ότι χρειάζεται 
σηµαντικό µέγεθος για να µπορεί µία επιχείρηση να προβάλλεται ως global player, είναι προφανές. Αλλά αυτό δεν πρέπει 
να οδηγήσει στην εµφάνιση νέων µονοπωλίων στις αγορές. 
 
Αυτό που χρειαζόµαστε, είναι µια συνεπής πολιτική ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις, ώστε να παρεµποδιστεί η 
δηµιουργία παραγόντων µονοµερώς ισχυρών στην αγορά στο νέο σύµπλεγµα των πολυµέσων/ τηλεπικοινωνιών. Γι΄αυτό 
το λόγο οφείλουµε να υποστηρίξουµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφασή της στις υποθέσεις WorldCom και Sprint. 
Ελπίζουµε ακόµη, πως θα δράσει µε εξίσου συνεπή τρόπο και τώρα µε την Time Warner και την AOL. Πάνω απ� όλα 
όµως είναι σηµαντικό µε αυτή την ευκαιρία να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό του δικαίου του 
ανταγωνισµού ειδικά στον τοµέα του κανονισµού περί ελέγχου των συγχωνεύσεων, και να προχωρήσει µε συνέπεια στις 
προσπάθειές της για µεταρρύθµιση. Ελπίζουµε πως κάτι τέτοιο δε θα επηρεάσει την πολιτική ανταγωνισµού.  
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Kauppi (PPE-DE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του τοµέα 
των τηλεπικοινωνιών � ενός τοµέα στον οποίο αναµένονται σήµερα από τους ενδιαφερόµενους φορείς επενδύσεις 
δισεκατοµµυρίων και µεγάλα έργα υποδοµής � προσπαθούν να βρουν εταίρους στην ιδιωτική αγορά, τηρώντας µάλιστα 
τους κανόνες της, δεν σηµαίνει τίποτα άλλο από µια αγορά που λειτουργεί µε φυσιολογικό τρόπο. Είναι προς το συµφέρον 
όλης της κοινωνίας να δηµιουργηθεί στην Ευρώπη ένα περιβάλλον δράσης που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις, µε άλλα 
λόγια στον ιδιωτικό τοµέα, να αναλαµβάνουν οι ίδιες το βάρος αυτών των έργων υποδοµής που είναι απαραίτητα για την 
κοινωνία.  Καθώς, επιπλέον, αυτές οι ίδιες επιχειρήσεις προσλαµβάνουν µε την ίδια ευκαιρία συµπληρωµατικό εργατικό 
δυναµικό, όπως είπατε σήµερα στην παρέµβασή σας, κύριε Monti, και ευνοούν έτσι την ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη, 
ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τους φόβους που εκδηλώνονται εκεί πέρα στην άλλη πλευρά της αίθουσας, όπου ανησυχούν 
µήπως αυτές οι απόλυτα συµφέρουσες για το σύνολο της κοινωνίας συγχωνεύσεις έχουν αρνητική επίπτωση  
στην απασχόληση στην Ευρώπη. 
 
Οι πολιτικοί και οι trust-busters, σαν τον κ. Monti, δεν πρέπει να επεµβαίνουν στην τρέχουσα εξέλιξη της αγοράς, εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει αρκετούς λόγους να πιστεύει ότι µια συγκεκριµένη συγχώνευση ενδέχεται να 
δηµιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να βλάψει έτσι τα συµφέροντα του καταναλωτή. Κύριε Rapkay, 
µπορείτε να είστε βέβαιος ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην αίθουσα αυτή που να θέλει µονοπώλια η ολιγοπώλια στην 
αγορά. Αυτά πρέπει πραγµατικά να περιορισθούν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, µε άλλα λόγια απαιτείται ορισµένη 
συνοχή. Μένει να φανεί δραστήρια η Επιτροπή, για να διασφαλίσει την καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά 
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σε όλους τους τοµείς, όπως αναφέρεται στο σηµείο 3 της κοινής πρότασης ψηφίσµατος. Πρέπει να εστιαστεί η προσοχή 
στον παγκόσµιο ανταγωνισµό, έναν τοµέα στον οποίο τώρα τελευταία παρουσιάζονται προβλήµατα, τουλάχιστον στην 
περίπτωση της αγοράς της Voice Stream από τη Deutsche Telecom. Θα επιθυµούσα επίσης, κύριε Monti, να ακούσω τις 
παρατηρήσεις σας για αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ, το εντελώς αντίθετο στους κανόνες του ΠΟΕ, να απαγορεύσει τις 
µεταφορές αδειών σε εταιρείες µε αλλοδαπούς ιδιοκτήτες.  

3-194 

Monti, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, επιθυµώ να ευχαριστήσω τους βουλευτές που παρενέβησαν για την προσοχή τους σ� 
αυτά τα θέµατα, για την εκτίµηση που τόσο γενναιόδωρα επέδειξαν για τις δραστηριότητες της Επιτροπής, καθώς επίσης 
για την στήριξή τους. Ζητώ συγνώµη γιατί θα πρέπει να είµαι σύντοµος, πολύ σύντοµος, στις απαντήσεις µου.  
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Κύριε Harbour, επισηµάνατε ένα καίριο σηµείο, δηλαδή την πρόληψη των τάσεων της αγοράς να προκαλέσουν 
προβλήµατα στις καινοτοµίες. Αυτό είναι, πράγµατι, ένα από τα βασικά µελήµατά µας. Αναφερθήκατε στο προσωρινό 
πόρισµα της επιτροπής οµότιµων. Χαίροµαι ιδιαίτερα που η οµάδα οµότιµων κατανόησε µε τόση σαφήνεια την ανάγκη 
για πολιτική ανταγωνισµού. Αρχίζουµε να διαµορφώνουµε ιδέες για το πώς θα παράσχουµε πρόσθετους πόρους εντός της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης ανταγωνισµού αλλά πρέπει πρώτα να διασφαλίσουµε την υποστήριξη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής. 
 
Η κ. Read, µεταξύ άλλων, υποστήριξε την απόφαση που λάβαµε στα τέλη του Ιουνίου για τις MCI WorldCom-Sprint. Η 
απόφαση εκείνη βασιζόταν σε µεγάλο αριθµό συλλογισµών, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεων των εργατικών 
ενώσεων; µολονότι αυτό δεν µας ώθησε διόλου να αποµακρυνθούµε στο ελάχιστο από τους κανονισµούς. 
 
Η κ. Read και άλλοι βουλευτές ανέφεραν ορισµένους τοµείς στους οποίους η Ευρώπη έχει το προβάδισµα,  όπως για 
παράδειγµα η κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς και η ψηφιακή τηλεόραση. Ένας ιδιαίτερα αποτελεσµατικός τρόπος να 
διατηρηθεί το προβάδισµα είναι να βοηθήσουµε την αγορά να λειτουργεί αποδοτικά. Αυτός είναι ο λόγος που επιµένουµε 
τόσο πολύ για µια πιο αυστηρή εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού υπό το πρίσµα της κατάστασης της αγοράς στην 
Ευρώπη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των εταιριών. Όταν οι εταιρίες δηµιουργούν ή εδραιώνουν τη δεσπόζουσα θέση 
τους χωρίς να προτείνουν τις απαραίτητες αντισταθµίσεις, δεν έχουµε άλλη επιλογή από το να εµποδίσουµε µια 
συγχώνευση, όπως κάναµε πρόσφατα στην περίπτωση που αφορούσε δύο ευρωπαϊκές εταιρίες, τη Volvo και τη Scania, οι 
οποίες, πράγµατι, έχουν έδρα στο ίδιο κράτος µέλος. Θα θέλαµε να κάναµε το ίδιο σε µιαν άλλη περίπτωση, στην οποία η 
µία εταιρία ήταν ευρωπαϊκή (Pechiney) και ή άλλη βορειοαµερικανική-καναδική (Alcan), αλλά η συγχώνευση 
ανακλήθηκε. Εξάλλου, αντιδράσαµε µε τον ίδιο τρόπο στην πρόσφατη περίπτωση των MCI Wellcome-Sprint, όπου και οι 
δύο εταιρίες ήταν αµερικανικές. Καθιερώσαµε εξαίρετη συνεργασία µε τους αµερικανούς οµόλογούς µας στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και στην Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου. 
 
Μια που αναφερόµαστε στις ΗΠΑ, πολλοί βουλευτές επέστησαν την προσοχή στους κινδύνους του νοµοσχεδίου Hollings. 
Είναι, απλώς, µια πρόταση, και ελπίζω ότι δεν θα γίνει νόµος, αν και αυτό εξαρτάται από τους Αµερικανούς οµολόγους 
σας. Ωστόσο, εάν όντως υιοθετηθεί θα το θεωρούσα προβληµατικό σηµάδι προστατευτισµού. Θα ήταν ατυχές εάν η 
ελευθέρωση που έχει σηµειώσει γιγάντια βήµατα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, αλλά και αλλού τα τελευταία χρόνια αρχίσει 
να οπισθοδροµεί στις ΗΠΑ. Εξάλλου, το νοµοσχέδιο κατά τη γνώµη µας είναι σαφώς ασύµβατο µε τις υποχρεώσεις των 
ΗΠΑ απέναντι στον ΠΟΕ και σε άλλες συµφωνίες για τις τηλεπικοινωνίες, και η Επιτροπή µέσω του συναδέλφου µου, κ. 
Pascal Lamy, κατέστησε αυτό το σηµείο σαφέστατο στους Αµερικανούς οµολόγους µας. Η Επιτροπή, επίσης, αντιτίθεται 
σθεναρά σε οποιαδήποτε παρόµοια νοµοθεσία στα κράτη µέλη µας. Για να διασκεδάσω τις ανησυχίες του κυρίου Gasòliba 
i Böhm, µόνο η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφαίνεται για συγχωνεύσεις σε κοινοτική κλίµακα. Όταν ένα κράτος 
µέλος παρεµβαίνει εσφαλµένα, η Επιτροπή είναι έτοιµη να διερευνήσει παρόµοιες παρεµβάσεις, όπως αποδείχθηκε πέρυσι 
σε µια περίπτωση που αφορούσε µια απόφαση προς την πορτογαλική κυβέρνηση. 
 
Ο κ. Ortuondo Larrea, ο κ. Markov, και ο κ. Rapkay αναφέρθηκαν στην εξαιρετικά σηµαντική περίπτωση των AOL-Time 
Warner. Θα δείξετε κατανόηση για το γεγονός ότι δεν µπορώ να πω πολλά πράγµατα αυτή τη στιγµή. Η προθεσµία για 
την απόφαση της Επιτροπής είναι η 24η Οκτωβρίου. Η ακρόαση για αυτή τη συγχώνευση διεξάγεται σήµερα και αύριο 
στις Βρυξέλλες. Εκφράσαµε τις ανησυχίες µας στις 22 Αυγούστου όταν εκδώσαµε την ανακοίνωση των αιτιάσεων και στα 
δύο µέρη. ∆εν υπάρχει τίποτα άλλο να προσθέσω επ� αυτού σε αυτό το στάδιο. 
 
Ο κ. Gallagher και ένας άλλος αξιότιµος βουλευτής αναφέρθηκαν στο σύστηµα κατανοµής των αδειών κινητής 
τηλεφωνίας τρίτης γενιάς. Οι διαγωνισµοί θα αυξήσουν τον αριθµό φορέων κινητής τηλεφωνίας στην Ένωση. 
Περισσότεροι παίκτες σηµαίνει περισσότερο ανταγωνισµό, οπότε δεν µπορούµε παρά να χαιρόµαστε για το αποτέλεσµα 
των διαγωνισµών από πλευράς ανταγωνισµού. 
 
Φυσικά, θα βεβαιωθούµε ότι οι όµιλοι που θα συσταθούν δεν θα οδηγήσουν σε εναρµονισµένες πρακτικές, επειδή οι 
συνδροµητές θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Έχει επισηµανθεί ότι τα ποσά που θα πληρωθούν στις κυβερνήσεις της ΕΕ 
για την έκδοση των αδειών είναι υπερβολικά υψηλά και προκειµένου να αποσβέσουν οι φορείς την αρχική τους επένδυση 
οι τιµές θα αυξηθούν για τους καταναλωτές και, ίσως, θα περιοριστεί η ανάπτυξη νέων εξελιγµένων υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. Όµως το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει σχέση µε τη νοµοθεσία ανταγωνισµού, ενώ η προσπάθεια καθιέρωσης 
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περιορισµών στον ανταγωνισµό προκειµένου να γίνει ευκολότερη η απόσβεση του κόστους θα καταδικαζόταν από τη 
νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 
 
Μολαταύτα, ανεξάρτητα από ποιο σύστηµα χρησιµοποιηθεί � διαγωνισµοί υποβολής προσφορών, καλλιστεία ή ό,τι άλλο 
τέλος πάντων � οι επακριβείς κανόνες των καλλιστείων ή των διαγωνισµών µπορεί να απαιτήσουν έλεγχο ώστε να 
διασφαλιστεί ότι, για παράδειγµα, δεν θα προτιµηθούν όσοι ήδη κατέχουν άδειες και ότι υπάρχουν εγγυήσεις για µη 
διακρατική µεταχείριση, διαφάνεια και αναλογικότητα. Οπότε, µολονότι τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν είτε 
έναν διαγωνισµό καλλιστείων είτε έναν διαγωνισµό υποβολής προσφορών ή ένα µίγµα των δύο, πρέπει να σεβαστούν τον 
νόµο περί ανταγωνισµού και την ειδική νοµοθεσία που διέπει τον τοµέα που αφορά την έκδοση αδειών, όπως επίσης και 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Επί τη ευκαιρία θα µπορούσα να αναφέρω ότι η Γ∆ ανταγωνισµού αυτόν τον καιρό ερευνά ένα παράπονο εναντίον των 
Κάτω Χωρών σε συνεργασία µε τη Γ∆ της κοινωνίας της πληροφορίας. Επίσης, διερευνούν ένα παράπονο κατά της 
Γαλλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, και της Γερµανίας, και τέλος, ερευνάµε, επίσης, έναν διαγωνισµό για το Παγκόσµιο 
Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Οπότε προσπαθούµε να 
επαγρυπνούµε στον βαθµό που όλοι σας το ζητάτε.  

3-196 

Ο αξιότιµος κ. Della Vedova φοβάται ότι ίσως υπάρχει πρόθεση να επιβαρυνθεί υπερβολικά µε κανονιστικές δεσµεύσεις η 
ανάπτυξη αυτού του κλάδου, του τόσο πολλά υποσχόµενου για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η 
Επιτροπή, από κανονιστική άποψη, προσπαθεί να διατηρήσει τις δεσµεύσεις στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο και ακριβώς για 
τον λόγο αυτό θεωρεί σηµαντικό να υπάρξει ένας πλήρης ρόλος για την πολιτική του ανταγωνισµού. 
 
Όσον αφορά τον πλουραλισµό, στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Della Vedova, µπορώ µόνο να υπενθυµίσω ότι, στον 
διακανονισµό που υπάρχει σήµερα στην Ευρώπη, τα κράτη µέλη µπορούν να υιοθετήσουν προστατευτικά µέτρα για τον 
πλουραλισµό. Αυτό αναγνωρίζεται στον κανονισµό για τις συγκεντρώσεις ως ένας από τους νόµιµους λόγους παρέµβασης 
των κρατών µελών, αρκεί φυσικά να στοχεύει µε συνέπεια στην προστασία του πλουραλισµού.  
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Παρατηρώ ότι η κ. Villiers µας καλεί να εφαρµόσουµε τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού µε αυστηρότητα. Ελπίζω να 
σταθούµε στο ύψος των προσδοκιών σας στο µέλλον, χωρίς να είµαστε προκατειληµµένοι κατά του µεγέθους αυτού καθ� 
εαυτού. Πρέπει να εξετάζουµε την κάθε περίπτωση µεµονωµένα. Το µέγεθος ενίοτε δηµιουργεί προβλήµατα. Ακόµη και 
µικρότερες εταιρείες δηµιουργούν προβλήµατα ανταγωνισµού και τότε καλούµαστε να παρέµβουµε. 
 
Τέλος, πολλοί βουλευτές � η κ. Read, ο κ. Markov, η κ. Ainardi, ο κ. Rapkay � αναγνώρισαν και τόνισαν τις θετικές 
συνέπειες της ανάπτυξης αυτού του τοµέα στην απασχόληση, αλλά εξέφρασαν, επίσης, την ανησυχία τους για τις 
κοινωνικές επιπτώσεις των συγχωνεύσεων. Πρέπει να είµαι πολύ σύντοµος σε αυτό το στάδιο. Εγείρονται δύο θέµατα. 
Όσον αφορά τις τελικές επιπτώσεις στην απασχόληση, πιστεύω ακράδαντα ότι όταν διατηρείται ο ανταγωνισµός, η 
απασχόληση συνήθως επωφελείται. Αυτό καταδεικνύεται πασιφανώς στην περίπτωση του τοµέα βιοµηχανίας των 
τηλεπικοινωνιών. Μολονότι όσοι ήδη κατέχουν άδειες ίσως απολύσουν ορισµένους εργαζοµένους, η απελευθέρωση έχει 
δηµιουργήσει µεγάλο αριθµό νεοεισερχοµένων παικτών που δηµιουργούν περισσότερη απασχόληση. 
 
Η Επιτροπή δείχνει σοβαρή µέριµνα για την προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Ολόκληρη η χρήση των 
µέσων πολιτικής της Επιτροπής και η αξιολόγηση των συγκεντρώσεων περιορίζεται αποκλειστικά σε πτυχές που 
καλύπτονται από τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Ωστόσο, η Επιτροπή επικροτεί τη συµµετοχή εκπροσώπων των 
εργαζοµένων στη διαδικασία ελέγχου των συγχωνεύσεων. Οι εκπρόσωποι έχουν το δικαίωµα ακρόασης σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Γνωρίζω εκ πείρας ότι οι απόψεις τους παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τις υπηρεσίες µου. 
 
Όλο και περισσότερο αυξάνεται η πεποίθησή µου ότι ο αυστηρός ανταγωνισµός είναι κοµβικό συστατικό µιας κοινωνικής 
οικονοµίας της αγοράς, είτε πρόκειται για τους παραδοσιακούς τοµείς είτε για τους νέους τοµείς και � τονίζω και τις δύο 
λέξεις �σε µια οικονοµία κοινωνική και σε µια οικονοµία της αγοράς.  

3-198 

Πρόεδρος. � Ευχαριστώ πολύ, κύριε Monti, για τη λεπτοµερή σας απάντηση. 
 
Έχω λάβει 4 προτάσεις ψηφίσµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Κανονισµού, για την περάτωση 
της παρούσας δηλώσεως6. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέµπτη.  

3-199 

                                                           
6 Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά. 
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Ανθρώπινη κλωνοποίηση 

3-200 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την ανθρώπινη κλωνοποίηση.  

3-201 

Busquin, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πρόσφατες επιστηµονικές πρόοδοι στον τοµέα των 
βιοεπιστηµών προσφέρουν πολύ σηµαντικές προοπτικές εφαρµογών αλλά θέτουν και ζητήµατα ηθικής τάξης που 
αγγίζουν την πλειοψηφία των συµπολιτών µας. Καθίσταται όλο και πιο σηµαντικό να προλάβουµε αυτά τα ηθικά 
ζητήµατα έτσι ώστε να τα εντάξουµε σε έναν ευρύτερο διάλογο µεταξύ επιστήµης και κοινωνίας. 
 
Στην ανακοίνωσή της τον Ιανουάριο του 2000, η Επιτροπή έδειξε ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένας πραγµατικός 
ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, αν δεν προαγάγουµε ταυτόχρονα έναν ευρωπαϊκό χώρο κοινών ηθικών αξιών στην Ευρώπη. 
Γι' αυτό το σκοπό, η Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως η ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ των επιτροπών 
δεοντολογίας στην Ευρώπη και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τοµέα της ηθικής αξιολόγησης των ερευνητικών 
προγραµµάτων. 
 
Η θεραπευτική κλωνοποίηση ή, πιο συγκεκριµένα, η χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς εµβρυικών στελεχιαίων κυττάρων 
που λαµβάνονται µε τεχνικές κλωνοποίησης, είναι ένα παράδειγµα των δεοντολογικών ζητηµάτων που θέτουν τα ραγδαία 
επιστηµονικά επιτεύγµατα των βιοεπιστηµών. Η τεχνική αυτή της θεραπευτικής κλωνοποίησης παρουσιάζει µία όλως 
ιδιαίτερη ευαισθησία για προφανείς λόγους πολιτιστικής, θρησκευτικής, ή ηθικής τάξης. 
 
Η έκθεση της οµάδας των βρετανών εµπειρογνωµόνων που δηµοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου αναγνωρίζει το µεγάλο 
ενδιαφέρον των ερευνών γύρω από τα ανθρώπινα εµβρυικά στελεχιαία κύτταρα και τις θεραπευτικές εφαρµογές τους. Η 
έκθεση αυτή προτείνει να επιτραπεί η έρευνα σε αυτόν τον τοµέα και, συγκεκριµένα, η χρήση εµβρύων που 
συλλαµβάνονται µε κλωνοποίηση µε την τεχνική της αντικατάστασης του πυρήνα, συστήνοντας όµως ένα σαφές νοµικό 
και δεοντολογικό πλαίσιο. Η δηµοσίευση αυτής της έκθεσης προκάλεσε πολλές τοποθετήσεις σε όλη την Ευρώπη και 
επέτρεψε µία πραγµατική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έξω από τους σχετικούς επιστηµονικούς κύκλους. Όπως 
ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρόεδρος Prodi σε δελτίο τύπου, η Επιτροπή όχι µόνο δεν έχει σκοπό να σωπάσει αλλά, 
αντίθετα, επιθυµεί να αναπτύξει έναν ενηµερωµένο διάλογο σε στενή σχέση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Ο σεβασµός της εθνικής ταυτότητας των κρατών µελών είχε ως συνέπεια η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει 
στα κράτη την αρµοδιότητα να νοµοθετούν στον ηθικό τοµέα. Εκ των πραγµάτων, υπάρχει µεγάλη ποικιλία νοµοθεσιών ή 
νοµοθετικών κενών, η οποία αντικατοπτρίζει τις πολύ διαφορετικές ευαισθησίες των χωρών της Ένωσης. Εντούτοις, η 
κοινοτική δράση στον τοµέα της βιοτεχνολογικής έρευνας βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις πλέον αυστηρές 
θεµελιώδεις ηθικές αρχές, σεβόµενη τις εθνικές ευαισθησίες. Αυτό ισχύει στην κοινοτική νοµοθεσία για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, η οποία βασίζεται ρητά στο σεβασµό των θεµελιωδών αξιών, που 
εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του ανθρώπου και επιβεβαιώνει την αρχή σύµφωνα µε την οποία το 
ανθρώπινο σώµα, σε όλα τα στάδια της δηµιουργίας ή της ανάπτυξής του, συµπεριλαµβανόµενων των στελεχιαίων 
κυττάρων, καθώς και η απλή ανακάλυψη ενός από αυτά τα στοιχεία ή ενός από αυτά τα προϊόντα, συµπεριλαµβανόµενης 
της µερικής αλληλουχίας ενός ανθρώπινου γονιδίου, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ευρεσιτεχνίας. 
 
Η νοµοθεσία αυτή απαγορεύει την έκδοση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για την ανθρώπινη αναπαραγωγική κλωνοποίηση 
και την εµπορευµατοποίηση εµβρύων ή στοιχείων του ανθρώπινου σώµατος. Μολονότι ρυθµίζει τους όρους προστασίας 
των εφευρέσεων που βασίζονται στην βιολογική ύλη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η οδηγία δεν έχει ως στόχο να καθορίσει 
τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες διεξάγεται η ίδια η επιστηµονική έρευνα. 
 
Όσο αφορά την έρευνα, η ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τον βιοϊατρικό τοµέα εδώ και πολλά χρόνια. Το πέµπτο 
πρόγραµµα πλαίσιο, που υιοθετήθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία της συναπόφασης, σέβεται τις θεµελιώδεις ηθικές αξίες 
και στηρίζεται στη γνωµοδότηση που εξέδωσε η ευρωπαϊκή οµάδα δεοντολογίας πριν από την υιοθέτηση του 
προγράµµατος πλαισίου. Έτσι, αποκλείονται απολύτως ρητά οι έρευνες γύρω από τις τεχνικές κλωνοποίησης για 
αναπαραγωγικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Επίσης, η κλωνοποίηση ζώων περιορίζεται σε σκοπούς που δικαιολογούνται 
για δεοντολογικούς λόγους, εφ' όσον οι σχετικές διαδικασίες δεν προκαλούν ανώφελο πόνο. 
 
Το πρόγραµµα πλαίσιο, που διαδραµατίζει και έναν ρόλο πρόληψης, στηρίζει σήµερα τις µελέτες βιοηθικής για τους 
πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη των τεχνικών κλωνοποίησης. Άλλωστε, σε εξέλιξη βρίσκονται συµπληρωµατικές 
προσεγγίσεις της θεραπευτικής κλωνοποίησης µε στόχο την τελειοποίηση νέων τεχνικών κυτταρικής θεραπείας, ιδίως 
µέσω των πολύ σηµαντικών εργασιών που χρησιµοποιούν στελεχιαία κύτταρα ενηλίκων. Οι έρευνες αυτές διεξάγονται µε 
σεβασµό των θεµελιωδών δεοντολογικών αρχών και των ισχυόντων εθνικών κανόνων. 
 
Θέλω να υπογραµµίσω ότι οι δεοντολογικές πτυχές λαµβάνονται συστηµατικά υπόψη στην αξιολόγηση των προτάσεων 
ενώ οι προτάσεις που αφορούν τα πλέον ευαίσθητα δεοντολογικά ζητήµατα υπόκεινται σε εξονυχιστική δεοντολογική 
αξιολόγηση. Η Επιτροπή αναµένει µε µεγάλο ενδιαφέρον τη γνωµοδότηση για τη χρήση των ανθρώπινων στελεχιαίων 
κυττάρων που θα δηµοσιεύσει η ευρωπαϊκή οµάδα δεοντολογίας το Νοέµβριο αυτού του έτους. Η οµάδα αυτή έχει 



68  06/09/2000 

αποδείξει την ανεξαρτησία της και την ικανότητά της επάνω σε πολύ τεχνικά και ταυτόχρονα πολύ ευαίσθητα θέµατα. Η 
γνωµοδότηση αυτή, όπως και οι προηγούµενες, θα έχει ασφαλώς µεγάλη σηµασία για την πλαισίωση της κοινοτικής 
πολιτικής για την έρευνα. 
 
Γενικότερα, η οµάδα ειδικών υψηλού επιπέδου για τις βιοεπιστήµες, που συστάθηκε πρόσφατα µε δική µου πρωτοβουλία, 
θα µας βοηθήσει να αναπτύξουµε έναν πραγµατικό διάλογο ανάµεσα στον κόσµο της έρευνας και την κοινωνία, στον 
τοµέα των βιοεπιστηµών. Το φόρουµ συζήτησης που θα οργανωθεί από την οµάδα στις 6 και 7 Νοεµβρίου, στις 
Βρυξέλλες, και στο οποίο προσκαλώ, όπως είναι ευνόητο, όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη αυτού του Σώµατος, 
αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό στάδιο για την εγκαθίδρυση αυτού του διαλόγου. Έτσι, µολονότι δεν σκοπεύει ούτε να 
νοµοθετήσει ούτε να εναρµονίσει τη νοµοθεσία στον τοµέα της δεοντολογίας, η Επιτροπή θέλει να συµβάλει στη 
συζήτηση, σεβόµενη την πολιτιστική πολυµορφία µας και τις ευρωπαϊκές ευαισθησίες µας. Πρόκειται για έναν από τους 
στόχους του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, ο οποίος οικοδοµείται βήµα-βήµα.  

3-202 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE 
Προέδρου 

3-203 

Lannoye (Verts/ALE). - (FR) Θα ήθελα να θέσω ένα ζήτηµα για τη διάταξη των εργασιών. 
 
Ο κ. Busquin έκανε µόλις µία δήλωση για την κλωνοποίηση. Πότε θα λάβει χώρα η συζήτηση;  

3-204 

Πρόεδρος. - Στις 17.00, δηλαδή αµέσως µετά από τη συζήτηση για τη διεύρυνση.  

3-205 

Προτάσεις του κ. Verheugen σχετικά µε τη διεύρυνση 

3-206 

Πρόεδρος. - Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την ανακοίνωση για τη δήλωση του κ. Verheugen, για τη διεύρυνση. 
 
Χαιρετίζω την άφιξη του προέδρου κ. Romano Prodi και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. 
 
Σας επισηµαίνω ότι ο πρόεδρος, κ. Prodi, πρέπει να φύγει στις 16:35 για να µεταβεί στη Νέα Υόρκη, για τη συνάντηση 
της Χιλιετηρίδας. Τον ευχαριστούµε, ωστόσο, που επέµενε να παραστεί στην συζήτηση αυτή και, χωρίς περαιτέρω 
χρονοτριβή, του δίνω τον λόγο.  

3-207 

Prodi, Επιτροπή. � Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλησα να κάνω προσωπικά µία δήλωση σ� αυτήν την Ολοµέλεια, 
µαζί µε τον Επίτροπο Verheugen, για να διευκρινίσω το πολιτικό νόηµα της συνέντευξής του της 2ας Σεπτεµβρίου στην 
Süddeutsche Zeitung και το πολιτικό νόηµα µιας σειράς δηλώσεων στον Τύπο, που την ακολούθησαν. Εντός ολίγου ο 
Επίτροπος Verheugen θα σας εξηγήσει επακριβώς το γράµµα και το πνεύµα των όσων είπε. 
 
Σε ό,τι µε αφορά, προτίθεµαι να επαναλάβω επίσηµα ενώπιόν σάς, των Μελών του Κοινοβουλίου, την άνευ όρων 
δέσµευση της Επιτροπής µου να προωθήσει το εξαιρετικό εγχείρηµα της διεύρυνσης. Έχω υπογραµµίσει επανειληµµένα 
ότι η διεύρυνση αποτελεί το πλέον σηµαντικό καθήκον που έχει αναλάβει ποτέ αυτή η Επιτροπή, αναλαµβάνοντας τη 
δέσµευση να την προωθήσει στον σωστό δρόµο. 
 
Αυτή η νέα σελίδα στην ιστορία της Ένωσης πρέπει να γραφτεί το συντοµότερο δυνατό, σύµφωνα µε τους στόχους που 
έχουν θέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και η ίδια η Επιτροπή και που έχουν παρουσιασθεί πολλάκις σ� αυτήν την 
Ολοµέλεια. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρόκειται για µια διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη από πολιτικής απόψεως και 
µε τη δική σας σθεναρή και διαρκή υποστήριξη η Επιτροπή προωθεί την διαπραγµατευτική διαδικασία κατά τρόπο 
διαφανή και αντικειµενικό, µε απόλυτο σεβασµό στους κανόνες της εντολής που µας έχει ανατεθεί. 
 
Εκ µέρους των δηµοκρατιών των χωρών που θα ενταχθούν στην Ένωση, βρίσκεται σε εξέλιξη µια τεράστια προσπάθεια, 
που κινδυνεύει διαρκώς να υποβαθµιστεί. Σ� αυτή την προσπάθεια, πάντως, πρέπει να αντιστοιχεί από την πλευρά µας µια 
µεγάλη πολιτική γενναιοδωρία. Αυτή η γενναιοδωρία πρέπει να εκφρασθεί µε πολλούς τρόπους. Η πρώτη πράξη 
γενναιοδωρίας, που δεν µπορώ παρά να επαναλάβω για ακόµα µια φορά, είναι ότι η Ένωση πρέπει να είναι έτοιµη να 
ανοίξει τις θύρες της στα νέα µέλη µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003. Κατά συνέπεια, το βασικό καθήκον που περιµένει την 
Ένωση για να τακτοποιήσει τα του οίκου της είναι να συµφωνήσει στη Νίκαια, στο τέλος του τρέχοντος έτους, µία 
θεσµική µεταρρύθµιση υψηλής ποιότητας, για να αποφευχθεί η αποδυνάµωση του συστήµατός µας. 
 
Υπάρχει µετά και µία άλλη πτυχή της πολιτικής γενναιοδωρίας που είναι χρέος µας να επιδείξουµε:  και αυτή είναι ότι 
πρέπει όλοι µας να προσπαθήσουµε να συγκεντρώσουµε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση µεταξύ των πολιτών υπέρ της 
διαδικασίας της διεύρυνσης. Από την πλευρά µου, φοβάµαι ότι η κοινή γνώµη δεν έχει ακόµα πεισθεί επαρκώς. 
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Η αναζήτηση δηµοκρατικού ερείσµατος για αυτό το ιστορικής εµβέλειας εγχείρηµα δεν αντανακλά, βέβαια, από την 
πλευρά µας τη βούληση να επιβραδύνουµε αυτή τη διαδικασία, αλλά µαρτυρεί αντίθετα την επιθυµία µας να την 
ενισχύσουµε. Το ποιοι θα είναι οι τρόποι και τα κατάλληλα µέσα για την εξασφάλιση αυτού του ερείσµατος στα κράτη 
µέλη ή στις υποψήφιες χώρες είναι προφανώς ένα ζήτηµα που πρέπει να το αποφασίσουν τα ίδια. Ιδιαίτερα, οι εθνικές 
διαδικασίες κύρωσης της διεύρυνσης αποτελούν ζητήµατα εθνικής τάξεως. ∆εν είναι βέβαια πρόθεση της Επιτροπής, ούτε 
και του Επιτρόπου Verheugen, να παρέµβουν σ� αυτή τη συζήτηση. 
 
Παρόλα αυτά � κι� αυτό είναι µια άλλη συζήτηση � ο καθένας από εµάς πρέπει να συµβάλει και να εξηγήσει στους 
συµπολίτες του τι ακριβώς διακυβεύεται. Εισέπραξα πάντοτε από την πλευρά του Κοινοβουλίου, ενώπιον του οποίου 
κάθοµαι, την πλήρη δέσµευση να κάνει ακριβώς αυτό: να εξηγεί, να εξηγεί, να εξηγεί στους συµπολίτες µας ότι η 
διεύρυνση δεν αποτελεί απειλή, αλλά  ιστορική ευκαιρία από κάθε άποψη, που στόχο της καταρχήν έχει την ειρήνη στην 
ήπειρό µας. 
 
Η ειλικρινής δέσµευση όλων των Επιτρόπων να προωθήσουν τις πολιτικές του Σώµατος είναι ένα ξεχωριστό σηµείο της 
Προεδρίας µου και αυτή η Ολοµέλεια γνωρίζει πως, αν χρειαστεί, δεν µου λείπουν τα κατάλληλα µέσα για να διασφαλίσω 
το σεβασµό σ� αυτές. 
 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, είµαι βαθύτατα πεπεισµένος πως ο Günter Verheugen συµµερίζεται πλήρως την πολιτική 
της Επιτροπής, µια πολιτική που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει σε πολλές ευκαιρίες. Έχω συνεπώς πλήρη 
εµπιστοσύνη στην ικανότητά του να οδηγήσει σε ταχεία και θετική κατάληξη τις διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-208 

Verheugen, Επιτροπή. - Κυρία Πρόεδρε, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, είµαι ιδιαιτέρως ευγνώµων γι� αυτήν τη συζήτηση, 
διότι µου δίνει την ευκαιρία να δώσω ορισµένες τελικές διευκρινίσεις για τη συνέντευξη η οποία προκάλεσε αυτήν τη 
θύελλα. 
 
Στη συνέντευξη αυτή, σε προσωπική βάση και αναφερόµενος σε πλαίσια καθαρά γερµανικά, είπα πως θα µπορούσαν να 
αποβούν χρήσιµα τα δηµοψηφίσµατα για να εµπλακούν περισσότερο οι πολίτες σε µεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια, τα οποία 
µεταβάλλουν τη συνταγµατική φύση του κράτους. Ως παράδειγµα σε αυτό έφερα τη συνθήκη του Μάαστριχτ, και όχι τη 
διεύρυνση. Εν τέλει είπα επίσης, πως αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπεται στο γερµανικό Σύνταγµα. Λυπούµαι 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, που αυτή η δήλωση ερµηνεύτηκε σαν να είχα συνηγορήσει υπέρ δηµοψηφίσµατος 
για τη διεύρυνση. Καθιστώ σαφές πως τέτοιο αίτηµα δεν διετύπωσα, ούτε για τη Γερµανία, ούτε για οποιοδήποτε άλλο 
κράτος. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Αν διαβάσει κανείς το κείµενο αµερόληπτα και δεν στηριχθεί σε αναφορές από δεύτερο χέρι, δεν µπορεί παρά να 
καταλήξει στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα. 
 
Ποιο όµως ήταν το πραγµατικό µήνυµα; Το µήνυµα ήταν: Θέλουµε τη διεύρυνση και τη θέλουµε όσο είναι δυνατό πιο 
γρήγορα και όσο χρειάζεται εις βάθος. Πάρα πολλά είναι τα µέλη του Κοινοβουλίου που γνωρίζουν πως εδώ και ένα 
χρόνο κοπιάζω και µε πάθος προσπαθώ να καταστήσω σαφές στους πολίτες των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και των 
κρατών-µελών ότι πράγµατι θέλουµε αυτά τα νέα µέλη. 
 
Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δώσω ψυχή σε µια διαδικασία η οποία θα µπορούσε εύκολα να µετατραπεί σε 
καθαρά τεχνικό ζήτηµα. Θέλουµε να εξασφαλίσουµε την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλουµε 
να δώσουµε στις νεαρές δηµοκρατίες την ευκαιρία να συµµετάσχουν επί ίσοις όροις στην πολιτική και οικονοµική εξέλιξη 
της Ευρώπης. Θέλουµε να ενισχύσουµε περισσότερο το ρόλο της Ευρώπης στον διεθνή ανταγωνισµό. Εδώ εναλλακτικές 
δεν υπάρχουν. Ο απολογισµός από την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής Prodi είναι θετικός. Οι εκθέσεις 
προόδου, τις οποίες θα υποβάλει η Επιτροπή το φθινόπωρο, θα δείξουν πως οι υποψήφιες χώρες έχουν πραγµατοποιήσει 
σηµαντικά βήµατα και σύντοµα θα είναι ώριµες για ένταξη. 
 
Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει νέα στοιχεία για τη διαπραγµατευτική στρατηγική το φθινόπωρο, τα οποία θα 
επιτρέψουν την ανάπτυξη υψηλότερων ρυθµών στις διαπραγµατεύσεις και την εξέταση των καίριων σηµείων των 
διαπραγµατεύσεων. 
 
Θέλω να καταστήσω σαφές πως οι πρόοδοι αυτές είναι δυνατές µόνο σε στενή συνέργια µε τα κράτη µέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ ρητώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαίρετη συνεργασία, και για την µέχρι 
της παρούσης αµέριστη υποστήριξη που µου προσέφερε. Αναγνωρίζω επίσης σαφώς τον θετικό ρόλο τον οποίο 
διαδραµατίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα µέλη του στην προσπάθεια να ενηµερωθούν οι άνθρωποι στην Ευρώπη 
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για αυτό το ιστορικό σχέδιο. Ανέκαθεν υπεστήριζα πως πρέπει να κερδίσουµε την κατά το δυνατό ευρύτερη υποστήριξη 
του πληθυσµού και να εξηγήσουµε σε µία ευρεία συζήτηση µε τους πολίτες τα µεγάλα πλεονεκτήµατα από την ένταξη 
νέων κρατών µελών. 
 
Πρέπει να πείσουµε τους ανθρώπους πως η διεύρυνση θα παρουσιάσει πολιτικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την 
αρχή και για τις δύο πλευρές. Χρειαζόµαστε έναν ευρύ δηµοκρατικό διάλογο για το ιστορικό αυτό σχέδιο. Αυτή ήταν η 
βασική ιδέα που µε καθοδήγησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
∆εν αποτελεί διόλου πρόθεση της Επιτροπής - και πολύ λιγότερο δική µου - να εισαγάγει οιεσδήποτε νέες πολιτικές 
συνθήκες στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων ή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Η στρατηγική έχει ορισθεί από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ακολουθεί πιστά. 
 
Και όπως µόλις είπε ο πρόεδρος Prodi, είναι αυτονόητο πως οι συνθήκες ένταξης θα επικυρωθούν στο κάθε κράτος µέλος 
αναλόγως της εκάστοτε εννόµου τάξεως. Για εµένα προκύπτουν τρία συµπεράσµατα: Καταρχάς πρέπει να αναπτύξουµε 
µια ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης στα κράτη µέλη και στα υποψήφια κράτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τις 
απαραίτητες για αυτό προετοιµασίες. ∆εύτερον, όπου υπάρχουν ανησυχίες και φόβοι, πρέπει όχι να τους αποφεύγουµε, 
αλλά να συνοµιλούµε ανοικτά µε τους πολίτες· πρέπει να τους βοηθήσουµε,� 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
... να αδράξουν τις νέες ευκαιρίες και να αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις. Αναφέροµαι ειδικότερα στις µεθοριακές 
περιοχές. Και σε αυτόν τον τοµέα η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα σχέδιο. 
 
Και τρίτον πρέπει θέµατα, τα οποία είναι φορτισµένα µε φόβους και έντονα συναισθήµατα, - και τέτοια υπάρχουν στη 
διαδικασία για τη διεύρυνση, όπως π.χ. η µετανάστευση - να τα αντιµετωπίσουµε µε τη µέγιστη σύνεση. Υπάρχουν όµως 
τρόποι και δυνατότητες, για να επιλυθούν αυτά τα προβλήµατα, και οι σχετικές αποφάσεις πρέπει και θα ληφθούν 
εγκαίρως και αναλόγως του προβλήµατος. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-209 

Poettering (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ευχόµουν να µη χρειαζόταν να διεξαγάγουµε σήµερα 
αυτήν τη συζήτηση. Εδώ η βάση της συζητήσεως είναι ένα βαρυσήµαντο περιστατικό, ένα βαρυσήµαντο πολιτικό 
σφάλµα. Ύστερα από τα όσα ακούσαµε µόλις από τον Πρόεδρο Prodi και τον Επίτροπο Verheugen, ελπίζω πως µετά τη 
συζήτηση θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. 
 
∆εν ζητήσαµε δήλωση του Προέδρου, αλλά δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Eίµαι βέβαια σαφώς ευγνώµων προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής κύριο Prodi, διότι θεώρησε την υπόθεση τόσο σοβαρή, ώστε να εκφράσει ο ίδιος θέση. Κύριε 
Επίτροπε Verheugen, διάβασα πολλές φορές προσεκτικά τη συνέντευξή σας. Πριν φτάσω στην ουσία, θα ήθελα να 
επισηµάνω την ακόλουθη φράση, η οποία µε αφήνει άναυδο και συγκλονισµένο. Αυτό το λεω µε απόλυτη ψυχραιµία, 
γιατί πιστεύω σε κάθε λέξη την οποία ήρεµα εδώ διατυπώνω, και γιατί αντικατοπτρίζει τις πεποιθήσεις µου. 
 
Ο κύριος Verheugen στην συνέντευξη: «Μια από τις τραγικές εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι πως το Κοινοβούλιο 
είναι οµόφωνο σε ένα πράγµα, στην αντίθεση στην Επιτροπή» Κύριε Verheugen, τι αντίληψη έχετε για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο; ∆εν θα ήσασταν στη θέση που είστε, αν δεν είχατε λάβει την έγκρισή µας. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Το αξιώ εκ µέρους της οµάδος µου, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Prodi γνωρίζει, ότι θεωρούµε εαυτούς κατ΄αρχήν 
συµµάχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν πρόκειται για διαφύλαξη των συνθηκών, όταν πρόκειται για ανάµειξη του 
κυρίου Patten στη εξωτερική πολιτική, όταν πρόκειται να µην έχουµε γραµµατειακή υποδοµή. Στέκουµε στο πλευρό της 
Επιτροπής, και παρακαλούµε να το αναγνωρίζετε, και να µην µας µειώνετε λέγοντας πως καταρχήν είµαστε σε αντίθεση 
µε την Επιτροπή και µόνο σε αυτό το θέµα συµφωνούµε στο Κοινοβούλιο. Απορρίπτω αυτήν την ιδέα απερίφραστα. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Το απορρίπτω αυτό, διότι παρακαλώ η εργασία µας να νοείται ως υποστήριξη προς την Επιτροπή. Έχουµε κοινό έργο να 
επιτελέσουµε γι΄αυτήν την Ευρώπη. 
 
Τώρα στα περιστατικά αυτά καθεαυτά. Είπατε, πως αν διαβάσει κανείς αµερόληπτα το κείµενό σας, θα µπορούσε να 
καταλήξει σε άλλο συµπέρασµα. Πιστεύω - κι αυτή είναι η πανευρωπαϊκή συζήτηση -, πως διαβάζοντας το κείµενο αυτό 
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µε αµεροληψία, θα κατέληγε κανείς ακριβώς σε αυτά τα συµπεράσµατα που κοµίσαµε στον δηµόσιο διάλογο. Κύριε 
Verheugen, είµαι ευγνώµων γι΄αυτό και το αναγνωρίζω ρητώς ότι θέλετε να πείτε πως δεν θα δηµιουργηθούν νέες 
προϋποθέσεις. Έτσι καθίσταται άπαξ δια παντός σαφές, αυτό που είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ότι εσείς δεν 
υποστηρίζετε πλέον πως ένα δηµοψήφισµα από το κράτος καταγωγής σας, θα έπρεπε να αποτελέσει τη βάση για τη 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. ∆ιότι αρκετοί διερωτώνται µήπως πίσω από την παρατήρηση αυτή του Επιτρόπου 
Verheugen κρύβεται µια στρατηγική. Υπάρχουν µάλιστα και άλλες προσωπικότητες - δεν θέλω να εισαγάγω κοµµατικές 
πολιτικές στη συζήτηση - π.χ. µια σηµαντική προσωπικότητα από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, από τον 
ίδιο πολιτικό χώρο µε εσάς, έθιξε ακριβώς αυτό το αίτηµα για δηµοψήφισµα. Είµαι όµως ευτυχής που αυτό 
διευκρινίστηκε σήµερα. 
 
(∆ιαµαρτυρίες) 
 
Μην εξάπτεστε, είµαι ευτυχής που συµφωνήσαµε να συζητήσουµε αυτό το ζήτηµα, γιατί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως είναι το ζήτηµα του µέλλοντος της ευρωπαϊκής ηπείρου στον 21ο αιώνα. Είναι κρίσιµο για το µέλλον να 
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόµο η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Θα πρέπει τώρα από κοινού να ωθήσουµε τις κυβερνήσεις, για να στεφθεί µε επιτυχία η σύνοδος της Νίκαιας. Αυτό θα 
πρέπει να το κάνουµε από κοινού και να αναγνωρίσουµε οι µεν στους δε καλή πρόθεση. Το σηµαντικότερο είναι - εν ώ 
µέτρω κατανοώ το τµήµα εκείνο των δηλώσεών σας, στο οποίο συµφωνούµε πλήρως -, να κερδίσουµε τους ανθρώπους 
στις χώρες µας υπέρ της διευρύνσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για να συνοδοιπορήσουν σ΄ αυτόν τον δρόµο. Εµείς, ως 
Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είµαστε σταθερά δεσµευµένοι σε αυτό το ζήτηµα. Γιατί οι άνθρωποι στην 
Κεντρική Ευρώπη ήταν εκείνοι οι οποίοι κατέστησαν δυνατή την αλλαγή και την κατάρρευση του Κοµµουνισµού. Η 
ενότητα της Γερµανίας δεν θα είχε καταστεί δυνατή χωρίς Solidarnosc στην Πολωνία. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Ας πάρουµε λοιπόν τώρα - και απευθύνω γι΄αυτό έκκληση προς την Επιτροπή και προς όλους εµάς � µαζί αυτόν τον 
δρόµο της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο συµφωνεί οµόφωνα, πως πρέπει µαζί να περπατήσουµε αυτόν τον δρόµο. Κύριε 
Verheugen, θέλω να σας παρακαλέσω να αναγνωρίσετε αυτήν τη στάση. Στέκουµε καταρχήν στο πλευρό της Επιτροπής, 
όταν πρόκειται για την εξέλιξη της Ευρώπης στο µέλλον, για την ενότητα της ηπείρου µας και τη διεύρυνση, διότι οι λαοί 
της Κεντρικής Ευρώπης θέλουν να είναι κοµµάτι της κοινότητας αξιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολιτική και 
ηθική µας υποχρέωση να κάνουµε τα πάντα, ώστε αυτή η διεύρυνση να γίνει πραγµατικότητα το ταχύτερο δυνατό. Αυτό 
προς το συµφέρον της ασφάλειας, της ειρήνης και της ελευθερίας της ευρωπαϊκής µας ηπείρου. 
 
(Ζωηρά χειροκροτήµατα)  

3-210 

Hänsch (PSE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Verheugen, είπατε πως τη συνέντευξή σας 
την εννοούσατε σε καθαρά γερµανικά πλαίσια. Εδώ όµως δεν πρόκειται για εσωτερικό γερµανικό πρόβληµα. Το δε 
γεγονός πως µίλησε ο Poettering πριν και τώρα εγώ δεν σηµαίνει πως είναι γερµανο - γερµανική η συζήτηση. 
 
Οι δηλώσεις σας, κύριε Verheugen, προκάλεσαν έκπληξη, εκνευρισµό, και µάλιστα θυµό στη Σοσιαλιστική Οµάδα. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
∆εν πρόκειται εδώ για την αξία ή την απαξία των δηµοψηφισµάτων για τη δηµοκρατία και τη συµµετοχή των πολιτών σε 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ως οµιλητής εξ ονόµατος της οµάδος µου, δεν θα µιλήσω για την ενδογερµανική 
συζήτηση που αφορά τέτοια δηµοψηφίσµατα και τα σχετικά. Είναι αυτονόητο πως το κάθε κράτος-µέλος αποφασίζει για 
την ένταξη νέων κρατών βάσει των κανόνων του Συντάγµατός του, και το ίδιο κάνει και η Γερµανία. Επειδή όµως 
ακριβώς το γερµανικό Σύνταγµα δεν προβλέπει ένα τέτοιο δηµοψήφισµα, οι δηλώσεις νοήθηκαν ως έκκληση για την 
καθιέρωση του δηµοψηφίσµατος, και µάλιστα ως απόπειρα να αναβληθεί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
ανατολάς. Γνωρίζω, κύριε Επίτροπε, πως δεν ήταν αυτή η πραγµατική σας πρόθεση. ∆ηµιουργήθηκε όµως αυτή η 
εντύπωση, και πρέπει να διασκεδασθεί. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Η Σοσιαλιστική Οµάδα θέλει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δέσµευση, την οποία ανέλαβε έναντι της Ανατολικής 
Ευρώπης. Θέλουµε, να προχωρήσουν µε γρήγορους και σταθερούς ρυθµούς οι διαπραγµατεύσεις και να διεξαχθούν µέχρι 
τέλους µε σύνεση. Απορρίπτουµε τη δηµιουργία νέων εµποδίων προ εντάξεως. Αυτό όµως ισχύει και για ορισµένες 
δηλώσεις από τη δική σας οµάδα, κύριε Poettering, όσον αφορά, επί παραδείγµατι, τη στάση του ΕΛΚ έναντι της ένταξης 
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 
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(Χειροκροτήµατα) 
 
Η οµάδα µου, η σοσιαλιστική οµάδα, χαιρετίζει το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Prodi και ο Επίτροπος 
Verheugen προέβησαν σήµερα εδώ στις απαραίτητες διευκρινίσεις. Σας είµεθα ευγνώµονες γι΄αυτό. Αυτή η διευκρίνιση 
µας αρκεί. 
 
Τώρα φυσικά θα µπορούσαµε να πούµε: "Romano" locuto, causa finita (ο Romano µίλησε, η αιτία έγινε κατανοητή).. 
 
(Γέλια) 
 
Όµως δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα, διότι το βασικό πρόβληµα, στο οποίο αναφερθήκατε, Επίτροπε Verheugen, είναι 
ένα βασικό πρόβληµα, µε το οποίο ερχόµαστε όλοι αντιµέτωποι: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, οι Κυβερνήσεις, τα Κόµµατα στα κράτη µέλη. Το βασικό πρόβληµα είναι πώς θα ενηµερώσουµε τον 
κόσµο στα κράτη µέλη για την ένταξη κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, πώς θα τους πείσουµε και θα τους κερδίσουµε 
υπέρ αυτής της εντάξεως. Αυτό είναι το αποφασιστικό µας καθήκον. Ωστόσο εδώ έχουµε όλοι ελλείψεις. Θα τα 
καταφέρουµε µόνο, αν εξηγούµε διαρκώς στους ανθρώπους πως το µέγεθος του προβλήµατος είναι ανάλογο του µεγέθους 
της ευκαιρίας, που προσφέρεται σε όλους µας στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να εξηγήσουµε. Γι΄αυτό πρέπει, εσείς, κύριε 
Πρόεδρε της Επιτροπής και κύριε Επίτροπε, γι΄αυτό πρέπει και όλοι εµείς να ξεφύγουµε από τα γραφειοκρατικά µας 
λαγούµια των λεπτοµερειών και των επιφυλάξεων. Ας αναγάγουµε αυτό που κάνουµε στα ιστορικά ύψη, εκεί όπου 
πράγµατι είναι η θέση του. 
 
Η γενιά των πολιτικών της δεκαετίας του ΄50 - Adenauer, Monnet, Schuman και άλλοι - είχε την παρρησία και την 
ενόραση να άρει την αιώνια διαπάλη µεταξύ Γερµανίας και Γαλλίας µέσα σε µία Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να ξεκινήσει 
την ένωση των λαών της Ευρώπης στη ∆ύση. 
 
Η δική µας γενιά πολιτικών, Κυρίες και Κύριοι, η δική σας και η δική µου, έχει για πρώτη φορά εδώ και χίλια χρόνια την 
ευκαιρία να συνενώσει όλους τους λαούς της Ευρώπης σε µία κοινότητα επί τη εκουσία βάσει της ειρήνης και της 
δηµοκρατίας. Αυτήν την ευκαιρία δεν µπορούµε να την καταστρέψουµε, αυτήν την ευκαιρία δεν µπορούµε να τη 
χάσουµε. 
 
(Χειροκροτήµατα)  
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Cox (ELDR). � (EN) Κυρία Πρόεδρε, σήµερα µας δίδεται µια σηµαντική ευκαιρία για διορθώσεις και αποτελεί 
σηµαντικό βήµα στη συγκεκριµένη συζήτηση. Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος που βλέπω τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
εδώ και ελπίζω ότι ο κ. Prodi, ως πρόεδρος της Επιτροπής, θα ασκήσει την προεδρική ηγεσία του τακτικά µε τον ίδιο 
τρόπο σε στρατηγικά θέµατα όπως αυτό της διεύρυνσης. Συνεπώς, καλωσορίζω ιδιαίτερα τη σηµερινή δήλωσή του. 
 
∆έχοµαι την εξήγηση του Επιτρόπου, κ. Verheugen ότι µιλούσε σε γερµανικό πλαίσιο και υπό την ιδιότητα του ιδιώτη. 
Ωστόσο, καθώς ο Επίτροπος είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση δεν έχει την πολυτέλεια να µιλάει ως ιδιώτης. Το 
θεµελιώδες πρόβληµα όταν στέλνουµε ανάµικτα µηνύµατα, ή ίσως άσχηµα εκπεφρασµένα ή άτοπα µηνύµατα, είναι ότι 
διακινδυνεύουµε να µεταδώσουµε ένα λανθασµένο µήνυµα. Αν κρίνουµε από τον τρόπο που η συνέντευξή του ελήφθη 
και σχολιάστηκε, αναµφίβολα αυτό ακριβώς συνέβη αυτή τη φορά. 
 
Όσον αφορά το θέµα του δηµοψηφίσµατος δέχοµαι την εξήγησή του. Ωστόσο, η βασική θέση είναι ορθή. Πρέπει, 
πράγµατι, να προσεταιριστούµε το κοινό, και εάν αυτή ήταν η άποψη που ήθελε να εκφράσει, τότε πρόκειται για έγκυρη 
άποψη. 
 
Όσον αφορά τη δήλωση ότι τα κράτη µέλη αφήνουν την Επιτροπή να κάνει όλο το δύσκολο έργο, ελπίζω να µην 
αναφέρεται στο έργο της διεύρυνσης. Είµαι βέβαιος ότι δεν ήθελε να υπαινιχτεί κάτι τέτοιο. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Εάν, κύριε Επίτροπε, εννοούσατε ότι ορισµένοι πολιτικοί των κυβερνήσεών µας αρέσκονται να περιδιαβαίνουν την 
Κεντρική Ευρώπη και να ανακοινώνουν ότι η διεύρυνση είναι καθ�οδόν αλλά, στη συνέχεια, αφήνουν όλες τις 
λεπτοµέρειες στην Επιτροπή, τότε θα έπρεπε να το πείτε ευθέως και εµείς θα σας στηρίξουµε όταν αντιµετωπίσετε το 
Συµβούλιο για αυτό το θέµα. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Θα ζητούσα από τον κ. Επίτροπο ειλικρινά να ανακαλέσει τα σχόλιά του ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οµόφωνο 
µόνο σε ένα θέµα, ήτοι στην αντίθεσή του κατά της Επιτροπής. Αυτό δεν µπορεί να τεκµηριωθεί. Η σχέση του Επιτρόπου 
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µε το Κοινοβούλιό µας και τις επιτροπές του ανέκαθεν ήταν εποικοδοµητική και θετική και πρέπει να παραµείνει έτσι. 
∆εν πρέπει να επιτρέψουµε να παραµείνει εκκρεµής µια τέτοια προσβολή εις βάρος της διοργανικής µας σχέσης. 
 
(Χειροκροτήµατα)  
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Hautala (Verts/ALE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Επίτροπο κ. Verheugen που 
δέχτηκαν να συµµετάσχουν σ� αυτή τη συζήτηση µαζί µας. Είναι για µας µια εξαιρετική ευκαιρία να αρχίσουµε µια 
ειλικρινή και σοβαρή συζήτηση για τη διεύρυνση, ενώ µπορούµε επίσης να µελετήσουµε από κοινού το ζήτηµα της 
εξασφάλισης της συµµετοχής των πολιτών σε αυτήν τη συζήτηση. Τίποτα δεν είναι πιο σηµαντικό από αυτό. 
 
Καταλαβαίνω ότι στους κόλπους της Επιτροπής ενδέχεται να υπάρχει κάποια αµηχανία έναντι της στάσης που επιδεικνύει 
ενίοτε το Συµβούλιο σε σχέση µε την ένταξη. Το Συµβούλιο δεν κατάφερε να παρουσιάσει συγκεκριµένα σχέδια για τη 
διεύρυνση και θα πρέπει πραγµατικά να εστιάσει ξανά την προσοχή του σε αυτό το θέµα. ∆εν είναι εξάλλου καλό να 
µεταβαίνουν οι αρχηγοί κράτους στις υποψήφιες χώρες και να σκορπούν υποσχέσεις ότι τάχα θα µπορέσουν σύντοµα να 
γίνουν µέλη. ∆εν είναι σοβαρός τρόπος αυτός να προωθείται η διεύρυνση. Φυσικά, µπορεί να αποκατασταθεί η 
εµπιστοσύνη των πολιτών, αλλά αυτό προϋποθέτει πρώτα από όλα µεγαλύτερη διαφάνεια καθ� όλη τη διαδικασία των 
διαπραγµατεύσεων. Τα κοινοβούλια πρέπει να συµµετάσχουν και αυτά στην εν λόγω συζήτηση, πράγµα που µας παρέχει 
µιαν εξαίρετη ευκαιρία να υπενθυµίσουµε ότι αυτή η συζήτηση διεξάγεται τακτικά και εδώ στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο. 
 
Και τι γίνεται µε την ιδέα να διοργανωθούν δηµοψηφίσµατα για το τελικό αποτέλεσµα της διεύρυνσης ; Πιθανόν η στιγµή 
δεν είναι κατάλληλη για να σκεφθούµε αυτό το θέµα, επειδή, είναι αλήθεια, πρέπει να βρούµε το θάρρος να πούµε στον 
κόσµο ότι έχουν ήδη παρέλθει οκτώ χρόνια από τότε που προσκλήθηκαν οι παρούσες υποψήφιες χώρες να ενταχθούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια, αλλά ελπίζω ότι θα τολµήσουµε να πούµε στους πολίτες ότι αυτή η 
διαδικασία έχει προχωρήσει ήδη αρκετά και ότι είναι χωρίς επιστροφή. Το δηµοψήφισµα, αυτό καθαυτό, είναι εξαίρετο 
µέσο για τη συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Verheugen που είχε το 
θάρρος να προφέρει τη λέξη «δηµοψήφισµα». Ακόµα και η Γερµανία έπρεπε κατά τη γνώµη µου να προσπαθήσει να 
ξεχάσει το παρελθόν και να µην θεωρεί πλέον τα δηµοψηφίσµατα δυνητικά επικίνδυνα. 
 
Ας έρθουµε τώρα στο έργο της επεξεργασίας του χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Αυτή τη στιγµή καταρτίζεται ένας 
χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, έχει όµως προβλεφθεί έστω και µία πραγµατική δυνατότητα των πολιτών να 
συµµετάσχουν σ� αυτήν την εργασία ; Γιατί δεν κάναµε καµία συζήτηση σχετικά µε τη δυνατότητα διοργάνωσης 
δηµοψηφισµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή, για παράδειγµα, για το δικαίωµα πρωτοβουλίας των πολιτών, ένα δικαίωµα 
του οποίου απολαύουν αυτόµατα επί παραδείγµατι οι πολίτες της Ελβετίας ; Προσωπικά, µπορώ να καταλάβω γιατί οι 
Ελβετοί δεν θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν θα έχουν τα ίδια θεµελιώδη δικαιώµατα όταν θα 
είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το καθήκον που µπορούµε να επιτελέσουµε µαζί, για να δηµιουργήσουµε µια 
πραγµατική Ευρώπη των πολιτών. Είναι ο καλύτερος τρόπος να διαλυθούν οι περιττοί φόβοι, επειδή οι άνθρωποι θα είναι 
υποχρεωµένοι να ενηµερωθούν µόνοι τους, να συζητήσουν, να αναζητήσουν πληροφορίες. Με λίγα λόγια, σε γενικό 
επίπεδο, τα άµεσα δικαιώµατα των πολιτών είναι απαραίτητα, αλλά στην προκειµένη περίπτωση ασφαλώς δεν µπορούµε 
να ξεκινήσουµε να ψηφίζουµε σχετικά µε τη διεύρυνση.  

3-213 

Brie (GUE/NGL). � (DE) Κυρία Πρόεδρε, στην οµάδα µου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε την 
προγραµµατιζόµενη διεύρυνση. Εγώ προσωπικώς τη θεωρώ ως µία ιστορική αναγκαιότητα και ευκαιρία, η οποία δεν 
πρέπει να κινδυνέψει ούτε από απερισκεψίες, αντιδηµοκρατικές διαδικασίες και γραφειοκρατική ή εθνική στενοµυαλιά, 
αλλά ούτε από κοινωνική αµεριµνησία της πολιτικής. 
 
Κύριε Επίτροπε, δεν τρέφω καµία αµφιβολία ως προς την προσωπική σας δέσµευση για τη διεύρυνση. Όταν όµως µας 
λέτε σήµερα πως απλώς διαβάσαµε όλοι εσφαλµένα τη συνέντευξη, και µετά ανακαλύπτω πως στην αυριανή έκδοση της 
«Zeit» λέτε πως πρόκειται για την ετήσια γκάφα σας, διερωτώµαι, γιατί πραγµατικά είµαστε εδώ. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
Θα σας παρακαλέσω για άλλη µια φορά να µας το εξηγήσετε εδώ. Τον Ιούλιο κάνατε ενώπιον της αρµόδιας 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής πολύ σκοτεινές δηλώσεις σχετικές µε τις δυσκολίες. Τότε µάλιστα δεν ήσασταν 
διατεθειµένος να γίνετε πιο σαφής ούτε ύστερα από διευκρινιστικά ερωτήµατα. Έχετε απόλυτο δίκιο, πως ο λαός πρέπει 
να συµπεριληφθεί στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Αυτό όµως σηµαίνει ταυτόχρονα, πως οι δηµοκρατικά εκλεγµένοι 
βουλευτές πρέπει να έχουν τέτοιες δυνατότητες. Πιστεύω πως πρέπει να µπει πλέον ένα τέλος στα παρακλάδια της 
µυστικής διπλωµατίας µεταξύ Συµβουλίου και Επιτροπής έναντι του Κοινοβουλίου. 
 
Υπάρχει ένα δεύτερο πρόβληµα: Υποστηρίζω αποφασιστικά τη δήλωσή σας, πως υπαρξιακές για τους πολίτες αποφάσεις 
δεν µπορούν να συγκαλύπτονται από τις κυβερνήσεις, όπως έγινε � κι εδώ συµφωνώ µαζί σας - στην περίπτωση του ευρώ. 
Ένα γερµανικό δηµοψήφισµα όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αποφασίσει για τη µοίρα της διεύρυνσης. Αυτό 
είναι για µένα ανεύθυνο και απαράδεκτο. Κατά τα άλλα θα έχετε πάντοτε τη συνεπή µας υποστήριξη, αν εννοείτε σοβαρά 
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αυτήν τη δηµοκρατική συµµετοχή. Ενθυµούµαι όµως και το γεγονός, πως και εσείς είχατε απορρίψει την ιδέα ενός 
δηµοψηφίσµατος για τη συνθήκη του Μάαστριχτ στη Γερµανία. 
 
Τρίτον - και αυτό είναι το σηµαντικότερο -: Για να κερδίσουµε τον πληθυσµό υπέρ της διεύρυνσης και της ένταξης, 
πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες του και οι ελπίδες του. Αυτό κατ΄ εµέ δεν επιτυγχάνεται µε µια 
εκστρατεία δηµοσίων σχέσεων των 150 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά µέσω ενός δηµοκρατικού, κοινωνικού 
προσανατολισµού της διευρύνσεως, χαρακτηριζόµενου από την πολιτική για την απασχόληση. Αυτά τα στοιχεία ως τώρα 
τα βλέπουµε ελάχιστα, είτε στη συζήτηση για ένα Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, είτε στη µεταρρύθµιση της 
Ένωσης, είτε στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. 
 
Κύριε Επίτροπε, το κεντρικό µας αίτηµα είναι: Με τις µεγάλες και αναγνωρισµένες ικανότητές σας να συµβάλετε στο να 
καταστεί η διεύρυνση προς ανατολάς ένα σχέδιο κοινής ασφάλειας, ένα σχέδιο κοινωνικής αλληλεγγύης, ένα σχέδιο, το 
οποίο θα αποφασιστεί και θα διαµορφωθεί µε τη συµµετοχή των πολιτών. Τότε θα µας έχετε όλους στο πλευρό σας.  

3-214 

Muscardini (UEN). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, ο Πρόεδρος Prodi είπε: �Η κοινή γνώµη δεν είναι επαρκώς πεπεισµένη� και 
άλλοι συνάδελφοι επανέλαβαν αυτήν τη φράση. Αυτό είναι ίσως το πραγµατικό σοβαρό πρόβληµα: η κοινή γνώµη δεν 
είναι επαρκώς πεπεισµένη, διότι η Ευρώπη ασχολείται υπερβολικά µε ειδικά θέµατα που δεν αφορούν τα εθνικά κράτη 
και δεν ασχολείται αρκετά µε τα µεγάλα προβλήµατα: την ανεργία, τη µετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την 
επαναδιαπραγµάτευση των παγκόσµιων οικονοµικών κανόνων, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, τις σχέσεις µε τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, την ικανότητα της Ευρώπης να έχει µια ισχυρή οικονοµία, ένα δικό της ειδικό βάρος. 
 
Οι ευρωπαίοι πολίτες φοβούνται, οφείλουµε να το συνειδητοποιήσουµε! Συνεπώς, αν θέλουµε η διεύρυνση να γίνει το 
τελικό αγαθό των σηµερινών πολιτών µελών και εκείνων που θα γίνουν µέλη, πρέπει να αρχίσουµε να εµπλέκουµε τους 
πολίτες στις θεσµικές και τις πολιτικές διαδικασίες και αυτό, Πρόεδρε Prodi, όχι άνευ όρων, όπως είπατε στην παρέµβασή 
σας, γιατί υπάρχει ένας όρος και αυτός είναι η διεύρυνση να καταστεί αληθινό πλεονέκτηµα για τους πολίτες που σήµερα 
είναι µέλη της Ένωσης και για εκείνους που ελπίζουµε να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής µας Ένωσης όσο το δυνατόν 
συντοµότερα.  
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Dell'Alba (TDI). � (ΙΤ) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν είναι βέβαια από τους ιταλούς ριζοσπάστες που θα προέλθει 
η επίκριση για την πρόταση διεξαγωγής ενός δηµοψηφίσµατος για ένα τόσο σηµαντικό θέµα. Βέβαια, ήταν και αυτό ένα 
λάθος βήµα, που έφερε σε δύσκολη θέση την Επιτροπή και όλους εµάς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση: σε δύσκολη θέση 
µπροστά στις θεµιτές φιλοδοξίες των λαών της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι µετά από πενήντα χρόνια κοµµουνιστικής 
δικτατορίας, µε τη δική µας συνενοχή, έχουν πλέον το δικαίωµα, πιστεύω, να αποτελέσουν τµήµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Απευθύνοµαι λοιπόν στους συναδέλφους και τους ζητώ να κάνουν µια εξέταση της συνείδησής τους. Εγώ ρωτώ την 
Επιτροπή, αλλά ρωτώ και το Κοινοβούλιο: πώς βαδίζουµε προς τις ∆ιασκέψεις Κορυφής του Biarritz και της Νίκαιας, που 
έχουν τόσο σηµαντικά θέµατα στην ηµερήσια διάταξή τους, για τα οποία δεν συµβαίνει απολύτως τίποτα ; Τίποτα για τις 
θεσµικές µεταρρυθµίσεις, τίποτα κυρίως για εκείνη τη δέσµευση που αναλάβαµε πριν από χρόνια για να πετύχει η 
διεύρυνση στις χώρες της νότιας Ευρώπης: εννοώ τα πακέτα Delors I και Delors II. Και ύστερα θέλουµε να κάνουµε τη 
διεύρυνση χωρίς να ξοδέψουµε ούτε µία λίρα επιπλέον του προϋπολογισµού, που ήδη δεν επαρκεί για τους ∆εκαπέντε. 
Αυτά είναι σοβαρότατα προβλήµατα και η συνέντευξή σας, κύριε Επίτροπε, προκάλεσε σύγχυση. Εύχοµαι µε αυτές τις 
δηλώσεις να συνεχισθεί η πορεία, αλλά τα αληθινά προβλήµατα παραµένουν στο τραπέζι: ποιες µεταρρυθµίσεις, ποια 
οικονοµικά µέσα χρειάζονται για να πετύχει πραγµατικά η διεύρυνση της Ευρώπης προς Ανατολάς;  

3-216 

Van Orden (PPE-DE). � (EN) Κυρία Πρόεδρε, είχα την εντύπωση ότι ο κ. Verheugen επρόκειτο να µας δώσει πλήρεις 
εξηγήσεις για τη συνέντευξη που έδωσε στη Süddeutsche Zeitung. Ένα σηµαντικό σχόλιο που έκανε ήταν ότι κατά την 
άποψή του έπρεπε να διεξαχθεί δηµοψήφισµα στη Γερµανία για τη θέσπιση του ευρώ. Όµως δεν είναι πολύ αργά. 
Πιστεύει ακόµη ότι πρέπει να ακουστεί η γερµανική κοινή γνώµη στο θέµα του ευρώ και ποιο πιστεύει ότι θα είναι το 
αποτέλεσµα;  
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Verheugen, Επιτροπή. - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω σε ορισµένα ερωτήµατα που απευθύνθηκαν σ΄ 
εµένα συγκεκριµένα. Καταρχάς για τον κ. Poettering και τον κ. Cox, τους οποίους ευχαριστώ για τις αµερόληπτες 
παρεµβάσεις τους. Με χαρά σηµειώνω, πως κάνετε διαφορετική ανάλυση της σχέσεως µεταξύ Κοινοβουλίου και 
Επιτροπής, από αυτήν που είχα πολύ συνοπτικά επιχειρήσει εγώ. Οφείλω επίσης να παραδεχθώ, πως αυτό ισχύει 
απολύτως βάσει των δικών µου εµπειριών. Μου ζητήθηκε να αποσύρω την εκτίµηση αυτή. Το κάνω ευχαρίστως,�. 
 
(Χειροκροτήµατα) 
 
.�διότι αυτή η συζήτηση έδειξε πως προφανώς έσφαλα, και δεν µου είναι καθόλου δύσκολο να το παραδεχθώ, 
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Στρέφοµαι για µία ακόµη φορά προς τον κ. Cox: Σας σκανδάλισε µια συγκεκριµένη γερµανική λέξη που χρησιµοποίησα, 
και η οποία στα αγγλικά µεταφράζεται ως dirty work (βρώµικη δουλειά). Θέλω απλώς να διευκρινίσω, πως στην περιοχή 
της Γερµανίας από την οποία εγώ κατάγοµαι, αυτή η λέξη δεν σηµαίνει τίποτε άλλο από το αγγλικό painful and hard work 
(επίπονη εργασία). ∆εν εννοούσα τίποτε άλλο�. 
 
(∆ιαµαρτυρίες από τα έδρανα) 
 
�. και η ερµηνεία, την οποία ακολουθήσατε, πλησιάζει, εν πάσει περιπτώσει, πολύ αυτό που σκεπτόµουν. 
 
∆ε χρειάζεται να επαναλάβουµε τη συζήτηση για τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως για την εισαγωγή του ευρώ στη 
Γερµανία. Εγώ τότε ήµουν πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της γερµανικής Βουλής, η οποία προετοίµασε την επικύρωση 
του ευρώ στη Γερµανία. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1993 ήδη. ∆εν υπάρχει πλέον τίποτε να κριθεί, 
το θέµα διευθετήθηκε. Είχε συζητηθεί τότε, πως δεν επαρκούσε η ανάµειξη των πολιτών. Κάθε Γερµανός συνάδελφος θα 
επιβεβαιώσει τα λεγόµενά µου, και αυτό το υπενθύµισα για άλλη µία φορά στη συνέντευξη. 
 
Κατά τα λοιπά και συνοψίζοντας, διαπιστώνω µε χαρά, πως η συζήτηση έδειξε ότι, πρώτον υπάρχει ευρύτατη σύµπνοια 
µεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για το ίδιο το ερώτηµα του πόσο αναγκαία, σηµαντική και µη αναστρέψιµη 
είναι η διεύρυνση και, δεύτερον, πως υπάρχει ευρύτατη σύµπνοια και για το ότι θέλουµε να εργαστούµε από κοινού, για 
να συµπαρασύρουµε τους πολίτες σε αυτό το µνηµειώδες σχέδιο. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-218 

Πρόεδρος. - Ευχαριστώ, επίτροπε κ. Verheugen. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεµβάσεις, ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή 
και επανερχόµαστε στη συζήτηση για την ανθρώπινη κλωνοποίηση. Ευχαριστώ τον επίτροπο Verheugen και χαιρετίζω 
την επάνοδο του επιτρόπου Busquin.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. PROVAN 
Αντιπροέδρου 
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Ανθρώπινη κλωνοποίηση (συνέχεια) 
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Fiori (PPE-DE). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω πως κάθε άτοµο που εµφορείται από πίστη στον 
άνθρωπο, από την πρώτη στιγµή της ύπαρξής του, δικαιούται τον άνευ όρων σεβασµό που ηθικά οφείλεται στο ανθρώπινο 
ον στην ολότητά του. 
 
Πρέπει γι� αυτό να φωνάξουµε δυνατά και καθαρά ένα αποφασιστικό �όχι� ενάντια στα πειράµατα που οδηγούν στην 
καταστροφή ανθρωπίνων εµβρύων: το έµβρυο είναι ήδη ένα ανθρώπινο υποκείµενο, µε πολύ συγκεκριµένη ταυτότητα και 
κάθε παρέµβαση που δεν ευνοεί το ίδιο το έµβρυο νοείται σαν πράξη που βλάπτει το δικαίωµα στη ζωή. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει αυτά που τόσες φορές έχει πει όλα αυτά τα χρόνια και πρόσφατα µάλιστα τον 
περασµένο Μάιο. Είναι ανήθικο να χρησιµοποιούνται ανθρώπινα έµβρυα για ερευνητικούς σκοπούς, για εκείνους 
ακριβώς τους σκοπούς που ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον εξασφάλισε τη χορήγηση δηµόσιων 
χρηµατοδοτήσεων και που εγκρίθηκαν από τη βρετανική κυβέρνηση του Τόνυ Μπλερ. 
 
∆υστυχώς φαίνεται πως τα εµπορικά συµφέροντα οδηγούν προς έρευνες που, µέσα από διάφορα �παραθυράκια�, 
ξεπερνούν κατά πολύ κάθε σκέψη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την οποία εµείς θεωρούµε τέτοια από τη 
στιγµή της σύλληψής της. Το ανθρώπινο σώµα δεν ανήκει στην κυριαρχία του έχειν αλλά σ� αυτήν του υπάρχειν, του 
υπάρχοντος ζώντος ατόµου και κατά συνέπεια δεν µπορεί να καταντήσει ένα µηχάνηµα καµωµένο από κοµµάτια, 
γρανάζια, ιστούς και λειτουργίες. 
 
Αυτό που θέλουν να πραγµατοποιήσουν είναι σχεδόν µια εικόνα λεηλάτησης της ζωής, είναι το αντίθετο της ηθικής της 
αγάπης για τον άνθρωπο, για το σώµα του, ακόµα και σ� εκείνο το στάδιο που προηγείται της γέννησης, του ερχοµού στον 
κόσµο, στον ανθρώπινο κόσµο, µ� εκείνο το σώµα που εκείνος είναι. Μάλιστα αυτοί που παίρνουν το ανθρώπινο έµβρυο 
και το αδειάζουν, αφαιρώντας του την εσωτερική κυτταρική µάζα και τη ζωή, αγωνίζονται για να πουν πως µέσα δεν 
υπάρχει κανείς , γιατί, αν υπήρχε κάποιος, θα άξιζε την αγάπη ή, σ� έναν κόσµο δίχως αγάπη, θα άξιζε τουλάχιστον τον 
σεβασµό στην ανθρώπινή του αξιοπρέπεια, διαφορετικά ο κόσµος θα ήταν γεµάτος βία, κτηνωδία και κυνισµό. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντίσταση στις έρευνες που καταστρέφουν τα έµβρυα δεν σηµαίνει µόνο ότι ακολουθούµε µια 
θρησκευτική αρχή, αλλά και µια αρχή πολιτισµού: την απόλυτη απαγόρευση της κυριαρχίας σε έναν άλλον άνθρωπο, που 
θα έπρεπε να είναι ακόµα πολύ έντονα ριζωµένη στον πολιτισµό µας. ∆εν είναι δυνατόν να δεχθούµε να έχει ένας 
άνθρωπος τόσο µεγάλη εξουσία πάνω σ� έναν άλλον άνθρωπο. 
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∆εν είναι αυτός όµως ο λόγος που είµαστε κατά της έρευνας, τουναντίον. Οι εναλλακτικές έρευνες είναι επιτρεπτές: οι 
έρευνες στα στελεχιαία κύτταρα των ενηλίκων ή στα κύτταρα που αφαιρούνται από τον οµφάλιο λώρο αµέσως µετά τον 
τοκετό, για παράδειγµα. Προπαντός οι έρευνες στα κύτταρα των ενηλίκων υπάρχουν και είναι µάλιστα και πολλά 
υποσχόµενες. Πολλοί ερευνητές ασχολούνται µε µεθόδους εναλλακτικές της κλωνοποίησης και ετοιµάζονται να 
συγκροτήσουν σηµαντικές οµάδες εθνικής έρευνας προσανατολισµένης προς αυτό το εξειδικευµένο πεδίο. 
 
Τέλος, προτείνεται η σύσταση µιας προσωρινής επιτροπής που θα συζητά αυτά τα θέµατα. Θέλουµε την εµβάθυνση στα 
νέα προβλήµατα που θέτουν οι επιστήµες της ζωής, υπό τον όρο όµως ότι θα είναι σαφές πως οι θέσεις που υιοθέτησε το 
Κοινοβούλιο δεν µπορούν να τεθούν εκ νέου προς συζήτηση. Από αυτές τις θέσεις θα πρέπει να ξεκινήσει η Επιτροπή για 
να µας βοηθήσει να δώσουµε τεκµηριωµένες οδηγίες.  
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Goebbels (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 1 του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων λέει, διαβάζω: "η 
αξιοπρέπεια του ατόµου πρέπει να τυγχάνει σεβασµού και προστασίας". Το άρθρο 3 λέει ότι στην ιατρική και τη βιολογία 
πρέπει να γίνονται σεβαστές οι ακόλουθες αρχές και διαβάζω και πάλι: "απαγορεύονται οι ευγονικές πρακτικές, ιδίως 
όσες στοχεύουν στην επιλογή των ατόµων· απαγορεύεται ο προσπορισµός κέρδους από το ανθρώπινο σώµα ή τα µέρη 
του· απαγορεύεται η αναπαραγωγική κλωνοποίηση των ανθρώπων". 
 
Αυτές οι επίσηµες διακηρύξεις δεν είναι απαραίτητο ότι αρκούν. Η πρόοδος της επιστήµης είναι εντυπωσιακή. Η 
επιστηµονική έρευνα ορισµένες φορές προχωράει µε ταχύτητα που δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή από τον κοινό 
θνητό, αλλά ούτε και από την πολιτική εξουσία. Αυτός ο ρυθµός προόδου της τεχνο-επιστήµης, δηλαδή του συνδυασµού 
επιστήµης και τεχνολογίας, γεννά ηθικά ερωτήµατα, µε βαρύτατες συνέπειες. Αυτό ισχύει κυρίως για τις νέες γνώσεις 
σχετικά µε τους µηχανισµούς της ζωής. Από αυτήν την άποψη, η πρόταση της βρετανικής κυβέρνησης προς το 
κοινοβούλιο του Westminster για ένα νοµοσχέδιο που θα επιτρέπει ορισµένες επιστηµονικές έρευνες για τη θεραπευτική 
κλωνοποίηση, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου εµβρύου, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και θετικά και αρνητικά 
σχόλια. 
 
Ορισµένες πολιτικές οµάδες αυτού του Κοινοβουλίου προτείνουν την έγκριση ενός "κατεπείγοντος", όπως λένε, 
ψηφίσµατος. Οι σοσιαλιστές πιστεύουν ότι τέτοια ζητήµατα έχουν κεφαλαιώδη σηµασία για το µέλλον της ιατρικής, της 
βιολογίας και της ανθρώπινης κοινωνίας και ότι αυτή η σηµασία υποχρεώνει το Κοινοβούλιό µας να εκδώσει κάτι 
παραπάνω από ένα πρόχειρο και βιαστικό ψήφισµα. ∆εν βρισκόµαστε εδώ για να πούµε OK Coral. Το θέµα δεν είναι να 
ξεσπαθώσουµε πρώτοι. 
 
Οι συζητήσεις που έγιναν σήµερα το πρωί για το Παρατηρητήριο για τις Βιοµηχανικές Αλλαγές έδειξαν ότι το 
Κοινοβούλιο είναι ικανό µέσα σε λίγα λεπτά να υποστηρίξει τις πιο αντιφατικές ιδέες. Οι σοσιαλιστές καταγγέλλουν αυτό 
το είδος ψηφοφορίας που θυµίζει περισσότερο ρώσικη ρουλέτα παρά σοβαρό κοινοβουλευτικό έργο. Θέλουµε έναν ήρεµο 
διάλογο γύρω από ένα καίριο πρόβληµα, τις δυνατότητες που ανοίγονται από τις ανακαλύψεις στη γενετική, και τα όρια 
που δεν πρέπει να υπερβούµε σε αυτόν τον τοµέα. 
 
Το σύνολο αυτό των ζητηµάτων αφορά πολλές µόνιµες επιτροπές του Κοινοβουλίου µας. Στην ουσία, είναι ένα πρόβληµα 
µε έκδηλα οριζόντιο χαρακτήρα που πρέπει να αντιµετωπιστεί από µία ειδική προσωρινή επιτροπή που θα αναλάβει να 
καλέσει ειδικούς, να οργανώσει ακροάσεις µε τις αντιµαχόµενες πλευρές, έτσι ώστε να ετοιµάσει µε ηρεµία µία 
αντικειµενική συζήτηση, που να µην προδικάζεται από δηλητηριασµένες προκαταλήψεις 
 
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα αίτηµα που απευθύνω σε όλους εσάς, να εργαστούµε σοβαρά. Είµαστε έτοιµοι να 
αποσύρουµε το ψήφισµά µας, εάν κάνουν το ίδιο και οι άλλες οµάδες και να προσπαθήσουµε για κάτι αξιόλογο από 
κοινού.  
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Wallis (ELDR). � (ΕΝ) Επικροτώ τη δήλωση του Επιτρόπου και ειδικά τον µετρηµένο και προσεκτικό χαρακτήρα της. 
 
Το ψήφισµα που κατέθεσε η Οµάδα ΦΙΛ περιέχει την ίδια άποψη. ∆εν θέλουµε µια εσπευσµένη, άστοχη αντίδραση σε 
γεγονότα που έγιναν στη χώρα µου και στις ανακοινώσεις που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται για σοβαρά 
θέµατα που αντικατοπτρίζουν τη βαθιά ανησυχία των πολιτών µας, αλλά πρέπει να εκτιµήσουµε την ανακοίνωση του ΗΒ 
στο σύνολό της, αναγνωρίζοντας την αρχή της επικουρίας στην οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος. 
 
Πρόκειται για µία απλή πρόταση και όχι για απόφαση, και ακολουθεί µια πολύ προσεγµένη και άρτια έκθεση της οµάδας 
ειδικών του κυρίου ιατρικού συµβούλου σχετικά µε την κλωνοποίηση. Το θέµα ερευνάται εδώ και δύο χρόνια � πάρα 
πολύ, λένε ορισµένοι σχολιαστές, αν το αντιπαραθέσουµε µε τη ζωή των ανθρώπων που έχουν καρκίνο, Πάρκινσον ή 
οργανικές βλάβες, οι οποίοι θα ωφελούνταν από την έρευνα. Η οµάδα των ειδικών προτείνει µια επέκταση των ισχυόντων 
κανόνων του ΗΒ που καθορίζουν τους σκοπούς χρήσης των εµβρύων για έρευνα. 
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Τονίζω µε έµφαση ότι πρόκειται για επέκταση των ισχυόντων κανόνων και ελέγχων σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
τοµέα. Πρέπει να σεβαστούµε ότι υπάρχει βαθιά και ειλικρινής λαϊκή ανησυχία και στις δύο πλευρές της αντιπαράθεσης 
και αυτό ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει το ψήφισµά µας. Η βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε αυτό στην πρότασή της, 
διότι θα αποτελέσει αντικείµενο ελεύθερης ψηφοφορίας πιθανόν αργότερα εφέτος. Μολονότι δεν είναι κυβέρνηση που 
προέρχεται από το κόµµα µου, θεωρώ ότι η βρετανική κυβέρνηση ήταν µετρηµένη και προσεκτική στην αντίδρασή της. 
Ζητώ από το Κοινοβούλιο να είναι εξίσου µετρηµένο και προσεκτικό στον τρόπο που αντιµετωπίζει αυτό το σηµαντικό 
θέµα.  
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Lannoye (Verts/ALE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, έχουµε και πάλι µπροστά µας µια θεµελιώδη ηθική συζήτηση λόγω της 
εξέλιξης της βιοτεχνολογίας και των εφαρµογών της στον άνθρωπο. Έχουµε δύο αντικρουόµενες αντιλήψεις, µία που 
αρνείται την εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης, και συγκεκριµένα του εµβρύου, και ανησυχεί για τις πιθανές 
προεκτάσεις που θα έχει για την ανθρώπινη κοινωνία η ευρεία χρήση ορισµένων τεχνικών όπως η κλωνοποίηση. Και µία 
άλλη, που θεωρεί ότι το δικαίωµα των ανθρώπων που πάσχουν από σοβαρές και ανίατες παθήσεις να µπορέσουν να 
επωφεληθούν από τις δυνατότητες της ιατρικής έρευνας υπερισχύει κάθε άλλου παράγοντα, όποιος και αν είναι αυτός. 
 
Η βρετανική κυβέρνηση, χωρίς καµία προηγούµενη διεθνή συνεννόηση, και επιµένω σε αυτό, επέλεξε, φαίνεται, τη 
δεύτερη στάση, τιθέµενη υπέρ της θεραπευτικής κλωνοποίησης. Η βασική υπόθεση αυτής της απόφασης, δηλαδή η 
κλωνοποίηση αδιαφοροποίητων εµβρυϊκών κυττάρων από ανθρώπινα κύτταρα διαθέσιµα για την έρευνα και την 
παραγωγή, είναι µία πολλά υποσχόµενη οδός. Ακόµη και αν η υπόθεση αυτή είναι βάσιµη, η επιλογή αυτή δεν παύει να 
δίνει στο ανθρώπινο έµβρυο το καθεστώς ενός αποθέµατος κυττάρων προς ιατρική χρήση και συνεπάγεται την παραγωγή 
εµβρύων για ερευνητικούς, καταρχήν, σκοπούς και, κατόπιν, χωρίς αµφιβολία, για παραγωγικούς σκοπούς. 
 
Είναι σηµαντικό, κατά τη γνώµη µου, να κάνω δύο παρατηρήσεις στο στάδιο αυτό. Πρώτα απ' όλα, υπενθυµίζω τη 
συνθήκη του Συµβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε στο Oviedo, τον Απρίλιο του 1997, για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τη βιοϊατρική. Χωρίς αµφιβολία, σε κάποια σηµεία υστερεί σε ακρίβεια, είναι όµως σαφέστατη στο άρθρο 
18 όπου λέει: "απαγορεύεται η δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων για ερευνητικούς σκοπούς". Μέχρι πρόσφατα, υπήρχε 
συναίνεση στην Ευρώπη επάνω σε αυτό σηµείο. Η συναίνεση αυτή διαρρηγνύεται τώρα από τη θέση της κυβέρνησης του 
Ηνωµένου Βασιλείου. 
 
∆εύτερη παρατήρηση: σύµφωνα µε πολλούς ειδικούς, και ο κ. Busquin, επίτροπος για την έρευνα, το είπε µόλις πριν από 
λίγο, υπάρχουν και άλλοι δρόµοι για να ανταποκριθούµε στις θεµιτές προσδοκίες όσων πάσχουν από σοβαρές ασθένειες 
γενετικής προέλευσης. Συγκεκριµένα, τρόποι που δεν απαιτούν την παραγωγή εµβρύων µε κλωνοποίηση αλλά που 
χρησιµοποιούν κύτταρα ενηλίκων. Γιατί, λοιπόν, µε βάση αυτήν την υπόθεση, να προτρέξουµε µε τρόπο δεοντολογικά και 
κοινωνικά αµφισβητήσιµο; 
 
Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, εν κατακλείδι, ότι οι αποκτηθείσες γνώσεις στη γενετική θεραπεία υπόσχονται πολλά για 
την ανθρωπότητα αλλά ενέχουν, επίσης, κινδύνους και ακραίες δυνατότητες παρεκτροπών. Χρειαζόµαστε, λοιπόν, ένα 
αυστηρό νοµικό πλαίσιο και σαφή νοµικά όρια. Η διατήρηση της απαγόρευσης της ανθρώπινης κλωνοποίησης και όχι η 
θέσπισή της � µιλώ εδώ για διατήρηση � είναι ουσιώδης από αυτήν την άποψη. Το Κοινοβούλιό µας έχει ευθύνη να την 
επιβεβαιώσει όχι εσπευσµένα αλλά πολύ απλά διατηρώντας µία συνοχή µε τις προηγούµενες θέσεις του.  
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Thomas-Mauro (UEN). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, πριν από διακόσια χρόνια, ο δόκτωρ Cabanis, φιλόσοφος του 
∆ιαφωτισµού, πρότεινε να τολµήσουµε να αναθεωρήσουµε και να διορθώσουµε το έργο της φύσης γιατί, αφού περιέργως 
ασχοληθήκαµε µε τα µέσα ωραιοποίησης και βελτίωσης των ποικιλιών των ζώων, δεν θα ήταν ντροπή να αµελήσουµε 
εντελώς το ανθρώπινο είδος, λες και είναι πιο σηµαντικό να έχουµε µεγάλα και δυνατά βόδια από ό,τι εύρωστους κ. υγιείς 
ανθρώπους ή ροδάκινα πιο ευωδιαστά από ό,τι σοφούς και καλούς πολίτες; 
 
Σήµερα, το όνειρο του δόκτορα Cabanis µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Το όνειρο αυτό έχει ένα όνοµα: ευγονική. Ο 
εφιάλτης αυτός παίρνει πολλά πρόσωπα, είτε πρόκειται, για παράδειγµα, για την προγεννητική διάγνωση που χρησιµεύει 
για την εξόντωση των εµβρύων που πάσχουν από τρισωµία 21 για να γλυτώσουµε από τον κόπο να εξαρθρώσουµε την 
ίδια την ασθένεια· είτε πρόκειται για τον πολλαπλασιασµό υπεράριθµων εµβρύων που συσσωρεύονται στους καταψύκτες· 
είτε τέλος για την κλωνοποίηση ανθρώπινων υπάρξεων. 
 
Τα έµβρυα αυτά, όµως, είναι ανθρώπινες υπάρξεις, η ζωή των οποίων είναι ιερή. Είναι άνθρωποι. Έχουµε καθήκον να 
σεβαστούµε την αξιοπρέπειά τους. Σε τι χρησιµεύουν οι µεγαλόστοµες διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εάν 
καταπατούµε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου µέσα στη µυστικότητα των εργαστηρίων µας. Ας µη γελιόµαστε, η 
κλωνοποίηση ανθρωπίνων υπάρξεων θα σήµαινε τη γέννηση µιας νέας µορφής δουλείας, όπου οι δοκιµαστικοί σωλήνες 
παίρνουν τη θέση των αλυσίδων και τα εργαστήρια τη θέση των πλοίων των σκλάβων. 
 
Φυσικά, οι καλές ψυχές θα µας προσάψουν ότι αρνούµαστε στην επιστηµονική έρευνα τα µέσα για να προοδεύσει και, 
ακόµη χειρότερα, για να φροντίσει τους αρρώστους. ∆εν δέχοµαι αυτήν τη µορφή διανοητικής τροµοκρατίας. Εξάλλου, 
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κοντεύω να πιστέψω ότι για όλους αυτούς τους ανθρώπους, η έρευνα δεν είναι παρά ένα πρόσχηµα για να πειραµατίζονται 
µε την απειρία µαθητευόµενων µάγων. Ως σύζυγος γιατρού, ενδιαφέροµαι για την πρόοδο της έρευνας. 
 
Από αυτήν την άποψη, θα ήταν οπωσδήποτε πιο σκόπιµο να καλέσουµε τους επιστήµονες να εµβαθύνουν τις έρευνές τους 
γύρω από τη δυνατότητα λήψης διαφοροποιήσιµων στελεχιαίων κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς, ιδίως από όργανα 
ενηλίκων. Απέναντι σε εκείνους που το µόνο που ονειρεύονται είναι να λύσουν το µυστήριο της ζωής, έχουµε το 
δικαίωµα να υπερασπιστούµε την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, απαγορεύοντας απερίφραστα την κλωνοποίηση των 
ανθρωπίνων υπάρξεων.  
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Bonino (TDI). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, πιστεύω πως στην παρέµβασή του ο συνάδελφος Fiori ξεκαθάρισε τα 
πράγµατα: δήλωσε σαφώς ότι εδώ πρόκειται για ταύτιση των θρησκευτικών αρχών � των δικών του � µε τις αρχές του 
πολιτισµού. 
 
Από την πλευρά µου, πιστεύω αντίθετα πως εκείνο που πρέπει να υποστηρίξουν τα όργανα είναι η αρχή της 
εκκοσµίκευσης, δηλαδή να επαναλάβουν ότι αυτό που σε ορισµένους ενδέχεται να φαίνεται ηθικά ανεπίτρεπτο δεν 
σηµαίνει πως πρέπει για αυτόν τον λόγο να θεωρείται και νοµικά ακατόρθωτο. Πρόκειται λοιπόν για την επιβεβαίωση της 
διαφοράς µεταξύ του νοµικού κανόνα και των θρησκευτικών αρχών. Αν δεν δεχθούµε την αρχή αυτή, πιστεύω ότι οι 
δυσκολίες δεν θα τελειώσουν ποτέ. 
 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επιστρέφοντας στο θέµα που συζητούµε, συνειδητοποιούµε πως µπροστά στην 
καινοτοµία � ακόµη και στην υποσχόµενη καινοτοµία, από την άποψη της θεραπείας των ασθενειών εκατοµµυρίων 
ανθρώπων � ξεσπάει η συνηθισµένη, παραδοσιακή αντίδραση, που υπήρχε ανέκαθεν, της απαγόρευσης, της 
σταυροφορίας, της κραυγής �ενάντια στους βαρβάρους�, δίχως καν να αναρωτηθούµε αν στη συνέχεια αυτή η 
απαγόρευση λειτουργεί ή θα λειτουργούσε, ή αν θα είµαστε σε θέση να εξασφαλίσουµε την τήρησή της ή να την 
παρακολουθήσουµε. 
 
Είναι η ίδια στάση που υιοθετείται µπροστά σε φυσιολογικά κοινωνικά φαινόµενα, εδώ και αρκετό καιρό πλέον, είτε 
πρόκειται � για παράδειγµα � για την έκτρωση είτε για τη µετανάστευση είτε ακόµα και για τα ναρκωτικά. Απαγορεύουµε 
και στη συνέχεια νίπτουµε τας χείρας µας. 
 
Εγώ πιστεύω, αντίθετα, πως ευθύνη της πολιτικής � πιο δύσκολη ίσως και πιο πολύπλοκη � είναι να κατευθύνει 
συγκεκριµένα φαινόµενα, να θέτει όρια, να αποφεύγει το χάος. Αυτό είναι που καλούνται να κάνουν τα όργανα, 
ανεξάρτητα από τη θρησκευτική συνείδηση του καθενός µας, για όσους την έχουν. Ακριβώς γι� αυτό εµείς, οι 
ριζοσπάστες της Λίστας Bonino, θεωρούµε ότι µπορούµε να στηρίξουµε, µε κάποιες δυσκολίες, τον συµβιβασµό της 
οµάδας των φιλελευθέρων. Εµείς θέλουµε να προσπαθήσουµε να µετριάσουµε το διαζύγιο ανάµεσα στην επιστήµη και 
την πολιτική, ανάµεσα στον πολιτισµό και την πολιτική, να διαχειριστούµε κοσµικά την καινοτοµία µε τον πραγµατισµό 
του πειραµατισµού, των εναλλακτικών προσεγγίσεων, δίχως να ριχτούµε αµέσως, όπως πάντα, σε εκστρατείες υπέρ της 
απαγόρευσης, που ήδη γνωρίζουµε ότι είναι αναποτελεσµατικές. 
 
Αυτό που κάνουµε τώρα είναι απλώς ότι επαναφέρουµε, ακριβώς όπως και στη περίπτωση της παράνοµης έκτρωσης, τον 
ιατρικό τουρισµό για εκατοµµύρια ανθρώπους που θα πάνε να θεραπευθούν παράνοµα αλλού. Αυτή µου η δήλωση είναι 
εξαιρετικής βαρύτητας και µε γεµίζει ανησυχία, όµως προσέξτε: ο δρόµος του απαγορευτισµού, από την άποψη της 
επιστήµης και των κοινωνικών φαινοµένων, δεν λειτούργησε ποτέ. 
 
Είναι ευθύνη µας, πιστεύω, να θέσουµε ή να προσπαθήσουµε να αναλάβουµε τον κίνδυνο να θέσουµε τα όρια των 
εναλλακτικών προσεγγίσεων, δίχως να επιχειρήσουµε να επιβάλουµε τις ηθικές µας αρχές � για όσους τις έχουν � 
καθόσον πρόκειται για αρχές του πολιτισµού. Ο αληθινός πολιτισµός των θεσµών είναι εκείνος της εκκοσµίκευσης, του 
πειραµατισµού και της σύγκρισης.  
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Wurtz (GUE/NGL). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω συγγνώµη για την απουσία µου πριν από λίγο, είχα 
προειδοποιήσει το σώµα για αυτό το στιγµιαίο κώλυµα. 
 
Κύριε Πρόεδρε, η οµάδα µου αποδοκιµάζει την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης για την κλωνοποίηση των 
ανθρώπων. Κατά την άποψή µας, δεν λαµβάνει υπόψη ούτε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα ούτε τη γνωµοδότηση 
που ετοιµάζει η Επιτροπή ∆εοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις συνέπειες της έρευνας για την 
κλωνοποίηση. Είµαστε υπέρ της απαγόρευσης κάθε έρευνας για την ανθρώπινη κλωνοποίηση και τασσόµαστε κατά κάθε 
εµπορικής εκµετάλλευσης των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων που αφορούν την κλωνοποίηση. 
 
Πέρα από αυτές τις γενικές θέσεις αρχής, η συζήτηση για τη στάση που πρέπει να τηρήσουµε απέναντι στη 
βιοτεχνολογική έρευνα µόλις αρχίζει, τόσο ως προς την εκτίµηση των δεοντολογικών συνεπειών της όσο και ως προς την 
προσπάθεια να αποτραπεί η καθυστέρηση εργασιών που µπορούν να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία. 
 



06/09/2000  79 

Λόγω ακριβώς της εξαιρετικής ευαισθησίας αυτών των θεµάτων πολιτισµού, η οµάδα µου δεν θέλει βιαστικά ψηφίσµατα. 
Αντίθετα, τεθήκαµε εξαρχής υπέρ της σύστασης µιας προσωρινής επιτροπής για την κλωνοποίηση και την βιοτεχνολογική 
έρευνα έτσι ώστε να προβούµε στις απαραίτητες ακροάσεις για να µπορέσουµε να λάβουµε θέση έχοντας γνώση των 
πραγµάτων, όταν έρθει η στιγµή. 
 
Να γιατί η οµάδα µου δεν υπέγραψε κανένα από τα συµβιβαστικά ψηφίσµατα που µας υποβλήθηκαν σήµερα. Σε αυτό το 
στάδιο, καθένας και καθεµιά από εµάς θα αποφανθεί κατά συνείδηση µε βάση τις αρχές που προανέφερα.  
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Blokland (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, τον Ιανουάριο του 1998 είχαµε µια συζήτηση για το Πρωτόκολλο του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο είχε συµπεριληφθεί η απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπων. Τότε, είχα 
εκφράσει το φόβο ότι ορισµένες χώρες, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες, που αρνήθηκαν να υπογράψουν 
το Πρωτόκολλο, δεν θέλησαν µια τόσο απόλυτη απαγόρευση. 
 
Αυτό έγινε µόλις πριν από δύο χρόνια. Εν τω µεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση θέλει να επιτρέψει την κλωνοποίηση 
εµβρύων για ερευνητικούς σκοπούς. ∆εν µπορώ να µη σκεφτώ πως κάθε φορά προχωρούν λίγο περισσότερο. Πρώτα, 
αυτό απαγορευόταν, τώρα επιτρέπεται η κλωνοποίηση για θεραπευτικούς αλλά όχι για αναπαραγωγικούς λόγους. Λες και 
αυτό τα εξηγεί και τα δικαιολογεί όλα. Ποια είναι λοιπόν η µεγάλη διαφορά που υπάρχει µεταξύ θεραπευτικής και 
αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ανθρώπινων εµβρύων; Και τι θα κάνουµε αργότερα όταν θα ασκηθούν πιέσεις για τη 
φαρµακευτική εφαρµογή των πορισµάτων της έρευνας ή για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση; 
 
Θεωρώ ότι κάθε ζωή που γεννιέται είναι θείο δώρο. Κάθε µορφή ανθρώπινης ζωής πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτός 
είναι και ο µόνος τρόπος για να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η µεταχείριση του ανθρώπινου εµβρύου ως 
εµπορεύµατος, δικαιολογηµένη -υποτίθεται- για τη συνέχεια της έρευνας µε βρίσκει εντελώς αντίθετο. Κυρίως επειδή 
υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για την κλωνοποίηση κυττάρων. Γιατί γίνεται αυτή η επιλογή, παρά τις ηθικές 
επιφυλάξεις που υπάρχουν σε παγκόσµια κλίµακα; 
 
Καλώ επειγόντως τη βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της, η οποία έχει βαρύτατες  συνέπειες, και 
καλώ το βρετανικό Κοινοβούλιο να µην υποστηρίξει την πρόταση αυτή 
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Paisley (NI). � (ΕΝ) Κύριε πρόεδρε, ένας υπερήφανος άνθρωπος θέλει να κάνει τον Θεό. Αρνείται να αναγνωρίσει ότι δεν 
είναι παρά ένα δηµιούργηµα. Θέλει να παίξει τον δηµιουργό. Το θέµα που έχουµε µπροστά µας σήµερα είναι µια µάχη 
ανάµεσα στη δηµιουργία και τις ανακαλύψεις του ανθρώπου. Υπάρχουν επιστήµονες που είναι τόσο αλαζόνες που ήδη 
κατοχυρώνουν τις ανακαλύψεις τους µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ωσάν να έπεσαν κατά τύχη πάνω στη δική τους 
δηµιουργία. Ο δόκτωρ William Hesseltine, το ανώτατο στέλεχος της Human Gene Sciences Inc., έχει ήδη διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας για 100 ανθρώπινα γονίδια και η εταιρία του έχει υποβάλει αιτήσεις για 8 000 γονίδια. Το επιχείρηµά τους 
είναι ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση έχει να κάνει µε την προάσπιση της υγείας. Το δικό µου επιχείρηµα σήµερα είναι ότι 
η ανθρώπινη κλωνοποίηση έχει να κάνει µε τον πλουτισµό ορισµένων επιστηµόνων και των εταιριών τους. Ορισµένοι 
επιστήµονες έχουν δανειστεί τον φασισµό του Χίτλερ από τα πεδία µάχης και είναι διατεθειµένοι να τον κατοχυρώσουν 
στα εργαστήριά τους. Το Κοινοβούλιο πρέπει να το απορρίψει αυτό, και ως µέλος του βρετανικού Κοινοβουλίου, θα το 
καταψηφίσω και στο δικό µου Κοινοβούλιο.  
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Liese (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, εµείς, ως Οµάδα του ΕΛΚ είµαστε 
συγκλονισµένοι από τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης για την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εµβρύων. Μέχρι τώρα όλοι 
οι αρµόδιοι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση συµφωνούσαν πως δεν πρέπει επ΄ ουδενί να επιτραπεί η κλωνοποίηση 
ανθρωπίνων όντων. 
 
Το Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένης και της βρετανικής κυβερνήσεως, είχε δεχθεί οµόφωνα, στο πέµπτο πρόγραµµα-
πλαίσιο για την Έρευνα, µία διατύπωση η οποία αποκλείει την κλωνοποίηση, ακόµη και τη λεγόµενη θεραπευτική 
κλωνοποίηση. Στην οδηγία για το δικαίωµα ευρεσιτεχνίας σε βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο είχαν συµφωνήσει σε ένα κείµενο, το οποίο προβλέπει συλλήβδην αποκλεισµό της κλωνοποίησης ανθρωπίνων 
όντων, καθώς αυτή η τεχνική αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και τη δηµόσια τάξη. 
 
Αξιότιµε κύριε Επίτροπε, σε ορισµένα δηµοσιεύµατα στον τύπο των τελευταίων ηµερών αλλά και στην οµιλία σας 
υπάρχουν ορισµένες ασάφειες ως προς το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο για την Έρευνα και προ πάντων όσον αφορά την 
οδηγία για την ευρεσιτεχνία. Θα µπορούσε να γεννηθεί η εντύπωση πως αποκλείεται µόνο η αναπαραγωγική 
κλωνοποίηση. Αυτό είναι ψευδές. Συµµετείχα µε προσοχή στην επεξεργασία και των δύο κειµένων, και οι δύο οδηγίες 
αποκλείουν τόσο τη θεραπευτική όσο και την αναπαραγωγική κλωνοποίηση. 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά τα έγγραφα κύριε Επίτροπε, και διευκρινίστε την κατάσταση αλλιώς θα έχετε προβλήµατα στις 
σχέσεις σας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δε νοµίζω ότι θέλετε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτή η ευρεία συµφωνία µεταξύ 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των θεσµικών Οργάνων αναιρείται από την κυβέρνηση ενός κράτους µέλους. 
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Εµείς ως Κοινοβούλιο οφείλουµε να αντισταθούµε σ΄αυτήν την προσπάθεια να καταπολεµηθούν τα ταµπού. Σηµαντικό 
όµως είναι, όχι µόνο να εκφράσουµε τη γνώµη µας, αλλά αυτή η έκφραση γνώµης να έχει και συνέπειες. Γι΄ αυτό 
υποβάλαµε το αίτηµα ως οµάδα του ΕΛΚ να ενσωµατωθεί στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων µια αυστηρή 
απαγόρευση της κλωνοποίησης τού ανθρώπου σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του. 
 
Εν τέλει καλώ την Επιτροπή, να µεριµνήσει για την αυστηρή τήρηση της απαίτησης του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου 
για την Έρευνα να µην υποστηρίζεται ουδεµία µορφή κλωνοποίησης του ανθρώπου. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, να 
αποφευχθούν οι πλάγιες ενισχύσεις εντός των ερευνητικών κέντρων στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ασφαλέστερος τρόπος να 
το επιτύχουµε αυτό, είναι να πάψει όλως διόλου πλέον να ενισχύει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία 
κλωνοποιούν ανθρώπινα όντα. 
 
(Χειροκροτήµατα)  
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Gebhardt (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να ακούσουµε προσεκτικά τον Επίτροπο. Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 
αξιότιµε κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν χωρεί ουδεµία αµφιβολία πως η βιοτεχνολογία και η γενετική 
διαδραµατίζουν σήµερα σηµαντικό ρόλο. Με την έρευνα και µε όλες της τις εφαρµογές θα εξακολουθήσει να αυξάνεται η 
σηµασία τους. Ούτε αυτό το αµφισβητεί κανείς. Η αντιµετώπιση όµως αυτού του δυσχερούς πεδίου, που βρίθει ελπίδων 
και φόβων, είναι απαλλαγµένη πάσης αµφιβολίας; Φοβούµαι πως όχι. 
 
Την καλύτερη απόδειξη γι΄αυτό το όχι τη δίνουµε µε τη σηµερινή συζήτηση. Αντιδρούµε µε αστραπιαία συζήτηση στο 
Κοινοβούλιο για µία νοµοθετική διαδικασία σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία πριν από µερικές 
ηµέρες προκάλεσε πανικό στην κοινή γνώµη. Και ποια είναι αυτή η αντίδραση; Με µια µόνο µατιά στις υποβληθείσες 
προτάσεις ψηφισµάτων βλέπουµε πως δεν µένει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σπουδή του, τίποτε άλλο παρά η 
επανάληψη της πλειστάκις δηλωθείσας θέσεώς του στους κρίσιµους τοµείς της έρευνας και της χρήσεως της 
βιοτεχνολογίας και γενετικής. Ορθό µεν, ανεπαρκές, δε. 
 
Τη βιοτεχνολογία και τη γενετική, προ πάντων όµως τη βιοηθική, πρέπει να τις µετατρέψουµε σε κεντρικό θέµα για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ∆εν είµαι η µόνη που το ζητώ αυτό. Πίσω µου βρίσκεται η Οµάδα µου. Οι πολίτες απαιτούν από 
εµάς περισσότερο διορατική δέσµευση στον τοµέα αυτό. ∆εν µπορούµε πλέον να τρέχουµε χωλαίνοντας πίσω από τα 
γεγονότα. ∆εν µπορούµε πλέον να σχολιάζουµε ασθµαίνοντες τις εξελίξεις που έχουν ήδη ξεπεραστεί. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να δείχνει το δρόµο, ώστε να αναπτυχθούν προς όφελος της ανθρωπότητας η βιοτεχνολογία και η 
γενετική, και να µη στραφούν εναντίον της, υπερβαίνοντας τα όρια της δεοντολογίας. 
 
Γι΄αυτό θα πρέπει µε µεγάλη πλειοψηφία να εγκρίνουµε αυτήν την Επιτροπή, η οποία παρέχει το θεµέλιο για µια 
διορατική νοµοθεσία. Πρέπει να γνωρίζουµε, πως µε τη βιοτεχνολογία είναι συνδεδεµένη η µεγαλύτερη απ΄ ότι λέγεται 
επανάσταση της ιατρικής και της τεχνολογίας. Αυτή η επανάσταση δεν πρέπει να συνοδευτεί από µια ελλιπή νοµοθετική 
ρύθµιση. Πρέπει να συλλέξουµε τις συµβουλές των καλύτερων εµπειρογνωµόνων και να µεριµνήσουµε για µία συνεπή 
νοµοθεσία στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ειδικότερα τα θέµατα της δεοντολογίας και της προστασίας της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι τόσο σηµαντικά, που δεν µπορούµε να τα εγκαταλείψουµε σε µία κατακερµατισµένη, 
πολλές φορές ακόµη και αντιφατική νοµοθεσία των µεµονωµένων κρατών. 
 
Πρέπει κατεπειγόντως να επεξεργαστούµε όλα τα ζητήµατα της δεοντολογίας στην ιατρική, την τεχνολογία και τις 
επιστήµες. Γι΄αυτό πρέπει η αναγκαία Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλάβει το έργο της το ταχύτερο 
δυνατόν. Η ψηφοφορία µας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισµα.  
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Plooij-Van Gorsel (ELDR). � (NL) Πρόεδρε, συνάδελφοι, η βιοτεχνολογία είναι σήµερα µια από τις πιο πολλά 
υποσχόµενες τεχνολογίες που µπορεί να οδηγήσει σε αλµατώδη πρόοδο τον ιατρικό κόσµο. Συνεπώς, η διακοπή της 
εφαρµογής τεχνικών κλωνοποίησης στην Ευρώπη θα έχει ως µοναδικό αποτέλεσµα οι έρευνες να συνεχιστούν αλλού, για 
παράδειγµα στις ΗΠΑ, ή στη χειρότερη περίπτωση σε χώρες όπου ισχύουν λιγότερο αυστηρά ηθικά πρότυπα απ� ότι στην 
ΕΕ. Έτσι, η Ευρώπη θα χάσει επιστήµονες, ερευνητικές δραστηριότητες και θέσεις απασχόλησης που θα µεταφερθούν 
στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα προϊόντα θα έλθουν ούτως ή άλλως στη ευρωπαϊκή αγορά. 
 
Ποιο είναι στην ουσία το ζητούµενο, συνάδελφοι; Ποιοι είµαστε εµείς για να στερήσουµε από τους ανθρώπους το 
δικαίωµα θεραπείας; ∆εν θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να απαγορεύσουµε, για ηθικούς λόγους, µια πολλά υποσχόµενη 
τεχνολογία; ∆εν έχουν όλοι οι άνθρωποι δικαίωµα στην υγεία και την ευηµερία; Ποιος τολµά να κολλήσει σ� αυτά την 
ετικέτα της ηθικής; Μπορώ να σας πω ότι, µαζί µε την πολιτική οµάδα των φιλελευθέρων, υποστηρίζω θερµά το ψήφισµα.  
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Breyer (Verts/ALE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αντιµετωπίζουµε την αποτρόπαιη κατάσταση, όπου ένα κράτος µέλος της 
ΕΕ σκοπεύει να επιτρέψει τη θεραπευτική κλωνοποίηση, κάτι που ανέκαθεν επικρίναµε. Στο θέµα αυτό οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιµένουν µια τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να αποκρύπτει κανείς αυτήν την 
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τοποθέτηση λέγοντας πάρτε ένα ηρεµιστικό χάπι, µε το να θεσπίζουµε µια λέσχη ατέρµονων συζητήσεων, µια µη µόνιµη 
Επιτροπή, το βρίσκω ανεύθυνο. Πρέπει να λάβουµε σήµερα και τώρα θέση, για την απόφαση αυτή, η οποία θα ληφθεί 
τους προσεχείς µήνες - ίσως και τις προσεχείς εβδοµάδες -, και µετά βεβαίως και για τα θέµατα που αφορούν το µέλλον. 
Ας µην το συγκαλύπτουµε όµως αποφεύγοντας να λάβουµε θέση και επιδιώκοντας να κρύψουµε το θέµα µέσα σε 
επιτροπές για να καθησυχάσουµε έτσι τους πολίτες. 
 
Πιστεύω πως είναι πολύ σηµαντικά, αυτά που συµβαίνουν τώρα. Όποιος δέχεται τη θεραπευτική κλωνοποίηση, ανοίγει το 
κουτί της Πανδώρας. Κι έτσι πλησιάζει ακόµη περισσότερο ένας παλιός εφιάλτης της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος κατά 
παραγγελία. Η αυθαίρετη διάκριση µεταξύ αναπαραγωγικής και µη αναπαραγωγικής κλωνοποίησης είναι σηµειολογικό 
τέχνασµα. Εξ ίσου προβληµατική είναι η έννοια θεραπευτική κλωνοποίηση γιατί για θεραπεία δεν µπορεί να γίνεται 
λόγος. Η κλωνοποίηση, ακόµη και η θεραπευτική κλωνοποίηση, ανοίγει την πόρτα στο να θεωρείται ο άνθρωπος 
βιολογικό υλικό. 
 
Είναι ανεύθυνο να παράγεται ζωή, σκοπίµως � τονίζω σκοπίµως � για να χρησιµοποιηθεί ως ερευνητικό υλικό. Αυτό 
αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Είναι ακόµη ένα πλήγµα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το να παράγουµε σκοπίµως 
έµβρυα ως αποθήκες ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου οφείλει το Κοινοβούλιο να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες δράσης 
του. 
 
Κύριε Επίτροπε για την έρευνα, από εσάς σήµερα αναµένω µία σαφή δήλωση για το πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε 
κράτος-µέλος το οποίο παραγνωρίζει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Χρειαζόµαστε ένα σαφές 
σηµάδι, και πιστεύω πως θα ήταν ένδειξη πολιτικής ένδειας το να παραµερίσουµε όλες τις δεοντολογικές ανησυχίες από 
αφοσίωση στον Blair.  
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Grossetête (PPE-DE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι αυτονόητο ότι η ανθρώπινη κλωνοποίηση που 
αποσκοπεί στην αναπαραγωγή ενός ολόιδιου όντος από ένα άλλο µε µοναδικό σκοπό τη βελτίωσή του, πρέπει να 
απαγορευτεί σαφώς. Αυτή υπήρξε πάντοτε η θέση του Κοινοβουλίου µας και νοµίζω ότι είναι καλό να επιβεβαιωθεί. 
Σήµερα, όµως, το θέµα είναι η χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης για θεραπευτικούς σκοπούς και αυτό έχει πολλαπλές 
συνέπειες. 
 
Οι συνέπειες είναι ιατρικές. Πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στην θεραπευτική κλωνοποίηση, η οποία πρέπει να 
διαχωριστεί σαφώς από την αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Η κυτταρική θεραπεία αντιπροσωπεύει σήµερα µία τεράστια 
ελπίδα για πολλούς ασθενείς που πάσχουν από γενετικές ή εκφυλιστικές ασθένειες τύπου Alzheimer, Parkinson και 
άλλους καρκίνους. 
 
Οι συνέπειες είναι ηθικές και φιλοσοφικές. Ποιο είναι το καθεστώς του εµβρύου; Για να απαντήσουµε σε αυτό το 
ερώτηµα, µπορούµε να επανέλθουµε στις άπειρες συζητήσεις που κάναµε για την άµβλωση ή τη γονιµοποίηση in vitro. 
Ποιο είναι το καθεστώς των υπεράριθµων εµβρύων που προέρχονται από τη γονιµοποίηση in vitro και ποια πρέπει να 
καταστραφούν; ∆εν θα µπορούσαν να δώσουν ζωντανούς οργανισµούς; 
 
Οι συνέπειες είναι οικονοµικές και κοινωνικές. Πρόκειται για µία συζήτηση της κοινωνίας. Ποιες είναι οι αµερικανικές 
και ιαπωνικές απόψεις για αυτά τα θέµατα; Η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σε µία παγκόσµια οπτική και να λάβει 
υπόψη της τις δυνατότητες έρευνας που αντιπροσωπεύει η θεραπευτική κλωνοποίηση. 
 
Πρέπει να διεξαχθεί µία συζήτηση ουσίας. Εσείς το ζητήσατε, εµείς συµφωνούµε. Ίσως θα ήταν σκόπιµο να 
προσδιορίσουµε κατά προτεραιότητα τι απαγορεύεται και να πλαισιώσουµε αυστηρά την αποδεκτή πρακτική. Είναι 
απαραίτητο να τεθούν ορισµένα όρια. Τα θέµατα αυτά αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο από τη µία χώρα στην 
άλλη ανάλογα µε την κουλτούρα της. 
 
Γι' αυτόν το λόγο, µόνο οι µεγάλες θεµελιώδεις αρχές πρέπει να καθοδηγήσουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τοµέα. Οι αρχές αυτές υπάρχουν. Είναι ο σεβασµός του ατόµου, ο σεβασµός της ζωής, της ελευθερίας αλλά, επίσης, και η 
αρχή της προόδου στην υπηρεσία όλων. 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-235 

Muscardini (UEN). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, η κλωνοποίηση και η δυνατότητα κατοχύρωσής της µε ευρεσιτεχνία είναι και 
πρέπει να παραµείνουν παράνοµες για όλα όσα αφορούν στον άνθρωπο. ∆εν υπάρχει καµία διαφορά ανάµεσα στην 
κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς και στην κλωνοποίηση µε σκοπό την αναπαραγωγή. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα 
µέσα, όταν διακυβεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που θα πρέπει να γίνεται σεβαστή κατά προτεραιότητα. 
 
Η χρησιµοποίηση ανθρωπίνων εµβρύων για την κατασκευή οργάνων δεν µπορεί, συνεπώς, να δικαιολογηθεί σε καµία 
περίπτωση. Πράγµατι, χρησιµοποιώντας αυτά τα όργανα, καταστρέφεται µια εν δυνάµει ανθρώπινη ύπαρξη, και 
αντιφάσκουµε κατά τρόπο πρόδηλο µε την αξία που προσδίδουµε στον δεδηλωµένο σκοπό της διάσωσης άλλων 
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ανθρωπίνων όντων. Το ζήτηµα θα ήταν βέβαια διαφορετικό αν η χρησιµοποίηση αφορούσε µόνον στα στελεχιαία κύτταρα 
και όχι στα έµβρυα. 
 
Το να προσπαθούµε να αλλάξουµε τη φύση των θεµελιωδών κανόνων της προέλευσης της ζωής µας φαίνεται ηθικά 
αποκλίνουσα διαδικασία. Οφείλουµε να σταθούµε και να αναλογιστούµε τις πιθανές συνέπειες που θα έχει η 
αποσυναρµολόγηση του φυσικού συστήµατος. Την αρχή της πρόληψης θα πρέπει να την επικαλούµαστε και να την 
εφαρµόζουµε ακόµα και στην περίπτωση της κλωνοποίησης για θεραπευτικούς σκοπούς. ∆εν είναι τυχαίο, πράγµατι, ότι 
το πέµπτο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 1998-2002 αποκλείει τη χρηµατοδότηση 
προγραµµάτων που περιλαµβάνουν την κλωνοποίηση εµβρύων µε σκοπό την αναπαραγωγή και δεν προβλέπει τη 
χρηµατοδότηση ερευνών για την κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς. 
 
Σεβόµενοι τη διαφορά των απόψεων επί του θέµατος, θεωρούµε αναγκαίο να ορίσουµε ηθικούς κανόνες που θα 
βασίζονται στο σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον τοµέα των βιοτεχνολογιών. 
 
Καλούµε την Ευρωπαϊκή Οµάδα ∆εοντολογίας της Επιστήµης και των Νέων Τεχνολογιών να λάβει υπόψη της τους 
κινδύνους που συνδέονται µε την υπέρβαση ορισµένων ορίων, πέραν των οποίων όλα µπορούν να φαίνονται θεµιτά αν δεν 
γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα ήταν ευκταίο, όπως πιστεύει ο Πρόεδρος Prodi, να µπορούσαν οι 
Ευρωπαίοι να συσπειρωθούν γύρω από κοινές αξίες. 
 
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει µια ανοιχτή συζήτηση, µε στόχο την εξεύρεση µιας σωστής 
ισορροπίας ανάµεσα στην ηθική αυστηρότητα � συζήτηση που θα βασίζεται στην άρνηση εκµετάλλευσης του ανθρωπίνου 
σώµατος για εµπορικούς σκοπούς � και στην υποχρέωση να ανταποκριθούµε στις θεραπευτικές ανάγκες. 
 
Ζητούµε από το Συµβούλιο να αναλάβει την πρωτοβουλία µιας διεθνούς σύµβασης για τη χρήση της ζωντανής ύλης, προς 
αποφυγήν της εµπορευµατοποίησης των ανθρωπίνων εµβρύων και της χρησιµοποίησής τους για παρά φύση σκοπούς. 
Είναι σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, να εµποδίσουµε τη δηµιουργία ενός νέου ανθρώπινου είδους, πράγµα που 
φαίνεται ότι γίνεται και µε τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς κατακλυσµούς.  
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Linkohr (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κρίµα που κανείς από τους βρετανούς συναδέλφους που υποστηρίζουν τη στάση 
της κυβέρνησης, δεν πήρε το λόγο. Θα ήταν ενδιαφέρον, να ακούγαµε και τα δικά τους επιχειρήµατα, διότι φαντάζοµαι, 
πως κι εκείνοι µελέτησαν το θέµα. Μάλιστα στη Μεγάλη Βρετανία επιτρέπεται από το 1990 η έρευνα σε έµβρυα ως τη 
14η ηµέρα της κύησης. Θεωρώ πως κατά λογική ακολουθία, εκείνο το βήµα, το ακολουθεί το επόµενο. 
 
Γιατί η Μεγάλη Βρετανία συµπεριφέρεται διαφορετικά απ΄ ότι η ηπειρωτική Ευρώπη; Ενδιαφέρον το ερώτηµα. Είναι 
προφανές ότι η διαφορά υφίσταται ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τότε ήταν συντηρητική, τώρα είναι κυβέρνηση εργατικών, 
και δεν άλλαξε τίποτε. Γιατί η κοινή γνώµη της Μεγάλης Βρετανίας είναι διαφορετική από ότι από την άλλη πλευρά της 
Μάγχης; Αυτό το ερώτηµα επί παραδείγµατι, θα ήταν σκόπιµο να συζητηθεί εδώ, µια και έχουµε το προνόµιο να έχουµε 
εκπροσώπους από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η πρώτη µου παρατήρηση. 
 
Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως µου άρεσαν πολύ αυτά που είπε η κυρία Bonino. Είναι πολύ κοντά στις δικές µου 
απόψεις. Και ακόµη, θα συµφωνούσα να αφήναµε να µας καθοδηγήσουν οι αρχές µας περί κοσµικού κράτους. Το κράτος 
δεν είναι θρησκευτικό. Το κράτος οφείλει να σέβεται τη θρησκεία. Και εγώ σέβοµαι το ότι κάποιος είναι καθολικός, 
διαµαρτυρόµενος, εβραίος ή ό,τι άλλο. Αλλά απαιτώ επίσης, να γίνεται σεβαστή η δική µου γνώµη. Αυτό µόνο στο 
πλαίσιο του κοσµικού κράτους είναι δυνατόν. Αυτή η διεκδίκηση του αλάθητου έχει ήδη προκαλέσει αµέτρητες ζηµιές 
στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να επιδιώκουµε να απαγκιστρωθούµε από αυτήν. Κανείς δεν έχει το προνόµιο σε θέµατα ηθικής. 
Ακόµη και εκείνοι, οι οποίοι έχουν διαφορετική γνώµη, ακολουθούν κάποια ηθική,  
 
Επιπλέον έχουµε επανειληµµένως δει µε ποιόν τρόπο καταστρατηγούνται στην πράξη οι απαγορεύσεις. Ο καθένας θα 
µπορούσε να φέρει παραδείγµατα. Γι΄αυτό πιστεύω ακράδαντα - ανεξαρτήτως του τι θα αποφασίσουµε εδώ -, πως σε µία 
κοινωνία ανοικτή στον κόσµο, στην έρευνα η οποία πραγµατοποιείται υπό διαφορετικές σκοπιές, η γνώση θα αναζητήσει 
το δικό της δρόµο. ∆εν θα µπορέσουµε εν τέλει να αποφύγουµε να αντιµετωπίσουµε µε υπευθυνότητα αυτή τη γνώση, 
προσπαθώντας να την περιορίσουµε. Francis Wurtz, µπορεί κανείς να ζητήσει απαγόρευση κάθε έρευνας. Αλλά είναι 
άκρως αφελές να πιστεύει κανείς, πως θα τηρηθεί αυτή η απαγόρευση. Εν τέλει, δεν θα µπορέσουµε να αποφύγουµε την 
υποχρέωση να χαράξουµε όρια. 
 
Στην περίπτωση αυτή η θέση µου είναι όπως και πολλών άλλων. Κι εγώ ταράζοµαι στη σκέψη πως τα έµβρυα θα είναι 
αντικείµενα απερίσκεπτων δοκιµών και ερευνών. Φυσικά υπάρχουν όρια. Όµως η εµπειρία µου δείχνει πως εν τέλει, ίσως 
να µην µπορούµε να κάνουµε τίποτε άλλο, από µια απλή οροθέτηση. Αυτή τη στιγµή δεν επείγει η ανάληψη δράσης. 
Έχουµε χρόνο. Θα πρέπει να σκεφτούµε πολύ προσεκτικά, τι στάση θα κρατήσουµε σε αυτήν την υπόθεση. Επιτροπές για 
το σκοπό αυτόν έχουµε, και πότε-πότε καλό είναι να διαβάζουµε και κανένα καλό βιβλίο.  
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Ahern (Verts/ALE). - (ΕΝ) Μια σηµαντική ευρωπαϊκή αξία την οποία όλοι µας, είτε θρησκευόµενοι είτε όχι, 
προτιθέµεθα να µοιραστούµε είναι ότι οποιουδήποτε είδους πειραµατισµός σε ένα ανθρώπινο ον πρέπει να αποβλέπει 
αποκλειστικά και άµεσα στο δικό του όφελος. Παρεκκλίνουµε από την αρχή αυτή διακινδυνεύοντας πολλά και στη 
συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε σαφέστατα παρεκκλίνει από αυτήν. ∆εν µπορούµε να πειραµατιζόµαστε πάνω σε 
ανθρώπινα όντα σε κανένα στάδιο της ανάπτυξής τους και οπωσδήποτε δεν µπορούµε να κάνουµε µαζική παραγωγή 
εµβρύων που προορίζονται για πειράµατα. Το επόµενο βήµα θα είναι η εµπορική εκµετάλλευση, την οποία προβλέπει η 
οδηγία µας σχετικά µε τα βιολογικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 
 
Οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου υποστηρίζουν ότι, πέραν των δεοντολογικών αµφιβολιών, η κλωνοποίηση των 
ανθρωπίνων εµβρύων είναι απαραίτητη, διότι αποτελεί τον µοναδικό τρόπο µε τον οποίο βοηθούνται οι ασθενείς που 
υποφέρουν από διάφορες ασθένειες. Πολλοί επιστήµονες διαφωνούν µε την άποψη αυτή και συνιστούν περισσότερη 
έρευνα µε βάση τα στελεχιαία κύτταρα των ενηλίκων, µε στόχο την επίτευξη των ίδιων αποτελεσµάτων, όσον αφορά τη 
θεραπεία ασθενειών. ∆εν µπορούµε να συγκεντρωθούµε και να βρούµε έναν τρόπο µέσω της έρευνας στελεχιαίων 
κυττάρων, χωρίς πειραµατισµούς σε ανθρώπινα όντα; Ελπίζω το Σώµα να συµφωνεί ότι πρόκειται για µια αξία πάνω στην 
οποία οικοδοµήθηκε η Ευρώπη.  
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Purvis (PPE-DE). - (ΕΝ) Πρόκειται για ένα θέµα συναισθηµατικού χαρακτήρα, και όχι µόνο εξαιτίας του τίτλου 
"Ανθρώπινη κλωνοποίηση". Η «έρευνα στελεχιαίου κυττάρου» θα µπορούσε να αποτελέσει έναν λιγότερο µεροληπτικό 
τίτλο, αλλά ο σκοπός µου είναι να σας ζητήσω να σκεφτείτε και να συνειδητοποιήσετε µε ηρεµία τα γεγονότα και τις 
επιπτώσεις που αυτά έχουν σε εµάς, το ανθρώπινο είδος, για την υγεία και την ποιότητα ζωής µας, για το µέλλον της 
επιστήµης και της βιοµηχανίας της υγείας στην Ευρώπη και οπωσδήποτε για την πνευµατική µας ευηµερία. 
 
Ας αποσαφηνίσουµε λοιπόν τα γεγονότα. Είναι γεγονός: η ανθρώπινη αναπαραγωγική κλωνοποίηση έχει απαγορευθεί 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. ∆εν υπάρχει καµία πρόθεση να αλλάξει αυτό και η βιοµηχανία του Ηνωµένου Βασιλείου δεν 
σκοπεύει να διεξαγάγει ανθρώπινη αναπαραγωγική κλωνοποίηση ούτε τώρα ούτε στο µέλλον. Η χρήση της έρευνας, όσον 
αφορά τα στελεχιαία κύτταρα ενηλίκου, αποτελεί µια βραχυπρόθεσµη απάντηση στην επιστηµονική ανάγκη ανακάλυψης 
τρόπων αναπρογραµµατισµού των κυττάρων ενηλίκου. 
 
Είναι γεγονός: η έρευνα των στελεχιαίων κυττάρων υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο της βρετανικής νοµοθεσίας µέσω της 
άτεγκτη Αρχής Ανθρώπινης Γονιµοποίησης και Εµβρυολογίας η οποία χαίρει ευρείας εκτίµησης. Ίσως να ήταν καλή ιδέα, 
αν και άλλα κράτη µέλη έκαναν κάτι παρόµοιο. 
 
Είναι γεγονός: πρόσφατα υπήρξε ενδιαφέρουσα πρόοδος στην έρευνα του στελεχιαίου κυττάρου ενηλίκου, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά µειονεκτήµατα συγκρινόµενα µε τα µοναδικά χαρακτηριστικά των στελεχιαίων 
κυττάρων του εµβρύου. Ο στόχος της έρευνας στα στελεχιαία κύτταρα του εµβρύου είναι να βρεθούν τρόποι 
χρησιµοποίησης στελεχιαίων κυττάρων ενηλίκου µε τους οποίους θα εξαλειφθούν τα µειονεκτήµατα. 
 
Εποµένως, καταλήγουµε στο βασικό δίληµµα. Αποτελεί ένα έµβρυο δεκατεσσάρων ηµερών ένα ζωντανό πλάσµα µε τα 
πλήρη δικαιώµατα ενός ζωντανού πλάσµατος ή ενός εµβρύου; Καλώς ή κακώς, η νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου 
και των Ηνωµένων Πολιτειών έχουν επιτρέψει αυτού του είδους την έρευνα για µια δεκαετία και έχουν προκύψει πολλά 
οφέλη. Έπειτα δε από γνωµοδοτήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο και για πολλούς µήνες, η έκθεση Donaldson συνιστά την 
επέκταση µιας τέτοιας έρευνας για θεραπευτικούς σκοπούς. 
 
Συνάδελφοι, η επιλογή είναι δική σας. Οφείλετε να είστε ειλικρινείς µε τη συνείδησή σας και τα πιστεύω σας, αλλά να 
λάβετε επίσης υπόψη τη µελλοντική ευηµερία του γείτονά σας. Η φροντίδα για το γείτονά σας αποτελεί επίσης 
χριστιανικό καθήκον. Μπορεί να πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιµερ, του Πάρκινσον ή από διαβήτη.  
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Hermange (PPE-DE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, το θέµα είναι σοβαρό και δύσκολο. Προκλήθηκε από τη βρετανική 
απόφαση. Πρέπει να πούµε ακόµη ότι οι εθνικές νοµοθεσίες οι σχετικές µε το ζήτηµα διαφέρουν έντονα, ανοίγοντας την 
πόρτα σε ανεξέλεγκτες πρακτικές, µέσα όµως από αυτές τις πρακτικές, όπως είπε η Françoise Grossetête πριν από λίγο, 
µπορούµε να αναρωτηθούµε τι αξία έχει για ορισµένες χώρες η πραγµατικότητα της αρχής του σεβασµού της ανθρώπινης 
ζωής από το εµβρυακό στάδιο, η οποία επαναλαµβάνεται στο άρθρο 18 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου που απαγορεύει τη δηµιουργία εµβρύων µε σκοπό την ανθρώπινη χρήση. 
 
Η ετερογένεια των ρυθµίσεων δείχνει πόσο περίπλοκη είναι η συζήτηση και θέτει µια σειρά από αντικρουόµενα 
ερωτήµατα. Τι σηµαίνει σεβασµός της ζωής; Τι σηµαίνει προ-έµβρυο σε σχέση µε το έµβρυο; Μπορούµε να επιτρέψουµε 
την έρευνα στο έµβρυο για θεραπευτικούς σκοπούς; Από πού προέρχονται τα στελεχιαία κύτταρα; Πρέπει να 
κλωνοποιούνται τα έµβρυα; Τα στελεχιαία κύτταρα, δεν προέρχονται από ιστούς ενηλίκων αλλά και από εµβρυϊκούς 
ιστούς; Μπορούµε να επιτρέψουµε τη δηµιουργία εµβρύων και για άλλους σκοπούς εκτός από τη ζωή; Απέναντι στις, 
ανίατες σήµερα, σοβαρές ασθένειες έχουµε το δικαίωµα να εµποδίσουµε τη συνέχιση ερευνών, τις οποίες εµείς οι ίδιοι 
χαρακτηρίζουµε ως ελπιδοφόρες; 
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Πλήθος ερωτηµάτων µε βαρύτατες συνέπειες όταν µιλούµε για το νόηµα της ζωής. Γι' αυτό, πρέπει να αναπτύξουµε ένα 
διάλογο, κατ' αρχήν στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών οργάνων και, λυπούµαι, κύριε Επίτροπε, που ο πρόεδρος Prodi 
προτίµησε να κοινοποιήσει τις παρεµβάσεις του στον τύπο τη ∆ευτέρα πριν να ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Πρόσεξα ότι τα λόγια του ήταν πολύ συνετά και µετρηµένα για το ζήτηµα. 
 
∆εύτερον, πιστεύω ότι, για να γίνει αυτή η συζήτηση, το Κοινοβούλιό µας πρέπει να συγκροτήσει µία κοινοβουλευτική 
επιτροπή ad hoc, η οποία, σε ένα πρώτο στάδιο, θα µπορούσε σε σύντοµο διάστηµα να αναλάβει την πρωτοβουλία να 
καλέσει εµπειρογνώµονες από κάθε πλευρά, από την Ευρώπη και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τη συζήτηση 
αυτή, όµως, πρέπει να την κάνει η κοινή γνώµη. Για το λόγο αυτό, προτείνω να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό βήµα 
βιοηθικής και, επιτέλους, ένας µηχανισµός που θα επιτρέψει να πλαισιώσουµε την πρακτική σε αυτόν τον τοµέα, τη 
στιγµή που δηµιουργούµε ανώφελα τόσα παρατηρητήρια. Προτείνω να ιδρυθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισµός ιατρικής της 
αναπαραγωγής και των βιοτεχνολογιών.  

3-240 

Busquin, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω, γιατί ο κ. Liese έθεσε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα σε αυτή τη 
συζήτηση. Έθεσε το ερώτηµα στο επίπεδο του πέµπτου προγράµµατος πλαισίου. Είναι απολύτως σαφές, και ο κ. Liese 
ασφαλώς το γνωρίζει, ότι στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο, ορίζεται σαφώς, αφού αποτελεί αντικείµενο της διαδικασίας 
συναπόφασης, ότι αποκλείονται µε απόλυτα ρητό τρόπο οι έρευνες που αφορούν τις τεχνικές της κλωνοποίησης για 
αναπαραγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 
 
Κατά συνέπεια, για το πρόγραµµα πλαίσιο, είναι σαφές ότι προς το παρόν αποκλείεται απολύτως. Ήθελα απλώς να 
διευκρινίσω αυτό το σηµείο, κ. Liese, αφού θέσατε το ερώτηµα. 
 
Όσο αφορά, αντίθετα, τη συζήτηση, όπως είπα στην εισαγωγή µου, η Επιτροπή θέλει να συµµετάσχει σε µία συζήτηση µε 
το Κοινοβούλιο για τα ζητήµατα αυτά τα οποία είναι, όπως είδαµε, πολύ πολύπλοκα και πολύ ενδιαφέροντα.  
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Πρόεδρος. � Έλαβα οκτώ προτάσεις ψηφισµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 37(2)7. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το µεσηµέρι.  

3-242 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. PUERTA 
Αντιπροέδρου 

3-243 

´Ώρα τωv Ερωτήσεωv (Επιτρoπή) 

3-244 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή (Β5-0535/2000). 
 

Πρώτο µέρος 
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 41 της κ. Ilka Schröder (H-0613/00): 
 
Θέµα: Συνεργασία µε δίκτυα παροχής συµβουλών για τα ναρκωτικά 
 
Ήδη από το 1998 έχει επιδεινωθεί σηµαντικά η συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικτύων τα οποία ενισχύει 
αυτή: συµβάσεις µεταξύ των δικτύων και της Επιτροπής καταρτίζονται συχνά τότε, όταν τα προς ενίσχυση προγράµµατα 
βρίσκονται ήδη στο στάδιο εφαρµογής. Παρόλα ταύτα η Επιτροπή επιµένει ότι τα προγράµµατα θα αρχίζουν µόνον τότε 
όταν θα υπάρχει µία προσωρινή γραπτή βεβαίωση. Οι πληρωµές έναντι καταβολής λογαριασµών εκ µέρους της Επιτροπής 
καθυστερούνται εν µέρει για έτη. Όλα τα δίκτυα έχουν θιγεί από τις εκτεταµένες διοικητικές εργασίες και κυρίως από τις 
ελλιπείς πληρωµές εκ µέρους της Επιτροπής και ως εκ τούτου περιορίζονται σηµαντικά στην εργασία τους. Ορισµένες 
ενώσεις χρειάστηκε µάλιστα να σταµατήσουν τη δραστηριότητά τους λόγω των καθυστερήσεων σε πληρωµές εκ µέρους 
της Επιτροπής. 
 
Για ποιο λόγο δεν κατέστη δυνατόν, κατά τα τελευταία έτη, στην Επιτροπή, να υπογράψει µε τα ενισχυόµενα δίκτυα 
συµβάσεις και να καταβάλει τα οφειλόµενα ποσά γρήγορα και κατά τρόπο που θα ενισχύει το όλο πρόγραµµα; 
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7 Βλέπε συνοπτικά πρακτικά. 
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Byrne, Επιτροπή. � Η Επιτροπή κατανοεί τις ανησυχίες του αξιότιµου µέλους, όσον αφορά τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τα συµβόλαια και τις πληρωµές, για τα δίκτυα της τοξικοµανίας, τα οποία επιδοτούνται από το κοινοτικό 
πρόγραµµα δράσης για την πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. 
 
Τα προβλήµατα αυτά έχουν ορισµένα αίτια. Καταρχήν, είναι σαφέστατο ότι στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας στο 
Λουξεµβούργο, το οποίο είναι αρµόδιο για το θέµα αυτό υπάρχει ένα πρόβληµα όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους. 
Εν ολίγοις, το προσωπικό είναι ανεπαρκές, ούτως ώστε να ασχοληθεί µε πολύπλοκες διαδικασίες και συχνά άπειρους 
δικαιούχους, οι οποίοι προτείνουν υπερβολικά πολλά και µικρά προγράµµατα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε το 
περασµένο καλοκαίρι, όταν ελήφθη η απόφαση, υπό το πρίσµα της έκθεσης της επιτροπής ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων, να λήξει το συµβόλαιο µε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, η οποία παρείχε τη βοήθειά της για την 
εφαρµογή του προγράµµατος αυτού. 
 
∆εύτερον, υλοποιήθηκε µια πληθώρα µικρών έργων, στα πλαίσια του προγράµµατος κατά των ναρκωτικών, προκαλώντας 
πρόσθετο φόρτο εργασίας στους ήδη περιορισµένους ανθρώπινους πόρους που έχουµε στη διάθεσή µας. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, ο µέσος όρος του ποσού συγχρηµατοδότησης των προγραµµάτων, τα οποία 
επιχορηγούντο από την Επιτροπή, ήταν 180 000 ευρώ. 
 
Τρίτον, η εµπειρία διδάσκει ότι οι συµµετέχοντες στο δίκτυο δεν κατανοούσαν επαρκώς τις διαδικασίες που ακολουθεί η 
Επιτροπή, όσον αφορά τα συµβόλαια και τις πληρωµές. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή αναγκάστηκε 
επανειληµµένως να ζητήσει από τα δίκτυα καταπολέµησης των ναρκωτικών να υποβάλλουν τα έγγραφα τα οποία ήταν 
απαραίτητα για την οριστικοποίηση των συµβολαίων ή την πραγµατοποίηση των πληρωµών. 
 
Τέταρτον, υπό το πρίσµα της αποκτηθείσας εµπειρίας, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό της 
Επιτροπής και τις επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πιθανόν να εφαρµόσθηκε µεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά 
τα έγγραφα που σχετίζονται µε τις δαπάνες συµβολαίων, µε συνακόλουθα αποτελέσµατα όσον αφορά το χρόνο 
εξόφλησης. 
 
Προκειµένου να δώσω µια απάντηση στα προβλήµατα αυτά, θα προχωρήσω βήµα βήµα. Η πρόταση της Επιτροπής για 
ένα νέο πλαίσιο και µια νέα στρατηγική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας υπογραµµίζει την ανάγκη για σαφέστερους 
σκοπούς και αποτελεσµατικότερη διαχείριση, µε µεγαλύτερη επίδραση στις βασικές προτεραιότητες. Συνεπώς, στο 
µέλλον πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθούν λιγότερα αλλά µεγαλύτερης εµβέλειας προγράµµατα, τα οποία θα 
συντελέσουν στην αποτελεσµατικότερη χρήση των ανθρώπινων πόρων που χρειάζονται για την υλοποίηση του 
προγράµµατος. Όπως επανειληµµένως τονίζει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, στο µέλλον θα πρέπει να 
συνδυάσουµε πόρους και προτεραιότητες µε πιο πραγµατικό τρόπο. 
 
Επιπλέον, όπως γνωρίζετε ήδη, σύµφωνα µε την πρόσφατη επισκόπηση της Επιτροπής, όσον αφορά τις ανάγκες της σε 
προσωπικό, τέθηκε στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή το αίτηµα για πρόσθετες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένης 
µιας σηµαντικής αύξησης αυτών στη Γ∆ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών. Αν συµφωνήσουν οι αρµόδιες για 
τον προϋπολογισµό αρχές, θα µπορούσε να συσταθεί ένας σηµαντικός αριθµός θέσεων, µε σκοπό την επίλυση του 
προβλήµατος το οποίο αποτελεί σήµερα το θέµα της συζήτησής µας. 
 
Η έλλειψη εµπειρίας των αντισυµβαλλοµένων µερών, όσον αφορά τις απαιτήσεις του δηµοσιονοµικού ελέγχου, θα 
εξακολουθήσει να απαιτεί σηµαντική παροχή συµβουλών και άλλων εισροών από ήδη περιορισµένους ανθρώπινους 
πόρους. Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας σκοπεύει να διεξαγάγει µια εκστρατεία πληροφόρησης, µε σκοπό να βοηθήσει 
τους αντισυµβαλλόµενους να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις της Επιτροπής. 
 
Όσον αφορά το θέµα της γραφειοκρατίας, οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά το ζήτηµα, υπό τις παρούσες συνθήκες, 
αναθεωρούν τις απαιτήσεις τους όσον αφορά την τεκµηρίωση, µε στόχο την απλούστευση και την επιτάχυνση των 
διαδικασιών πληρωµής, χωρίς να αγνοούν τα απαραίτητα µέτρα δηµοσιονοµικού ελέγχου. Ως αποτέλεσµα των µέτρων 
που λήφθηκαν ήδη, η κατάσταση βελτιώνεται και αναµένω να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο, ούτως ώστε τα συµβόλαια 
να υπογράφονται γρηγορότερα και οι πληρωµές να γίνονται σύµφωνα µε τον κανόνα των 60 ηµερών της Επιτροπής. 
 
Σε περίπτωση που θέλετε να διατυπώσετε συγκεκριµένες παρατηρήσεις, θα µπορούσατε ενδεχοµένως να µου παράσχετε 
εγγράφως τις σχετικές πληροφορίες και θα τις συζητήσω οπωσδήποτε µε τους συνεργάτες µου.  
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Schröder, Ilka (Verts/ALE). - (DE) Αξιότιµε κύριε Επίτροπε, χαίροµαι που ακούω, πως πρέπει να ληφθούν 
συγκεκριµένα µέτρα. Η αµφιβολία µου όµως συνίσταται στο ότι η Επιτροπή, όταν ανακαλύπτει προβλήµατα µε τους 
εταίρους που συµµετέχουν σε διαφορετικά προγράµµατα, αναζητεί τα προβλήµατα κατά 50% τουλάχιστον σε αυτούς. 
Έχω πληροφορίες πως ακόµη και µικροί εταίροι σε προγράµµατα γνωρίζουν καλά, πώς ακριβώς έχουν οι συµβάσεις, τι 
ακριβώς προτάσεις πρέπει να υποβάλουν. Μου ανεφέρθη µία περίπτωση, όπου τα ίδια έγγραφα υποβλήθηκαν τρεις φορές, 
και η Επιτροπή εξακολουθούσε να υποστηρίζει πως δεν τα είχε λάβει. Γι΄αυτό θα ήθελα να απευθύνω για άλλη µία φορά 
έκκληση να υπάρξουν σαφέστατες και προκαταρκτικά προσδιορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο υποβολής 
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αιτήσεων. Τα προβλήµατα αυτά απ΄ότι γνωρίζω δεν τα αντιµετωπίζει µόνο ο τοµέας των ναρκωτικών, αλλά και πολλοί 
άλλοι εταίροι, οι οποίοι συνεργάζονται µε την Επιτροπή και επιδιώκουν συγχρηµατοδότηση. ∆εν είναι µόνο ο τοµέας των 
ναρκωτικών όπου οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, πολύ περίπλοκες, και νοµίζω πως δεν µπορούµε να το αποδώσουµε 
απλώς σε ανίκανους µικρούς εταίρους των προγραµµάτων, αλλά και στο γεγονός πως δεν είχαν διατυπωθεί σαφώς οι 
προϋποθέσεις από την Επιτροπή. 
 
Ένα άλλο ερώτηµα ήταν µήπως το επιδιωκόµενο είναι να περιοριστούν οι µικρές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όταν πρόκειται για υποστήριξη και στις περιφέρειες, σε προγράµµατα για τα ναρκωτικά µε τελείως διαφορετική 
προσέγγιση, ειδικά στον τοµέα αυτό, αλλά και γενικά. Πιστεύω, πως δεν είναι δυνατό να θέλουµε να δώσουµε µόνο σε 
µεγάλες οργανώσεις τη δυνατότητα να κάνουν κάποια κίνηση, αλλά αντιθέτως ο στόχος πρέπει να παραµείνει η προαγωγή 
διαφορετικών οργανώσεων. Αυτή η προσέγγιση για τη λύση του προβλήµατος µου φαίνεται πολύ λάθος.  
 

3-248 

Byrne, Επιτροπή. � Όσον αφορά το πρώτο θέµα που τέθηκε, εγώ δεν συµφωνώ ότι το πρόβληµα οφείλεται, όπως 
υποστηρίζετε, µόνο στην ανικανότητα των φορέων των σχετικών έργων. Θέλω απλώς να πω ότι αυτή είναι η αιτία για 
κάποια από τα προβλήµατα που έχουν προκύψει. Πρόκειται για κάτι που µου προκαλεί ανησυχία και προσπαθώ να το 
αντιµετωπίσω, διασφαλίζοντας την ύπαρξη σαφών κατευθυντήριων γραµµών, όπως εσείς προτείνετε, έτσι και οι δύο 
είµαστε σύµφωνοι σε αυτό το σηµείο. 
 
Όσον αφορά το µέγεθος των έργων, από το 1996 και έπειτα, επιλέχθηκε ένα σύνολο 149 έργων συνολικού ποσού 25 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή 180 000 ευρώ ανά έργο. Με βάση τη νέα στρατηγική στον τοµέα της υγείας, θα µειώσουµε τον αριθµό των 
έργων και θα αυξήσουµε την αξία και το µέγεθος των συνεπειών χρησιµοποιώντας έτσι πιο αποτελεσµατικά τους 
περιορισµένους ανθρώπινους πόρους που διαθέτουµε. ∆εν ισχύει πάντοτε ότι τα µικρότερα προγράµµατα είναι καλύτερα 
από τα µεγαλύτερα αλλά, αν γίνει αποτελεσµατική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, αυτό θα αποβεί θετικό για τη 
βελτίωση των σχετικών έργων.  
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 42 του κ. John Bowis (H-0629/00). 
 
Θέµα: Επιστηµονική γνωµάτευση σ΄ ότι αφορά τις φθαλικές ενώσεις. 
 
Προτίθεται η Επιτροπή να δηµοσιεύσει τώρα τη δήλωση που εγκρίθηκε στις 25 Νοεµβρίου 1999 από την CSΤΕΕ (Επιστηµονική Επιτροπή σχετικά µε 
την Τοξικολογία, Οικοτοξικολογία και το Περιβάλλον - Scientific Cοmmittee οn Tοxicity, Ecοtοxicity and the Enνιrοmment) όσον αφορά την άποψη 
της επιτροπής για την λανθασµένη ερµηνεία εκ µέρους της Επιτροπής της επιστηµονικής γνωµάτευσης σχετικά µε τις φθαλικές ενώσεις, όπου η δήλωση 
παραπέµπει στα πρακτικά της CSΤΕΕ της συνεδριάσεως της 10ης ∆εκεµβρίου 1999; Προτίθεται να αναφέρει ποιός είναι υπεύθυνος στην Επιτροπή για 
την παράλειψη να ακολουθηθεί αποδεκτή µέθοδος σ  ́ότι αφορά τη δηµοσίευση όλων των πρακτικών, εκθέσεων και συµφωνηθέντων γνωµατεύσεων εκ 
µέρους των επιστηµονικών επιτροπών, και προτίθεται να αναφέρει ποιός είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση της δηµοσίευσης των βασικών 
πρακτικών της συνεδριάσεως της 25ης Νοεµβρίου 1999 της CSΤΕΕ µέχρι τον Απρίλιο του 2000; 
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Byrne, Επιτροπή. � Σας ευχαριστώ που µου δώσατε την ευκαιρία να διευκρινίσω το ζήτηµα που αποτελεί το θέµα της 
ερώτησής σας. Όπως αναφέρεται και στα πρακτικά της ολοµέλειας της ∆ιευθύνουσας Επιστηµονικής Επιτροπής (∆ΕΕ) 
της 10ης ∆εκεµβρίου 1999, ο πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το 
Περιβάλλον (ΕΕΕΤΟΠ) ενηµέρωσε την ∆ΕΕ σχετικά µε την απόφαση της ΕΕΤΟΠ, στις 25 Νοεµβρίου 1999, να 
επισυνάψει στα πρακτικά της συνεδρίασης δήλωση µε την οποία θα διευκρινίζεται η ερµηνεία της γνωµοδότησής της 
σχετικά µε τις φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια. 
 
Τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης κανονικά θα είχαν εγκριθεί κατά την επόµενη ολοµέλεια της ΕΕΤΟΠ, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2000. Ωστόσο, κατά την ολοµέλεια αυτή, ορισµένα µέλη της επιτροπής 
θεώρησαν ότι τα πρακτικά ήταν σε γενικές γραµµές µακροσκελή και ζήτησαν από τη γραµµατεία να ακολουθήσει τα 
πρότυπα άλλων επιστηµονικών επιτροπών. Αποδεχόµενη το αίτηµα αυτό, η επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την 
έγκριση των πρακτικών για την επόµενη ολοµέλεια, όταν αναµενόταν να έχει στη διάθεσή της το σχέδιο µιας πιο 
περιληπτικής εκδοχής. Αυτό καθυστέρησε αναπόφευκτα τη διαδικασία έγκρισης µέχρι την επόµενη ολοµέλεια, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2000. 
 
Από τη στιγµή που εγκρίθηκε το περιεχόµενό τους, δηµοσιεύθηκε απευθείας στο ∆ιαδίκτυο � εντός της ίδιας εβδοµάδας,  
κατά τη συνήθη πρακτική των επιτροπών. Συνεπώς, δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα στη δηµοσίευση των πρακτικών.  

3-251 

Bowis (PPE-DE). � (ΕΝ) Είµαι ευγνώµων στον κ. Επίτροπο για την απάντηση που έδωσε, παρότι οφείλω να οµολογήσω 
ότι πέντε µήνες είναι µεγάλο χρονικό διάστηµα για να περιµένουµε τη δηµοσίευση πρακτικών. Η άποψη που εκφράζω 
τώρα δεν έχει σε καµία περίπτωση να κάνει µε τη γνώµη µου για τον ίδιο τον Επίτροπο, αλλά ελπίζω ότι θα συµφωνήσει 
και αυτός µαζί µου ότι η επιστήµη πρέπει να στηρίζει τις αποφάσεις µας σχετικά µε τον κίνδυνο και τον τρόπο 
διαχείρισής του. Στην περίπτωση αυτή, η επιστήµη ήταν εντελώς ακατάλληλη. ∆εν επικυρώθηκε από την εξέταση των 
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οµότιµων. Έτσι, όταν τα πράγµατα κατέληξαν στην Επιστηµονική Επιτροπή και ο πρόεδρος διατύπωσε την άποψή του, 
ήταν καίριας σηµασίας το γεγονός ότι, κατά τη γνώµη του, όπως ο ίδιος είπε, δεν δικαιολογείται η απαγόρευση. Ωστόσο, 
η επακόλουθη απαγόρευση, όσον αφορά άλλους τύπους φθαλικών ενώσεων, δεν σχετίζεται επουδενί µε τα παιδικά 
παιχνίδια ή τους δακτύλιους που δαγκώνουν τα µωρά που βγάζουν δόντια. Το όλο θέµα έβλαψε την αξιοπιστία της αρχής 
πρόληψης. Η αρχή αυτή ισχύει µόνο αν οι αποφάσεις είναι επιστηµονικά άµεµπτες. ∆εν επρόκειτο για ευχάριστη εµπειρία 
και ελπίζω ότι και η Επιτροπή θα συµφωνήσει ότι, τόσο η ίδια όσο και το Κοινοβούλιο, µπορούν να διδαχθούν πολλά από 
την εµπειρία αυτή.  

3-252 

Byrne, Επιτροπή. � Συµφωνώ πλήρως µε το αξιότιµο µέλος, όταν λέει ότι η επιστήµη οφείλει να στηρίξει τις αποφάσεις 
µας και αυτό συνέβη στην περίπτωση αυτή. Η σχετική επιτροπή συνέταξε την έκθεσή της, όπως είναι υποχρεωµένη στο 
πλαίσιο της αρµοδιότητάς της η οποία, φυσικά, είναι η εκτίµηση του κινδύνου. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν 
στην Επιτροπή, δεδοµένου ότι αυτή είναι ένα από τα αρµόδια όργανα της ΕΕ για τη διαχείριση των κινδύνων. Η 
Επιτροπή, µε βάση τη γνώµη που διατυπώνεται στα έγγραφα τα οποία απεστάλησαν από τη σχετική επιτροπή, σχηµάτισε 
την άποψη ότι οι φθαλικές ενώσεις ή τα παιχνίδια που έχουν σχεδιασθεί για να τοποθετούνται στο στόµα προκαλούσαν 
άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για τα µωρά κάτω των τριών ετών. 
 
Η Επιτροπή πραγµατοποίησε µια σαφή αξιολόγηση του συγκεκριµένου θέµατος. Υπέβαλα επείγουσες προτάσεις στην 
Επιτροπή, όπως δικαιούµαι άλλωστε δυνάµει της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, και οι συνάδελφοί µου 
συµφώνησαν ότι αυτή ήταν η κατάλληλη κίνηση υπό τις συνθήκες αυτές. 
 
Ο συνάδελφός µου, ο Επίτροπος κ. Liikanen, υιοθέτησε µια πιο µακροπρόθεσµη προσέγγιση επί του όλου θέµατος των 
φθαλικών ενώσεων και των επιµειγµάτων  για αύξηση της πλαστικότητας σε παιχνίδια κλπ. Θα ήθελα να πω, για ακόµα 
µια φορά, ότι συµφωνώ πως η επιστήµη οφείλει να στηρίζει τις αποφάσεις µας και ότι κατά την άποψή µου αυτό έγινε 
στην εν λόγω περίπτωση.  

3-253 

Πρόεδρος. � ∆εδοµένου ότι ο συντάκτης της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 43 καθίσταται άκυρη. 
 
Ερώτηση αριθ. 44 του κ. Ιωάννη Σουλαδάκη (Η-0688/00): 
 
Θέµα: Υδάτινες ανάγκες στη Μέση Ανατολή 
 
Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες νερού στη Μέση Ανατολή αποτελούν κοµβικό στοιχείο για την προοπτική συνεργασίας και συνεννόησης µεταξύ των 
λαών της περιοχής. Η Steering Cοmmittee της Πολυµερούς Οµάδας Εργασίας σε Θέµατα Ύδατος (MWGMR) για την περιοχή, µετά από διακοπή τριών 
χρόνων, επανέλαβε τις εργασίες της το 1999 και κατήρτισε συγκεκριµένα προγράµµατα εξοικονόµησης και εκµετάλλευσης υδάτινων πόρων στη Μέση 
Ανατολή, χρηµατοδοτούµενα και από την ΕΕ. Πρόσφατα στη συνάντηση του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ συζητήθηκε και το θέµα των υδάτων 
της Μέσης Ανατολής και από πλευράς Ισραήλ αναφέρθηκε η περαιτέρω χρηµατοδότηση σχετικών προγραµµάτων. 
 
Ποια πολιτική σκοπεύει να ακολουθήσει η Επιτροπή επί του θέµατος, προκειµένου να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ των λαών της περιοχής και να 
αποφευχθούν οι συγκρούσεις µε αφορµή τις υδάτινες ανάγκες;  
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Byrne, Επιτροπή. � Το νερό πρόκειται να αποτελέσει ένα από κρίσιµα ζητήµατα της Μέσης Ανατολής κατά τις επόµενες 
δεκαετίες. Η διαθεσιµότητα σε νερό της περιοχής είναι η χαµηλότερη κατά κεφαλήν σε ολόκληρο τον κόσµο και 
µειώνεται µε σταθερούς ρυθµούς. Το νερό αποτελεί, πραγµατικά ένα από τα καίρια ζητήµατα της ειρηνευτικής 
διαδικασίας της Μέσης Ανατολής, όχι µόνο όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων 
αλλά και µεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας. Η πολιτική της Επιτροπής επικεντρώνεται στην πολυδιάστατη υφή του 
ζητήµατος που σχετίζεται µε το νερό στη Μέση Ανατολή, την ασφάλεια, καθώς και την οικονοµική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική διάσταση. 
 
Για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή είναι απαραίτητες ακριβείς και πλήρεις συµφωνίες, όσον αφορά το νερό, µεταξύ του 
Ισραήλ και των γειτονικών του χωρών, οι οποίες θα στηρίζονται στην αποτελεσµατική συνεργασία στην περιοχή. Η 
Επιτροπή είναι ενεργός συµµέτοχος και ο βασικός χορηγός βοήθειας στην πολυµερή οµάδα της ειρηνευτικής διαδικασίας 
στη Μέση Ανατολή για τα ύδατα. Πιο συγκεκριµένα, έχουµε συνεισφέρει ακόµα 4 εκατοµµύρια ευρώ το 1999, για τη 
δηµιουργία των τραπεζών δεδοµένων περιφερειακών υδάτων. Επιπλέον, προωθήσαµε την ιδέα µιας περιφερειακής δοµής 
συνεργασίας. H task force του Συµβουλίου για τα ύδατα της Μέσης Ανατολής συναντήθηκε µε τους αρµόδιους για 
θέµατα νερού του Ισραήλ, της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης και συντονίζει ενεργά την πολιτική της ΕΕ στον τοµέα των 
υδάτων. 
 
Η πολιτική της Επιτροπής στοχεύει να βοηθήσει την περιοχή στην επίτευξη αειφόρου διαχείρισης των σπάνιων υδάτινων 
πόρων, συνδράµοντας επίσης στη διερεύνηση νέων πόρων. Στις µέρες µας, η διαχείριση των υδάτων και η κατανάλωση 
στη Μέση Ανατολή δεν µπορούν να διατηρηθούν ως έχουν. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι, στη γενικότερη περιοχή της 
Μεσογείου, η γεωργία απορροφά περισσότερο από τα δύο τρίτα του ΑΕγχΠ και του εργατικού δυναµικού. Η διαφορά 
αυτή είναι ακόµα εντονότερη στη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, η βοήθεια για µεταρρύθµιση των πολιτικών εγχώριων 
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υδάτων στις χώρες της Μέσης Ανατολής αποτελεί προτεραιότητα. Πράγµατι, κατά την ευρωµεσογειακή σύσκεψη των 
υπουργών Εξωτερικών, το 1999 στη Στουτγάρδη, αποφασίστηκε να τεθεί το νερό ως προτεραιότητα της εταιρικής 
σχέσης. Ως πρώτο αποτέλεσµα, το πρόγραµµα δράσης των 40 εκατοµµυρίων ευρώ που υιοθετήθηκε από την 
ευρωµεσογειακή διάσκεψη υπουργών για τη διαχείριση των εγχώριων υδάτων, τον Οκτώβριο του 1999 στο Τορίνο, θα 
παρείχε µια περαιτέρω ευκαιρία για συνεργασία στον τοµέα αυτόν. Σύντοµα θα δηµοσιευθεί πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων.  

3-255 

Σουλαδάκης (PSE). - Ευχαριστώ τον κ. Επίτροπο για την απάντησή του. Η ερώτησή µου, πέραν της επισήµανσης της 
σοβαρότητας του προβλήµατος και της επιρροής του στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, είχε και ως 
στόχο την θεώρηση ως σοβαρού πολιτικού προβλήµατος την έλλειψη υδάτινων πόρων. Οι πάντες µιλάνε για τις 
επικείµενες κρίσεις για το νερό. Κάτι πρέπει να γίνει. Ερωτώ τον Επίτροπο ποιές πρωτοβουλίες θα αναληφθούν για να 
προκύψουν κανόνες διεθνούς δικαίου στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες εστίες τοπικού 
ή περιφερειακού πολιτικού ανταγωνισµού, προάγγελοι κρίσεων και ενός ιδιότυπου ιµπεριαλισµού. Η ίδια η απάντηση 
που αναφέρεται στο θέµα Ισραήλ - Συρίας οδηγεί λίγο πιο πέρα, στον Τίγρη και τον Ευφράτη, στην Τουρκία, τη Συρία 
και αλλού. Πιστεύω ότι πρέπει να καθιερωθούν κανόνες διεθνούς δικαίου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που να 
περιέχουν σαφείς όρους για όλες τις ενδιαφερόµενες χώρες από τις οποίες περνάνε ποτάµια που διασχίζουν περισσότερες 
από µία χώρα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις λίµνες που περιβάλλονται από περισσότερες της µίας χώρες.  
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Byrne, Επιτροπή. � Η Επιτροπή ενισχύει τα αποφασιστικής σηµασίας έργα για το νερό της Παλαιστινιακής Αρχής και της 
Ιορδανίας, µέσω του προγράµµατος MEDA. Το πιο πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η στήριξη, εκ µέρους της 
Κοινότητας, µε 5 εκατοµµύρια ευρώ, µε τη µορφή επιδότησης, της διαχείρισης του προγράµµατος βελτίωσης του τοµέα 
υδάτων στην ευρύτερη περιφέρεια του Aµµάν, και µε ένα δάνειο ουσιαστικής σηµασίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. 
 
Πέραν της ενίσχυσης που παρέχουµε στην πολυµερή οµάδα εργασίας για τα ύδατα, µπορώ να αναφέρω το 
ευρωµεσογειακό τριετές πρόγραµµα συστήµατος πληροφόρησης για τα ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισέφερε σε 
αυτό µε 1,2 εκατοµµύρια ευρώ για την εκτέλεσή του. Η ευρωµεσογειακή διάσκεψη σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτων, 
στις 25 και 26 Νοεµβρίου 1996 στη Μασσαλία, διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
γαλλικής κυβέρνησης, µε την υποστήριξη της πόλης της Μασσαλίας. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Υδάτων ανέλαβε καθήκοντα 
γραµµατείας. Έτσι η Επιτροπή έχει ήδη συµµετάσχει εδώ και λίγο καιρό και εξακολουθεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα 
αυτό.  

3-257 

Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 45 του κ. Mikko Pesälä (Η-0689/00): 
 
Θέµα: Μεταφορά ζώων 
 
Το έτος 2000 συνεχίζουν να µεταδίδονται στα κράτη µέλη τηλεοπτικά ντοκιµαντέρ που δείχνουν σαφώς ότι στο έδαφος της ΕΕ µεταφέρονται ζώα κατά 
τρόπο που παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας περί µεταφοράς ζώων και µε περιφρόνηση όλων των ηθικών αρχών. 
 
Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει πως οι αρχές των κρατών µελών θα ελέγχουν τα φορτία ζώων και θα επιβλέπουν τις οδούς µεταφοράς 
µεταξύ των κρατών µελών; 
 
Πότε θα προωθήσει η Επιτροπή τις αναθεωρηµένες προτάσεις οδηγιών για τη ρύθµιση της µεταφοράς ζώντων ζώων; 
 
Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής όσον αφορά το γεγονός ότι, στις χώρες εκείνες όπου η µεταφορά γίνεται κατά τρόπο ορθό το κόστος είναι υψηλότερο 
από ό,τι εκεί όπου οι σχετικές διατάξεις παραβιάζονται κατ  ́επανάληψη, παρά το γεγονός ότι στην ΕΕ υπάρχει ενιαία αγορά τροφίµων; 
 
Ποια µέτρα λαµβάνει η Επιτροπή για τη διακοπή των µεταφορών σε µεγάλες αποστάσεις, κατά γενικό κανόνα, και την αντικατάστασή τους από 
µεταφορές κατεψυγµένων και κατεργασµένων προϊόντων; 
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Byrne, Επιτροπή. � Συµφωνώ ότι προκαλεί ανησυχίες το γεγονός ότι οι κανόνες για τη µεταφορά των ζώων δεν έχουν 
επαρκώς αστυνοµευθεί σε ορισµένα σηµεία. Εφόσον τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την καθηµερινή αστυνόµευση της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων της Γενικής µου ∆ιεύθυνσης αναλαµβάνει 
ειδικές αποστολές ελέγχου και επιθεώρησης, για να πιστοποιήσει ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την κοινοτική 
νοµοθεσία µε τρόπο αποτελεσµατικό και ενιαίο. Οι έλεγχοι αυτοί έφεραν στο φως ορισµένες ελλείψεις όσον αφορά τη 
συµµόρφωση ορισµένων κρατών µελών µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ως αποτέλεσµα, κινήθηκαν διαδικασίες παράβασης, 
βασιζόµενες στο άρθρο 226 της Συνθήκης, έναντι ορισµένων κρατών µελών ενώ άλλες περιπτώσεις βρίσκονται υπό 
εκτίµηση. 
 
Θα παρουσιάσω εν συντοµία µια έκθεση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά την εφαρµογή 
του κοινοτικού δικαίου στα κράτη µέλη, για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 
έτους που διανύουµε. Η έκθεση θα δείξει ότι σήµερα τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πλήρη 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. Ως συµπέρασµα της έκθεσης, προτίθεµαι να παρουσιάσω προτάσεις για τη βελτίωση 
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της µεταφοράς των ζώων, να παραθέσω τις δυσκολίες στις οποίες αναφέρθηκα, να διασφαλίσω τις επιθεωρήσεις από το 
Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων και να θέσω σε κίνηση τις διαδικασίες παρέµβασης εάν τούτο χρειαστεί. 
 
Ορισµένα βασικά θέµατα της οδηγίας πρέπει να αξιολογηθούν το συντοµότερο δυνατό βάσει επιστηµονικών δεδοµένων 
και ιδίως δεδοµένων που αφορούν τη διάρκεια διαδροµών, το άγχος που δηµιουργείται από τη φορτοεκφόρτωση και την 
πυκνότητα του φορτίου. Στα πλαίσια αυτά, αξίζει επίσης να εξετασθούν τα µέτρα ενθάρρυνσης της σφαγής των ζώων όσο 
το δυνατό πιο κοντά στον τόπο εκτροφής τους. 
 
Καταλήγω διαβεβαιώνοντάς σας ότι η προστασία των ζώων βρίσκεται πολύ ψηλά στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής. 
Αναµένω περαιτέρω συζήτηση, όταν θα παρουσιάσω την έκθεση για τη µεταφορά, µέσα στις επόµενες εβδοµάδες.  
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Pesälä (ELDR). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για αυτήν την απάντηση. Θα ήθελα να πω απλώς, 
µε δύο λόγια, ότι τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επεκταθεί πολύ σύντοµα προς Ανατολάς και που, για να 
δώσω ένα παράδειγµα, µεταφέρονται άλογα από τις χώρες της Βαλτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση � η µεταφοράς διαρκεί 
ενίοτε µέχρι και εκατό ώρες � βρίσκω πολύ παράξενο υπό τις συνθήκες αυτές να απαιτούµε από τις υποψήφιες χώρες 
αυστηρή τήρηση των οδηγιών και των κανόνων. ∆ιότι αυτό δεν µας εµποδίζει να επιτρέπουµε στη δική µας επικράτεια 
παραβάσεις, οι οποίες, όπως είδαµε στην πραγµατικότητα, είναι απαράδεκτες από πλευράς µιας πολιτισµένης ∆υτικής 
Ευρώπης. Θα ήθελα να επιµείνω σ� αυτό και να ρωτήσω ποιο είναι πραγµατικά το  χρονοδιάγραµµα που πρόκειται να 
ακολουθήσουµε, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να τακτοποιήσουµε πρώτα τα δικά µας θέµατα πριν από τα 
θέµατα των νέων κρατών µελών.  
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Byrne, Επιτροπή. � Μολονότι δεν έχω τη δυνατότητα να σας παραθέσω ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, σας 
διαβεβαιώ ότι οι διαδικασίες για παράβαση έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ ορισµένες άλλες προς το παρόν αξιολογούνται. Ενώ 
η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, είχα ορισµένες συνοµιλίες µε το Γενικό Γραµµατέα της Γ∆ µου, ο 
οποίος είναι ειδικός στις µεταφορές, και αντλώ στοιχεία από τη γνώµη του ως ειδικού. 
 
Επιπλέον, επιστήσατε την προσοχή στις σχέσεις µας µε τις υποψήφιες χώρες. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο 
αποτελεσµατικότερος τρόπος επίτευξης µιας ευρείας βελτίωσης των συνθηκών της προστασίας των ζώων είναι να 
εργαστούµε µε στόχο τη διεθνή συναίνεση. Η µεταφορά αλόγων που διανύουν µεγάλες αποστάσεις έχει συζητηθεί µε 
διευθυντές κτηνιατρικών υπηρεσιών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες σήµερα 
διαπραγµατεύονται την ένταξή τους στην Ένωση. 
 
Τον Απρίλιο συµφωνήθηκε ένα πρωτόκολλο δράσης για τη βελτίωση προστασίας των αλόγων και των όνων που 
µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις. Τα πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής του πρωτοκόλλου θα συζητηθούν σε 
ειδική συνάντηση µε τις αρµόδιες αρχές των υποψήφιων χωρών, κατά τα τέλη Σεπτεµβρίου 2000. Ως εκ τούτου, µπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι το θέµα αυτό βρίσκεται σε υψηλή θέση στον κατάλογο των προτεραιοτήτων της υπηρεσίας µου, 
θα την ελέγχουµε από κοντά και θα την παρακολουθούµε ενεργά.  
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Rübig (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ενδιαφέρον να µάθουµε αν η Επιτροπή σκοπεύει να πραγµατοποιήσει 
έρευνες και σ΄ αυτόν τον τοµέα, και δη µε βάση το πρότυπο της βέλτιστης πρακτικής. Έχετε πρόθεση να δηµιουργήσετε 
κίνητρα, ώστε οι µεταφορές ζώων να διεξάγονται κατά τέτοιο τρόπο που να είναι υποφερτές και για τα ζώα;  

3-262 

Byrne, Επιτροπή. � Είµαι ικανοποιηµένος µε τις συµβουλές που λαµβάνω από την υπηρεσία µου, καθώς και τις 
υπόλοιπες πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή µου, ότι δηλαδή έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα. Επί αυτής της 
βάσεως, η οδηγία τροποποιήθηκε, µε σκοπό τη βελτίωση της προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά, ιδίως µε την 
προσθήκη συµπληρωµατικών µέτρων για την προστασία των αλόγων, µε υποχρεωτική εκφόρτωση και καθορισµένη 
περίοδο ανάπαυσης για εµπορικές αποστολές αλόγων, που υποβάλλονται σε επιθεώρηση στα σύνορα, όταν εξέρχονται 
της Ένωσης.  
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Tannock (PPE-DE). � (EN) Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα σχετικό ερώτηµα, όσον αφορά την απαγόρευση των σκύλων 
της φυλής «τερριέ Staffordshire» στη Γερµανία, σύµφωνα µε το νόµο τους περί επικίνδυνων σκύλων. Πολλοί συµπολίτες 
µου στο Ηνωµένο Βασίλειο γράφουν για να διαµαρτυρηθούν κατά το γερµανικού νόµου, ο οποίος απαγορεύει ορισµένες 
ποικιλίες σκύλων, που δεν φαίνεται να αποτελούν καµία απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια. ∆εδοµένου του προγράµµατος 
διαβατηρίων µικρών ζώων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ως εκ τούτου, του δικαιώµατος των µικρών ζώων να κυκλοφορούν 
ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει η Επιτροπή κάποια νοµική αρµοδιότητα να επέµβει για να προστατεύσει τα 
ζώα και ιδίως αυτά τα κατοικίδια στη Γερµανία, τα οποία θα καταδικαστούν σε άνευ λόγου σφαγή, µε ενδεχόµενο 
αποτέλεσµατην εξάλειψη µιας καλής φυλής βρετανικών σκύλων;  
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Πρόεδρος. � Κύριε Επίτροπε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η ερώτηση δεν είναι συµπληρωµατική. Θα µπορούσαµε να 
ζητήσουµε από τον κ. Tannock να υποβάλει την ερώτηση αυτή στην επόµενη Σύνοδο, αλλά, εάν επιθυµείτε να 
απαντήσετε, µπορείτε να το κάνετε.  
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Byrne, Επιτροπή. � Λόγω αβρότητας έναντι του αξιότιµου µέλους, θα έλεγα ότι αν µου είχε υποβληθεί µια παρόµοια 
ερώτηση, θα ήµουν πιθανόν σε καλύτερη θέση να δώσω µια κατανοητή απάντηση. Είµαι ο αρµόδιος Επίτροπος για την 
προστασία των ζώων και είµαστε όντως αρµόδιοι για την αντιµετώπιση των θεµάτων που σχετίζονται µε την προστασία 
των ζώων. Αν τέτοιου είδους θέµατα υποπέσουν στην αντίληψή µου και εµπίπτουν εντός των πλαισίων της σχετικής 
οδηγίας, αναλαµβάνουµε δράση. Η µοναδική πρακτική πρόταση που µπορώ να σας κάνω είναι ότι, αν θέλετε να µου 
στείλετε µια επιστολή και να µου δώσετε τις απαραίτητες λεπτοµέρειες επί του ζητήµατος το οποίο θέσατε, η υπηρεσία 
µου θα το εξετάσει και θα το αντιµετωπίσει 
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Πρόεδρος. � Κύριε Tannock, µπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας γραπτώς κατά τρόπο διµερή ή µπορείτε να την 
εκφράσετε δηµοσίως σύµφωνα µε τον Κανονισµό, και θα λάβετε απάντηση από τον Επίτροπο. 
 
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Byrne, για την συνεργασία σας σήµερα το απόγευµα µε το Κοινοβούλιο.  
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∆εύτερο µέρος 
Ερωτήσεις προς τον κ. Vitorino 

 
Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 46 της κ. Mary Elizabeth Banotti (H-0600/00): 
 
Θέµα: Ανακοίνωση σχετικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών 
 
Μετά τη δήλωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο επ' ευκαιρία της ∆έκατης Επετείου της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού το Νοέµβριο 
1999 οπότε και ανέφερε ότι επρόκειτο να δηµοσιεύσει ανακοίνωση για τα δικαιώµατα των παιδιών, µπορεί να παράσχει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο το 
οριστικό χρονοδιάγραµµα της δηµοσίευσης της εν λόγω ανακοίνωσης; Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών (UNGASS) για τα δικαιώµατα των παιδιών θα διεξαχθεί το Σεπτέµβριο 2000, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να συντονίσει τη συµβολή 
της ΕΕ και των κρατών στην Ειδική Σύνοδο; Προτίθεται η Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι, ενόψει της Ειδικής Συνόδου, µια ανακοίνωση για τα 
δικαιώµατα των παιδιών θα ήταν ύψιστης σπουδαιότητας; 
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Vitorino, Επιτροπή. � Θα παραπέµψω το αξιότιµο µέλος στην επιστολή της 20ής Ιουνίου, την οποία η ίδια και ένας 
αριθµός συνεργατών της έλαβαν από τον Πρόεδρο Prodi για αυτό ακριβώς το θέµα. Στην επιστολή αυτή, ο Πρόεδρος 
κατέστησε σαφή τη δέσµευση της Επιτροπής, σχετικά µε όλα τα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών 
και αναφέρει έναν αριθµό περιοχών, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, όπου η Επιτροπή ανέλαβε δράση για αυτά τα 
καίριας σηµασίας ζητήµατα. 
 
Ωστόσο, ο Πρόεδρος επεδίωξε να εστιάσει τη δράση της Επιτροπής στις περιοχές αυτές, καθώς και σε άλλες, στα πλαίσια 
της αναθεώρησης της Συνθήκης. Αναγνώρισε ότι η αρµοδιότητα για δράση, όσον αφορά τα παιδιά, παραµένει αρχικά στα 
κράτη µέλη, δεδοµένης της έλλειψης µιας σαφούς νοµικής βάσης στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών, υπό όρους πέραν του ισχύοντος πλαισίου. 
 
Στο υπάρχον πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει έναν σηµαντικό αριθµό πρωτοβουλιών για την 
προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών, όπως µε τα προγράµµατα ∆άφνη και Στοπ, τα οποία και ευρίσκονται στην 
αρµοδιότητά µου. Η Επιτροπή, επίσης, έχει αναλάβει δράση και στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πεδίο, µε στόχο να 
βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών. 
 
Περισσότερες ενδείξεις σχετικά µε τη σηµασία που αποδίδουµε στο θέµα αυτό αποκαλύπτει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ήταν εκείνη που ανέλαβε την πρωτοβουλία να συµπεριλάβει ένα συγκεκριµένο άρθρο για τα δικαιώµατα των παιδιών στο 
Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Το σχέδιο του άρθρου που αφορά την προστασία των παιδιών ενσωµατώνει τις 
βασικές αρχές της Σύµβασης της Νέας Υόρκης, ως δικαίωµα σε µια τέτοια προστασία και φροντίδα, όπως είναι 
απαραίτητο για την ευηµερία και το σεβασµό της προσωπικότητάς τους. 
 
Θα εξακολουθήσουµε να εµµένουµε ότι ο Χάρτης προβλέπει την απαγόρευση της εργασίας των παιδιών. Στην επιστολή 
του ο Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι µια αξιολόγηση σχετικά µε το κατά πόσο τα κράτη µέλη εφάρµοσαν το 
περιεχόµενο της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών όσον αφορά τα δικαιώµατα του παιδιού, θα µπορούσε πράγµατι να 
αποβεί χρήσιµη για την Επιτροπή. Παρότι όλα τα κράτη µέλη κύρωσαν τη Σύµβαση, η εφαρµογή της ποικίλει µε µεγάλες 
αποκλίσεις και οι απόψεις των κρατών µελών σχετικά µε την καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών 
διίστανται σε µεγάλο βαθµό. 
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Είµαι πεπεισµένος ότι µια τέτοια αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική συµβολή για τη συµµετοχή της 
Ένωσης στην ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, τον Σεπτέµβριο του 2001. Η Επιτροπή 
πιστεύει ότι οι συνεχείς δράσεις της προς όφελος των παιδιών, η ενεργή της συνηγορία για κατάλληλη ενσωµάτωση στο 
χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων και η στήριξή της γι� αυτή την ιδέα της αξιολόγησης, όπως περιγράφηκε, αποτελεί 
ένδειξη της δέσµευσή της γι� αυτό το σοβαρό θέµα. 
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Banotti (PPE-DE). � (ΕΝ) Όπως γνωρίζετε, είµαι µεγάλος θαυµαστής σας και είµαι βέβαιος ότι µε την επανάληψη της 
απάντησής σας σήµερα αισθανθήκατε τόσο άβολα όσο αισθάνθηκα και εγώ ακούγοντάς την. Γνωρίζω την προσωπική 
σας δέσµευση, αλλά, στην πραγµατικότητα, δεν µου έχετε δώσει καµία σαφή ένδειξη σχετικά µε το τι ακριβώς θα κάνει η 
Επιτροπή στη σύσκεψη των ΗΕ, η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε δύο εβδοµάδες. Άκουσα όλα τα σχέδια της Επιτροπής, 
όσον αφορά την προστασία των ζώων και το µόνο που µπορώ να ευχηθώ είναι να είχε ανάλογα σχέδια σχετικά µε την 
προστασία των παιδιών. 
 
∆εδοµένων των νοµικών πλαισίων, εντός των οποίων πρέπει να εργασθείτε, θα µπορούσατε στην πραγµατικότητα να µου 
δώσετε κάποια ένδειξη ότι οποιοσδήποτε, από την Επιτροπή για παράδειγµα, θα παραστεί στη σύσκεψη των Ηνωµένων 
Εθνών, το Σεπτέµβριο; Σε ποια πλαίσια και υπάρχουν προτάσεις, ούτως ώστε να προστεθεί κάτι στη σύσκεψη;  
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Vitorino, Επιτροπή. � Ευχαρίστως θα σας απαντήσω. Στην πραγµατικότητα και οι δύο µιλάµε για το ίδιο πράγµα, δηλαδή 
για την ειδική συνάντηση των Ηνωµένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης για τα δικαιώµατα των παιδιών, τον Σεπτέµβριο 
του 2001. Εφόσον µιλάµε για το θέµα αυτό, η άποψή µου είναι ότι θα πρέπει να διεξαγάγουµε µια µελέτη, µε σκοπό να 
αξιολογήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των παιδιών εφαρµόσθηκε 
στα κράτη µέλη µας. Η έρευνα αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως, για να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη συµβολή 
της Ένωσης, κατά το επόµενο έτος, στην ειδική Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Είµαι βέβαιος ότι µπορούµε να υπολογίζουµε στην υποστήριξη της επικείµενης σουηδικής Προεδρίας, το πρώτο εξάµηνο 
του ερχόµενου έτους. Έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι τα δικαιώµατα των παιδιών θα αποτελέσουν ύψιστη προτεραιότητα. 
Θεωρώ, λοιπόν, ότι εξήγησα τι είδους δράσεις πρέπει να προτείνουµε και πότε πρέπει να προτείνουµε να αναληφθούν.  
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Bowis (PPE-DE). � (ΕΝ) Κύριε, Πρόεδρε, συµφωνεί µαζί µου ο κ. Επίτροπος ότι η εκµετάλλευση των παιδιών φαίνεται 
να αποκτά νέα και µεγαλύτερη διάσταση, θέµα το οποίο ανήκει στις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Τα παιδιά 
από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη  χρησιµοποιούνται από τις µητέρες τους στους δρόµους των πόλεών µας για 
επαιτεία. Έρχονται στην Ένωση κυρίως ως πρόσφυγες. Είτε πρέπει να ληφθεί πρόνοια γι� αυτά, είτε δεν θα έπρεπε να 
οδηγούνται στην επαιτεία, διότι θα έπρεπε να λαµβάνουν κοινωνικές παροχές από το κράτος. Αυτό ίσως να είναι κάτι που 
θα έπρεπε να προστεθεί στον κατάλογο για την παιδική εκµετάλλευση, τον οποίο εµείς, ως Κοινότητα, πρέπει να 
µελετήσουµε µε προσοχή.  
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Vitorino, Επιτροπή. � Συµµερίζοµαι την ανησυχία του αξιότιµου µέλους, από την άποψη ότι η επαιτεία αποτελεί 
δραστηριότητα, την οποία τα παιδιά εξαναγκάζονται να ασκούν ορισµένες φορές από την ίδια τους την οικογένεια, σε 
βάρος της αξιοπρέπειάς τους. Όπως γνωρίζετε, η ευθύνη για την προστασία της αξιοπρέπειας των παιδιών ανήκει, πάνω 
από όλα, στις αρµοδιότητες των κρατών µελών. Ωστόσο, τώρα διεξάγουµε έναν διάλογο σχετικά µε µια συγκεκριµένη 
νοµοθετική πρωτοβουλία, για να καθορίσουµε τον κατάλογο των εγκληµάτων κατά των παιδιών. Θα λάβω υπόψη τις 
προτάσεις σας µε ελεύθερο πνεύµα.  
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 47 του κ. Lennart Sacrédeus (H-0606/00): 
 
Θέµα: Απουσία ελέγχων διαβατηρίων εντός της ζώνης του Σένγκεν 
 
Ποιες ήταν οι συνέπειες, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, της απουσίας ελέγχων διαβατηρίων εντός της ζώνης του Σένγκεν στη διάρκεια του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου υπό το φως των µαζικών συλλήψεων που πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες και το Σαρλερουά; 
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Vitorino, Επίτροπος. - Αρχικά, νοµίζω πως πρέπει να  επισηµάνω ότι µεγάλος αριθµός των ατόµων που ενέχονταν στα 
επεισόδια στις Βρυξέλλες και το Σαρλερουά, προέρχονται από ένα κράτος µέλος της Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο, που 
δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν. Πρόκειται λοιπόν για άτοµα που υποβλήθηκαν στους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων 
του χώρου Σένγκεν κατά τις µετακινήσεις τους, για να παρακολουθήσουν τους αγώνες ποδοσφαίρου του Ευρώ 2000. 
 
Πρέπει, επίσης, να υπενθυµίσω ότι οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ολλανδίας χρησιµοποίησαν για το Ευρώ 2000 µία 
ρήτρα του άρθρου 2, παράγραφος 2 της Συνθήκης Σένγκεν, σύµφωνα µε την οποία, όταν απειλούνται η δηµόσια τάξη και 
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η εθνική ασφάλεια � και, κατά τη γνώµη µου, ο φόβος που δηµιουργούν οι περιπτώσεις χουλιγκανισµού αναµφίβολα 
πληροί αυτό το κριτήριο � ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει ότι, για µία περιορισµένη περίοδο, θα διεξάγονται 
εθνικοί συνοριακοί έλεγχοι ακόµη και στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. 
 
Οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ολλανδίας ακολούθησαν τη διαδικασία προηγούµενης διαβούλευσης που 
επιβάλλεται από τη συµφωνία του Σένγκεν. Οι σχετικοί έλεγχοι επιβλήθηκαν προσωρινά στα εσωτερικά σύνορα αλλά δεν 
διεξάγονταν συστηµατικά. Ήταν επιλεκτικοί έλεγχοι, µε βάση συγκεκριµένες πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη 
µέλη, στο πλαίσιο της αστυνοµικής συνεργασίας, για τους οπαδούς που, ενδεχοµένως, αποτελούσαν απειλή για τη 
δηµόσια τάξη. 
 
Η επιβολή ελέγχων στα εξωτερικά και, προσωρινά, στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, δεν συνίσταται σε 
κλείσιµο των συνόρων ή στη συστηµατική άρνηση της εισόδου σε άτοµα που επιθυµούν να εισέλθουν στην επικράτεια 
ενόψει ενός αγώνα. Σύµφωνα µε τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι πολίτες της Ένωσης έχουν το 
θεµελιώδες δικαίωµα να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών αλλά µπορούν να επιβάλλονται 
περιορισµοί για λόγους δηµόσιας τάξης, µόνο σε περιπτώσεις συγκεκριµένων ατόµων, όταν δηλαδή τα εν λόγω άτοµα 
αποτελούν πραγµατική και αρκετά σοβαρή απειλή για κάποιο θεµελιώδες συµφέρον της κοινωνίας. 
 
Για το λόγο αυτό, σας δηλώνω ότι δεν επιτρέπονται συλλογικοί περιορισµοί από το κοινοτικό δίκαιο. ∆εν αρκεί να έχει 
κανείς την εθνικότητα ενός συγκεκριµένου κράτους µέλους και να θέλει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα 
για να τον σταµατήσουν στα σύνορα. Γι' αυτό, πιστεύω ότι διεξάγεται ήδη µία αξιολόγηση των µέτρων συνεργασίας των 
αρχών των κρατών µελών και αυτή η κοινή άσκηση στοχεύει να αντλήσει διδάγµατα από το Ευρώ 2000, για να εξετάσει 
εάν στο µέλλον µπορεί να βελτιωθεί η νοµοθετική και αστυνοµική συνεργασία στον τοµέα της καταπολέµησης του 
χουλιγκανισµού.  
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Sacrédeus (PPE-DE). � (SV) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίτροπο Vitorino για την απάντηση που µας έδωσε. Εγώ 
ζητωκραύγαζα µε όλη τη δύναµη των φωνητικών µου χορδών υπέρ της Πορτογαλίας, εδώ στις Βρυξέλλες, στο στάδιο του 
Βασιλέως Baudouin, αν και τελικά επικράτησε η Γαλλία σε έναν αγώνα που, για να πούµε την αλήθεια, η Γαλλία είχε 
καλύτερη οµάδα. Παρ� όλα αυτά εγώ ζητωκραύγαζα υπέρ της Πορτογαλίας όσο δεν έχω κάνει ποτέ άλλοτε στη ζωή µου. 
 
Ευχαριστώ, επαναλαµβάνω, για την απάντηση, θα ήθελα, ωστόσο, να θέσω και µία άλλη ερώτηση. Πολλοί 
δυσανασχετούν για το γεγονός ότι η Ευρώπη προσπαθεί να αντιµετωπίσει τη βία στα γήπεδα, τον χουλιγκανισµό, τις 
ύβρεις κατά φιλάθλων και τη βίαιη ατµόσφαιρα που επικρατεί στις αθλητικές εκδηλώσεις, κάτι σχεδόν άγνωστο για 
παράδειγµα στις ΗΠΑ. Γνωρίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν συµµετέχει στη συµφωνία του Σένγκεν, αν και κάποτε θα 
έλθει ίσως η µέρα που θα ενταχθεί. Πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται σήµερα είναι επαρκή; Περαιτέρω, ποια 
διδάγµατα θα πρέπει να εξαγάγουµε για το µέλλον; Εκτός αυτού,  εύχοµαι να φθάσει στον τελικό η Πορτογαλία την 
επόµενη φορά.  
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Vitorino, Επιτροπή. - Νοµίζω ότι δεν υπάρχει άµεση ούτε έµµεση σχέση ανάµεσα στην ήττα της Πορτογαλίας και τον 
χουλιγκανισµό. Ήταν η αλήθεια του παιχνιδιού αλλά ορισµένες φορές υπάρχουν και ατυχίες. Οπωσδήποτε, ναι, η 
Πορτογαλία θα οργανώσει το Ευρώ 2004, γι' αυτό η Επιτροπή στήριξε στο πλαίσιο του Ευρώ 2000 πολλές συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες αστυνοµικής συνεργασίας για να πειραµατιστεί µε νέες µορφές συνεργασίας και να αντλήσει διδάγµατα. 
 
Κάνουµε µία αξιολόγηση αυτών των µέτρων. Μόλις θα έχουµε την έκθεση, θα αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού 
και θα ληφθούν νοµοθετικά µέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος: να ληφθούν νοµοθετικά µέτρα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία να στηρίξουν αυτή την αστυνοµική συνεργασία στον αγώνα κατά του χουλιγκανισµού. Προς 
το παρόν, αναµένω την έκθεση. Μόλις ετοιµαστεί, αναµφίβολα θα δηµοσιοποιηθεί και θα µπορέσει να αρχίσει η 
συζήτηση για τις σχετικές πρωτοβουλίες..  
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Sjöstedt (GUE/NGL). � (SV) Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτηµα το οποίο αφορά τη συµφωνία Σένγκεν και την ελευθερία 
διέλευσης των συνόρων. Όπως σίγουρα θα γνωρίζει ο επίτροπος, οι Βόρειες Χώρες πρόκειται να εφαρµόσουν τη 
συµφωνία Σένγκεν τον Μάρτιο του 2001. 
 
Οι σουηδοί πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν εντός του χώρου Σένγκεν οφείλουν και στο µέλλον να φέρουν σουηδικό 
διαβατήριο. Και αυτό διότι τα σουηδικά δελτία ταυτότητος δεν αναφέρουν την υπηκοότητα του κατόχου τους, όπως 
απαιτεί η συµφωνία του Σένγκεν. Έτσι, ενώ ακούγαµε υποσχέσεις για µία Ένωση µε ελευθερία διάβασης των συνόρων 
χωρίς διαβατήριο, οι σουηδοί πολίτες θα είναι αναγκασµένοι να φέρουν διαβατήριο και στο µέλλον. 
 
∆ιερωτώµαι εάν ο επίτροπος θα µπορούσε να µου επιβεβαιώσει ότι η συµφωνία του Σένγκεν θα εξακολουθεί να απαιτεί 
και στο µέλλον από τους σουηδούς πολίτες, ακόµα και όταν η χώρα µας ενταχθεί στο Σένγκεν, να φέρουν διαβατήρια 
όταν ταξιδεύουν εντός του χώρου Σένγκεν. Τι έχετε να µου πείτε σχετικά;  
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Vitorino, Επιτροπή. � Θα έλεγα, κύριε βουλευτή, ότι το ζήτηµα αυτό τίθεται κάτω από µία άλλη οπτική που είναι η 
δηµιουργία κοινών προδιαγραφών για τα ταξιδιωτικά έγγραφα: είτε πρόκειται για διαβατήρια, είτε για δελτία ταυτότητας. 
Η ύπαρξη αυτών των κοινών προδιαγραφών προβλέπεται στη Συνθήκη και η Επιτροπή έχει σε προχωρηµένη στάδιο 
επεξεργασίας µία πρόταση που αποσκοπεί στην έγκριση κοινών προτύπων για τα εν λόγω έγγραφα. ∆εν µπορώ να σας 
δώσω ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και εποµένως δεν µπορώ να εγγυηθώ ότι τα έγγραφα αυτά θα έχουν εγκριθεί 
πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ένταξης της Ένωσης ∆ιαβατηρίων Βορείων Χωρών στην ελεύθερη κυκλοφορία 
του Σέγκεν. Αυτό που µπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι εργαζόµαστε δραστήρια για τη διαµόρφωση οµοιόµορφων και 
τυποποιηµένων προτύπων για τα εν λόγω έγγραφα που θα επιλύσουν προβλήµατα όπως εκείνο το οποίο ανέφερε 
προηγουµένως ο κύριος βουλευτής.  
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Πρόεδρος. � Η ερώτηση αριθ. 48 θα απαντηθεί γραπτώς8. 
 
Ερώτηση αριθ. 49 του κ. Bernd Posselt (H-0692/00): 
 
Θέµα: Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία 
 
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήµερα ο σχεδιασµός της ίδρυσης Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας όσον αφορά την δικτύωση υφισταµένων φορέων και 
τη δηµιουργία συγκεκριµένης ακαδηµίας σε συγκεκριµένο τόπο; 
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Vitorino, Επιτροπή. � Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Tampere, τον Οκτώβριο του 1999, πρότεινε την ίδρυση µιας 
ευρωπαϊκής αστυνοµικής ακαδηµίας για τη στελέχωση των αστυνοµικών αρχών, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει ως ένα 
δίκτυο υπαρχόντων εθνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Μέχρι σήµερα, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος. Η 
πορτογαλική Προεδρεία υπέβαλε ένα σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου, στα τέλη Ιουνίου 2000. Η γαλλική Προεδρία 
στοχεύει στην προσθήκη µιας απόφασης του Συµβουλίου για έγκριση κατά τα τέλη του τρέχοντος έτους. Αυτό θα 
µπορούσε να µας επιτρέψει να προλάβουµε τις προθεσµίες, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή αστυνοµική ακαδηµία να έχει 
ιδρυθεί µέχρι το 2001, όπως αναφέρθηκε στον πίνακα αναγραφής των αποτελεσµάτων για τη δικαιοσύνη και τις 
εσωτερικές υποθέσεις της Επιτροπής. 
 
Ένας αριθµός κρατών µελών είναι υπέρ της ίδρυσης µιας ευρωπαϊκής αστυνοµικής ακαδηµίας, ως µόνιµο δίκτυο εθνικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Άλλα κράτη µέλη θεωρούν την τρέχουσα πρόταση της προεδρίας για ένα δίκτυο ως ένα 
προσωρινό βήµα στην πορεία προς τη δηµιουργία ενός ιδρύµατος σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Η Επιτροπή επέµενε 
εξαρχής η ευρωπαϊκή αστυνοµική ακαδηµία να αποτελέσει ίδρυµα µε µόνιµη έδρα, αφού πρώτα θα έχει λειτουργήσει 
αρχικά ως δίκτυο, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Tampere. Αυτό οδήγησε στην πρόταση κανονισµού που τώρα 
περιέχει την ακόλουθη προσέγγιση. 
 
Από τον Ιανουάριο του 2001, η ευρωπαϊκή αστυνοµική ακαδηµία ορίστηκε ως δίκτυο εθνικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
ως εικονική ακαδηµία. Υπό αυτή τη µορφή, θα λειτουργήσει για τρία χρόνια. Έπειτα από την περίοδο αυτή, θα ληφθεί 
απόφαση επί της µορφής της ευρωπαϊκής αστυνοµικής ακαδηµίας µε την οποία πρέπει να συνεχίσουµε. Η Επιτροπή, 
ωστόσο, εξακολουθεί να υποστηρίζει τη θέση ότι η πρόταση κανονισµού θα πρέπει να περιέχει µια σαφή υποχρέωση, να 
αποτελέσει η ευρωπαϊκή αστυνοµική ακαδηµία ένα συγκεκριµένο ίδρυµα, έχοντας λειτουργήσει ήδη µε τη µορφή δικτύου 
για λίγα χρόνια.  
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Posselt (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη σαφή του απάντηση και για τη δέσµευσή του 
σ΄αυτήν την υπόθεση. Εν τω µεταξύ, ορίσθηκα εισηγητής για το θέµα και θα συνεργαστούµε ασφαλώς στενά, για να το 
προωθήσουµε. 
 
Ωστόσο, το ερώτηµά µου είναι: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει ακόµη να παραγάγει µελέτη σκοπιµότητας για µία 
πραγµατική Σχολή; Γιατί, όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πραγµατική και όχι εικονική Σχολή. Σκοπεύετε 
να πραγµατοποιήσετε µια µελέτη για τις δυνατότητες δηµιουργίας της; Σε αυτό θα έχετε οπωσδήποτε την πλήρη 
υποστήριξή µας.  
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Vitorino, Επιτροπή. � Υπάρχει µία µελέτη σκοπιµότητας της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου η οποία απετέλεσε τη 
βάση για το τελευταίο σχέδιο ψηφίσµατος του Συµβουλίου. Ωστόσο, σκοπεύουµε να προωθήσουµε τη δική µας 
πρωτοβουλία στον τοµέα, για να διασφαλίσουµε την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ούτως ώστε να 
κάνουµε ένα βήµα µπροστά το συντοµότερο δυνατό. Επείγει να κάνουµε ένα δεύτερο βήµα, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή 
αστυνοµική ακαδηµία να λάβει τη µορφή ιδρύµατος σε µόνιµη έδρα. Η Επιτροπή δεν θα εγκαταλείψει αυτήν την ιδέα. 
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Πρόεδρος. � Ευχαριστώ πολύ, κύριε Vitorino, για τις απαντήσεις σας σήµερα το απόγευµα. 
 
Η ερώτηση αριθ. 50 θα απαντηθεί γραπτώς9. 
 

Ερωτήσεις προς την κ. ∆ιαµαντοπούλου 
 
Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 51 του κ. Michl Ebner (Η-0647/00): 
 
Θέµα: Κοινωνική ασφάλεια στο πλαίσιο µιας ενισχυµένης ευρωπαϊκής οικονοµίας 
 
Στον 21ο αιώνα ένα από τα κύρια καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι χωρίς αµφιβολία, να δώσει στην κοινωνική διάσταση τη δέουσα 
προτεραιότητα έναντι της οικονοµικής και πολιτικής διάστασης. Κοινοί κοινωνικοπολιτικοί στόχοι θα πρέπει να καθορισθούν και να υλοποιηθούν, ώστε 
να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία της συνεχιζόµενης ολοκλήρωσης και της µελλοντικής διεύρυνσης. 
Η Επιτροπή καλείται ως εκ τούτου, να παράσχει πληροφορίες, εάν προτίθεται να προχωρήσει σε µία ενισχυµένη εναρµόνιση των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης που παραµένουν ακόµη τόσο διαφορετικά, καθώς και σε µία εναρµόνιση των επαγγελµατικών τίτλων σε όλους τους τοµείς. 
 
Μπορούµε δικαίως να υποθέσουµε, ότι η µέχρι σήµερα λίαν περιορισµένη µικρή αρµοδιότητα της ΕΕ σε κοινωνικά θέµατα και θέµατα απασχόλησης θα 
αυξηθεί στο µέλλον; 
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, τα δύο βασικά ερωτήµατα είναι αν πρόκειται να προχωρήσει η 
εναρµόνιση της κοινωνικής πολιτικής και αν πρόκειται να επεκταθεί η αρµοδιότητα της Επιτροπής σε θέµατα κοινωνικής 
πολιτικής. 
 
Θα ξεκινήσω µε την απόφαση του Συµβουλίου της Λισαβόνας, όπου αναφέρεται µε σαφήνεια η ανάγκη συνδυασµού των 
πολιτικών ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής και η ανάγκη εκσυγχρονισµού του κοινωνικού µοντέλου, η 
ανάγκη επενδύσεων στον άνθρωπο και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η Επιτροπή βεβαίως, σύµφωνα µε 
τις Συνθήκες, δεν έχει την δυνατότητα προτάσεων πολιτικής σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική πολιτική. Αλλά 
πρέπει να πούµε ότι µετά την Λισαβόνα υπάρχει και µια σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου, µια οµόφωνη απόφαση του 
Συµβουλίου για συνεργασία στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής και για επέκταση της µεθόδου της ανοικτής 
συνεργασίας και σε θέµατα όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός ή τα θέµατα κοινωνικής προστασίας. 
 
Πρέπει να πω ότι στην ατζέντα η οποία προτάθηκε τον Ιούλιο και για την οποία υπήρξε ιδιαίτερη συνεργασία µε το 
Κοινοβούλιο και την εισηγήτρια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Van Lancker, περιγράφονται µε ακρίβεια τα 
µέτρα και οι δράσεις που αφορούν την κοινωνική πολιτική στα πλαίσια της Συνθήκης, αλλά δηλώνεται επίσης ρητά ότι 
δεν πρόκειται να επιδιωχθεί η εναρµόνιση των κοινωνικών πολιτικών. Θεωρείται δε ότι αυτό είναι αδύνατο. Η υλοποίηση 
όµως των προθέσεών µας µπορεί να γίνει µε µέσα όπως ο κοινωνικός διάλογος, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ιδιαίτερα το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που έχει µεγάλο προϋπολογισµό, το mainstreaming, η πολιτική ανάλυση, η έρευνα και 
τέλος η νοµοθεσία. 
 
Τον Ιούλιο του 1999 η Επιτροπή παρουσίασε µια νέα ανακοίνωση µε τίτλο "Συντονισµένη στρατηγική για τον 
εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας". Εκεί υπάρχουν δύο βασικές κατευθύνσεις. Η µία είναι η καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού και η δεύτερη η µελλοντική συνεργασία σε θέµατα κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδοτικών 
συστηµάτων. Και στους δύο αυτούς στόχους, η θεσµοθέτηση και εφαρµογή κοινωνικών δεικτών που είναι απαραίτητοι 
πλέον για να αξιολογούµε τις πολιτικές, η συγκεκριµενοποίηση στόχων που αφορούν τη φτώχεια και τον πολιτισµό, κάτι 
που θα συζητηθεί κατά την διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας, και η συµφωνία σε άξονες που αφορούν τη βιωσιµότητα 
των συντάξεων είναι µέσα στις προτεραιότητες της Επιτροπής.  
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Ebner (PPE-DE). � (DE) Κυρία Επίτροπε, επιτρέψατέ µου να διατυπώσω ως συµπληρωµατική ερώτηση κάτι, το οποίο 
πολύ µε ενδιαφέρει: µέχρι ποιου βαθµού επιδιώκει η Επιτροπή να εργαστεί στο µέλλον ώστε τα συστήµατα κοινωνικής 
ασφαλίσεως, οι βεβαιώσεις επαγγελµατικής επάρκειας και οι κοινωνικές αρµοδιότητες να ανήκουν πλέον σε ένα 
εναρµονισµένο σύνολο; Η απαρίθµηση της τωρινής καταστάσεως ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, όπως και η εξέλιξη, η οποία 
φαίνεται µάλιστα πιο θετική από ότι στο παρελθόν. 
 
Πιστεύω όµως, πως θα πρέπει να πείσουµε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πως ελευθερία εγκατάστασης δεν είναι 
λόγια κενά που ισχύουν 100% τελικά µόνο για τους τουρίστες, αλλά ότι η ελευθερία εγκατάστασης για τους ανθρώπους 
που εργάζονται, η ελευθερία εγκατάστασης για τους ανθρώπους που εργάστηκαν - κάτι που απαιτεί πρώτα ασφαλιστικό 
σύστηµα και µετά συνταξιοδοτικό σύστηµα -, είναι πραγµατικότητα και όχι κενά λόγια. Πιστεύω πως στο θέµα αυτό 
πρέπει να προσπαθήσουµε µε ενωµένες δυνάµεις να πείσουµε το Συµβούλιο να διαµορφώσει µια πιο ανοικτή, πιο 
προοδευτική, πιο προσανατολισµένη στο µέλλον πολιτική.  
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9 Βλ. Παράρτηµα «Ώρα των ερωτήσεων». 
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, θα συµφωνούσα µε την γενική προσέγγιση του κ. βουλευτή, θέλω όµως να 
υπενθυµίσω τα περιθώρια κίνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των πολιτικών, µια και είναι εθνικές πολιτικές· δεύτερον, 
ότι σύµφωνα µε τις µελέτες µας, υπάρχουν τόσο µεγάλες διαφορές στη δοµή και στην οργάνωση των συνταξιοδοτικών 
συστηµάτων και των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης που είναι αδύνατο να µιλήσουµε για εναρµόνισή τους· τρίτον, 
όσον αφορά τα δικαιώµατα που έχουν οι εργαζόµενοι κατά την περίοδο κίνησής τους από χώρα σε χώρα, ήδη υπάρχουν 
δύο κανονισµοί. Το Συµβούλιο των Υπουργών Εργασίας έκανε τον Ιούλιο µια σε βάθος συζήτηση για την αλλαγή του 
κανονισµού για τους εργαζόµενους που ζουν σε µια χώρα και εργάζονται σε µια άλλη, αλλά θα πρέπει να υπογραµµίσω 
ότι, εφόσον υπάρχουν τόσο µεγάλες διαφορές στα συστήµατα, οι δυσκολίες για την εναρµόνιση την οποία προτείνετε 
είναι σχεδόν αξεπέραστες.  
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Kauppi (PPE-DE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, για να εναρµονισθούν τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης 
απαιτείται να εναρµονισθούν οι τρόποι χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή στην πράξη η φορολόγηση, 
όχι µόνο όσον αφορά το τεχνικό πλαίσιο, αλλά και τα ποσοστά φορολόγησης. Όλοι γνωρίζουµε ότι στο πολιτικό επίπεδο 
δεν έχει επιτευχθεί ακόµη οµοφωνία επ� αυτού του θέµατος και οπωσδήποτε ούτε και πρόκειται να επιτευχθεί 
βραχυπρόθεσµα. Γι� αυτό και είµαι πεπεισµένος ότι αυτή η πολιτική των µικρών βηµάτων είναι απόλυτα ενδεδειγµένη και 
για αυτόν τον τοµέα και θα ήθελα επιπλέον να µάθω τι νέα υπάρχουν για ένα στοιχείο αυτής της πολιτικής: την οδηγία για 
την κοινή αγορά των επικουρικών συντάξεων. Η Επιτροπή έπρεπε να διαβιβάσει αυτήν την οδηγία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για εξέταση ήδη από τον Ιούλιο και να που µαθαίνουµε ότι αναβάλλεται για τον Σεπτέµβριο. ∆εν 
αποκλείεται να µην εξεταστεί καθόλου κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. Θα µπορούσατε να µας κάνετε έναν 
ενηµερωµένο απολογισµό σε σχέση µε αυτήν την οδηγία για την κοινή αγορά των επικουρικών συντάξεων ; 
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η οδηγία αυτή που γίνεται σε συνεργασία και µε άλλες 
διευθύνσεις και άλλους Επιτρόπους, όπως είναι της Εσωτερικής Αγοράς και του Ανταγωνισµού είναι σε εξέλιξη και θα 
µπορούσα σε µια επόµενη συνεδρίαση να σας δώσω ένα πιο πλήρες κείµενο. Είµαστε σε µια φάση συζητήσεων.  
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 52 της κ. Glenys Kinnock (Η-0649/00): 
 
Θέµα: Ευρωπαϊκές µη κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν στον κοινωνικό τοµέα 
 
Ο ρόλος των ευρωπαϊκών µη κυβερνητικών οργανώσεων που δρουν στον κοινωνικό τοµέα ως σηµαντικού συνδέσµου µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών 
και της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σε τοµείς όπως η κοινωνική πολιτική, το εµπόριο, η 
ανάπτυξη και το περιβάλλον. Ποια σχέδια έχει η Επιτροπή για την παρουσίαση πρότασης σχετικά µε τη διαµόρφωση νοµικής βάσης για τον διάλογο 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών; 
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Είναι σαφές ότι στην προετοιµασία της Λευκής Βίβλου για τη νέα µορφή διακυβέρνησης 
της Ευρώπης µε τον τίτλο "∆ιεύρυνση της ∆ηµοκρατίας στην Ευρώπη", ένα από τα βασικά θέµατα είναι ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών στις νέες µορφές λειτουργίας της δηµοκρατίας στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες µέλη. 
 
Το επίπεδο συνεργασίας και οι µορφές συνεργασίας της Επιτροπής µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις απασχολούν 
ιδιαίτερα όλα τα χαρτοφυλάκια, που προγράµµατά τους υλοποιούνται µέσω των µη κυβερνητικών οργανώσεων και, θα 
έλεγα, έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος στον χώρο των κοινωνικών θεµάτων. 
 
Όπως ξέρετε, σήµερα διεξάγεται ένας διάλογος µε βάση το έγγραφο εργασίας που κατέθεσε η Επιτροπή µε τίτλο "Η 
Επιτροπή και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις - Οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης". Ο στόχος είναι, µε τον 
διάλογο αυτό, να καταλήξουµε σε νέες προτάσεις που αφορούν σηµαντικά θέµατα πολιτικού χαρακτήρα, αλλά και 
διαδικαστικού· πολιτικού χαρακτήρα θέµατα όπως η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων και διαδικαστικού 
χαρακτήρα θέµατα όπως η χρηµατοδότησή τους και η λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, συναντήθηκα 
στις 30 Μαρτίου του 2000 µε τα µέλη της πλατφόρµας των ευρωπαϊκών µη κυβερνητικών οργανώσεων και έγινε ένας 
διάλογος µε δύο κατηγορίες θεµάτων. Η πρώτη ήταν οι προτάσεις που κατέθεσαν - και ήταν πολύτιµες για την κοινωνική 
ατζέντα - και η δεύτερη ήταν θέµατα που αφορούσαν την αντιπροσωπευτικότητα και την οργάνωση των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων στον κοινωνικό τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τις 
ιδιαίτερες διαδικαστικές δυσκολίες που έχουν στη χρηµατοδότησή τους, την ποιότητα και τις προδιαγραφές των 
υπηρεσιών που προσφέρουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι σε αυτόν το διάλογο είναι 
εξαιρετικά σηµαντική η συνεισφορά τους. 
 
Πρόσφατα, τον Ιούνιο, έγινε µια συνεδρίαση της διυπηρεσιακής οµάδας της Γενικής Γραµµατείας µε τις πλατφόρµες των 
ευρωπαϊκών κοινωνικών και αναπτυξιακών µη κυβερνητικών οργανώσεων και πιστεύουµε ότι σύντοµα θα ολοκληρωθεί 
αυτός ο διάλογος, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση, µετά από την αξιολόγηση της µέχρι σήµερα συνεργασίας, την 
αξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου µέσα στο οποίο λειτουργούν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, να προβεί σε µια νέα 
ολοκληρωµένη πρόταση, κατοχυρώνοντας και τον θεσµικό τους ρόλο και τη δυνατότητα λειτουργίας τους.  



96  06/09/2000 

3-291 

Kinnock (PSE). � (ΕΝ) Σας ευχαριστώ, κ. Επίτροπε, και οπωσδήποτε συµφωνώ µε την ουσία, ιδίως του πρώτου µέρους 
της απάντησής σας. Συµφωνώ µε το γεγονός ότι οι ΜΚΟ χρηµατοδοτούνται µέσω των προγραµµάτων δράσης για τον 
κοινωνικό αποκλεισµό και τη µη-διάκριση. Όµως, έχω µια συγκεκριµένη ερώτηση: γιατί υπάρχουν µόνο οκτώ ή εννιά 
ΜΚΟ που, σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, χρηµατοδοτούνται από τα δύο αυτά κονδύλια; 
 
∆εύτερον, οι ΜΚΟ θεωρούν ότι αδίκως στερούνται πρόσβασης στην ουσιαστική χρηµατοδότηση. Οι πληροφορίες µου 
λένε ότι οι ΜΚΟ ωθούνται για χρηµατοδοτήσεις έργων και 18 περιβαλλοντικές ΜΚΟ, παραδείγµατος χάρη, λαµβάνουν 
χρηµατοδότηση της Επιτροπής για την αντιµετώπιση των τρεχουσών δαπανών τους. Μου φαίνεται ότι δύο χρόνια µετά το 
πάγωµα του προϋπολογισµού του 1998, ίσως ήρθε η ώρα για την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις άκρως σαφείς ανάγκες 
των κοινωνικών ΜΚΟ που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη για ουσιαστική χρηµατοδότηση, προκειµένου να καλύψουν 
τις τρέχουσες δαπάνες τους.  
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. � Όπως γνωρίζετε, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά θέµατα και τις ΜΚΟ, υπάρχουν 
ορισµένοι κανόνες που σχετίζονται µε το µέγεθος, την αντιπροσωπευτικότητα, και τα αποτελέσµατα αυτών των ΜΚΟ. 
Γνωρίζουµε ότι στο κοινωνικό αυτό πεδίο υφίσταται ένας τεράστιος αριθµός ΜΚΟ και είναι πολύ δύσκολο για τη Γ∆ της 
Επιτροπής να γνωρίζει µε ποιους από αυτούς µπορεί να συνεργασθεί. Ορισµένες φορές, υπάρχει σύγχυση σε εθνικό 
επίπεδο. Έτσι, αποφασίσαµε να θέσουµε τα κριτήρια και να συµφωνήσουµε µε τις ΜΚΟ για τα κριτήρια αυτά, βάσει των 
οποίων µπορούµε να επιλέγουµε τις ΜΚΟ µε τις οποίες µπορούµε να συνεργασθούµε. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
επιλύσουµε το πρόβληµα της αντιπροσωπευτικότητας και το θέµα του δικτύου που θα εγκατασταθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 53 του κ. Μιχαήλ Παπαγιαννάκη (Η-0675/00): 
 
Θέµα: Απασχόληση στην Ελλάδα 
 
Σε ερώτησή µου (Η-0778/99)10 για το Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση η Επιτροπή είχε απαντήσει ότι «η ελληνική κυβέρνηση 
αναγνωρίζει το πρόβληµα που υπάρχει όσον αφορά τη µη δυνατότητα καταγραφής των εισροών και εκροών ανθρώπινου δυναµικού προς τις θέσεις 
απασχόλησης και γι' αυτό έχει δεσµευθεί, πρώτον, για την αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης της χώρας, δεύτερον, για τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικών κέντρων προαγωγής της απασχόλησης και τρίτον, για την εισαγωγή συστήµατος ηλεκτρονικών καρτών απασχόλησης και 
τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών συστηµάτων για να µπορέσει να παρακολουθήσει όλες αυτές τις πολιτικές». 
 
Πώς εξελίσσεται το ποσοστό ανεργίας σήµερα στην Ελλάδα, σε τι στάδιο υλοποίησης βρίσκονται οι δεσµεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης ως προς τα 
προαναφερθέντα, και µπορεί η Επιτροπή σήµερα να µας δώσει και τα ποσοτικά αποτελέσµατα (δηλαδή πόσοι άνεργοι βρήκαν εργασία) βάσει των 
υλοποιηθέντων προγραµµάτων για την απασχόληση; 
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 1998 ήταν 
10,7%, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρώπη την ίδια περίοδο ήταν 9,9%. Προς το παρόν, για το 1999 η Eurostat δεν διαθέτει 
στοιχεία για την Ελλάδα και οι εκτιµήσεις για το 1999 ήταν 10,4%. Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει έλλειψη των 
κατάλληλων στατιστικών στοιχείων που να συµπεριλαµβάνουν την αυξοµείωση της ανεργίας, κάτι που καθιστά δύσκολη 
την αξιολόγηση των πολιτικών και των µέτρων που εφαρµόζονται στα πλαίσια του νέου σχεδίου δράσης για την 
απασχόληση και των νέων µέτρων που εξήγγειλε η ελληνική κυβέρνηση µε βάση αυτό το σχέδιο δράσης για την 
απασχόληση, και που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. 
 
Υπάρχουν σηµαντικές δεσµεύσεις που αφορούν, πρώτον, την οργάνωση και τη συµµόρφωση των στατιστικών υπηρεσιών 
και λειτουργιών της Ελλάδας µε αυτές των ευρωπαϊκών χωρών και µε αυτές της Eurostat, διότι είναι σαφές ότι χωρίς 
στατιστικό υπόβαθρο είναι δύσκολο να προχωρήσουµε σε εξειδικευµένες πολιτικές. ∆εύτερον, υπάρχει δέσµευση για 
επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης και των στατιστικών 
υπηρεσιών, και αυτή η αναδιάρθρωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2001. 
 
Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των ανέργων που έχουν βρει εργασία µέσω των διαφόρων 
προγραµµάτων απασχόλησης στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχει δέσµευση, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, για συνεχή 
αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης, ώστε να υπάρχει µία σαφής παρακολούθηση αυτών που περνούν από 
διαδικασίες κατάρτισης. 
 
Θα έλεγα ότι συµπίπτει η κατάθεση της ερώτησής σας µε την ανακοίνωση των συστάσεων για όλες τις χώρες και οι πιο 
βασικές συστάσεις που αφορούν την Ελλάδα είναι οι αναµορφώσεις στις στατιστικές, στους δείκτες, στις µελέτες και στις 
υπηρεσίες απασχόλησης, η αναλυτική εξέταση των φορολογικών αντικινήτρων και άλλων αντικινήτρων από τις 
κοινοτικές επιδοτήσεις για την είσοδο στην αγορά εργασίας, η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η συµµετοχή των 

                                                           
10 Προφορική απάντηση  της 18ης  Ιανουαρίου 2000. 
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κοινωνικών εταίρων σε αυτήν τη διαδικασία, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και η απλοποίηση των διαδικασιών 
δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων για τον εκσυγχρονισµό της 
οργάνωσης των εργασιακών σχέσεων, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ευκαµψίας και της ασφάλειας.  
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Παπαγιαννάκης (GUE/NGL). - Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω περίπου τα ίδια στατιστικά στοιχεία µε σας, 
και µάλιστα έχω στα χέρια µου αυτή τη στιγµή το τελευταίο δελτίο της Eurostat, της 5ης Σεπτεµβρίου του 2000. Είναι 
περίπου έτσι οι αριθµοί. 
 
Εκείνο που πραγµατικά θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής: εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρία Επίτροπε, πολύ πριν 
ονοµασθείτε εσείς στη θέση σας, ζητώ να µάθω, έστω και από µία πρόχειρη εκτίµηση, πόσοι βρήκαν δουλειά από τις 
δράσεις για την απασχόληση και ακόµη δεν το έχω καταφέρει. Τί προοπτικές έχουµε να µάθουµε κάποτε, έστω και από 
µία δράση αν όχι γενικά; 
 
∆εύτερον, είπατε ότι θα έχουµε αποτελέσµατα προς το τέλος του 2001. Εγώ πάντως για την ώρα θεωρώ ότι είναι τελείως 
απαράδεκτο να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση µε αυτά τα δεδοµένα, τα οποία έχουν για όλες τις χώρες, µήνα µε µήνα, 
σύνολο, κατά κατηγορίες, όλους τους αριθµούς και µόνο η κολώνα για την Ελλάδα να είναι άδεια. Απορώ τί µπορούµε να 
συζητάµε. Με συγχωρείτε που σας το λέω έτσι, αλλά έχω φθάσει στα όρια της υποµονής µου.  
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Η Ελλάδα είναι σε µία µεταβατική περίοδο που θα έλεγα ότι είναι αντίστοιχη µε την πρώτη 
περίοδο των πολιτικών που αφορούσαν την ένταξή της στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση. 
 
Είναι σαφές ότι σε ορισµένους τοµείς οι οποίοι αναφέρθηκαν έχει υστέρηση σε σχέση µε τις άλλες χώρες. Θα συµφωνήσω 
µαζί σας ότι ιδιαίτερα το κοµµάτι των στατιστικών στοιχείων είναι εξαιρετικά σηµαντικό, όχι µόνο για την αξιολόγηση 
αλλά και για την εφαρµογή πολιτικών. Η δέσµευση µέσα από το σχέδιο δράσης για την απασχόληση είναι σαφής, οι 
συστάσεις αναφέρονται σε αυτό το συγκεκριµένο αντικείµενο, οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
για το 2000 το έχουν ως προτεραιότητα, είναι από τα θέµατα για τα οποία έχει δεσµευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Ελπίζω 
του χρόνου τέτοια περίοδο να είµαστε σε καλύτερη θέση.  
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Χατζηδάκης (PPE-DE). - Κυρία Επίτροπε, προσωπικά µου είστε συµπαθής, αλλά οφείλω να πω ότι η ελληνική 
κυβέρνηση, ειδικά για τα θέµατα της απασχόλησης, καθόλου συµπαθής δεν µου είναι, και αυτό φαίνεται από τα 
αποτελέσµατα. Και νοµίζω φαίνεται και από αυτά που µας είπατε µέχρι τώρα. Πώς µπορεί κανείς να κάνει πολιτική για 
την απασχόληση όταν δεν ξέρει ποιά είναι η απασχόληση, όταν δεν ξέρει πόσοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά χάρη στα 
προγράµµατα της κατάρτισης; 
 
Θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι, να σας ρωτήσω συγκεκριµένα για να µην κάνουµε µεγάλη κουβέντα. Ειδικά για την 
κατάρτιση, τί πιστεύετε εσείς και τί προτείνετε στην ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει αυτή την περίοδο 2000 - 2006 σε 
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, όπου όλοι έχουµε την εντύπωση ότι τα πράγµατα δεν πήγαν καλά, έστω και αν τα 
στοιχεία δεν είναι ακριβή. Αλλά ακόµη και τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι τα πράγµατα συνεχώς χειροτερεύουν. 
Τί θα αλλάξει λοιπόν στο διάστηµα 2000-2006;  
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∆ιαµαντοπούλου, Επιτροπή. - Πριν αρχίσω, επισηµαίνω ότι κάθε χώρα έχει, για ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, 
διαφορετικό σηµείο εκκίνησης και ότι την επόµενη πενταετία, στα πλαίσια του τρίτου ΚΠΣ, είναι µια µεγάλη ευκαιρία για 
όλες τις χώρες να αξιοποιήσουν και τις στρατηγικές και τους πόρους. 
 
Όσον αφορά συγκεκριµένα τον χώρο της κατάρτισης, στον οποίο αναφερθήκατε, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα λειτουργεί το 
ΕΚΕΠΙΣ, που ήταν και αυτό συµφωνηµένο µε την Επιτροπή, ένα κέντρο πιστοποίησης µε πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα και µε θετικές αξιολογήσεις, το οποίο την επόµενη περίοδο θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες πιστοποίησης. 
∆ηλαδή θα πιστοποιεί εκπαιδευτές, προγράµµατα, κάτι που δεν γινόταν µέχρι σήµερα. 
 
∆εύτερον, θα πρέπει να συνδεθεί ο προσανατολισµός της κατάρτισης µε τις επιλογές που κάνει η χώρα στον χώρο των 
υπηρεσιών και την κοινωνία της πληροφορίας, να συνδεθεί δηλαδή η θεµατολογία της κατάρτισης µε τις επιλογές της 
χώρας. 
 
Τρίτον, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δηµιουργία των κέντρων προαγωγής της απασχόλησης. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει 
24. Θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 100, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό που έχει γίνει για εθνικό επίπεδο. Τα κέντρα αυτά 
θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν από την κλασική παροχή υπηρεσιών στους ανέργους και να προχωρήσουν στα µοντέλα 
που έχουµε σήµερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι τα µοντέλα εξατοµικευµένης παροχής υπηρεσιών στους 
ανέργους. Και, βεβαίως, θα πρέπει να εφαρµοσθεί το σχέδιο της ηλεκτρονικής κάρτας απασχόλησης, ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης. Το σχέδιο δράσης για την απασχόληση για το 2000 έχει αυτές τις δεσµεύσεις. Υπάρχουν οι 
χρηµατοδοτήσεις για να προχωρήσουν αυτά τα προγράµµατα και η εκτίµησή µου είναι ότι κατά την περίοδο 2000-2006 
θα πρέπει στον χώρο της κατάρτισης να προσανατολιστούν στα συγκεκριµένα σηµεία που ανέφερα.  
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Πρόεδρος. � ∆εδοµένου ότι η συντάκτριά της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 54 καθίσταται άκυρη. 
 
Οι ερωτήσεις αριθ. 55, 56 και 57 θα απαντηθούν γραπτώς11. 
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Ερωτήσεις προς τον κ. Fischler 
 
Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 58 του κ. Guido Sacconi (Η-0602/00): 
 
Θέµα: Καθυστερήσεις στην αναγνώριση της 'βεβαίωσης ιδιοτυπίας τροφίµων' 
 
Το 1994, µετά από µια µακρά διαδικασία προετοιµασίας, έρευνας και συζήτησης στο συγκεκριµένο τοµέα της Ιταλίας, καταρτίστηκε ένα ντοσιέ για το 
πλήρες παρθένο µέλι, σύµφωνα µε τον κανονισµό 2082/1992/ΕΚ 
12. Το ντοσιέ αυτό, που συνοδευόταν από αίτηση βεβαίωσης ιδιοτυπίας του προϊόντος, καταρτίστηκε από την Ένωση για το πλήρες παρθένο µέλι και 
διαβιβάστηκε, µέσω του Ιταλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή, στις 8 Σεπτεµβρίου 1995. Έως ότου η Επιτροπή γνωµοδοτήσει ευνοϊκά, 
πράγµα που επετεύχθη µόνον χάρις σε σειρά παρεµβάσεων της ιταλικής κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργού De Castrο, χρειάστηκε να περιµένουµε 
έως τον Αύγουστο του 1999. Από τότε η εν λόγω ένωση δεν είχε πλέον καµία είδηση. ∆εδοµένου ότι έχουν παρέλθει ένδεκα µήνες από την έκδοση της 
ευνοϊκής γνωµοδότησης και ότι ο προαναφερθείς κανονισµός προβλέπει σαφείς προθεσµίες για τη χορήγηση της βεβαίωσης, µπορεί η Επιτροπή να 
αναφέρει ποια είναι τα προβλήµατα που παρεµποδίζουν την επισηµοποίηση της βεβαίωσης και τι σκοπεύει να πράξει για να τα αντιµετωπίσει; 
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Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευταί, η συζητούµενη εδώ καταχώρηση ως miele vergine 
integrale, δυστυχώς δεν συνάδει µε τις απαιτήσεις των ισχυουσών στην Κοινότητα διατάξεων. Ειδικότερα η χρήση αυτής 
της ονοµασίας αντιβαίνει στην ως τώρα ισχύουσα οδηγία 409 του έτους 1974. Ως εκ τούτου δεν ήταν ως τώρα δυνατόν να 
ικανοποιηθεί το ιταλικό αίτηµα για προστασία µε πιστοποίηση ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τροφίµων µε την έννοια του 
Κανονισµού 2082. Όπως όµως γνωρίζετε, υπάρχει πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας. 
 
Μόλις λοιπόν τροποποιήσουν το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο την οδηγία και καταστεί δυνατή µία τέτοια ονοµασία, 
µπορεί να ευοδωθεί και η εξέταση της αιτήσεως για το µέλι που αναφέρατε.  
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Sacconi (PSE). � (ΙΤ) Σάς ευχαριστώ πολύ για την ακρίβειά σας, κύριε Επίτροπε, όµως πρέπει να δηλώσω ότι δεν µπορώ 
να είµαι ικανοποιηµένος. 
 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, πριν από έντεκα µήνες, η Επιτροπή εξέφρασε ωστόσο θετική γνώµη, όπως άλλωστε 
προκύπτει και από την ερώτησή µου. Γνωρίζω ότι, στο µεταξύ, επαναδιατυπώθηκε η κοινή θέση επί της οδηγίας και ότι το 
Κοινοβούλιο ετοιµάζεται να τη συζητήσει. Παρόλα αυτά, νοµίζω ότι η αναφορά στον κανονισµό 2082/92 µπορεί να 
εξαιρεθεί από αυτή την οδηγία, και πως οδηγία και κανονισµός µπορούν να θεωρούνται δύο διαφορετικοί δίαυλοι. 
 
Ζητώ συνεπώς, µία διευκρίνιση επί του προκειµένου, διότι διαφορετικά δεν θα κοµίσω καλά νέα στους ιταλούς 
µελισσοκόµους.  
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Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, είναι πολύ εύκολο να εξηγήσω. ∆εν µπορούµε να εισαγάγουµε 
προστασία προελεύσεως για ένα προϊόν, όταν µία τέτοια προστατευόµενη ονοµασία αντιβαίνει σε κοινοτική ρύθµιση. Ως 
εκ τούτου, προϋπόθεση είναι να τεθεί πρώτα εν ισχύ αυτή η τροποποιηµένη κοινοτική ρύθµιση, γιατί έτσι δε θα υφίσταται 
πλέον η αντίφαση. Και τότε δε θα έχουµε καµία δυσκολία, να αναγγείλουµε την προστασία που επιθυµεί η ιταλική 
κυβέρνηση ή η ενδιαφερόµενη περιφέρεια.  
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 59 της κ. Patricia McKenna (Η-0609-/00): 
 
Θέµα: Χρηµατοδότηση της Coillte από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Αυγούστου του 1999, η Cοillte εισέπραξε παράνοµα δασικές ενισχύσεις 
της ΕΕ βάσει του Κανονισµού 2080/9213 για τη χρηµατοδότηση µέτρων για τα δάση οι οποίες ανέρχονται σε 6,5 εκατοµµύρια λίρες από το 1993 έως το 
1999. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι αφού η Cοillte, η ιρλανδική ηµικρατική εταιρεία που είναι αρµόδια για τη δασική 
ανάπτυξη, είναι δηµόσιος φορέας, δεν δικαιούται αυτών των ενισχύσεων. 
 
Υπό το πρίσµα αυτής της απόφασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Cοillte δεν δικαιούται περαιτέρω ενισχύσεων ύψους 30,5 εκατοµµυρίων λιρών ως µέρος 
του προσεχούς γύρου χρηµατοδότησης µέτρων για τα δάση βάσει του κανονισµού 2080/92; 
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11 Βλ. Παράρτηµα «Ώρα των ερωτήσεων». 
12 Ε.Ε. L 208  της 24ης Ιουλίου 1992, σ. 9 
13 Ε.Ε. L 215 της 30ής Ιουλίου 1992, σ. 96 
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Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ερώτηση της κυρίας βουλευτού αφορά το κατά πόσον η 
επιχείρηση Coillte δικαιούται να εισπράττει από κονδύλια του γεωργικού ταµείου, και µάλιστα από το τµήµα εγγυήσεων, 
ενισχύσεις συγχρηµατοδότησης για αντιστάθµιση απώλειας εσόδων από µέτρα αναδάσωσης υπό την έννοια του 
Κανονισµού 2080 του 1992. 
 
Επιθυµώ να καταστήσω σαφές, πως για το συγκεκριµένο αυτό ζήτηµα δεν υπάρχει απόφαση του ∆ικαστηρίου. Αληθεύει 
όµως, πως η Επιτροπή κατατάσσει την επιχείρηση Coillte ως κρατική επιχείρηση, διότι αυτή η επιχείρηση ανήκε στο 
ιρλανδικό κράτος. Ως προς αυτό δεν υφίστανται αξιώσεις σε ενισχύσεις για αντιστάθµιση απώλειας εσόδων. Οι ενισχύσεις 
αυτές, δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 2 σηµείο β του Κανονισµού περί αναδάσωσης χορηγούνται µόνο σε γεωργούς 
και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου. Γι΄ αυτόν το λόγο η Επιτροπή σκοπεύει να απορρίψει 
αναδροµικά τη χρηµατοδότηση της καταβληθείσας ενισχύσεως µε ισχύ από 1ης Αυγούστου 1996. 
 
Για τα έτη 1997 και 1998 πρόκειται για ένα συνολικό ποσό περίπου 4,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή η δηµοσιονοµική 
διόρθωση αµφισβητήθηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση στην επονοµαζόµενη διαδικασία διαιτησίας. Αυτή τη στιγµή η 
αρχή διαιτησίας συνεχίζει τη µελέτη της και δεν έχει περατώσει την επεξεργασία του ζητήµατος. Στη διαδικασία αυτή η 
Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη, πως οι ιρλανδικές αρχές µέχρι στιγµής δεν έχουν παρουσιάσει καµία απόδειξη πως θα 
έπρεπε η Coillte να καταταγεί ως επιχείρηση της ιδιωτικής οικονοµίας. 
 
Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσει το ποσό των 6,5 εκατοµµυρίων λιρών που ανέφερε η κυρία 
βουλευτής, ούτε το ποσόν των 30,5 εκατοµµυρίων, το οποίο προφανώς αναφέρεται σε µελλοντικές πληρωµές. Η Επιτροπή 
σκοπεύει ωστόσο να τηρήσει και για όλες τις προσεχείς αιτήσεις την ίδια στάση, που είχε ως τώρα.  
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McKenna (Verts/ALE). � (ΕΝ) Χαίροµαι που ακούω την απάντηση της Επιτροπής, διότι η 
χρηµατοδότηση που λαµβάνει η Coillte προερχόταν από το κράτος, το κράτος ίδρυσε την Coillte. 
Πρόκειται για ηµικρατική εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για τη δασική ανάπτυξη. Σήµερα, 
χρησιµοποιεί τα χρήµατα που λάµβανε από τις πληρωµές των τόκων από γη την οποία είχε 
αγοράσει. Αυτό που είναι, επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι ο πρόεδρος, κ. Ray MacSharry, είναι 
πρώην ευρωπαίος Επίτροπος, υπεύθυνος για τη γεωργία, και αρνείται ακόµα να αναγνωρίσει το 
γεγονός ότι η Coillte αποτελεί δηµόσια οντότητα και ότι δεν δικαιούται τέτοιου είδους πληρωµές. 
Σε µια πρόσφατη συνάντηση µε την Coillte, πληροφορήθηκα ότι η κυβέρνηση πρόκειται να 
αµφισβητήσει την απόφαση αυτή. Στην πραγµατικότητα πιστεύω ότι η αµφισβήτηση της 
απόφασης αυτής αποτελεί σπατάλη των χρηµάτων των φορολογουµένων,  διότι θεωρώ ότι είναι 
σαφές σε οποιονδήποτε διαθέτει λίγα δράµια κοινής λογικής ότι δεν δικαιούντο τα χρήµατα αυτά. 
Αυτό που είναι, πράγµατι, λυπηρό είναι ότι στην πραγµατικότητα εµπόδισαν τον κόσµο που 
δικαιούται τα χρήµατα, από τη µείωση του αγροτικού πληθυσµού, για να διασφαλίσουν ότι οι 
άνθρωποι που έχασαν εισόδηµα στην πραγµατικότητα έλαβαν τα χρήµατα και θα ήθελα από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η Coillte δεν θα λάβει περισσότερα χρήµατα διότι ούτως, ή άλλως, 
δεν τα δικαιούται και θα τα επιστρέψει. Τώρα λένε ότι το κράτος οφείλει να τα επιστρέψει, κάτι 
που, επίσης, είναι απαράδεκτο.  
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Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, σε αυτά δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Η θέση που εξέθεσε και παρουσίασε εδώ η 
κυρία βουλευτής είναι ακριβώς η θέση της Επιτροπής. ∆ε χωρεί αµφιβολία, πως ένα κράτος ως κράτος, και, όπως στην 
προκειµένη περίπτωση, ιδιοκτήτης του 100% µίας επιχειρήσεως, δεν παράγει εισόδηµα και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί απώλεια εσόδων. Ως εκ τούτου είναι σαφές, πως τα ποσά αυτά πρέπει να επιστραφούν και ότι αυτή η 
επιχείρηση δε θα λάβει νέα κονδύλια. 
 
Επιπλέον, όσον αφορά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, µπορώ να σας πω πως αυτή δεν ισοδυναµεί µε διαδικασία διαιτητικού 
δικαστηρίού, απλώς εκφράζει τη γνώµη µίας Αρχής, η οποία συστήθηκε από την Κοινότητα. Τα πορίσµατα, ωστόσο, 
όπως έχουµε πολλές φορές εξηγήσει εδώ στο Κοινοβούλιο, δεν είναι δεσµευτικά για την Επιτροπή. Από την άλλη, κάθε 
πλευρά είναι φυσικά ελεύθερη να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, αλλά δεν ανήκει στις αρµοδιότητές µας να το 
κρίνουµε.  
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Πρόεδρος. � ∆εδοµένου ότι ο συντάκτης της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 60 καθίσταται άκυρη. 
 
Ερώτηση αριθ. 61 της κ. María Izquierdo Rojo (Η-0618/00): 
 
Θέµα: Κόστος της διεύρυνσης και µεσογειακή γεωργία 
 
Ενώπιον των προβλέψεων και των τελευταίων νοµοθετικών προτάσεων για τη µεσογειακή γεωργία που αφορούν παραγωγές τέτοιες όπως το βαµβάκι, το 
ρύζι, τα οπωροκηπευτικά, οι τοµάτες, οι καρποί µε κέλυφος και το ελαιόλαδο, µεταξύ άλλων, µε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και 
την κοινωνική πρόοδο αυτών των φτωχών ζωνών της Ευρώπης, λαµβάνοντας δε υπόψη τα δεδοµένα του προϋπολογισµού µέσα από τη θεώρηση της 
διεύρυνσης της ΕΕ. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή θα αποφύγει ώστε να µην είναι η µεσογειακή γεωργία εκείνος ο οποίος θα καταβάλει το κόστος της 
προσεχούς διευρύνσεως; 
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Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω, πως θεωρώ αυτό το ερώτηµα πολύ σηµαντικό, διότι προσφέρει την 
ευκαιρία για µία διευκρίνιση. Γιατί εδώ γίνεται συσχετισµός του τρόπου αντιµετώπισης των νοτίων κρατών και προϊόντων 
µε τη διεύρυνση. Κυρία βουλευτή, µπορώ να σας διαβεβαιώσω πως οι προγραµµατισµένες µεταρρυθµίσεις στους τοµείς 
που κατονοµάζετε στην ερώτησή σας, δεν έχουν πραγµατικά καµία σχέση µε τη διεύρυνση. Το χρονοδιάγραµµα, που 
προβλέπεται εδώ, προκύπτει µάλιστα από τις υποχρεώσεις που επωµίστηκε η Επιτροπή, όταν το Συµβούλιο εξέδωσε το 
σχετικό Κανονισµό. Αυτές δε προκύπτουν από την αναγκαιότητα να εξασφαλίσουµε την αποτελεσµατικότητα των 
νοµοθετηµάτων ολόκληρης της γεωργικής πολιτικής λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές. 
 
Οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις της Επιτροπής εξυπηρετούν τελικώς την υλοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου 
στους τοµείς αυτούς. Πρέπει να εξασφαλίσουµε βιωσιµότητα και για τις τρεις τους διαστάσεις. Θέλουµε να συγκεράσουµε 
του οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σε αυτούς τους τοµείς. Φυσικά ιδιαίτερο ρόλο 
διαδραµατίζουν η απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος ειδικά στην ύπαιθρο του χώρου της Μεσογείου. 
 
∆εδοµένου ότι η κοινή γεωργική πολιτική βάσει της Agenda 2000 στηρίζεται, όπως γνωρίζετε, σε δύο πυλώνες, και ότι η 
υλοποίηση των νέων αναπτυξιακών σχεδίων για την ύπαιθρο, ειδικότερα στις περιοχές στόχου Ι, συµβάλλουν αισθητά 
στην επίτευξη αυτών των στόχων, πιστεύω ότι είναι σαφή τα συµπεράσµατα. 
 
Στις δηµοσιονοµικές προοπτικές, επί των οποίων συµφώνησε πέρυσι το Κοινοβούλιο στο Βερολίνο, υπάρχει σαφής 
διαχωρισµός µεταξύ δεσµεύσεων κονδυλίων για τα 15 κράτη µέλη και των προσθέτων κονδυλίων, τα οποία προβλέπονται 
για τα υποψήφια προς ένταξη κράτη. 
Επί του παρόντος λοιπόν, δεν υφίσταται καν η δυνατότης να διατεθούν κονδύλια, που έχουν ορισθεί για τα 15 κράτη µέλη, 
σε δαπάνες για µελλοντικά µέλη, δηλαδή για τα υποψήφια κράτη. Ως εκ τούτου, η ανησυχία η οποία εκφράσθηκε εδώ, 
είναι κατ΄ εµέ όντως αβάσιµη.  
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Izquierdo Rojo (PSE). � (ES) Κύριε Επίτροπε, ίσως να µπορούσατε να µου απαντήσετε σαφέστερα στην εξής ερώτηση, 
σηµαντικότατη για την διεύρυνση: 
 
Η κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για τις υποψήφιες χώρες από τη στιγµή της προσχώρησης, που προσλαµβάνουν οι 
υποψήφιες χώρες από την στιγµή εκείνη - το λεγόµενο κοινοτικό κεκτηµένο - περιλαµβάνει κατά την άποψή σας 
εννοιολογικά τις χρηµατοδοτικές ενισχύσεις και στηρίξεις της ΚΓΠ;  

3-311 

Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµη κυρία βουλευτή, υποθέτω, πως όταν µιλάτε για ενισχύσεις, αναφέρεστε 
καταρχάς στις άµεσες πληρωµές, όπως προβλέπονται στις οργανώσεις αγοράς, εκείνες για τις οποίες γίνεται πολύς λόγος 
κατά την πορεία του διαλόγου για τη διεύρυνση . 
 
Κατά βάση έχετε δίκιο. Μακροπρόθεσµα ισχύει για όλα τα κράτη µέλη το ίδιο κοινοτικό κεκτηµένο. Ως εκ τούτου είναι 
νοητή µόνο µία γεωργική πολιτική, και όχι δύο διαφορετικές. Ξέρετε όµως πολύ καλά κι εσείς η ίδια - και αυτό συνέβη σε 
κάθε περίπτωση διευρύνσεως, µε την Ισπανία, µε την Πορτογαλία, µε όλα τα άλλα κράτη -, πως στη συνθήκη ένταξης, η 
οποία µάλιστα συνιστά πρωτογενές δίκαιο, υπάρχουν µεταβατικές ρυθµίσεις, και στις µεταβατικές αυτές ρυθµίσεις 
περιλαµβάνονται φυσικά και εξαιρέσεις από το κοινοτικό κεκτηµένο. Αυτό άλλωστε είναι το νόηµα των µεταβατικών 
ρυθµίσεων. Άρα, το ερώτηµα, από πότε µπορούν όντως τα νέα κράτη µέλη να λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στις κοινές οργανώσεις αγοράς, µπορεί να απαντηθεί µόνο µετά την ολοκλήρωση των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων. ∆ιότι ακριβώς αυτό το ερώτηµα είναι αντικείµενο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.  

3-312 

Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 62 της κ. Marjo Matikainen-Kallström (H-0633/00): 
 
Θέµα: Επιδοτήσεις στην καπνοκαλλιέργεια 
 
Η καπνοκαλλιέργεια στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνει ετήσιες επιδοτήσεις οι οποίες ανέρχονται σε εκατοµµύρια ευρώ, ενώ συγχρόνως 
πάνω από µισό εκατοµµύριο ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο από νοσήµατα που προκαλεί το κάπνισµα. Κατά συνέπεια, οι επιδοτήσεις στην 
καπνοκαλλιέργεια θα πρέπει να αναπροσανατολισθούν, έτσι ώστε οι παραγωγοί να στραφούν στην καλλιέργεια υγιεινότερων φυτών. 
 
Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να τροποποιήσει την κλείδα κατανοµής των επιδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
πολιτικών, εις τρόπον ώστε να τεθεί τέρµα στην καπνοκαλλιέργεια µεγάλης κλίµακας στο έδαφος της Ένωσης; Ποια είναι η προθεσµία εντός της οποίας 
πιστεύει ότι θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση των απαραίτητων τροποποιήσεων; 

3-313 

Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ερώτηση της κυρίας βουλευτή δεν είναι νέα για εµένα. 
Υπενθυµίζω στο Σώµα, πως η Επιτροπή, το 1996 ήδη είχε υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µία έκθεση για 
την κοινή οργάνωση αγοράς για τον ακατέργαστο καπνό. Στην έκθεση αυτή επισηµαινόταν επίσης, πως ο τοµέας αυτός 
είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη διατήρηση της βιωσιµότητας ορισµένων εν µέρει πολύ υποβαθµισµένων 
περιφερειών στην Κοινότητα, στις οποίες δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. 
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Με βάση την εκπονηθείσα τότε ανάλυση των κοινωνικών και οικονοµικών συνεπειών της καταργήσεως της κοινής 
στήριξης της καλλιέργειας καπνού, η δυνατότητα αυτή απερρίφθη. Απερρίφθη όµως και επειδή παρουσιάστηκαν στοιχεία 
πως η στήριξη της καλλιέργειας δεν έχει πρακτικά καµία επίδραση στην κατανάλωση καπνού και εποµένως στον κίνδυνο 
για την υγεία στην Κοινότητα 
 
Στη συνέχεια, το έτος 1998, ο τοµέας του καπνού υπέστη ριζική µεταρρύθµιση. Πυρήνας της µεταρρυθµίσεως ήταν: 
Πρώτον η βελτίωση της ποιότητας, ειδικά δε η µετάβαση σε ποικιλίες µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πίσσα και νικοτίνη. 
∆εύτερον: Ενισχυµένη έρευνα, η οποία θα χρηµατοδοτείτο από το κοινοτικό ταµείο καπνού. Εδώ τα κονδύλια 
διπλασιάστηκαν. Στις προτεραιότητες για την έρευνα αυτή περιλαµβάνεται ειδικότερα η διερεύνηση δυνατοτήτων για 
µετάβαση από την καλλιέργεια καπνού σε άλλες δραστηριότητες. Τρίτον: στον τοµέα της µεταβάσεως σε άλλες 
καλλιέργειες, η µεταρρύθµιση προβλέπει και έναν µηχανισµό, βάσει του οποίου γίνεται εξαγορά των ποσοστώσεων 
εκείνων των αγροτών, οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να εγκαταλείψουν την παραγωγή. Προσφέρονται φέρ� ειπείν χρήµατα 
σε αυτούς τους γεωργούς, για να διευκολυνθεί η µετάβασή τους σε άλλα προϊόντα. 
 
Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες προβλέπονται στην οργάνωση αγοράς για τον καπνό, µπορούν να συνοδευτούν και από 
συµπληρωµατικά µέτρα στήριξης για την ανάπτυξη της υπαίθρου. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει φυσικά τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται κατά την πορεία της 
µεταρρυθµίσεως. Θα υποβάλουµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την 1η Απριλίου 2002 µία έκθεση σχετικά µε τη 
λειτουργία της τροποποιηµένης οργανώσεως αγοράς.  

3-314 

Matikainen-Kallström (PPE-DE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Eπίτροπε, σας ευχαριστώ για αυτές τις απαντήσεις. 
Πρόκειται για τη µεταφορά ενισχύσεων σε αλλά προϊόντα. Έχω ήδη παρουσιάσει επανειληµµένα αυτές τις παρατηρήσεις, 
διότι πρόκειται ωστόσο για ένα θέµα πολύ σοβαρό για την ανθρωπότητα, τον καπνό, ο οποίος σκοτώνει πολλούς 
συνανθρώπους µας. Όσον αφορά τις αναλύσεις που µνηµονεύσατε, θα ήθελα να µάθω σε ποιες αντικειµενικές αναλύσεις 
βασίζονται, επειδή ανησυχώ για την υγεία όλων µας και ταυτόχρονα για τα εισοδήµατα των καπνοπαραγωγών. Η 
δραστηριότητά τους θα πρέπει να µπορέσει να στραφεί σε άλλους τοµείς και να διατηρηθεί σε επίπεδο που θα τους 
επιτρέπει να παράγουν τα προϊόντα τους χωρίς κίνδυνο για όλους εµάς.  

3-315 

Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµη κυρία βουλευτή, λυπούµαι που στην αρχή δεν υπήρχε δυνατότητα 
διερµηνείας. Για να είµαι σύντοµος: φυσικά θα σας στείλω την ανάλυση που είχε εκπονηθεί. Στην ανάλυση αυτή 
εξετάσθηκαν επίσης οι κοινωνικές και εισοδηµατικές επιπτώσεις. Ευχαρίστως θα θέσω στη διάθεσή σας τα έγγραφα που 
ζητάτε.  

3-316 

Purvis (PPE-DE). � (ΕΝ) Γνωρίζει ο κ. Επίτροπος την έρευνα που διεξάγει το Ερευνητικό Ίδρυµα Καλλιεργειών της 
Σκοτίας στο Invergowrie κοντά στο Dundee, η οποία δείχνει ότι το φυτό του καπνού µπορεί να τροποποιηθεί γενετικά, 
ούτως ώστε να δεχθεί εµφυτεύσεις για πολλαπλασιασµό πιθανών αντικαρκινικών εµβολίων; Είναι πράγµατι αρκετά 
ειρωνικό. ∆εν θα ήταν πιο επιθυµητό να ανακατευθύνουµε την αναπτυσσόµενη ευρωπαϊκή βιοµηχανία του καπνού προς 
τέτοιους ωφέλιµους στόχους και να προωθήσουµε περαιτέρω το είδος αυτό της έρευνας;  

3-317 

Fischler, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτά, οφείλω να σας πω µε πάσα ειλικρίνεια πως δεν έχω ενηµερωθεί για 
αυτά τα πορίσµατα, ίσως όµως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έρευνα έγινε κυρίως για λόγους προστασίας της υγείας 
και εµπίπτει, ως εκ τούτου, στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου αρµοδίου για θέµατα υγείας. Αλλά πολύ ευχαρίστως θα 
ενηµερωθώ. Ανεξαρτήτως του αν τα αποτελέσµατα είναι θετικά ή λιγότερο θετικά, κατά την άποψή µου, οφείλουµε - αυτό 
δεν µπορούµε να το ξεχάσουµε - να πείσουµε τελικά τους καπνιστές, ώστε και αυτοί να είναι έτοιµοι να αγοράσουν 
τσιγάρα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. 
 
Αυτό δεν είναι πρόβληµα των καπνοπαραγωγών, γιατί αυτοί θα παραγάγουν ασφαλώς ό,τι καπνό απαιτεί η αγορά. Ίσως 
το καλύτερο είναι να περιοριστούµε σε αυτό που κάνω εγώ εδώ και 15 χρόνια - πριν κάπνιζα κι εγώ -, δηλαδή ει δυνατόν 
να µην καπνίζουµε καθόλου: τότε περιορίζεται σηµαντικά το πρόβληµα.  

3-318 

Schierhuber (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η µέριµνα για την υγεία έχει για όλους µας εδώ στο Κοινοβούλιο ύψιστη 
προτεραιότητα. Γνωρίζουµε πως η καλλιέργεια καπνού έχει διαφορετικό βαθµό προτεραιότητας για τα κράτη µέλη. Ως εκ 
τούτου ερωτώ, αν και ήµουν και παραµένω µη-καπνίστρια, την Επιτροπή: Πιστεύει πως αν σήµερα έπαυε ολοσχερώς η 
καλλιέργεια καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση - όπως απαιτούν µερικοί -, παρόλα αυτά θα εξακολουθούσαν κάποιοι να 
καπνίζουν, επειδή τα προϊόντα καπνού θα έρχονταν στην ΕΕ µέσω εισαγωγών;  

3-319 

Fischler, Επιτροπή. - Κυρία βουλευτή, αν εξετάσει κανείς τα εµπορικά ισοζύγια στον τοµέα του καπνού, θα διαπιστώσει 
πως ήδη µεγάλο µέρος των καπνών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σιγαρέτων, είναι εισαγωγής. Η διαφορά είναι 
απλώς, πως προσπαθούµε σε ένα βαθµό µε τη βοήθεια της κοινής οργάνωσης αγοράς, να παράγουµε εµείς ένα µέρος 
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αυτού που ούτως ή άλλως θα καταναλωθεί, για να µην εισάγονται τα πάντα. Κι έτσι δίνουµε σε αρκετές οικογένειες µια 
ευκαιρία να αποκοµίσουν τα προς το ζην από αυτήν την καλλιέργεια. 
 
Είµαι βαθύτατα πεπεισµένος, πως το πρόβληµα υγείας, που αναµφισβήτητα σχετίζεται µε την κατανάλωση καπνού, 
µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνο, αν επισηµάνουµε στους καταναλωτές τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει στην υγεία η 
κατανάλωση καπνού. Μόνο τότε, όταν είµαστε σε θέση να πείσουµε τους καταναλωτές, θα µειωθεί η κατανάλωση 
καπνού. Είναι αυταπάτη να πιστεύουµε πως µπορούµε να δίνουµε κατευθύνσεις στο ζήτηµα αυτό από τη σκοπιά της 
προσφοράς. Σε οικονοµικούς όρους εξαρτάται µόνο από την πλευρά της ζήτησης.  

3-320 

Πρόεδρος. � Ευχαριστώ πολύ, κύριε Fischler, για τις απαντήσεις σας. 
 
Οι ερωτήσεις από 63 µέχρι 109 θα απαντηθούν γραπτώς14. 
 
Η Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε. 
 
(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.25 και συνεχίζεται στις 21.00)  

3-322 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ  κ. PODESTÀ 
Αντιπροέδρου 

3-323 

Τοµέας των υδάτων 

3-324 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Lienemann (Α5-0214/00), <Titre>σχετικά 
µε το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής σχέδιο οδηγίας του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων</Titre> [C5-347/2000 � 1997/0067 (COS)].  

3-325 

Lienemann (PSE), εισηγήτρια. - (FR) Κύριε Πρόεδρε, κ. Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι 
τελέσαµε ένα χρήσιµο συλλογικό έργο υλοποιώντας αυτήν την οδηγία-πλαίσιο για την πολιτική των υδάτων. 
 
Τελέσαµε ένα χρήσιµο, συλλογικό έργο συµβιβασµού, αλλά συµβιβασµού µε υψηλό επίπεδο απαιτήσεων που θα 
επιτρέψει, πιστεύω, ένα ποιοτικό και ποσοτικό άλµα στη διαχείριση των υδάτων. Οι ευρωπαίοι συµπολίτες µας πρέπει 
µακροπρόθεσµα να διαθέτουν νερό υψηλής ποιότητας παντού, είτε µιλούµε για επιφανειακά είτε για υπόγεια ύδατα. 
 
Ο συµβιβασµός αυτός κατέστη δυνατός χάρη στην ενεργό στράτευση, το συσχετισµό δυνάµεων που κατάφερε να 
δηµιουργήσει το Κοινοβούλιο, και την κινητοποίηση όλων των οµάδων, ιδίως των νοερών εισηγητών που µε συνόδευσαν, 
καθώς και χάρη στον κ. Provan, τον πρόεδρο της αντιπροσωπίας µας, στη δύσκολη αυτή συνδιαλλαγή. 
 
Θα ήθελα όµως επίσης να ευχαριστήσω τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι είναι η Επιτροπή, φυσικά, που διαδραµάτισε 
το ρόλο του ενδιάµεσου, της τεχνικής καινοτοµίας, ρόλο τον οποίο εκτέλεσε µε πολλή δύναµη και αποτελεσµατικότητα, 
να ευχαριστήσω την κ. Επίτροπο και το σύνολο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το 
Συµβούλιο, ιδίως την πορτογαλική προεδρία και τον υπουργό εξωτερικών, τον κ. Pedro Silva Perreira, που κατέστησαν 
δυνατή αυτήν τη συµφωνία. Το τονίζω αυτό γιατί, για τις χώρες της νότιας Ευρώπης, οι προσπάθειες που απαιτεί αυτή η 
οδηγία είναι ασφαλώς δυσκολότερες από ό,τι για άλλες χώρες της Κοινότητας που έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο νερό. 
 
Τώρα, τα σηµεία ως προς τα οποία σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος. Πρώτον: ο χαρακτήρας της οδηγίας έχει εξαιρετικά 
δεσµευτική νοµοθετική αξία. ∆εύτερον: η υλοποίηση του θέµατος που θεωρούµε απολύτως ουσιώδες εδώ, στο 
Κοινοβούλιο, δηλαδή η απάλειψη και ο απόλυτος τερµατισµός όλων των εκλύσεων επικίνδυνων ουσιών µε 
προτεραιότητα. Γνωρίζετε ότι το Σώµα ήθελε η οδηγία να είναι συµβατή µε τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν στο 
πλαίσιο των διεθνών συνθηκών, ιδίως της OSPAR, όπως υπενθυµίζει η οδηγία. Ο µηχανισµός που δροµολογείται 
επιτρέπει προοδευτικά την έκδοση κάθε τέσσερα χρόνια ενός καταλόγου ουσιών µε προτεραιότητα, δηλαδή ουσιών µε 
προτεραιότητα, η ποσότητα των οποίων πρέπει να µειωθεί και επικίνδυνων ουσιών µε προτεραιότητα, οι οποίες πρέπει 
απλά να εξαλειφθούν. 
 
Τρίτον, υπήρχε το ευαίσθητο και σηµαντικό ζήτηµα των υπόγειων υδάτων. Αντιµετωπίσαµε δυσκολίες προκειµένου να 
ορίσουµε αυστηρά αυτό που εµείς αποκαλούµε καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων. Για να ορισθεί τι είναι καλή 
κατάσταση, επιχειρήθηκε η κατάρτιση µιας θυγατρικής οδηγίας, εκείνης δηλαδή που θα προσδιορίσει την οδηγία πλαίσιο. 
Το Κοινοβούλιο φοβόταν µήπως η νέα αυτή οδηγία δώσει την ευκαιρία να αναβληθούν οι απαιτήσεις καταπολέµησης της 
ρύπανσης και τα άµεσα µέτρα πρόληψης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 

                                                           
14 Βλ. Παράρτηµα «Ώρα των ερωτήσεων». 



06/09/2000  103 

 
Γι' αυτό επιµείναµε και πετύχαµε να γραφτεί, πρώτον, ότι σε περίπτωση που η οδηγία δεν ψηφιστεί από τους 
ευρωβουλευτές, τα κράτη µέλη θα θεσπίσουν κανόνες που να εγγυώνται την καλή κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων. 
Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη παραλείψουν να το κάνουν � είναι µία µορφή ∆αµόκλειας σπάθης � εάν η ρύπανση 
φτάσει στο 75% σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για την καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων, τότε τα κράτη 
µέλη πρέπει να αντιστρέψουν αυτήν την τάση. Γενικά, η οδηγία λαµβάνει υπόψη της τη βούληση του Κοινοβουλίου να 
αναλάβουν δράση τα κράτη µέλη για να αντιστρέψουν την καµπύλη αύξησης της ρύπανσης που παρατηρείται στους 
υπόγεια ύδατα. 
 
Βλέπετε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, µου φαίνεται πως πετύχαµε µία διευθέτηση που θα µας επιτρέψει να σηµειώσουµε 
σηµαντική πρόοδο και όχι απλώς στις γενικές αρχές αλλά µε απόλυτη αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων που 
ελήφθησαν. 
 
Θα πρέπει, όµως, να επιδείξουµε συλλογικά επαγρύπνηση. Καταρχήν, ως προς το σύνολο των "θυγατρικών" οδηγιών, που 
θα υιοθετηθούν για να εφαρµόσουν την οδηγία πλαίσιο. Θα πρωταγωνιστήσουµε, συναποφασίζοντας τον κατάλογο µε τις 
ουσίες προτεραιότητας και τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας. Μία πρώτη έκθεση εξετάζεται ήδη στην Επιτροπή και 
έχει οριστεί εισηγητής. Η δεύτερη µεγάλη κινητοποίηση του Σώµατος θα είναι το περιεχόµενο της οδηγίας πλαισίου για 
τα υπόγεια ύδατα. 
 
Με λίγα λόγια, διανύσαµε, νοµίζω, αποφασιστικό δρόµο. Θα συνεχίσουµε τη συλλογική µας κινητοποίηση αλλά έχω την 
αίσθηση ότι, στην αυγή του 21ου αιώνα, µε αυτήν την οδηγία πλαίσιο, η Ευρώπη αρχίζει µια νέα εποχή όπου η προστασία 
αυτού του πρωταρχικού πόρου, του νερού, καθίσταται µία από τις προτεραιότητες των δηµόσιων δράσεων και της 
παρέµβασης όλων των παραγόντων, είτε είναι αγρότες, είτε βιοµηχανίες, είτε χρήστες. Οπωσδήποτε, αυτή είναι η 
πρόθεση της οδηγίας µας και δεν αµφιβάλλω ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα µεριµνήσουν για την εφαρµογή της.  
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Schleicher (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, µε το αποτέλεσµα της συνδιαλλαγής για την οδηγία πλαίσιο στον τοµέα 
των υδάτων, ολοκληρώνουµε µια σκληρή για το Κοινοβούλιο, αλλά επιτυχή εξαετή εργασία, και ταυτόχρονα 
βρισκόµαστε στην αρχή νέων, τουλάχιστον εξ ίσου σηµαντικών καθηκόντων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 υπήρχαν 
αρκετές προτάσεις της Επιτροπής για αναθεώρηση ισχυουσών οδηγιών, η οποία είχε καταστεί αναγκαία λόγω 
οικονοµικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Κατά την πρώτη εξέταση διαπιστώσαµε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, πως 
δεν είχαν συµφωνηθεί ούτε περιεχόµενο ούτε έννοιες. 
 
Κατόπιν πιέσεων από την οµάδα µας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήγαγε, τον Ιούνιο 
1995, ακρόαση εµπειρογνωµόνων για την πολιτική υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δηλώσεις των εµπειρογνωµόνων 
επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες µας. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή αποδέχθηκαν το αίτηµα για επεξεργασία µιας συνολικής 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την προστασία των υδάτων. Αυτή ήταν η γένεση και η βασική ιδέα της σηµερινής οδηγίας 
πλαισίου για τα ύδατα. Το Φεβρουάριο 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της µε την έκδοση 
ανακοινώσεως. Ο συνάδελφος Florenz από την οµάδα µας εξέθεσε σαφώς σε µία εκτενέστατη έκθεση τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα υπάρχοντα ελλείµµατα. Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία εκπονήθηκε υπό µεγάλη 
χρονική πίεση το ∆εκέµβριο 1996, συµπληρώθηκε σε δύο στάδια λόγω της αντιπαράθεσης, το 1997, της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τέλει, το Φεβρουάριο 1998, υπεβλήθη η οριστική και επίσηµη 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Μέσω αυτής της στενής συνεργασίας το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήλθαν βήµα-βήµα πιο κοντά. Αυτό 
ισχύει και για τις εντατικές διαβουλεύσεις της πρώτης και της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για 
τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Για την εποικοδοµητική αυτή συνεργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά τις αρµόδιες 
Επιτρόπους Bjerregaard και Wallström και όλως ιδιαιτέρως τους υπαλλήλους της Επιτροπής που ασχολήθηκαν µε το 
θέµα. 
 
Από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου το ενώπιόν µας αποτέλεσµα συνιστά τεράστια επιτυχία, η οποία, µόλις πριν από δύο 
χρόνους θα ήταν αδιανόητη. Μεταξύ άλλων παραµερίστηκε η µέχρι τώρα κατακερµατισµένη νοµοθεσία της ΕΕ στον 
τοµέα της προστασίας των υδάτων, εξασφαλίστηκε συνοχή των οδηγιών για τα ύδατα σε επίπεδο ΕΕ και ο νοµικά 
δεσµευτικός χαρακτήρας των µέτρων δυνάµει του άρθρου 4, συντοµεύτηκαν οι προθεσµίες για την εκπλήρωση των 
στόχων της οδηγίας, συµφωνήθηκε µία ικανοποιητική ρύθµιση για το κόστος κατά τις επιθυµίες της Ιρλανδίας, εισήχθη η 
συνδυασµένη προσέγγιση, δηλαδή οριακές τιµές και στόχοι ποιότητας για την εξάλειψη των επικινδύνων ουσιών, 
βελτιώθηκαν σηµαντικά οι αξιώσεις για την προστασία των υπογείων υδάτων σε σχέση µε την κοινή θέση και εν τέλει 
ενσωµατώθηκε ο στόχος και ο ορισµός της συµβάσεως OSPAR χωρίς να οριστεί προθεσµία. 
 
Θέλω εδώ να τονίσω για µία ακόµη φορά, πως είναι για εµάς ιδιαίτερα σηµαντικό να επιτύχουµε την ουσιαστική 
συµφωνία των διεθνών συµβάσεων µε το κοινοτικό δίκαιο, χωρίς όµως να εισάγεται αυτόµατα κατά δεσµευτικό τρόπο το 
περιεχόµενο των διεθνών συµβάσεων στο κοινοτικό δίκαιο. Εν τέλει θα πρέπει να αναφερθεί η διασφάλιση της 



104  06/09/2000 

συναποφάσεως για τις µελλοντικές διαδικασίες. Όσο ικανοποιητικό κι αν είναι αυτό το αποτέλεσµα, δεν µπορούµε να 
επαναπαυόµαστε στις δάφνες µας. Τώρα πλέον χρειάζεται η µεταφορά σε εθνικό δίκαιο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. 
 
Φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πορτογαλική Προεδρία και, καταλήγοντας, όλως ιδιαιτέρως την εισηγήτρια, κυρία 
Lienemann. Η κοινή µας επιτυχία κατέστη δυνατή µόνον επειδή η ίδια εργάστηκε µε απίστευτη αφοσίωση διαθέτοντας 
πολλή ενέργεια και χρόνο. Για µένα αυτή η συνεργασία ήταν πηγή χαράς. Σε εσάς, κυρία Lienemann, και στους 
συνεργάτες µας στο Κοινοβούλιο, απευθύνω τις προσωπικές µου ευχαριστίες.  
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Myller (PSE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερµά την εισηγήτρια της έκθεσης κυρία 
Lienemann, την αφοσίωση της οποίας στη συγκεκριµένη µελέτη διαπιστώσαµε όλοι. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατάφερε να µεταδώσει επιτυχώς τις απόψεις του και ιδιαίτερα ένα σηµαντικό σηµείο : µπορούµε επιτέλους 
να τολµούµε να ελπίζουµε ότι δεν θα επιτρέπεται πλέον να απορρίπτονται επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα. Είναι 
κατά τη γνώµη µου κοινή λογική το γεγονός ότι, όταν γνωρίζουµε ότι κάποια ουσία είναι επικίνδυνη, δεν πρέπει µε 
κανένα τρόπο να επιτρέπουµε την έκλυσή της στα υπόγεια ύδατα, διότι το νερό είναι πολύ σηµαντική πηγή υγείας για 
τους ανθρώπους. Το λυπηρό, βέβαια, είναι ότι οι προθεσµίες για την εφαρµογή αυτών των µέτρων είναι υπερβολικά 
µακρές. 
 
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµειώσει πρόοδο σε ορισµένους τοµείς. Σε πολλούς τοµείς οι 
τοπικές κοινότητες και η βιοµηχανία, για παράδειγµα, έχουν ανταποκριθεί σχετικά καλά στις υποχρεώσεις τους. Η 
γεωργία και η δασοκοµία έχουν ακόµη προβλήµατα µε τις απορρίψεις τους σε ζώνες διεσπαρµένου οικοτόπου. Στον 
τοµέα αυτό απαιτείται αύξηση των πόρων. Από τη µεριά του καταναλωτή, αυτό που προέχει, φυσικά, είναι ο 
προσανατολισµός της κατανάλωσης και, στον τοµέα αυτό, τα µέσα προτεραιότητας είναι οι επιβαρύνσεις και οι φόροι. 
Για αυτό το λόγο δυσκολεύοµαι να καταλάβω πως µπορεί κανείς να πιστεύει ότι το νερό είναι ένα καταναλωτικό αγαθό 
που πληρώνεται από τα κοινά φορολογικά έσοδα, όταν µόνο µε επιβαρύνσεις µπορεί να κατευθυνθεί η κατανάλωση προς 
µια ορθολογική κατεύθυνση.  
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De Roo (Verts/ALE). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, πριν από δέκα χρόνια περίπου, στη σύνοδο κορυφής 
του Εδιµβούργου, ο Kohl και ο Major είπαν ο ένας στον άλλο ότι δεν χρειαζόµαστε µια ευρωπαϊκή πολιτική για τα ύδατα. 
Αν οι Ισπανοί θέλουν να µολύνουν τα ύδατά τους, ας το κάνουν. Όµως, η παλίρροια της απορύθµισης έχει αντιστραφεί. 
Το 1996, η Επιτροπή πρότεινε την οικολογική οδηγία για τα ύδατα. Όµως, το κείµενο είχε µόνο πέντε σελίδες. Τώρα έχει 
υποβληθεί ένα σοβαρό νοµοθετικό έγγραφο 60 σελίδων µε 90 σελίδες παράρτηµα, χάρις στην υπερκοµµατική 
συνεργασία, ιδιαιτέρως των διαφόρων πολιτικών οµάδων του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. 
Lienemann αλλά και τον Chris Davies της οµάδας των Φιλελευθέρων και την κ. Schleicher από τους 
Χριστιανοδηµοκράτες. 
 
Για τους Πράσινους, το έγγραφο αυτό είναι κατά 80% επιτυχηµένο. Αποτυχηµένη είναι η πολιτική για την κοστολόγηση 
των υδάτων. Επιτυχία αποτελεί το ότι έχουµε µια νέα αρχή για τις χηµικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές απαγορεύονται όχι 
πλέον επειδή είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, αλλά µε βάση µια νέα αρχή σύµφωνα µε την οποία δεν πρέπει να 
βρίσκονται στα ύδατα. Νοµίζω ότι µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι γι� αυτό.  
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Sjöstedt (GUE/NGL). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία συνδιαλλαγής υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη καθώς η υπόθεση 
είναι ευρύτατη και ιδιαίτερα περίπλοκη από τεχνικής άποψης. Εξάλλου, στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο υπήρχαν 
έντονα διιστάµενες απόψεις όταν ξεκίνησε η διαδικασία συνδιαλλαγής. 
 
Κατορθώσαµε ωστόσο να επιτύχουµε ένα τόσο θετικό αποτέλεσµα σε µεγάλο βαθµό χάρη στις ακάµατες και 
αποφασιστικές προσπάθειες της εισηγήτριας κ. Lienemann, την οποία και θέλουµε να ευχαριστήσουµε. 
 
Φυσικά η οδηγία θα µπορούσε να είχε διατυπωθεί καλύτερα και να ήταν πιο κατηγορηµατική, για παράδειγµα σχετικά µε 
τα χρονοδιαγράµµατα. Θα ήταν χρήσιµο κάτι τέτοιο. Είναι συγχρόνως προφανές ότι το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που 
κέρδισε τα περισσότερα και ότι το Συµβούλιο υποχώρησε περισσότερο στις διαπραγµατεύσεις που έλαβαν χώρα. Η 
καλύτερη απόδειξη είναι ότι οι κανόνες έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. 
 
Σε ορισµένα σηµεία η οδηγία δηµιουργεί ένα πλαίσιο µε ασαφές ακόµα περιεχόµενο. Αυτό αφορά κυρίως τον ορισµό των 
επικίνδυνων ουσιών. Το ζήτηµα αυτό θα εξετασθεί λεπτοµερέστερα στη θυγατρική οδηγία. Οι συνέπειες που θα έχει η 
οδηγία θα εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό από το πώς αυτή θα εφαρµοσθεί και τι έλεγχοι θα γίνονται στην εφαρµογή της. 
Εν κατακλείδι θα έλεγα ότι έχουν τεθεί τα θεµέλια για µία συγκροτηµένη πολιτική υδάτων και για µακροπρόθεσµες 
βελτιώσεις της ποιότητας των υδάτων. Γι� αυτό και θα υπερψηφίσουµε την πρόταση.  
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Ojeda Sanz (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να πω ότι λαµβάνω τον λόγο εξ 
ονόµατος της συναδέλφου µου Cristina García Orcoyen η οποία δεν µπόρεσε να παραβρεθεί στη σύνοδο αυτή. 
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Η υιοθέτηση αύριο αυτής της οδηγίας-πλαίσιο θα σηµάνει ένα µεγάλο βήµα µπροστά στον δρόµο προς την συνοχή και 
την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων τους. Σε αυτό 
το τελευταίο στάδιο της µακράς κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ακολούθησε αυτή η οδηγία, ιδίως κατά τη 
συνδιαλλαγή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπόρεσε να υπεραµυνθεί των θέσεων του ενώπιον του Συµβουλίου χωρίς 
διχογνωµίες. Ο θαυµάσιος συντονισµός της εισηγήτριας και η συναινετική βούληση που επέδειξαν όλες οι πολιτικές 
οµάδες συνέβαλαν σε ένα τελικό κείµενο ενισχυµένο σε βασικές πτυχές όπως η νοµοθετική δέσµευση των στόχων, χωρίς 
να παραβλέπει τις διάφορες προβληµατικές των κρατών µελών. 
 
Πρέπει επίσης να συγχαρούµε το Συµβούλιο επειδή επέδειξε ελαστικότητα στα κρίσιµα σηµεία που έθεσε το Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή για το αποτελεσµατικό µεσολαβητικό της έργο. Από αύριο αρχίζει µια νέα φάση, εξίσου σηµαντική, 
ανάπτυξης της οδηγίας, στην οποία θα πρέπει να συνεχίσει να συµµετέχει πολύ ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την 
επίβλεψη και τον έλεγχο της τήρησης των στόχων και των προθεσµιών και την εκπόνηση εκθέσεων ή νοµοθετικών 
πράξεων που θα απορρέουν από αυτήν. Προς τούτο θα χρειαστεί να ενισχυθεί ένα από τα ασθενέστερα σηµεία που 
ανέκυψαν κατά την επεξεργασία της: η απόλυτη ανάγκη να διαθέτουµε µεγαλύτερα και καλύτερα µέσα τεχνικής βοήθειας 
για θέµατα που, όπως αυτό, απαιτούν πολύ συγκεκριµένες γνώσεις και όπου ένα µικρό σφάλµα υπολογισµού µπορεί να 
έχει πρακτικές επιπτώσεις µε µεγάλο κοινωνικό και οικονοµικό κόστος. 
 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω το στοιχείο που καθιστά αυτή την οδηγία πραγµατικό εργαλείο για την βιώσιµη 
ανάπτυξη: την ισορροπία που επιτεύχθηκε στην αντιµετώπιση του ύδατος ως οικονοµικού πόρου υψηλής αξίας και ως 
απαραίτητου στοιχείου για την διατήρηση των οικοσυστηµάτων της Ευρώπης. Η οικονοµία και η οικολογία, διώνυµο που 
έχει προσβληθεί τόσες φορές, µπορούν να βρουν ένα σηµαντικό σηµείο σύγκλισης στην ανάπτυξη αυτής της οδηγίας.  
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Breyer (Verts/ALE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα περιέχει πολλές 
θετικές προτάσεις για µία ολοκληρωµένη και ενιαία προστασία των υδάτινων πόρων. Πλην όµως οι προσδιορισµένοι 
στόχοι παραµένουν ασθενικοί, ασαφείς, και απώτεροι. ∆εν µπορούµε να περιµένουµε τριάντα χρόνια, µέχρις ότου 
αποφασίσει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, αν οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι νοµικά δεσµευτικοί ή όχι. Τα κράτη µέλη 
καλούνται να βελτιώσουν ταχύτατα την ποιότητα των υδάτων µας, για να επιτύχουν τους στόχους σε δεκαπέντε χρόνια. 
 
Όσον αφορά την προστασία των υπογείων υδάτων, δυστυχώς το Κοινοβούλιο ενέδωσε στα συµφέροντα της βιοµηχανικής 
γεωργίας και της αναγνώρισε το δικαίωµα αµείωτης ρύπανσης. Τώρα πλέον πρέπει τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε 
να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες προδιαγραφές. Πάνω σε αυτή τη βάση θα µετρηθεί και η επιτυχία της οδηγίας-
πλαίσιο για τα ύδατα. Μια νέα γονυκλισία ενώπιον της βιοµηχανικής γεωργίας θα οδηγούσε µακροπρόθεσµα σε οριστική 
καταστροφή των πιο σηµαντικών πόρων σε πόσιµο νερό. Χαιρόµαστε όµως, διότι οι Πράσινοι επέτυχαν το µεγάλο άλµα 
σχετικά µε την εκποµπή επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες τώρα πρέπει να καταγραφούν στον κατάλογο προτεραιοτήτων. 
Πρέπει εδώ να επιδιώξουµε να τηρήσουµε στην πράξη και τις προδιαγραφές OSPAR και να αποσοβήσουµε έναν 
απροσµέτρητα υψηλό κίνδυνο για το περιβάλλον και για την υγεία.  
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Fiebiger (GUE/NGL). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα που περιµέναµε καθοδηγείται από την ορθή 
αρχή, πως οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν καθηµερινά πόσιµο νερό. Η 
σχετική µέριµνα πρέπει να ληφθεί µέσω νόµου. Είναι ευπρόσδεκτο ένα ενιαίο, απλό και εγκεκριµένο δίκαιο της 
Κοινότητας για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Σηµαντικές οδηγίες όπως η σχετική µε την 
προστασία της διατροφής του ανθρώπου, την απόρριψη αστικών λυµάτων, τη φυτοπροστασία και τα νιτρικά άλατα 
βρίσκονται υπό επεξεργασία και ορίζονται εκ νέου µε βάση τόσο οικολογικά κριτήρια όσο και κριτήρια προελεύσεως. Τα 
έργα λοιπόν ορίζονται ευρέως. 
 
Ως αγρότισσα, υποστηρίζω τη συµµετοχή στις διαδικασίες των εκπροσώπων των κλάδων και τη συνεκτίµηση των 
επισηµάνσεών τους. Η γεωργική, δασική και αλιευτική οικονοµία και ειδικότερα η κηπευτική πρέπει να συµµετάσχουν 
µέσω των εκπροσώπων τους στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούµενος συνδυασµός 
εκούσιου αυτοπεριορισµού και κρατικών ρυθµίσεων. Οι απαιτήσεις για µηδενικές οριακές τιµές δεν επιτυγχάνονται µόνο 
µε τους νόµους. Η µεταφορά σε εθνικό δίκαιο της οδηγίας συνιστά αληθινή πρόκληση για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Συµφωνώ µε την εισηγήτρια: µόνο µαζί µπορούµε να προχωρήσουµε.  
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Flemming (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η νυχτερινή συνεδρίαση, κατά την οποία συµφώνησαν το 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή σε µία κοινή πολιτική υδάτων για όλα τα κράτη µέλη ήταν θυελλώδης. Η 
µεγάλη νίκη για το Κοινοβούλιο έγκειται στο ότι η οδηγία θα έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. 
 
Ας θυµηθούµε όµως: µερικά κράτη µέλη αντιδρούσαν πεισµατικά µέχρι τέλους στην επιβολή υποχρέωσης σε πιο 
προσεκτική και οικολογική πολιτική των υδάτων τους για το µέλλον. Τα µέλη όµως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν 
οµόφωνα - κι αυτό ήταν κάτι πολύ όµορφο � πέραν των κοµµατικών αποχρώσεων, στο εξής: χωρίς νοµικά δεσµευτικό 
χαρακτήρα κοινή θέση δεν υπάρχει. 
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Μία ακόµη σηµαντική νίκη των βουλευτών ήταν η προστασία των υπογείων υδάτων. Οι επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει 20 
χρόνια από τη δηµοσίευση της οδηγίας να έχουν εξαλειφθεί ολοσχερώς από τα υπόγεια ύδατα. Θα το επιτύχουµε; Οι 
επικίνδυνες ουσίες για τις οποίες γίνεται λόγος, θα καταγραφούν σε παράρτηµα στην οδηγία. Είµαι δε βεβαία, πως 
επ΄αυτού θα γίνουν και πάλι ζωηρές συζητήσεις. Πιστεύω όµως, πως ο µεγάλος στόχος, να προστατεύσουµε τα υπόγεια 
ύδατα της Ευρώπης και να τα διαφυλάξουµε για τους απογόνους µας, είναι αναµφισβήτητος. Η αλλαγή νοοτροπίας έλαβε 
χώρα: µια µεγάλη νίκη για την πολιτική, µια µεγάλη νίκη για τα παιδιά µας.  
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Piétrasanta (Verts/ALE). - (FR) Χαίροµαι για την ευνοϊκή κατάληξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής που αφορά µία 
σηµαντική έκθεση επάνω σε πολλά τεχνικά θέµατα σχετικά µε την πολιτική των υδάτων, έκβαση που οφείλουµε στο 
πείσµα, τις ικανότητες και το δυναµισµό της εισηγήτριάς µας, της κ. Lienemann. 
 
Πράγµατι, στο επόµενο τέταρτο του αιώνα, θα κάνουµε µεγαλύτερη πρόοδο στον τοµέα αυτό ως προς την προστασία, την 
καλή διαχείριση, και την ανανέωση του πόρου παρά ως προς την ανακάλυψη και την εκµετάλλευση νέων στρωµάτων. 
Επιµένω στη σηµασία µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτων, ιδίως σε δύο σηµεία: 
 
- πρώτον, εύχοµαι να γίνουν µελέτες για µία διαχείριση µέσω ενός ενιαίου συστήµατος "ύδατα και περιβάλλοντα" στις 
διάφορες χώρες και στο επίπεδο της Ένωσης, 
 
- δεύτερον, πρέπει να µεριµνήσουµε για την εφαρµογή των προτάσεων της οδηγίας και να τις προωθήσουµε, όχι µόνο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο επίπεδο της βοήθειας που παρέχουµε στα προγράµµατα για τα "ύδατα" τρίτων 
χωρών, οι επιπτώσεις των οποίων εντάσσονται σε ένα υδρογραφικό οικοσύστηµα που ενέχει και τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, επίσης, και τις χώρες που συµµετέχουν στις συµφωνίες MEDA, για παράδειγµα, οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στα προγράµµατα MAP αλλά και άλλες ακόµη, όπως η άνω λεκάνη του Νείλου ή η Ελβετία.  
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Figueiredo (GUE/NGL). � (ΡΤ) Κύριε Πρόεδρε, ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε γύρω από το κείµενο της νέας οδηγίας-
πλαίσιο στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων είναι συνολικά θετικός, αν και περιλαµβάνει ειδικές πτυχές που είναι 
αντικείµενο πολεµικών και επικρίσεων και που ωστόσο µπορούν ακόµα να εξαλειφθούν κατά την εκπόνηση των 
διάφορων µελετών, σχεδίων δράσης και σχεδίων ρύθµισης που προβλέπονται στο κείµενο το οποίο εγκρίθηκε τώρα. 
 
Είναι θετικό το γεγονός ότι οι απαιτήσεις διαχείρισης του ύδατος ενσωµατώθηκαν σε ένα ενιαίο σύστηµα, στη διαχείριση 
της υδρογραφικής λεκάνης η οποία βασίζεται περισσότερο σε γεωγραφικές και υδρολογικές περιοχές παρά σε διοικητικά 
και εθνικά σύνορα, ζήτηµα ιδιαιτέρως σηµαντικό για την Πορτογαλία όπου οι κυριότεροι ποταµοί µας είναι κοινοί µε τη 
γειτονική Ισπανία. 
 
Είναι επίσης θετική η δήλωση ότι το νερό δεν είναι ένα παθητικό αγαθό εµπορευµατοποίησης όπως τα άλλα, γεγονός 
φυσικά που απαιτεί ειδικά µέτρα για την προστασία ενός αγαθού που είναι δηµόσιο, διαφυλάττοντας όµως πάντοτε τα 
συµφέροντα του πληθυσµού, ιδιαιτέρως τον οικιακό ανεφοδιασµό και τη γεωργική δραστηριότητα των µικρών κυρίως 
εκµεταλλεύσεων και της οικογενειακής γεωργίας. Είναι βέβαιο ότι το τελικό κείµενο αναφέρει πως τα κράτη µέλη θα 
µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, όπως επίσης και τις γεωγραφικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες της ενδιαφερόµενης περιοχής, γεγονός το οποίο επιτρέπει µία προσαρµογή στις διάφορες 
καταστάσεις των κρατών µελών µέσα από προβλεπόµενες παρεκκλίσεις που, ίσως αποδειχθούν ωστόσο ανεπαρκείς για τις 
περιπτώσεις γεωργίας του νότου, και κυρίως για την Πορτογαλία. Θα είµαστε προσεκτικοί, ωστόσο, όσον αφορά την 
πρακτική εφαρµογή της κατά τα επόµενα χρόνια.  
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Doyle (PPE-DE). � (EN) Κύριε πρόεδρε, πρόκειται για µια οδηγία πλαίσιο µε µεγαλόπνοους στόχους για την προστασία 
και τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος, η οποία στηρίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". ∆εν θα έχουµε την 
πλήρη εικόνα έως ότου θεσπιστούν οι σχετικές θυγατρικές οδηγίες τα επόµενα έτη. 
 
Μέχρι το 2010, οι πολιτικές τιµολόγησης του ύδατος πρέπει να παρέχουν επαρκή κίνητρα στους χρήστες ώστε να 
χρησιµοποιούν αποδοτικά τους υδάτινους πόρους. Η νέα παράγραφος 4 του άρθρου 9 θα παρέχει τη δυνατότητα 
συνέχισης της καθιερωµένης πρακτικής στην Ιρλανδία της µη επιβολής τελών ύδατος στον τοµέα του νερού για οικιακή 
χρήση. Μπορείτε να κυβερνήσετε µόνο µε την συναίνεση του κόσµου και µέχρι το έτος 2010 τα τέλη ύδατος για οικιακή 
χρήση ίσως να θεωρούνται αποδεκτά από τους Ιρλανδούς ψηφοφόρους. Επί του παρόντος, αποτελούν θέµα µείζονος 
πολιτικής βαρύτητας. 
 
Ευχαριστώ τους συναδέλφους µου για την κατανόηση που επέδειξαν, ιδίως την κ. Schleicher, η οποία αντιµετώπισε την 
υπόθεσή µας µε κατανόηση σε όλα τα στάδια, ιδίως στο στάδιο της συνδιαλλαγής. Η αρχή της επικουρίας σε σχέση µε την 
πολιτική τιµολόγησης των υδάτων διαφυλάσσεται µε ζήλο στην Ιρλανδία, ωστόσο, η κοινή γνώµη µπορεί να έχει 
µεταβληθεί µέχρι το έτος 2010. Εάν δεν επιβάλλουµε τέλη στο νερό για οικιακή χρήση µέχρι τότε, θα πρέπει να δώσουµε 
εξηγήσεις για τη δράση µας στην Επιτροπή. 
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Στην Ιρλανδία υπάρχει αύξουσα κατανόηση ότι το καθαρό πόσιµο ύδωρ αποτελεί σπάνια πηγή και ότι όλες οι υπηρεσίες, 
ιδίως το κόστος παροχής του καθαρού ύδατος σε όλες τις οικίες, πρέπει να χρεώνονται. Σήµερα, το εν λόγω κόστος 
καλύπτεται από το Υπουργείο Οικονοµικών ή από τον φορολογούµενο, ωστόσο ελάχιστοι ωφελούνται από αυτό. Στην 
Ιρλανδία, πολλοί είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν για να εγκαταστήσουν δική τους αντλία και να καταβάλλουν τα τέλη 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Πολλοί συµµετέχουν σε οµαδικά προγράµµατα ύδρευσης που δεν αποτελούν µέρος της 
κρατικής παροχής ύδατος και πρέπει να καταβάλλουν υψηλό τίµηµα κάθε έτος ώστε να έχουν το προνόµιο της σχετικά 
αµφίβολης ποιότητας ύδατος που διανέµεται στις οικίες τους. Κατά συνέπεια, εξετάζουµε ένα θέµα που αφορά τη 
δικαιοσύνη και τη µεταβαλλόµενη κοινή γνώµη και θεωρούµε ότι εναπόκειται στην ιρλανδική κυβέρνηση να προβεί στη 
λήψη αποφάσεων και να επηρεάσει την κοινή γνώµη.  
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De Palacio, Επιτροπή. - Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι σήµερα βρισκόµαστε ενώπιον µιας σηµαντικής πράξης. Επιτέλους, 
οδεύουµε προς το τέλος µιας µακράς διαδροµής, κατά την οποία είχαµε µια µακροχρόνια µάχη, κάποιες µακροσκελείς 
συζητήσεις, αλλά θετικές τελικά συµφωνίες και εποικοδοµητικές θέσεις εκ µέρους των τριών θεσµικών οργάνων του 
Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, γεγονός που επέτρεψε τη συµφωνία αυτή. Όπως σε κάθε συµφωνία, 
κάποιοι θα νοµίζουν ότι δεν αρκεί, άλλοι ότι υπερβάλλει, αλλά υπάρχει ένας µέσος όρος, µία αποδεκτή ισορροπία για τα 
διάφορα συµφέροντα και τις απόψεις αυτών που εργάστηκαν όλον αυτόν τον καιρό. 
 
Επιπλέον, έκαναν σοβαρή εργασία για ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέµα. Εξ ονόµατος της συναδέλφου µου, της κ. 
Wallström, θέλω να ευχαριστήσω για τα συγχαρητήριά της την κ. Lienemann, η οποία, ως εισηγήτρια όλων αυτών των 
εργασιών, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και επιτέλεσε ένα τεράστιο έργο, µε την εµµονή και την αποφασιστικότητα των 
αρχών της, που σε συνδυασµό µε στοιχεία ρεαλισµού, επέτρεψαν να φθάσουµε σ� αυτήν τη συµφωνία. 
 
Όπως σηµειώνει η ίδια, και δεν είναι έλασσον θέµα, σε ένα ζήτηµς όπως του ύδατος βλέπουµε την ποικιλοµορφία της 
Ευρώπης, µε χαρακτηριστικά που διαφέρουν ριζικά από χώρα σε χώρα. Σε ορισµένες από αυτές, τεράστιες εκτάσεις 
βρίσκονται κάτω από τα 400 χιλιοστόµετρα το χρόνο, πρόκειται δηλαδή για ηµιάγονες περιοχές, ενώ σε άλλες ο µέσος 
όρος ξεπερνά εύκολα τα 2.500 ή 3 000 χιλιοστόµετρα. Η προσέγγιση αυτής της οδηγίας, όπου το νερό εξετάζεται ως 
σύνολο, ως συνολική ροή, χωρίς διάκριση µεταξύ επίγειων και υπόγειων υδάτων, σφάλµα που γινόταν για πολύ καιρό, 
είναι η κατάλληλη προσέγγιση και σηµειώνει ένα βήµα µπροστά. Η προσπάθεια να διατηρήσουµε όσο το δυνατόν 
καθαρότερους, ή όσο το δυνατόν λιγότερο µολυσµένους, τους υδροφόρους ορίζοντές µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
µια προσπάθεια ζωτικής σηµασίας, αν θέλουµε να διασφαλίσουµε µια ισόρροπη ανάπτυξη, µια βιώσιµη ανάπτυξη και µια 
κατοικήσιµη Ευρώπη για τις µελλοντικές γενιές. 
 
Πρέπει να πω επ� αυτού ότι πριν από λίγο ένας από τους κυρίους βουλευτές αναφέρθηκε σε συζητήσεις µεταξύ δύο 
ευρωπαίων ηγετών. Καλά, ίσως να υπάρχουν ακόµα ορισµένοι που µολύνουν ενδεχοµένως περισσότερο τους υδροφόρους 
ορίζοντές τους, αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ορισµένοι που τους έχουν µολύνει εδώ και καιρό, επί παραδείγµατι µε 
τεράστια χοιροστάσια. ∆εν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες, αλλά καµιά φορά καλύτερα να κοιτάζει κανείς το σπίτι 
του πριν να επικρίνει το σπίτι του άλλου. 
 
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι το σηµαντικότερο στοιχείο σ� αυτή την οδηγία είναι ο έλεγχος και η συνέχεια που 
θα της δοθεί. Έλεγχος και συνέχεια που, ξεκινώντας από την ελαστικότητα και την ρεαλιστική θέση που αποπνέουν όλα 
της τα άρθρα, θα µας επιτρέψουν χωρίς αµφιβολία να διασφαλίσουµε την καθαρότητα των υδάτων µας. Αυτό είναι 
απολύτως ουσιώδες, επειδή, σε τελική ανάλυση, αν δεν υπάρχει καθαρό νερό, δεν υπάρχει ζωή.  
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Schleicher (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή, ποια η µοίρα της οδηγίας του 1991 για 
την ποιότητα των υδάτινων πόρων, η οποία δεν έχει αποσυρθεί επισήµως από την Επιτροπή. Ακόµη, µια παράκληση, τόσο 
προς την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, όσο και προς το Συµβούλιο και την Επιτροπή: Τα κείµενα είναι ελλιπή, εφόσον δεν 
έχουν διευθετηθεί οι ειδικοί τεχνικοί όροι στην κάθε γλώσσα. Θα παρακαλούσα να ελεγχθεί αυτό ακόµη µία φορά, γιατί 
κάθε κράτος έχει ιδιαίτερη ορολογία. Πρόκειται για ένα πρόβληµα, το οποίο δε θα µπορούσαν να επιλύσουν οι 
µεταφραστές, καθώς το κείµενο είναι τόσο εξειδικευµένο. Θα ήταν λυπηρό να έλειπαν από τα κείµενα των νόµων οι 
απαραίτητοι σωστοί όροι. Παρακαλώ να ελεγχθεί και πάλι. Μόνο στη γερµανική έκδοση εγώ βρήκα πάνω από είκοσι 
σηµεία. Ευχαρίστως να σας το στείλω για επαλήθευση.  
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De Palacio, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε την οδηγία για την οικολογική ποιότητα των υδάτων στην οποία 
νοµίζω ότι αναφέρεστε, η παρούσα οδηγία-πλαίσιο ενσωµατώνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της πρότασης για την 
οικολογική ποιότητα των υδάτων, η οποία, σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, έχει ήδη αποσυρθεί. Αν δεν έχει συµβεί 
αυτό, θα αποσυρθεί στο άµεσο µέλλον. 
 
Σε σχέση µε το µεταφραστικό πρόβληµα, αυτό που επισηµαίνετε είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο, επειδή, πράγµατι, οι 
όροι είναι πολύ τεχνικοί σ� αυτό το πεδίο και η κατάλληλη µετάφραση έχει αποφασιστική σηµασία. Θα µεταβιβάσω 
απλώς αυτές τις παρατηρήσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στις µεταφραστικές, ούτως ώστε, αν χρειάζεται, να 
κάνουν µια πιο λεπτοµερή αναθεώρηση των συγκεκριµένων όρων και των ορισµών που περιλαµβάνει η οδηγία.  
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Πρόεδρος. � Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.  
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Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Florenz (Α5-0212/2000) <Titre>σχετικά µε 
το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που αφορά τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους</Titre> [C5-258/2000 � 1997/0194 (COD)].  
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Florenz (PPE-DE), Εισηγητής. - (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, δράττοµαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους για τη θαρραλέα και εντατική συνεργασία. ∆ιότι αυτό δεν ήταν πάντοτε τόσο εύκολο, µε µένα δεν είναι ποτέ 
τόσο εύκολο. Τους είµαι όµως ευγνώµων, διότι τα υποµείναµε όλα. 
 
Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα έλαβαν πριν από µερικά χρόνια τη σωστή απόφαση, να ασχοληθούν µε τις ατοµικές 
µεταφορές. Ξεκινήσαµε µε τα αυτοκίνητα και τα λιπαντικά, και τώρα πια φτάσαµε στο ερώτηµα τι κάνουµε τα 9 
εκατοµµύρια αυτοκίνητα που καταλήγουν κάθε χρόνο στα παλιοσίδερα; Απόψε θα µιλήσουµε ακόµη για τα ελαστικά, και 
ασφαλώς θα κληθούµε κάποια µέρα να συζητήσουµε για το πώς θα διαµορφωθούν στο µέλλον οι δρόµοι µας, γιατί τώρα 
προξενούν πολύ θόρυβο. 
 
Πιστεύω, εν όψει των 9 εκατοµµυρίων αυτοκινήτων που τίθενται κάθε χρόνο εκτός κυκλοφορίας, και εν όψει των 45 
εκατοµµυρίων λίτρων χρησιµοποιηµένων λιπαντικών, πως κάτι έπρεπε να γίνει. Η Επιτροπή είχε, κατ΄ εµέ, υποβάλει µία 
πρόταση που έµοιαζε κάπως µε πρόταση ∆ιευθυντηρίου βάσει πιστεύω, ξεπερασµένων περιβαλλοντικών αρχών, η οποία 
όµως ανανεώθηκε µε τις τρεις αναγνώσεις, κι έτσι έχουµε σήµερα µία πρόταση που τείνει στη σωστή κατεύθυνση. 
 
Ας αναλογιστούµε πως, µε βάση τη συνολική κινητικότητα, το 80% της επιβάρυνσης για το περιβάλλον προκαλείται από 
την οδήγηση, το 19% από την κατασκευή ενός αυτοκινήτου και µόνο το 1% από την διάθεση του. Άρα, στο ζήτηµα αυτό 
πρέπει να ορίσουµε σωστά πού βρίσκεται το κέντρο βάρους: Γι΄ αυτό το λόγο πιστεύω πως σωστά ξεκινήσαµε µε τιµές 
εκποµπής και προδιαγραφές ποιότητας καυσίµων, και σήµερα καταλήγουµε µε το ερώτηµα: Πώς αντιµετωπίζουµε το 
ζήτηµα των παλαιών αυτοκινήτων; Εισαγάγαµε αυστηρές ποσοστώσεις - χωρίς αυτές δεν επιτυγχάνεται τίποτε. Θα έπρεπε 
όµως το Κοινοβούλιο να έχει και το θάρρος να λάβει µία πραγµατικά τολµηρή απόφαση, για ένα τελείως νέο όχηµα, ένα 
όχηµα, το οποίο δε θα ζυγίζει 1.500 kg, αλλά µόνο 1 000 kg, κι αν το δείτε επί 300 000 kg απόδοση κατά τη διάρκεια 
ζωής, θα διαπιστώσετε ποιο είναι το πραγµατικό κέρδος για το περιβάλλον από το όχηµα αυτό. 
 
∆υστυχώς, εξ αιτίας της προτάσεως της Επιτροπής, περιστραφήκαµε γύρω από παλαιές ποσοστώσεις, οι οποίες αφορούν 
αυτοκίνητο από λαµαρίνα, και όχι το σύγχρονο αυτοκίνητο, που είναι φτιαγµένο από συνδυασµό υλικών και είναι κατά 
πολύ ελαφρύτερο. Ένα τέτοιο όµως όχηµα, µε συνδυασµό υλικών όπως πλαστικό, ίνες υάλου και δεν ξέρω τι άλλο, δεν 
προσφέρει δυνατότητα ανακύκλωσης, δεν µπορεί πλέον να ανακυκλωθεί. Στα σοβαρά, από έναν αερόσακο τι µπορεί να 
ανακυκλωθεί; Το όργανο αυτό έχει λειτουργία προστασίας κι όχι ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό χρειαζόταν ένα 
τολµηρό βήµα για µια ειδική ποσόστωση για τα πραγµατικά ελαφρά αυτοκίνητα. ∆υστυχώς το παραλείψαµε και λυπούµαι 
πολύ. 
 
Ένα γενικό σηµείο, για το οποίο υπήρξαν διαφωνίες εδώ στο Κοινοβούλιο, ήταν το ζήτηµα του κόστους. Η Επιτροπή είπε 
πολύ νωρίς πως ο παραγωγός θα πρέπει στο µέλλον να καλύπτει το κόστος στο σύνολό του. Καταρχάς, η ιδέα φαίνεται 
πολύ καλή. Εν τέλει, όµως, θα πλήξει τον καταναλωτή, γιατί έτσι εξουδετερώνεται ο ανταγωνισµός. Και αυτό είναι το 
γενικό σηµείο επίκρισης για µένα σ΄αυτήν την οδηγία. ∆ηλαδή, µεταθέσαµε όλο το κόστος στον παραγωγό, αλλά αυτός 
δεν έχει πλέον καθόλου ανταγωνισµό και στο µέλλον θα προσδιορίζει πόσο κοστίζει η ανακύκλωση του αυτοκινήτου, και 
αυτό ακριβώς αντιβαίνει στα συµφέροντα του καταναλωτή. Πρέπει να αφήσουµε µεγαλύτερο πεδίο στην ελεύθερη αγορά, 
και όχι λιγότερο. Ήταν εσφαλµένη η απόφαση, και λυπούµαι πολύ, διότι θα έχει συνέπειες. Το διαπιστώνουµε ήδη µε τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές - την οδηγία την έχουµε υπό συζήτηση µάλιστα. Μετά θα ακολουθήσουν οι χορτοκοπτικές 
µηχανές, τα µοτοποδήλατα, έπειτα τα έπιπλα, και µετά, διερωτώµαι σε ποιον θα επιστρέψουµε τους παλιούς δρόµους, που 
προξενούν πολύ θόρυβο, και ποιος θα κληθεί να πληρώσει; Άρα, η µετάθεση του κόστους δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. 
Θα ήθελα πραγµατικά να ήταν αλλιώς, αλλά σέβοµαι την απόφαση της πλειοψηφίας. 
 
Οι απαγορεύσεις για τα µέταλλα είναι ορθές, διότι πρέπει µακροπρόθεσµα και βάσει επιστηµονικών πορισµάτων να 
καταλήξουµε σε µια απαγόρευση. Εισαγάγαµε εξαιρέσεις, τις οποίες θα αναθεωρήσει η Επιτροπή σε τρία χρόνια, διότι την 
τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε τρία χρόνια βάσει των επιστηµονικών συµβουλών την έχει η Επιτροπή. Και 
πιστεύω ότι θα το κάνει. 
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Τελικά πιστεύω πως αυτή η οδηγία, ανεξαρτήτως του ζητήµατος του κόστους, είναι ένα επίτευγµα, ένα βήµα εµπρός. 
Ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ το Συµβούλιο, και για άλλη µία φορά τους συναδέλφους. Ήταν χαρά µου να 
συνεργαστώ µαζί σας . 
 
(Χειροκροτήµατα)  

3-344 

Lange (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου να ανταποδώσω τις ευχαριστίες του Karl-Heinz 
Florenz. Θεωρώ κι εγώ πως η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου συνένωσε τελικά τις δυνάµεις της κατά τη συνδιαλλαγή 
και επέτυχε ένα πολύ καλό αποτέλεσµα. ∆ύο πτυχές έχουν εδώ ιδιαίτερη σηµασία για µένα: Καταρχάς επιτύχαµε να 
καταστήσουµε σαφές πως από το τέλος του προσεχούς έτους θα πρέπει να γίνεται τακτικά η απόσυρση αυτοκινήτων στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ηλαδή δεν θα αντιµετωπίζουµε πλέον το φαινόµενο της 
παράνοµης απόρριψης των αυτοκινήτων κάπου µέσα στα δάση, ή την ανάγκη να εξάγουµε µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
τα παλιά αυτοκίνητα στην ανατολική Ευρώπη. Όχι, τώρα πρέπει να καταλήγουν νοµότυπα σε κάποιες εγκεκριµένες 
επιχειρήσεις. Αυτή είναι για µένα η βασική, µεγάλη επιτυχία αυτής της οδηγίας. 
 
Το δεύτερο σηµαντικό σηµείο - και δεν πρόκειται εδώ για το ζήτηµα του κόστους και του ανταγωνισµού, όπου 
διαφωνήσαµε αρχικά και τελικά λύσαµε ορθολογικά τα προβλήµατα και βρήκαµε τη συµβιβαστική λύση, που µπορούν να 
δεχθούν όλες οι πλευρές - είναι πως τα νέα αυτοκίνητα κατά τον έλεγχο του τύπου θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν 
σχεδίαση για ανακύκλωση. Καλούµε δε στην οδηγία την Επιτροπή να τροποποιήσει ριζικά την οδηγία για την έγκριση 
τύπου, ώστε στο µέλλον να καταστεί υποχρεωτική η κατασκευή αυτοκινήτων µε ανακυκλώσιµα υλικά. Αυτό είναι το 
καθοριστικό. Έτσι ξεφεύγουµε από την τεχνολογία end of pipe, δηλαδή, τη διαρκή µέριµνα του τι θα κάνουµε µε τα 
κατάλοιπα.  
Όχι, οφείλουµε προκαταβολικά, κατά την κατασκευή, να σκεφτόµαστε πως τα αυτοκίνητα, όπως άλλωστε και άλλα 
προϊόντα, θα πρέπει να περνούν από τη διαδικασία της ανάκτησης και ελεγχόµενης απόρριψης. Αυτός ακριβώς είναι ο 
ορθός τρόπος, και γι΄ αυτό χαίρω που δώσαµε αυτήν την κατεύθυνση στην οδηγία.  
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Breyer (Verts/ALE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο εξευρεθείς συµβιβασµός συνιστά µεγάλη πρόοδο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Είναι η πρώτη φορά, που τέθηκε καν θέµα ευθύνης του παραγωγού στον τοµέα των 
αποβλήτων, και χαίροµαι, που γρήγορα εξαπλώνεται η ιδέα της ευθύνης του παραγωγού. Ο εξευρεθείς σχετικά µε τα 
βαρέα µέταλλα συµβιβασµός αποτελεί γιγάντιο βήµα προς µία οικολογική πολιτική ροής των πρώτων υλών. Πιστεύω πως 
αυτό, κατά την άποψη των Πρασίνων, εξαιρετικό αποτέλεσµα θα συνεισφέρει στο να δώσουµε ώθηση στον τοµέα των 
αυτοκινήτων να εισάγει καινοτοµίες για να παράγει πιο οικολογικά αυτοκίνητα. 
 
Ο συµβιβασµός όµως είναι και κόλαφος για τον Καγκελάριο της Γερµανίας, και ιδιαίτερα για τη γερµανική 
αυτοκινητοβιοµηχανία, ειδικότερα τη Volkswagen, η οποία δυστυχώς επιχείρησε να παρεµποδίσει αυτήν την οδηγία. 
Ελπίζω, επίσης, ότι ο εισηγητής Florenz θα αποκοµίσει τα διδάγµατα από τη συζήτηση και στην οδηγία για τα απόβλητα 
ηλεκτρονικών, όπου και πάλι τίθεται θέµα ευθύνης παραγωγού, και να προσπαθήσει πράγµατι να δράσει προς το 
συµφέρον του καταναλωτή, όπως και ότι δεν θα µας ασκούνται πιέσεις από µεµονωµένα βιοµηχανικά συµφέροντα.  
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Sjöstedt (GUE/NGL). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, η οµάδα µας είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη µε το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής, έστω και αν θα µπορούσαµε να είχαµε ελαφρώς καλύτερα αποτελέσµατα φυσικά. 
 
Είχαµε πάντοτε ως στόχο να δηµιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό ένα περιεκτικό σύστηµα για την απόσυρση των οχηµάτων 
που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, ένα σύστηµα το οποίο να θέτει υψηλές απαιτήσεις για την 
ανακύκλωση και την απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών. Θα θέλαµε επίσης να υπάρχει πλήρης ευθύνη των 
κατασκευαστών, ούτως ώστε να αναλαµβάνουν αυτοί τα έξοδα της απόσυρσης. 
 
Όταν ληφθεί η σχετική απόφαση θα βρισκόµαστε σε λίγα χρόνια πολύ κοντά στους στόχους µας. Το περίεργο στη 
διαδικασία συνδιαλλαγής είναι δυστυχώς ότι το Κοινοβούλιο έβαλε φραγµούς στην ανάθεση ευθύνης στους 
κατασκευαστές αντί να επιταχύνει τη λήψη της σχετικής απόφασης. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός, καθώς βλέπω το 
Κοινοβούλιο να αλλάζει ρόλο και να µην επιζητά πλέον την ανάθεση ευθύνης στους κατασκευαστές αλλά να αφήνει τον 
ρόλο αυτό στο Συµβούλιο.  
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Sacconi (PSE). � (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, όπως ήδη είπαν ο εισηγητής και ο αξιότιµος κ. Lange, αυτή η θετική κατάληξη της 
νοµοθετικής διαδικασίας αποδεικνύεται χρήσιµη όχι µόνο για αυτά που ορίζει η οδηγία, αλλά και επειδή ανοίγει µια 
διαδικασία και διαγράφεται η προοπτική µιας βαθµιαίας προσαρµογής ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας σ� έναν 
τοµέα θεµελιώδους σηµασίας όπως είναι αυτός της αυτοκινητοβιοµηχανίας, καθώς και της αναθεώρησης του σχεδιασµού 
των οχηµάτων και της επιλογής νέων υλικών και εξαρτηµάτων, για να είναι δυνατή µια πραγµατική ανακύκλωση. 
 



110  06/09/2000 

Όχι µόνο συνδυάζεται η πτυχή της παραγωγής µε την πτυχή της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά ανοίγεται � το 
επαναλαµβάνω, σ� έναν τοµέα τόσο σηµαντικό � ένας δρόµος, αυτός που κάποτε είχε ονοµασθεί οικολογικός 
αναπροσανατολισµός της οικονοµίας. Βέβαια, αυτό το αποτέλεσµα επετεύχθη µόνο µετά από µια πολύπλοκη 
διαπραγµάτευση µε τους παραγωγούς οχηµάτων, οι οποίοι τελικά απεδέχθησαν να επιφορτισθούν τη χρηµατική ευθύνη 
της διάλυσης των αυτοκινήτων, ξεκινώντας από το 2007. 
 
Θεωρώ σηµαντικό, τέλος, να τονίσω και µια άλλη πλευρά, εξόχως πολιτικοθεσµικής φύσεως. Ας είµαστε ειλικρινείς: 
γνωρίζουµε όλοι ότι ξεκινήσαµε τη διαδικασία της συνδιαλλαγής µε πολύ διιστάµενες απόψεις � ακόµα και µε µια δόση 
διοργανικής έντασης µεταξύ Κοινοβουλίου και Συµβουλίου � και µε πολλές εθνικές διαφορές, τόσο σε ό,τι αφορά τις 
εµπειρίες όσο και σε ό,τι αφορά τα συµφέροντα. Και όµως, µε τη δέσµευση και µε το αίσθηµα της υπευθυνότητας όλων 
όσων ενέχονται σ� αυτή τη διαδικασία, καταλήξαµε στη συναίνεση σε ένα ιδιαίτερο, πολύ θερµό και πολύ σηµαντικό 
µέτωπο, προσθέτοντας έτσι ένα λιθαράκι στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα: στην εποχή µας, για αυτή τη γενικότερη συζήτηση 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι και λίγο.  
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De Roo (Verts/ALE). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
πετύχαµε έναν ικανοποιητικό συµβιβασµό. Για πρώτη φορά ορίζεται σαφώς στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία το θέµα της 
ευθύνης των κατασκευαστών. Το 1994, στην οδηγία για τις συσκευασίες αποφασίστηκε ο επιµερισµός της ευθύνης µεταξύ 
κράτους και παραγωγών. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Τώρα όµως έχουµε την ευθύνη των 
κατασκευαστών για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτό είναι καλό, γιατί στο εξής θα συµφέρει τους 
κατασκευαστές να παράγουν οχήµατα που µπορούν ευκολότερα να ανακυκλωθούν. ∆υστυχώς, στο κείµενο αναφέρεται 
ότι οι κατασκευαστές θα είναι απόλυτα ή κατά το µεγαλύτερο µέρος υπεύθυνοι. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξουν 
αποκλίνοντα συστήµατα σε εθνική κλίµακα και αυτό είναι άσχηµο γιατί δεν εναρµονίζεται µε την εσωτερική αγορά. 
 
Στην οδηγία για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, το θέµα πρέπει να ρυθµιστεί καλύτερα. Πρέπει να επιδιώξουµε 
τη θέσπιση της ατοµικής ευθύνης των παραγωγών. Η πατρίδα µου, η Ολλανδία, έχει ακόµη πάρα πολλά να µάθει.  
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De Palacio, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, είναι βέβαιο, και το επεσήµανα αυτό, ότι η νοµοθετική διαδικασία ήταν µακρά 
και δύσκολη. Πρέπει να θυµόµαστε ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 1997. Κατά τη 
διάρκεια της παρατεταµένης αυτής διαδικασίας και παρά την περίπλοκη νοµοθεσία, µπορέσαµε να επιλύσουµε ορισµένα 
προβλήµατα χάρη στους νοµοθέτες από κοινού και, για άλλη µια φορά, στη βούληση για συµφωνία µεταξύ των τριών 
θεσµικών οργάνων. Συνεπώς, σας συγχαίρω για την συµφωνία επί ενός κοινού κειµένου, που επετεύχθη στις 23 του 
περασµένου Μαΐου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. 
 
Θέλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου στον εισηγητή, κ. Florenz, και στα µέλη της προαναφερθείσας 
επιτροπής. Είµαι πεπεισµένη ότι το κοινό κείµενο αποτελεί µια σωστή ισορροπία ανάµεσα στην ανάγκη για διασφάλιση 
ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και των θεµιτών συµφερόντων των διαφόρων φορέων. 
 
Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω τις τρεις δηλώσεις που θα πραγµατοποιήσει η Επιτροπή όταν θα υιοθετηθεί η οδηγία. Και 
οι τρεις έχουν ως στόχο ορισµένες διευκρινίσεις που, κατά την άποψη της Επιτροπής, κρίνονται απαραίτητες. 
 
Πρώτον, η διάταξη που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 5 δεν υποχρεώνει τα κράτη να καθιερώσουν διαφορετικά 
συστήµατα συλλογής µε ιδιαίτερες ανάγκες χρηµατοδότησης, αλλά τους επιτρέπει να χρησιµοποιήσουν τα υπάρχοντα 
συστήµατα συλλογής των αποβλήτων. 
 
∆εύτερον, σχετικά µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5, εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν ποιοι παραγωγοί, 
αντιπρόσωποι και συλλέκτες πρέπει να καταχωρηθούν σύµφωνα µε την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα ή σε ένα νέο 
µητρώο που θα δηµιουργηθεί επί τούτου. 
 
Τρίτον, θέλω να διευκρινίσω ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 7 δεν θεσπίζει πρόσθετες απαιτήσεις, προϋποθέσεις ή 
κριτήρια σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων. 
 
Σε γενικές γραµµές, το παρόν κείµενο αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς µια βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση, ένα 
πρότυπο για τις επόµενες κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τοµέα των ειδικών τύπων αποβλήτων, όπως, παραδείγµατος 
χάριν, η οδηγία για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, στην οποία έγινε αναφορά. 
 
Ευχαριστώ πολύ, Κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω και πάλι όλους τους οµιλητές και όλως ιδιαιτέρως τον εισηγητή, κ. Florenz, 
για την εργασία που επιτέλεσαν.  
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Πρόεδρος. � Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
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Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.  

3-351 

Αεροπορικές µεταφορές και περιβάλλον 
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Πρόεδρος. �Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0187/2000) της κ. Lucas, εξ ονόµατος της 
Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού , <Titre>σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Αεροπορικές µεταφορές και περιβάλλον» [COM(1999) 640 �C5-0086/2000 � 2000/2054 (COS)].  
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Lucas (Verts/ALE), εισηγήτρια. � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την Επιτροπή για µια 
ιδιαίτερα επίκαιρη και ευρείας εµβέλειας ανακοίνωση, η οποία αναγνωρίζει ρητά τις ταχέως εντεινόµενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των αεροπορικών µεταφορών και αναγνωρίζει σαφώς ότι η εν λόγω ανάπτυξη δεν είναι βιώσιµη. Προτού 
εξετάσουµε τις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεσή µου, θα ήταν χρήσιµο να θυµηθούµε ορισµένα από τα βασικότερα 
θέµατα στην εν λόγω συζήτηση. Ουσιαστικά, το πρόβληµα µπορεί να διατυπωθεί πολύ απλά: η αεροπορία αναπτύσσεται 
µε µη βιώσιµους ρυθµούς. Αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και δεν αποτελεί µόνο ένα πρόβληµα, αλλά 
πράγµατι επιδοτούµε τον εν λόγω τοµέα, γεγονός το οποίο επιδεινώνει πολύ περισσότερο την κατάσταση. 
 
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της αεροπορίας, εκτιµάται ότι τα επόµενα δεκαπέντε έτη η εναέρια κυκλοφορία θα έχει 
σχεδόν διπλασιαστεί. Εάν αναλογισθείτε τι σηµαίνει αυτό σε ό,τι αφορά την κυκλοφοριακή συµφόρηση και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τότε έχουµε να κάνουµε µε µια απελπιστική κατάσταση. Για να εξετάσουµε ενδεικτικά µια 
υπόθεση που γνωρίζω καλά στο Ηνωµένο Βασίλειο, από τις εκτιµήσεις της κυβέρνησης για την εναέρια κυκλοφορία, που 
δηµοσιεύτηκαν τον Ιούνιο φέτος, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθµός επιβατών στα αεροδρόµια του Ηνωµένου Βασιλείου, 
που το 1998 ήταν 160 εκατοµµύρια, σε διάστηµα µόνο 20 ετών ανήλθε σε 400 εκατοµµύρια. Η εν λόγω αύξηση κατά 240 
εκατοµµύρια ισοδυναµεί µε τέσσερα νέα αεροδρόµια που έχουν το µέγεθος του αεροδροµίου του Λονδίνου στο Heathrow 
ή µε οκτώ νέα αεροδρόµια που έχουν το µέγεθος του αεροδροµίου του Λονδίνου στο Gatwick. Είναι εµφανές ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εν λόγω επέκτασης θεωρούνται εντελώς απαράδεκτες και οι εν λόγω προβολές 
χρησιµεύουν µόνο προκειµένου να διαφανεί ο παραλογισµός της πιθανότητας της συνεχούς ταχείας ανάπτυξης. 
 
Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εν λόγω ανάπτυξης; Από την πλευρά του θορύβου, γνωρίζουµε πως, σε ό,τι 
αφορά τον συνήθη άνθρωπο σε επίπεδο εδάφους, οι εν λόγω αλλαγές που εισήχθηκαν ώστε να µειωθεί ο θόρυβος των 
µεµονωµένων αεροσκαφών κινδυνεύουν πράγµατι να αναιρεθούν λόγω της αυξηµένης συχνότητας του εκάστοτε 
περιστατικού πρόκλησης θορύβου. Από την πλευρά εκποµπής ρύπων, η εναέρια κυκλοφορία αποτελεί τη µεγαλύτερη 
πηγή εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου σε παγκόσµιο επίπεδο που επιφέρει κλιµατικές µεταβολές. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να αντιστοιχεί σε 3% των συνολικών εκποµπών ρύπων σήµερα, ωστόσο µέχρι το έτος 2050 προβλέπεται ότι 
θα ισοδυναµεί µε 15% των συνολικών εκποµπών ρύπων παγκοσµίως ή ακόµη περισσότερο. Θα πίστευε κανείς ότι η εν 
λόγω σειρά περιβαλλοντικών προβληµάτων, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη ανάπτυξη η οποία είναι σαφώς µη 
βιώσιµη, θα αποτελούσε λόγο θέσπισης ορισµένων µέτρων για την αναστολή της ταχείας ανάπτυξης του εν λόγω τοµέα, 
πράγµα που όµως δεν συνέβη. Αντίθετα, οι πολιτικές της αεροπορίας σε παγκόσµιο επίπεδο ενισχύουν, πράγµατι, την 
απεριόριστη ανάπτυξη του τοµέα. 
 
Η αεροπορία επιδοτείται σε µεγάλο βαθµό. Σε αντίθεση µε τα µηχανοκίνητα οχήµατα ή τα τρένα, οι αεροπορικές 
εταιρείες δεν καταβάλλουν φόρο για τα καύσιµά τους. Πράγµατι, εκτιµάται ότι οι υπηρεσίες του τοµέα της ευρωπαϊκής 
αεροπορίας λαµβάνουν περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επιδοτήσεις ετησίως. 
 
Αναφέρω συνοπτικά ορισµένα από τα βασικότερα σηµεία της έκθεσής µου: σχετικά µε τον θόρυβο, τα παρόντα πρότυπα 
πιστοποίησης του θορύβου για τα νέα αεροσκάφη ισχύουν πράγµατι από το 1977 και, κατά συνέπεια, υφίσταται άµεση 
ανάγκη για τη θέσπιση περισσότερο αυστηρών προτύπων. Συνιστώ να χρησιµοποιούνται από την ΕΕ οι κατευθυντήριες 
γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, ώστε µέχρι το 2003 να αναπτυχθούν νέες κατευθυντήριες γραµµές για τον 
θόρυβο σε κοινοτικό επίπεδο κατά την έκθεση σε θόρυβο την ηµέρα και τη νύχτα. Σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων, ένας 
εντελώς εφικτός στόχος για τις αναπτυγµένες χώρες θα ήταν να µειωθούν όλες οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από 
την αεροπορία κατά 5% µε επίπεδο αναφοράς το 1992, έως το 2012, που αποτελεί την πρώτη λογιστική περίοδο σύµφωνα 
µε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήµα ώστε να ανατραπεί η παρούσα απαλλαγή της διεθνούς 
αεροπορίας από τις ευθύνες της. 
 
Σχετικά µε τις επιδοτήσεις, η έκθεση καθιστά σαφές ότι καταρχήν στηρίζουµε τη φορολογία των καυσίµων των 
αεροσκαφών σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο αναγνωρίζουµε ότι ανακύπτουν δυσκολίες πολιτικού χαρακτήρα σχετικά µε 
αυτό, λόγω της ανάγκης να ενταχθούν οι διεθνείς συµβάσεις στην ICAO. Υπό το φως των εν λόγω δυσκολιών πολιτικού 
χαρακτήρα, αντίθετα, προτείνουµε ένα περιβαλλοντικό τέλος βασισµένο στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Στην 
πραγµατικότητα, το εν λόγω τέλος θα αποτελούσε ένα ικανότερο µέσο δεδοµένου ότι θα µπορούσε να υπολογισθεί ώστε 
να αντικατοπτρίζει την ποσότητα των καυσίµων που αναλώνονται και µέσω της συνεκτίµησης της επιδότησης του 
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κινητήρα του αεροσκάφους, τον όγκο των ρυπαινουσών ουσιών που παράγονται. Πράγµατι, οι δυσκολίες πολιτικού 
χαρακτήρα για τη θέσπιση τέτοιου είδους µέτρου θα αίρονταν, εφόσον η ΕΕ έχει το πλήρες δικαίωµα να επιβάλει φόρο σε 
όλες τις πτήσεις µε αφετηρία τα αεροδρόµια της ΕΕ. 
 
Ένα τελευταίο, αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο: θα ακούσετε να αναφέρεται από τις αεροπορικές εταιρείες ότι όλα αυτά 
είναι καλά αλλά θα πρέπει να αναλαµβάνονται από την ICAO, τον διεθνή οργανισµό. Το γεγονός ότι αποτελεί διεθνή 
οργανισµό σηµαίνει ότι κινείται µε ιδιαίτερα αργούς ρυθµούς και ό,τι προτείνει η ανακοίνωση της Επιτροπής - και ό,τι 
υποστηρίζω στην έκθεσή µου - είναι η αρχή ότι ορισµένες από τις πλέον βιοµηχανικές περιοχές όπως η ΕΕ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να κινούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα προς περισσότερο αυστηρά πρότυπα σε σχέση µε άλλες 
περιοχές, όπως οι αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό δεν σηµαίνει το τέλος της ICAO. Αυτό που κάνει είναι ότι καθιστά πιο 
ευέλικτη την ICAO, πράγµα που είναι απόλυτα σύµφωνο µε άλλους διεθνείς οργανισµούς. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και 
µε άλλους οργανισµούς. 
 
Η αντίδραση των αεροπορικών εταιρειών είναι να ρωτήσουν για ποιο λόγο τα βάζουµε µαζί τους. Στην πραγµατικότητα, 
ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κατορθώσει να µην καταβάλλουν εισφορά για διάστηµα άνω 
των 50 ετών. Στο µεταξύ, άλλοι συνάδελφοι διατείνονται µε ευκολία ότι τα µέτρα που προτείνω θα έχουν καταστρεπτικές 
συνέπειες στον τοµέα της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Αυτά είναι ανοησίες. Ένα περιβαλλοντικό τέλος στα σηµεία που 
περιέγραψα δεν θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό διότι επιβάλλεται σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που 
χρησιµοποιούν τα αεροδρόµια της ΕΕ ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 
 
Οι συνάδελφοι διατείνονται ότι θα έχει επιζήµιες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονοµία και αυτό, επίσης, είναι ανοησία. 
Ο τοµέας της αεροπορίας δηµιουργεί  ορισµένες θέσεις απασχόλησης, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η επιβολή τελών 
στον τοµέα της αεροπορίας θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης σε άλλους τοµείς. Κατά 
συνέπεια, σας συνιστώ την εν λόγω έκθεση.  
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Foster (PPE-DE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι όλοι οι συνάδελφοι εκφράζουν έντονο 
ενδιαφέρον για το περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι η εισηγήτρια και τα µέλη της Οµάδας των Πρασίνων θα σας έπειθαν 
για το αντίθετο. 
 
Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες πρέπει να εξισορροπούνται µε τις ανάγκες της αεροπορικής βιοµηχανίας ώστε να 
διασφαλιστεί η επιτυχία της στο µέλλον. Η έκθεση της Επιτροπής µε απογοήτευσε κυρίως επειδή ήταν τόσο αρνητική 
προς την αεροπορία. ∆υστυχώς, αυτή η εντύπωση εντάθηκε από την εισηγήτρια. Θα ήθελα να βοηθήσω τους αξιότιµους 
συναδέλφους επισηµαίνοντας τα εξής στοιχεία: οι αεροπορικές µεταφορές δηµιουργούν 25 εκατοµµύρια άµεσες θέσεις 
απασχόλησης σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, µόνο η αεροπορία δηµιουργεί σχεδόν 500 000 θέσεις 
απασχόλησης. Στο Ηνωµένο Βασίλειο εξάγει αγαθά αξίας 35 δισεκατοµµυρίων στερλινών και διατηρεί µια άνευ 
προηγουµένου πρόσβαση στις παγκόσµιες αγορές και συµβάλλει µε 3 δισεκατοµµύρια στερλίνες περίπου ετησίως στο 
Υπουργείο Οικονοµικών. Εάν τα στοιχεία αυτά πολλαπλασιαστούν µε τον αριθµό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µπορεί να διαφανεί και να καταστεί κατανοητό πόσο σηµαντική θεωρείται η εν λόγω βιοµηχανία για τις οικονοµίες µας. 
 
Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αεροπορία χρησιµοποιεί λιγότερο από 8% της γης που απαιτούν οι 
σιδηρόδροµοι και λιγότερο από 1% που απαιτείται για τις οδικές µεταφορές. Στην πράξη, εκτός από τις θαλάσσιες 
µεταφορές, η αεροπορία αποτελεί τον µόνο τρόπο διεθνούς µεταφοράς που επί του παρόντος µεταφέρει το ένα τρίτο όλων 
των αγαθών σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Τα τελευταία 15 έτη, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν µειωθεί κατά 70% και οι υδρογονάνθρακες κατά 85%. Η 
αεροπορία είναι υπεύθυνη µόλις για το 2.5% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχουν διαθέσιµα 
βραχυπρόθεσµα µέτρα, όπως η αντιµετώπιση του 44% των καθυστερήσεων της ρύθµισης της ροής της εναέριας 
κυκλοφορίας και 30 κυκλοφοριακές συµφορήσεις που λαµβάνουν χώρα στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και σε 
περιοχές της Γερµανίας. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν δράση τώρα. Πρέπει, επίσης, να επιληφθούν του 
θέµατος της χωροταξίας γύρω από τα υπάρχοντα αεροδρόµια και να αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους στο 
παρελθόν. 
 
Η πρόταση ότι η απάντηση βρίσκεται είτε στην επιβολή φόρου στην κηροζίνη, που υπόκειται σε φοροαπαλλαγή σε 
διεθνές επίπεδο για την αεροπορική βιοµηχανία, είτε στην επιβολή ΦΠΑ στα εισιτήρια ή στις αγορές εντός του 
αεροσκάφους, είναι εσφαλµένη. 'Ήδη η βιοµηχανία καταβάλλει όλα τα τέλη υποδοµής της, ορισµένα από τα οποία 
προορίζονται για τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις. ∆εν επιδοτείται. 
 
Τέλος, εάν ψηφίζονταν οι προτάσεις της κ. Lucas, θα προκαλούσαν µεγάλο πλήγµα στην αεροπορική βιοµηχανία: 
αεροπορία, τουρισµό, επιχειρήσεις και βιοµηχανία αεροδιαστηµικής. Οι υποστηρικτές τους θα επιθυµούσαν ιδιαίτερα να 
καταργήσουν τις οικονοµικές πτήσεις. Εν συντοµία, θα καθιστούσαν την Ευρώπη µη ανταγωνιστική και θα έθεταν τους 
Αµερικανούς και τους υπερπόντιους αεροµεταφορείς σε πλεονεκτική θέση µε αθέµιτο τρόπο. Ελπίζω στο µέλλον οι 
προτάσεις από την Επιτροπή να εξετάζονται µε µεγαλύτερη προσοχή. ∆ιαφορετικά τα µέλη της µπορεί να θεωρήσουν ότι, 
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γι' αυτό το σκοπό, η πτήση προς ή από τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο ή σε περιόδους διακοπών, µε ευρωπαϊκό 
µεταφορέα µπορεί να µην αποτελεί επιλογή.  
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Wiersma (PSE). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την εισηγήτρια, κ. Lucas. Η πολιτική µου 
οµάδα δεν κατέθεσε άλλες τροπολογίες για αυτή τη συζήτηση στην ολοµέλεια. Από αυτό προκύπτει ότι συµφωνούµε σε 
µεγάλο βαθµό µε τη γραµµή της έκθεσης και θα ήθελα κάπως να αποστασιοποιηθώ από τις παρατηρήσεις της κ. Foster ότι 
οι προτάσεις της Επιτροπής ή της έκθεσης θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τις αεροµεταφορές. Νοµίζω ότι δεν 
πρέπει κανείς να χρησιµοποιεί τέτοιου είδους απειλές για να εµποδίσει τη θέσπιση µιας καλής περιβαλλοντικής πολιτικής. 
 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις αεροµεταφορές και το περιβάλλον είναι ένα πρώτο βήµα προς τη θέσπιση 
καλύτερων κοινοτικών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί χρειάζονται λόγω της ανάπτυξης των αεροµεταφορών και της 
συνεπαγόµενης αυξηµένης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Εµείς υποστηρίζουµε σε γενικές γραµµές τις προτάσεις της 
Επιτροπής. Η πολιτική οµάδα του PSE συµφωνεί απόλυτα ότι είναι απαραίτητο να επιβληθούν κανόνες στην ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία αεροσκαφών η οποία πρέπει να υποχρεωθεί να συµµετάσχει στο κόστος της ρύπανσης του περιβάλλοντος που 
προκαλούν οι αεροµεταφορές. Όπως είπε και η κ. Lucas, δεν επιθυµούµε να γίνει εξαίρεση για τις αεροµεταφορές. 
Σήµερα όµως προσπαθούµε να χαράξουµε ένα πλαίσιο. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες; 
Μετά θα περιµένουµε µε αδηµονία τις περαιτέρω κανονιστικές και νοµοθετικές προτάσεις. Τότε θα συζητηθούν 
λεπτοµερώς τα επί µέρους σηµεία και τα συγκεκριµένα πρότυπα. 
 
Ποια είναι τα σηµεία αναφοράς της πολιτικής οµάδας του ΕΣΚ; Είµαστε της γνώµης ότι η ταχεία αύξηση των 
αεροµεταφορών µας υποχρεώνει να µεριµνήσουµε για περισσότερες και καλύτερες εναλλακτικές δυνατότητες µε το 
τρένο, για να αναφέρω ένα παράδειγµα για τις µικρές αποστάσεις. Πιστεύω ότι, αν γίνει µια σύγκριση των διαφόρων 
µέσων µεταφοράς, η χρήση πλοίων έχει µεγάλη σηµασία από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Κατά τη 
γνώµη µας, η ανάπτυξη της δυναµικότητας των αεροµεταφορών δεν µπορεί να είναι απεριόριστη. 
 
Κατά δεύτερον, θέλουµε να θεσπιστούν ευρωπαϊκά πρότυπα για το θόρυβο. Για να προστατευθούν οι πολίτες αλλά και να 
εµποδιστεί ο ανταγωνισµός µεταξύ ορισµένων αερολιµένων. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θόρυβο τις 
νυχτερινές ώρες και, όπως είπε και η κ. Lucas, πιστεύουµε ότι κατά την επεξεργασία των προτύπων και των 
λεπτοµερέστερων κανόνων πρέπει να εκληφθούν ως βάση τα πρότυπα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Αναµένουµε 
από την Επιτροπή φιλόδοξες προτάσεις. 
 
Το τρίτο σηµείο αφορά, βεβαίως, τις εκποµπές ρύπων. Κατά τη γνώµη µας, πρόκειται για ένα θέµα που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί. Γι αυτό και είµαστε, καταρχήν, υπέρ της φορολογίας της κηροζίνης. Υπάρχουν, επίσης, ερωτηµατικά ως 
προς τη δυνατότητα υλοποίησης αυτών των ιδεών και προτάσεων. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση, θέλουµε να 
διεξαχθούν διεθνείς διαβουλεύσεις και περαιτέρω έρευνα. Επειδή τα πορίσµατα της εν λόγω έρευνας είναι αβέβαια, 
είµαστε υπέρ της εναλλακτικής που διατυπώνεται στην παράγραφο 20 της έκθεσης µε τη µορφή της ευρωπαϊκής 
φορολογίας για το περιβάλλον. 
 
Σε τελευταία ανάλυση, το ζητούµενο είναι η εφαρµογή των συµφωνιών του Κιότο και σ� αυτό πρέπει να συµβάλουν 
σηµαντικά και οι αεροµεταφορές. Προτιµάµε καλές συµφωνίες σε παγκόσµια κλίµακα αλλά, αν αυτό δεν συµβεί, δεν 
θέλουµε σε καµία περίπτωση να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο θέσπισης ευρωπαϊκής πολιτικής. Νοµίζω ότι η πρόταση 
αυτή έχει διατυπωθεί µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Ελπίζουµε ότι οι διεθνείς διαβουλεύσεις θα καρποφορήσουν. Αν αυτό 
δεν συµβεί, είµαστε της άποψης ότι σε µερικά χρόνια θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί ευρωπαϊκοί κανόνες.  

3-356 

Sterckx (ELDR). � (NL) Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Οι αεροµεταφορές 
αναπτύσσονται όντως ταχύτατα. Συµφωνώ µε την κ. Foster ότι πρόκειται για ένα σηµαντικό κλάδο της οικονοµίας, έναν 
κλάδο παροχής υπηρεσιών που είναι εν µέρει αναντικατάστατες. Είναι όµως εξίσου σαφές ότι ο κλάδος αυτός ασκεί 
ορισµένες δυσµενείς επιδράσεις στο περιβάλλον, όπως ο θόρυβος και η ατµοσφαιρική ρύπανση, και ότι πρέπει να τον 
ωθήσουµε, περισσότερο απ� ότι σήµερα, να κάνει κάτι γι� αυτό και µάλιστα όσο το δυνατό συντοµότερα. Η ανακοίνωση 
της Επιτροπής και η έκθεση της κ. Lucas υποδεικνύουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η εξέλιξη αυτή. 
 
Υπάρχουν µερικά σηµεία που θα ήθελα να θίξω. Όπως είπε ήδη ο κ. Wiersma, είναι σαφές ότι τα διάφορα µέσα 
µεταφοράς � οδικές, σιδηροδροµικές και εναέριες µεταφορές � πρέπει να τύχουν της ίδιας µεταχείρισης. Αυτό δεν 
συµβαίνει σήµερα. Υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι, αλλά εµείς πρέπει να κάνουµε κάτι. 
 
Νοµίζω ότι είναι σαφές ότι, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων (φορολογία της κηροζίνης, θόρυβος, πρότυπα κλπ.), 
πρέπει σήµερα να προτιµήσουµε µια διεθνή προσέγγιση. Μια περιφερειακή προσέγγιση θα ήταν σήµερα πρόωρη και 
χαίροµαι που η εισηγήτρια τροποποίησε προς αυτήν την κατεύθυνση ορισµένα σηµεία της έκθεσής της. Πιστεύω ότι η ΕΕ 
δεν πρέπει να λάβει µονοµερή µέτρα, αν µου επιτρέπεται ο όρος. Σήµερα διεξάγονται σηµαντικές διαπραγµατεύσεις που 
µας δίνουν ελπίδες, κυρία Επίτροπε, ότι θα έχουν αίσιο τέλος. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σηµαντικό σηµείο. 
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Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι ότι πρέπει να θεσπιστεί µια δέσµη µέτρων για την καταπολέµηση του θορύβου. Γι αυτό 
και κατέθεσα τροπολογίες για να διασαφηνιστούν τα µέτρα αυτά. Κατέθεσα επίσης µια τροπολογία για την ανάπτυξη µιας 
κοινής µεθόδου µέτρησης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο ανταγωνισµός µεταξύ ορισµένων αερολιµένων, όπως είπε και ο κ. 
Wiersma. Σηµασία έχει, βεβαίως, ο ανταγωνισµός µεταξύ αερολιµένων να µην αποβαίνει σε βάρος των πολιτών που 
κατοικούν κοντά σ� αυτούς ούτε και του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι το σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και ότι 
χρειαζόµαστε, συνεπώς, ευρωπαϊκούς κανόνες για την πρόληψη του ανταγωνισµού µεταξύ ορισµένων αερολιµένων.  
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MacCormick (Verts/ALE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, σήµερα οι συντελεστές των τελών υπέρ των καυσίµων στο Ηνωµένο 
Βασίλειο θεωρούνται πολύ πιο υψηλοί σε σχέση µε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Μια από τις επιπτώσεις της 
εν λόγω κατάστασης αποβαίνει ιδιαίτερα επιβλαβής για τις περιφερειακές περιοχές της χώρας. Προκαλεί δυσανάλογη 
στρέβλωση στον ανταγωνισµό, επιφέροντας πλήγµα στις τοπικές επιχειρήσεις των περιφερειών που ανταγωνίζονται τις 
µεγάλες πολυεθνικές στο Ηνωµένο Βασίλειο. Το τελευταίο αποτελεί σηµαντική προειδοποίηση που πρέπει να καταγραφεί 
αναφορικά µε τους τρόπους µε τους οποίους οι φόροι επί των καυσίµων µπορούν να επιφέρουν στρέβλωση στις τοπικές 
οικονοµίες. 
 
∆εν νοµίζω ότι είναι ορθό περιβαλλοντικό επιχείρηµα να προσπαθήσετε να οδηγήσετε το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού του Ηνωµένου Βασιλείου στη νότιο-ανατολική περιοχή της χώρας. ∆εν µπήκα στο χώρο της πολιτικής για να 
επανέλθω στις εκκαθαρίσεις της ορεινής Σκοτίας. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι επίσης, εντελώς γελοίο να εξαιρεθεί η 
αεροπορία από το έργο της µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου και της µείωσης του όζοντος και ακόµη θα πρέπει να 
προσανατολιστούµε προς την εξοµοίωση της φορολογίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έκανε η κ. Lucas, και να 
µην στρεβλώνουµε υπερβολικά τις ποσοτικές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών περιοχών. 
 
'Εχω αρκετές επιφυλάξεις σχετικά µε ποιόν τρόπο θα τεθεί σε εφαρµογή αυτό σε πρακτικό επίπεδο, ωστόσο πρέπει να 
δεχτούµε την αρχή που πρότεινε η κ. Lucas.  
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Esclopé (EDD). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέµηση της ηχορύπανσης και των αέριων εκποµπών είναι ένας δίκαιος 
αγώνας γιατί προωθεί τους στόχους του ευ ζειν του πληθυσµού και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η µείωση 
αυτών των ηχητικών και αέριων εκποµπών πρέπει να περιοριστεί στην αξιέπαινη αναζήτηση τεχνικών λύσεων που να 
είναι επικερδείς για όλους. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα για άλλους στόχους δηµοσιονοµικής τάξης ή για 
την επέκταση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα έπρεπε καλύτερα να περιοριστεί στη σωστή εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, που είναι ήδη αρκετά εκτεταµένα. 
 
∆εν µπορούµε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να δεχτούµε τη θέσπιση αυτού του οικολογικού φόρου. Αυτό το πρώτο 
βήµα προς µία ευρωπαϊκή φορολογία, το µόνο που θα κάνει, είναι να πλήξει για άλλη µια φορά τους χρήστες, χωρίς να 
ρυθµίσει κανέναν από τους στόχους αυτής της έκθεσης. Οι πληθυσµοί µας δέχονται ήδη µεγάλη φορολογική πίεση και, τη 
στιγµή που τα κράτη προσπαθούν να µειώσουν τη φορολογία, ένας ευρωπαϊκός φόρος κινδυνεύει να φέρει τις 
επιχειρήσεις µας σε δύσκολη θέση απέναντι στους ανταγωνιστές τους, ιδίως τους Αµερικανούς και άλλους, µε πολλές 
αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση. ∆εν µπορούµε να το δεχτούµε αυτό. 
 
Επιπλέον, απαιτούµε το σεβασµό της φορολογικής επικουρίας υπέρ των κρατών. Η Ευρώπη, αντί να φουσκώνει τεχνητά 
τον προϋπολογισµό της µε αυτόν το φόρο, θα έπρεπε να τον χρησιµοποιεί καλύτερα, σεβόµενη την ελευθερία των άλλων. 
Οι πολιτικές εξαρτήσεις των κρατών είναι συνάρτηση της φορολογικής τους ελευθερίας. Ο οικολογικός φόρος δεν επιλύει 
τίποτε. Είναι ένα καθαρά ιδεολογικό µέτρο, χωρίς άµεσα αποτελέσµατα στο περιβάλλον. Προτιµούµε ένα ορθολογικό 
µέτρο, που να σέβεται τα συµφέροντα όλων των πλευρών και να είναι επικερδές για την οικονοµική ανάπτυξη µε 
καλύτερο σεβασµό προς το περιβάλλον.  
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Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Οµάδα ΕΛΚ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της αρµοδίας αντιπροέδρου, κυρίας Palacio, για συγκερασµό και στο πεδίο των εναέριων µεταφορών του 
συµφέροντος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε κινητικότητα µε την ελάχιστη δυνατή προσβολή του περιβάλλοντος. 
Κατ� αυτήν την έννοια έκανε και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή την επιλογή της, αν και για να είµαστε ειλικρινείς θα 
πρέπει να πούµε πως χρειάστηκε να ξαναγράψουµε ουσιαστικά την έκθεση της κυρίας Lucas, διότι στηριζόταν σε τελείως 
ανυπόστατες παραστάσεις. Τελικά όµως µπορέσαµε να συµφωνήσουµε κατά πλειοψηφία. 
 
Το καλοκαίρι έδειξε για µια ακόµη φορά πόσο σηµαντικές είναι οι εναέριες µεταφορές για τους πολίτες για να 
µεταβαίνουν στους προορισµούς των διακοπών τους. Ειδικά για οικογένειες µε παιδιά το αεροπλάνο είναι το ταχύτερο και 
λιγότερο εκνευριστικό µέσο µεταφοράς για να πάει κανείς στα ηλιόλουστα νησιά. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και το 
θεµέλιο πολλών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας σε κάποια τµήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ταξίδια για 
επαγγελµατικούς λόγους, εξάλλου, και οι εναέριες µεταφορές φορτίων σε διεθνείς γραµµές είναι απαραίτητα για το 
εµπόριο και την οικονοµία. 
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Από την άλλη πλευρά, οι εναέριες µεταφορές, λόγω εκποµπών καυσαερίων και ηχορύπανσης, επιδρούν αρνητικά στο 
περιβάλλον. Πρέπει να εξετάσουµε, πώς θα µπορέσουµε να µειώσουµε αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπου όµως 
θα πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ επιβάρυνσης της υγείας από τα αεροδρόµια και επιβάρυνσης της ευεξίας. Αν 
ακολουθούσαµε τις διατάξεις της Π.Ο.Υ., φοβάµαι ότι όλοι µας εδώ δεν θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε τις εργασίες µας, 
γιατί ύστερα από δέκα ώρες µέσα στο κτίριο δεν το επιτρέπουν οι διατάξεις της Π.Ο.Υ.. Ας µείνουµε λοιπόν σε λογικά 
πλαίσια. 
 
Η οµάδα του ΕΛΚ ζητεί εξ άλλου να µειωθούν αισθητά τα επίπεδα των προδιαγραφών για εκποµπές θορύβου, οι οποίες 
λόγω του παγκόσµιου χαρακτήρα των εναέριων µεταφορών ρυθµίζονται στα πλαίσια της ∆.Ο.Π.Α., και ύστερα από 
σύντοµες µεταβατικές περιόδους να αποκλειστούν τα πιο θορυβώδη αεροσκάφη από τα ευρωπαϊκά αεροδρόµια. 
Ελπίζουµε - και γι΄αυτό αγωνιζόµαστε - πως τα κράτη µέλη θα αναθέσουν σαφή εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν 
όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν επιτύχουµε τίποτε σε επίπεδο ∆.Ο.Π.Α., θα πρέπει να αναλάβουµε οι ίδιοι δράση, διότι η 
Ευρώπη είναι πυκνοκατοικηµένη και δεν µπορούµε να επικαλεστούµε µεγάλες αποστάσεις όπως στην Αµερική ή την 
Αφρική. Οφείλουµε να προστατεύσουµε τους πολίτες µας από περιττούς θορύβους. 
 
(Χειροκροτήµατα)  
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Myller (PSE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουµε ότι η ρυπογόνες εκποµπές των µεταφορών είναι ένα από τα 
σοβαρότερα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα και ότι έχουν αποδειχθεί από τα δυσκολότερα στην εξάλειψή τους. Όπως 
γνωρίζουµε, αυτό οφείλεται στη διαρκή ανάπτυξη των µεταφορών, η οποία είναι ταχύτερη ακόµη και από την οικονοµική 
ανάπτυξη. Από αυτήν την άποψη, τα προβλήµατα των αεροµεταφορών είναι ακόµα σοβαρότερα, διότι πρέπει να βρεθούν 
λύσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι αλήθεια, όπως ακούσαµε, ότι η σύµβαση του Κιότο δεν καλύπτει τις εκποµπές των 
αεροµεταφορών. Τα προβλήµατα της αεροπορίας µένουν επίσης εκτός της εξεταζόµενης οδηγίας σχετικά µε το ανώτατο 
όριο των εκποµπών. Ενόψει αυτής της κατάστασης, πρέπει πράγµατι να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας κυρίως στην 
εργασία που διεξάγεται στους κόλπους της ICAO και της ∆ιεθνούς Νοµοθετικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής 
Προστασίας, που έχει επιφορτισθεί µε την κατάρτιση διεθνών περιβαλλοντικών προτύπων. Αυτό δυστυχώς είναι πολύ 
αργή διαδικασία, αλλά πρέπει να µπορέσουµε να καθορίσουµε αρκετά φιλόδοξους στόχους και εντολή 
διαπραγµατεύσεων, ώστε να καταφέρουµε να προχωρήσουµε µέσω αυτής της διαδικασίας. 
 
∆εν το θεωρώ καθόλου άσχηµη ιδέα να δώσουν οι αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
το παράδειγµα σε αυτόν τον τοµέα. Το σπουδαιότερο είναι η πρόοδος σε θέµατα τεχνολογίας των κινητήρων, διότι δεν 
φαίνεται να υπάρχει περίπτωση µείωσης των αεροµεταφορών. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν διάφορα µέτρα, φόροι και 
τέλη, καθώς και διάφορα διοικητικά µέσα όπως η ρύθµιση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι παράλληλα µε τις εναέριες µεταφορές, στις περιοχές όπου δεν υφίσταται το πρόβληµα των µεγάλων 
αποστάσεων υπάρχουν και οι σιδηροδροµικές συγκοινωνίες, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν.  
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Pohjamo (ELDR). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιµείνω στον στόχο που αναφέρεται σε αυτήν την έκθεση, να 
ενθαρρύνονται οι άλλοι τρόποι µεταφοράς αντί των αεροµεταφορών στις κοντινές αποστάσεις. Παραδείγµατος χάρη, οι 
υπερταχείες αµαξοστοιχίες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων αποτελούν µια 
φιλικότερη προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση αντί των κοντινών αεροµεταφορών. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο λόγω 
του κορεσµού των αεροδροµίων όσο και από την άποψη του περιβάλλοντος. 
 
Όταν οι κοντινές αεροµεταφορές αντικαθιστούνται από εναλλακτικές µεταφορές, αυτό ανοίγει χώρο στις µακρινές 
αεροµεταφορές για τις οποίες δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Στο Κοινοβούλιο εξετάσθηκαν πριν την καλοκαιρινή παύση 
λειτουργίας πολλές εκθέσεις, οι οποίες είχαν σαν στόχο να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις σιδηροδροµικές και τις 
θαλάσσιες µεταφορές. Πέρα από αυτήν τη βελτίωση χρειάζονται και επιπλέον µέτρα. Μια πιθανότητα είναι τα 
περιβαλλοντικά τέλη που µελετώνται για τις αεροπορικές µεταφορές. Τα τέλη αυτά θα πρέπει να εφαρµοσθούν µε τρόπο 
που να επιβαρύνει λιγότερο τις απαραίτητες µακρινές µεταφορές από τις κοντινές αεροµεταφορές, για τις οποίες υπάρχει 
και καλύτερη λύση όσον αφορά το περιβάλλον. 
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Van Dam (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά για την 
κατάσταση τω αεροµεταφορών. Ενώ οι προηγούµενες δύο αναφέρθηκαν στην απελευθέρωση και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης των αεροµεταφορών, η σηµερινή φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά του θέµατος. Κατά τη γνώµη µου, ορθώς. Όπως 
δήλωσα και κατά την εξέταση της έκθεσης Atkins, τα µέτρα που καταρτίζονται σήµερα για τις αεροµεταφορές δεν 
προσφέρουν παρά µόνο προσωρινές λύσεις. ∆εν νοµίζω ότι µπορούµε να περιµένουµε ότι θα οδηγήσουν στην οριστική 
λύση των προβληµάτων του συνωστισµού και των επιβαρύνσεων, εκτός άλλων και του περιβάλλοντος. 
 
Η παρούσα έκθεση ατενίζει πιο µακριά από το άµεσο µέλλον. Γι αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Lucas. Η αναφορά 
των γενικών όρων που πρέπει να πληρούν οι αεροµεταφορές από χωροταξική αλλά και περιβαλλοντική άποψη δεν 
αποτελεί περιττή πολυτέλεια. Για να γίνει αυτό όµως χρειάζονται κατάλληλες γνώσεις, αλλά και εναλλακτικές λύσεις. Επί 
του παρόντος θα πρέπει να σηµειωθεί αρκετή πρόοδος και στα δύο αυτά θέµατα. Όµως, αυτό δεν πρέπει να µας εµποδίσει 
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να χαράξουµε από τώρα κατευθυντήριες γραµµές για το µέλλον και να προσπαθήσουµε να τις προωθήσουµε σε διεθνή 
κλίµακα. Η έκθεση προσφέρει καλές συστάσεις κυρίως προς την κατεύθυνση της Επιτροπής. 
 
Παρά τη θετική µας προδιάθεση έναντι της έκθεσης, υπάρχουν ορισµένα σηµεία τα οποία, κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε 
να έχουν παραλειφθεί από αυτήν. Εννοώ τις τροπολογίες της πολιτικής οµάδας των Πρασίνων και των τοπικιστών, οι 
οποίες προξενούν µεν συναισθήµατα συµπάθειας πιστεύω, όµως, ότι τα θέµατα αυτά θα πρέπει να αφεθούν στα κράτη 
µέλη.  
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Peijs (PPE-DE). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο δεν θα µπορούσε να συνεχίσει τις εργασίες του αν δεν υπήρχαν 
οι αεροµεταφορές. Ορισµένοι δεν θα είχαν αντίρρηση αν συνέβαινε αυτό. Εµείς όµως χρειάζεται να συγκεντρώσουµε όλη 
µας την προσοχή στις επιπτώσεις που έχει για το περιβάλλον η ταχεία ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Θα ήθελα να τονίσω 
ορισµένα σηµεία. 
 
Κατά τη γνώµη µου, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τη διαδικασία ICAO. Μόνο σ� αυτόν τον διεθνή οργανισµό µπορούµε να 
µιλήσουµε για τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τους θορύβους που παράγουν τα αεροσκάφη. Όµως, πρέπει να 
είµαστε προσεκτικοί. Οι προτάσεις για τη θέσπιση νέων προτύπων έχουν σοβαρές συνέπειες για τον ευρωπαϊκό κλάδο των 
αεροµεταφορών. Συγκεκριµένα, η θέσπιση αυστηρότερων προτύπων από τα σηµερινά θα σήµαινε ότι από τα 3 300 
αεροσκάφη που αριθµεί σήµερα ο ευρωπαϊκός στόλος θα έπρεπε να αντικατασταθούν τα 1 067. Μια τόσο εσπευσµένη 
απόσυρση θα καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την αντικατάσταση µε νέα αεροσκάφη, εκτός των άλλων, λόγω της 
περιορισµένης παραγωγικής ικανότητας. Ας µην ξεχνάµε ότι έχουµε µόνο δύο κατασκευαστές. 
 
∆εν είναι δύσκολο να φανταστούµε τις συνέπειες για τις αεροµεταφορές στην Ευρώπη, οι οποίες θα υποχρεωθούν να 
εγκαταλείψουν ένα µέρος της αγοράς στους ανταγωνιστές τους και υπάρχουν πολύ σοβαρές αµφιβολίες αν κατ� αυτόν τον 
τρόπο θα εξυπηρετηθεί η ασφάλεια των µεταφορών. Επιπλέον, θα µειωθεί σηµαντικά η απασχόληση, µε όλα τα 
συνεπαγόµενα προβλήµατα. Οι τιµές των αεροµεταφορών θα αυξηθούν. Αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό θα εξυπηρετούσε 
ορισµένους, ας σκεφτούµε όµως ότι για όσους χρησιµοποιούν το αεροπλάνο για µικρές αποστάσεις, σε αντίθεση µε τα 
όσα είπε ένας συνάδελφος, τους οποίους θα θέλαµε πάρα πολύ να δούµε να παίρνουν το τρένο, δεν υπάρχει ακόµη 
πραγµατική εναλλακτική. 
 
Τα κράτη µέλη και ιδιαιτέρως η χώρα µου, η Ολλανδία, καθυστερούν πάρα πολύ µε την κατασκευή των γραµµών TGV 
που θα προσέφεραν µια πραγµατική εναλλακτική λύση για τις µετακινήσεις σε µικρές αποστάσεις. 
 
Πρέπει να ασκηθούν σηµαντικές πιέσεις στους κατασκευαστές αεροσκαφών ώστε να παράγουν καθαρότερους και 
λιγότερο θορυβώδεις κινητήρες Συνεπώς, τα νέα πρότυπα δεν µπορούν να αναβληθούν επ� άπειρον. Πρέπει να 
προσπαθήσουµε να κάνουµε κάτι σε διεθνή κλίµακα, αλλά η υποµονή µας έχει και όρια. 
 
Έρχοµαι, τέλος, στην κατασκευή αθόρυβων αερολιµένων. Πιστεύω ότι οι µετρήσεις πρέπει να είναι πραγµατικά 
αντικειµενικές και ότι δεν πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά στα παράπονα των περιοίκων. Πρέπει να θεσπιστούν 
διεθνή πρότυπα, αλλά µερικοί αερολιµένες που δεν προξενούν ενοχλήσεις στους περιοίκους πρέπει να εξαιρεθούν για να 
µην εµποδιστεί η ανάπτυξή τους.  
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Ojeda Sanz (PPE-DE). � (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πιστεύω πως όλοι είµαστε πεπεισµένοι ότι έχουµε την 
υποχρέωση, έχουµε το καθήκον να προστατεύσουµε το περιβάλλον και να συµβάλουµε στη βιώσιµη ανάπτυξη µε µία 
περιβαλλοντική πολιτική που, µετά την Συνθήκη του Άµστερνταµ, έχει αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία. 
 
Συµφωνώ µε την Επιτροπή σχετικά µε την επεξεργασία αυστηρότερων κανονισµών για τον θόρυβο και επίσης για την 
θέσπιση µεταβατικών διατάξεων για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των περιφερειών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ηχορύπανσης. Θεωρούµε επίσης απαραίτητο στην 33η συνέλευση της ΙCΑΟ, το φθινόπωρο του 2001, να συµµετάσχουµε 
ενωµένοι και να µιλήσουµε µε µία φωνή, επειδή η ισχύς είναι βεβαίως εν τη ενώσει και είναι πολύ απαραίτητη σε τόσο 
σηµαντικά θέµατα όπως η αύξηση της αυστηρότητας των διατάξεων κατά του θορύβου. Θα ήταν επίσης σηµαντικό να 
ζητήσουµε από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη θέσπιση οικονοµικών κινήτρων µε στόχο την επίτευξη 
ορισµένης µείωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
Φυσικά, αυτό µε το οποίο δεν είµαστε σύµφωνοι είναι η µονοµερής θέσπιση τελών για την κηροζίνη, επειδή µια 
µονοµερής απόφαση, χωρίς την υποστήριξη της ΙCΑΟ, θα είχε ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον, θα δηµιουργούσε 
προβλήµατα νοµικής φύσεως, θα ήταν επιβλαβής για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών 
και, κατά συνέπεια, για τους χρήστες λόγω της αύξησης των ναύλων. Θα ήταν επίσης σηµαντικό, πριν να ληφθεί 
οποιαδήποτε απόφαση για την επιβολή φόρων στην αεροπορική βιοµηχανία, να πραγµατοποιηθεί µία µελέτη για το 
κόστος και το όφελος που θα είχαν αυτά τα µέτρα. 
 
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την σηµασία που θα είχε για τη µείωση των ρυπογόνων παραγόντων µια αποτελεσµατική 
διαχείριση της αεροπορικής βιοµηχανίας, µε έµφαση στη βελτίωση της διαχείρισης των αερολιµένων και σαφή στόχο τη 
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δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, πράγµα µε το οποίο ασφαλώς θα συµβάλλαµε επίσης στη µείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  
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Vatanen (PPE-DE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συγχαίρω την κυρία Lucas για την έκθεσή της. 
∆ιευκρινίζω: για την αρχική µορφή της έκθεσής της. Έχει δίκιο που επιµένει ότι µε τη συνεχή και ταχεία ανάπτυξη των 
αεροµεταφορών πρέπει να ληφθούν µέτρα για τον έλεγχο των επιπτώσεων της. Η µείωση των εκποµπών και η µείωση του 
θορύβου είναι σταθερή ανάπτυξη. Η έκθεση έλαβε εξάλλου την οµόφωνη υποστήριξη της οµάδας µας. Οι τροποποιήσεις 
που έγιναν όµως είχαν ως αποτέλεσµα να πεταχτούν τα καλά µαζί µε τα κακά. 
 
Η έκθεση µε την αρχική της µορφή ήταν η λογική συνέχεια της προηγούµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, αλλά αν 
υιοθετηθούν οι τροπολογίες, θα δηµιουργηθούν µεγάλες οικονοµικές απώλειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν κάνει επενδύσεις ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγµα, η προθεσµία για την 
εφαρµογή ενός συστήµατος µείωσης του θορύβου είναι πολύ µακρινή. Από την απόφαση έως την ολοκλήρωση του έργου 
µπορούν να περάσουν έως και δυο χρόνια. Τώρα όµως, τα εξαιρετικά αεροσκάφη που έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε το 
κεφαλαίο 3, θα έπρεπε να καταστραφούν µετά από τέσσερα χρόνια. 
 
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Κοινότητας πρέπει να µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη στην νοµοθεσία, διότι η συνεχής 
αλλαγή στόχων καταστρέφει τα µακροπρόθεσµα σχέδια. Τα έξοδα που δηµιουργούνται από αυτό εξασθενούν την 
ανταγωνιστικότητα των αεροµεταφορών της κοινοτικής ζώνης σε σχέση µε τις εξωκοινοτικές και την ίδια στιγµή 
δυσχεραίνουν την εγκατάσταση µιας πιο φιλικής περιβαλλοντικά τεχνολογίας στις αεροπορικές εταιρίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πού βρίσκεται η οικονοµική λογική όταν στο όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτείται να 
αντικατασταθούν αεροσκάφη σε καλή λειτουργία και κατάσταση µε νέα τεχνολογία; Αυτή η ενέργεια αντιθέτως 
επιβαρύνει το περιβάλλον, επειδή η παραγωγή των υλικών και των αεροσκαφών πρέπει να γίνει προτού ολοκληρωθεί 
οικονοµικά η ζωή των στόλων. Επίσης, η καταστροφή των αεροσκαφών που είναι σε καλή κατάσταση επιβαρύνει το 
περιβάλλον. Η πλήρης νοµοθετική επαναρύθµιση για τη µείωση του θορύβου των αεροσκαφών πρέπει να γίνει σε 
παγκόσµιο πλαίσιο, και υπό την αιγίδα της ICAO. Η µακροπρόθεσµη πολεοδοµία και χωροταξία διαδραµατίζουν ως εκ 
τούτου επίσης καθοριστικό ρόλο. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η αύξηση της φορολόγησης των καυσίµων των εναέριων µεταφορών θα 
αποτελούσε µία πρόσθετη επιβάρυνση για τους κατοίκους των αραιοκατοικηµένων περιοχών. Ο δρόµος για µακριά είναι 
µακρύς.  
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De Palacio, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, καταρχάς θέλω να συγχαρώ την κ. Lucas για την έκθεση που 
αποτελεί σήµερα τη βάση της συζητήσεώς µας. Όπως γνωρίζουµε όλοι, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
αεροµεταφορών αποτελούν τελευταία θέµα µεγίστου ενδιαφέροντος. 
 
Σε τοπικό επίπεδο, οι συζητήσεις σχετικά µε την επέκταση των αεροδροµίων καθορίζονται όλο και περισσότερο από 
περιβαλλοντικές επιταγές που αφορούν τον περιορισµό των θορύβων και την βελτίωση της ποιότητας του αέρα κοντά στα 
αεροδρόµια. Πολλοί πολίτες που ζουν σε αυτές τις περιοχές πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα για 
να βελτιωθεί η κατάστασή τους και αυτό ακριβώς απαιτούν. Εξάλλου, η µακροπρόθεσµη συµβολή των αερίων που 
προέρχονται από τις εναέριες µεταφορές, όπως και η συµβολή άλλων ειδών εκποµπών, στην αλλαγή του κλίµατος είναι 
σήµερα, αναµφισβήτητα, αιτία ανησυχίας σε όλον τον κόσµο. 
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα των αεροµεταφορών από 
περιβαλλοντική σκοπιά και µε τρόπο σφαιρικό και συνεκτικό, δηλαδή πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις πτυχές που 
αφορούν την δραστηριότητα των αεροµεταφορών. 
 
Πρέπει να προσπαθήσουµε να συµβιβάσουµε συµφέροντα που δεν είναι πάντα εύκολο να συµβιβαστούν, επειδή γύρω από 
τις αεροµεταφορές υπάρχουν οικονοµικά συµφέροντα που διακρίνονται από το υψηλό κόστος επένδυσης, το οποίο απαιτεί 
µακροχρόνια περίοδο χρήσης για την απόσβεσή του. Επί παραδείγµατι, ένα αεροπλάνο απαιτεί πολύ µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής από άλλα είδη επενδύσεων για να έχει την κατάλληλη απόσβεση. Γι αυτό, χρειάζεται σταθερό επιχειρησιακό 
περιβάλλον, χωρίς διακυµάνσεις ή τροποποιήσεις που να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και που θα είχαν ολέθριες 
οικονοµικές επιπτώσεις στη λειτουργία των αεροπορικών επιχειρήσεων. 
 
Ένας τοµέας µε µεγάλη ανάπτυξη, που βασίζεται σε πανάκριβες τεχνολογίες, επηρεάζει άµεσα την απασχόληση σε 
συναφείς τοµείς, όπως οι τοµείς της έρευνας και της βιοµηχανίας, και επίσης ο τουριστικός. Κατά τη γνώµη µου, το να 
προσπαθούµε να προστατεύσουµε το περιβάλλον απλά και µόνο αναχαιτίζοντας την ανάπτυξη των τοµέων της 
αεροναυπηγικής και της αεροπορικής βιοµηχανίας δεν είναι έγκυρη επιλογή που θα µπορούσαµε να ακολουθήσουµε. 
Ποιός όµως αµφιβάλλει ότι οι πολίτες, όχι µόνο αυτοί που γειτονεύουν και που υποφέρουν πιο άµεσα από ορισµένα είδη 
ρύπανσης, όπως η ηχορύπανση ή ακόµη και οι εκποµπές, αλλά γενικότερα όλοι οι πολίτες που θέλουν ποιότητα ζωής και 
βιώσιµη ανάπτυξη, έχουν το δικαίωµα να απαιτούν από εµάς δράσεις και κινήσεις που θα διασφαλίζουν αυτόν τον τρόπο 
ανάπτυξης, ο οποίος πρέπει να αποτελεί το ευρωπαϊκό πρότυπο. 
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Στην ανακοίνωσή της για τις εναέριες µεταφορές και το περιβάλλον, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η αεροπορική 
βιοµηχανία θα πρέπει να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας των νέων 
αεροσκαφών που θα κατασκευάζονται. Αν διατηρηθεί ο σηµερινός ρυθµός ανάπτυξης, δεν θα υπάρξουν οι απαραίτητες 
βελτιώσεις που θα µας επιτρέψουν να αντισταθµίσουµε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, 
θα επιφέρει η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας. Γνωρίζω ότι τη δήλωση αυτή δεν την καλοδέχονται πολλοί από τον 
τοµέα αυτόν, αναµφισβήτητα όµως µακροπρόθεσµα δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης, 
αν δεν θέλουµε οι εναέριες µεταφορές να µετατραπούν σε θύµα της επιτυχίας τους. 
 
Όµως η Επιτροπή γνωρίζει επίσης ότι ο κλάδος των εναέριων µεταφορών έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι πριν να 
εφαρµοστούν µέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί µια σοβαρή και εις βάθος µελέτη των 
οικονοµικών και των κοινωνικών επιπτώσεων που θα έχουν αυτά τα µέτρα. Έχω την εντύπωση ότι σήµερα αυτοί που 
ανησυχούν περισσότερο για το περιβάλλον αποδέχονται σιγά-σιγά, αλλά όλο και περισσότερο, το γεγονός ότι για την 
ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη την ισορροπία µεταξύ 
κόστους και αποτελεσµατικότητας των προτεινοµένων µέτρων. 
 
Η έκθεση που έχουµε ενώπιόν µας προβλέπει αυτές τις ουσιώδεις πτυχές και λαµβάνει υπόψη τόσο την ανάγκη ενίσχυσης 
της προστασίας του περιβάλλοντος πέραν των προσπαθειών ρουτίνας όσο και τον παράγοντα της ανάλυσης της 
αποδοτικότητας. Θέλω δε να ευχαριστήσω την κ. Lucas για την προσπάθεια ελαστικότητας που κατέβαλε, αφού µέσα από 
τις τροπολογίες της καθίσταται σαφές ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που εκείνη θα επιθυµούσε ως έκθεση, αλλά αναζητεί ένα 
συµβιβασµό που θα επιτρέπει την έγκριση από το Κοινοβούλιο. Επί παραδείγµατι, αυτά που λέει για την κηροζίνη µου 
φαίνονται λογικός τρόπος τοποθέτησης αυτού του προβλήµατος, που αναµφισβήτητα δεν µπορεί να επιλυθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά συνολικότερα στα πλαίσια της παγκόσµιας αεροπλοΐας και της ΙCΑΟ. 
 
Επειδή ακριβώς εκεί, κύριοι βουλευτές, στον κλάδο της αεροπλοΐας, στη βιοµηχανία όπου η παγκοσµιοποίηση είναι πιο 
έκδηλη από οποιαδήποτε άλλη, εκεί πρέπει να επιλύσουµε αυτά τα θέµατα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για 
την υποστήριξη που δίνει στην έκθεση της στην Επιτροπή και να πω ότι βρισκόµαστε σε ένα δύσκολο στάδιο της 
συζήτησης για νέους κανονισµούς σχετικά µε τον θόρυβο και για διατάξεις που θα αποκλείουν σταδιακά τα πιο θορυβώδη 
αεροσκάφη, στα πλαίσια της. 
 
Έχουµε εκδηλώσει επανειληµµένα την προτίµησή µας για µία λύση διεθνούς χαρακτήρα για τα προβλήµατα αυτά και η 
Επιτροπή µπόρεσε να διαπιστώσει µε ικανοποίηση τη θετική εξέλιξη της θέσεως των Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε 
την διαδικασία τυποποίησης που λαµβάνει χώρα στην ΙCΑΟ. Πρέπει να πω ότι ο κανονισµός για τα επονοµαζόµενα 
�hushkits�, σχετικά µε τα πιο θορυβώδη αεροσκάφη, που υιοθέτησε στο παρελθόν το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η 
Επιτροπή στηριζόταν ακριβώς στο ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες είχαν υιοθετήσει µονοµερώς µέτρα στο περιθώριο της 
ΙCΑΟ. ∆εν χωρά αµφιβολία ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της ΙCΑΟ. 
 
Θα ολοκληρώσουµε τον συντονισµό των δράσεων των διάφορων κρατών µελών στο πλαίσιο της CAEP, αφού είναι και 
επίσηµα µέλη της ΙCΑΟ, και ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως ο ενιαίος εναέριος χώρος, στον 
οποίο αναφέρθηκε ο κ. Ojeda, που ασφαλώς θα έχει συνέπειες για την εξοικονόµηση κηροζίνης, εάν µπορέσει να 
εφαρµοσθεί, και για τη βελτίωση των συστηµάτων διανοµής και γενικότερα διαχείρισης των �slots�. 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι για την επίτευξη ενός ρεαλιστικού, 
ελαστικού και αποδεκτού από όλους κειµένου. Αναµένουµε την ψήφο του Κοινοβουλίου, την οποία η Επιτροπή ασφαλώς 
θα λάβει σοβαρά υπόψη της.  
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Πρόεδρος. � Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.  
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Ελαστικά των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (Α5-0218/00), εξ ονόµατος της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, σχετικά µε την κoινή θέση η οποία 
καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί 
τροποποιήσεως της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων 
τους και µε την εγκατάστασή τους σ� αυτά [(C5-0220/2000 � 1997/0348(COD)] (Εισηγητής: κ. De Roo).  
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De Roo (Verts/ALE), εισηγητής. � (NL) Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε για το θόρυβο των ελαστικών µηχανοκινήτων οχηµάτων. 
Ο θόρυβος είναι ένα υποβαθµισµένο πρόβληµα από την άποψη του περιβάλλοντος και της υγείας. Το ένα τρίτο των 
πολιτών της Ευρώπης έχει πρόβληµα µε το θόρυβο και παραπονείται γι αυτό. Πριν από δέκα χρόνια, το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 25%. Συνεπώς, το πρόβληµα του θορύβου επιδεινώνεται, ιδιαιτέρως στις οδικές και τις εναέριες µεταφορές. 
Κακώς δεν αντέδρασε στην πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο στις άτολµες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για 
παράδειγµα, στην πρόταση της Επιτροπής δεν υπήρχε ρήτρα επανεξέτασης, ενώ υπάρχει σε όλες τις προτάσεις της για το 
περιβάλλον. Όχι όµως σ� αυτήν. Αυτό δεν πρέπει να µας κάνει ν� απορούµε για την πρόταση που κατάρτισε η Γ∆ 
Βιοµηχανίας. Κακώς εξετάστηκε το θέµα αυτό στο Συµβούλιο από τους υπουργούς οικονοµικών και εσωτερικής αγοράς. 
Έπρεπε να έχει εξεταστεί από τους υπουργούς περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, µε ψήφους 32 υπέρ και 10 
κατά, κατέθεσε 4 τροπολογίες. Για τα απλά µηχανοκίνητα οχήµατα προτείνουµε να µειωθεί το όριο κατά 2 ντεσιµπέλ. Το 
ανεξάρτητο ίδρυµα ερευνών της Γερµανίας TÜV έλεγξε τα ελαστικά που κυκλοφορούν στην αγορά και διαπίστωσε ότι 
όλα πληρούν τα δειλά όρια θορύβου που έθεσε το Συµβούλιο. Η µείωση κατά 2 decibel είναι τεχνικά εφικτή χωρίς να 
θιγεί η ασφάλεια. Αυτό επιβεβαιώνουν ειδικοί του σουηδικού ιδρύµατος για την ασφάλεια των οδικών µεταφορών. Για τα 
ηµιφορτηγά και τα φορτηγά η κοινοβουλευτική επιτροπή προτείνει επίσης 2 ντεσιµπέλ λιγότερο. Τα οχήµατα αυτά 
παράγουν περισσότερο θόρυβο από τα απλά. Γι αυτό και έχει ιδιαίτερη σηµασία να υπάρξει πρόοδος στο σηµείο αυτό και 
ελπίζω ότι θα υπάρξουν ορισµένοι συνάδελφοι της παράταξης των Χριστιανοδηµοκρατών που θα υπερψηφίσουν την 
πρόταση. Η βιοµηχανία ελαστικών έχει προθεσµία έως τον Οκτώβριο του 2005 να συµµορφωθεί µε τα αυστηρότερα όρια 
θορύβου. Νοµίζω ότι ο χρόνος είναι υπεραρκετός. Βεβαίως, για να περιοριστεί ο θόρυβος στις οδικές µεταφορές πρέπει να 
γίνουν περισσότερα πράγµατα. Η αθόρυβη άσφαλτος, όπως λένε οι Φλαµανδοί φίλοι µας, ή ΥΑ, υδροπερατό 
ασφαλτόµειγµα, όπως λέµε στις Κάτω Χώρες, είναι 20 ντεσιµπέλ πιο αθόρυβη από την πλακόστρωτη άσφαλτο. ∆εν 
υπάρχουν πλέον πλακόστρωτα στους αυτοκινητοδρόµους µας, όµως µια µείωση κατά 3 έως 5 ντεσιµπέλ µπορεί να 
επιτευχθεί µε τη χρήση αθόρυβης ασφάλτου παντού. Στην οδηγία για το θόρυβο θα επανέλθουµε στα προβλήµατα αυτά. Ο 
συνδυασµός της αθόρυβης ασφάλτου µε αθόρυβα ελαστικά θα απέφερε µείωση του θορύβου κατά 6 ντεσιµπέλ. Αυτό ίσως 
να µην φαίνεται πολύ, πρέπει όµως να αναλογιστούµε ότι η κλίµακα ντεσιµπέλ είναι λογαριθµική. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
θόρυβος µπορεί να περιοριστεί κατά 50% χωρίς µείωση της κυκλοφορίας. Τα αυτοκίνητα οχήµατα συνεπάγονται πάρα 
πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια, το ΕΚ προώθησε τη χρήση των καταλυτών 
πρώτης γενιάς και πριν από δύο χρόνια των καταλυτών δεύτερης γενιάς στην έκθεση Langen/Hautala για το πρόγραµµα 
auto/oil. Έτσι, το 2005 και το 2007 η ατµοσφαιρική ρύπανση από ιδιωτικής χρήσης και από φορτηγά οχήµατα θα 
περιοριστεί αντιστοίχως κατά 70 έως 90%. Με την έκθεση Florenz πετύχαµε µια καλή ρύθµιση για την ανακύκλωση 
παλαιών οχηµάτων. Εναποµένουν δύο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα. Το πρώτο είναι ο θόρυβος, για το οποίο είπα ήδη αρκετά, και το δεύτερο οι εκποµπές CO2, το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Όσον αφορά το CO2, η Επιτροπή Περιβάλλοντος προτείνει να υποβληθεί από την Επιτροπή 
νοµοθετική πρόταση για να µειωθεί η αντίσταση κύλισης των ελαστικών κατά 5%. Αυτό σηµαίνει µείωση και της 
κατανάλωσης καυσίµων κατά 5%. Επ� αυτού θα θέλαµε µια θετική αντίδραση εκ µέρους της Επιτροπής.  
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Florenz (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, εµένα προσωπικώς µου είναι αδιάφορο σε ποια Γενική 
∆ιεύθυνση θα συζητηθεί η οδηγία. ∆εν είµαι νοµικός, δεν µπορώ να το κρίνω. Το βέβαιο είναι πως µέχρι τώρα δεν 
αντιµετωπίστηκαν όπως έπρεπε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η αυτοκινητοβιοµηχανία και η βιοµηχανία ελαστικών τις 
τελευταίες µάλιστα τρεις µέρες, επεσήµαναν στο Kοινοβούλιο, πως είναι σε θέση να κάνουν το µεν ή το δε, ειδικά για τα 
ελαστικά αυτοκινήτων. 
 
Για την οµάδα µου σήµερα το ερώτηµα δεν είναι τόσο, αν πρόκειται για 3, 4 ή 1 ντεσιµπέλ, θέλουµε όµως να 
καταστήσουµε σαφές πως θέλουµε να διατηρήσουµε την πίεση για δράση στη βιοµηχανία ελαστικών, διότι πρέπει να 
κάνουν περισσότερα. Άλλωστε, η βιοµηχανία λιπαντικών αυτοκινήτων, η αυτοκινητοβιοµηχανία και ο κλάδος της 
ανακύκλωσης επέτρεψαν να γίνουν πολλά στον τοµέα των ατοµικών µεταφορών. Η βιοµηχανία ελαστικών απείχε. Αυτό 
το έδαφος θέλουµε τώρα να καλύψουµε. Αναµφίβολα θα χρειαστεί κάποτε να µιλήσουµε και για διαφορετική επίστρωση 
για τους δρόµους στην Ευρώπη. 
 
Πιστεύω, πως εδώ το κρίσιµο είναι η θετική πίεση. Και θα ήθελα αµέσως να προλάβω ορισµένους συναδέλφους, οι οποίοι 
εµφανίζονται πότε-πότε εδώ χαριεντιζόµενοι και λένε ότι ο Florenz θέλει 2 ντεσιµπέλ λιγότερα, δέχεται όµως 10 µέτρα 
µεγαλύτερο διάστηµα τροχοπέδησης. Φυσικά και θέλουµε να διατηρήσουµε τις προδιαγραφές, Προσµένουµε καινοτοµία. 
Αναµένουµε την πρόσληψη από τη βιοµηχανία ελαστικών νέων µηχανολόγων-µηχανικών για να ανταποκριθεί επιτέλους 
στις θεµιτές απαιτήσεις των πολιτών, που θέλουν µικρότερη έκθεση στο θόρυβο στις οικιστικές ζώνες. Πρόκειται για ένα 
καθήκον το οποίο εµείς αναλάβαµε και προσβλέπω στην προθυµία για συνεργασία της Επιτροπής. Είναι δυνατόν, και θα 
δούµε, σε ένα, δύο χρόνια, πως η βιοµηχανία µπορεί να επιτύχει τους στόχους µας ως το 2005. Αν αυτό δε γίνεται, θα 
είµαι πρώτος πρόθυµος να οµολογήσω, ότι πρέπει να οροθετήσουµε ένα κάπως µεγαλύτερο πλαίσιο. Αλλά οι πιέσεις για 
ανάληψη δράσης είναι απαραίτητες και γι΄ αυτό θα αγωνιστούµε αυτές τις ηµέρες.  
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Lange (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι γνωστό ότι δεν είστε και τόσο δύσπιστος απέναντι στο 
αυτοκίνητο και ότι µάλιστα σας αρέσει η οδήγηση. Θα ήταν λοιπόν πολύ όµορφο να έκανε το αυτοκίνητο σας 40% 
λιγότερο θόρυβο και ταυτόχρονα να κατανάλωνε 5% λιγότερα καύσιµα και έτσι να εκπέµπει λιγότερο CO2 - µόνο και 
µόνο χάρη σε καινούργια ελαστικά. Αυτό τον δρόµο πρέπει να ακολουθήσουµε. 
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Υπάρχουν ήδη ελαστικά, τα οποία, όσον αφορά το θόρυβο από την κύλιση στο οδόστρωµα, αλλά και την αντίσταση 
κύλισης, η οποία ευθύνεται για την κατανάλωση και τις εκποµπές CO2, βρίσκονται σε επίπεδα κατά πολύ χαµηλότερα από 
την κοινή θέση. Υπάρχουν µάλιστα ελαστικά στα οποία στη Γερµανία απονέµεται ο Γαλάζιος Άγγελος, ένα 
περιβαλλοντικό σήµα, λόγω της υποδειγµατικά χαµηλής ηχορύπανσης και κατανάλωσης. Αυτά τα ελαστικά δεν είναι 
λιγότερο ασφαλή. Αντιθέτως ! Μάλιστα, ελαστικά της Michelin και της Dunlop έχουν ακόµη και συντοµότερη απόσταση 
τροχοπέδησης και παραµένουν αθόρυβα και µε χαµηλή κατανάλωση. Αναρωτιέµαι, λοιπόν, γιατί το Κοινοβούλιο δεν 
µπόρεσε να βρει το θάρρος να πει: ό,τι έχει επιτύχει η τεχνολογία ήδη, απαιτούµε να ισχύει ως το 2005 για όλα τα 
ελαστικά, ειδικότερα για τα ελαστικά για ιδιωτικά αυτοκίνητα. 
 
Γι΄αυτό θα ήθελα ρητά να παρακαλέσω να εγκρίνουµε την Τροπολογία 1 µε την οποία, εκτός από το θόρυβο από την 
κύλιση στο οδόστρωµα, ζητούµε και οριακή τιµή για την αντίσταση κύλισης και ιδιαίτερα την Τροπολογία 2 - πιο 
αθόρυβα ελαστικά. Λάβετε υπόψη, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν πρόκειται για το τέλος των διαπραγµατεύσεων. 
Προχωρούµε σε διαπραγµατεύσεις στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής µε το Συµβούλιο, και µετά θα δούµε τι θα προκύψει. 
Αλλά πρέπει να έχουµε περιθώριο ελιγµών.  
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Helmer (PPE-DE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω να θίγω το θέµα του θορύβου από τα ελαστικά οχηµάτων, θα 
ήθελα να θέσω ένα γενικότερο ζήτηµα στην Επιτροπή. Υποβάλλει ένα υπερβολικά µεγάλο αριθµό νοµοθετικών σχεδίων 
µε αποτέλεσµα η ποιότητα να είναι συνήθως αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας. Συζητάµε για µείωση της ποσότητας 
και αύξηση της ποιότητας. Στην πραγµατικότητα, κάνουµε περισσότερα και τα κάνουµε χειρότερα. 
 
Ας γυρίσουµε τώρα στα ελαστικά οχηµάτων. Όταν ήλθα στην παρούσα Συνέλευση, δεν φαντάστηκα ότι θα κατέληγα να 
υπερασπίζω τη θέση της Επιτροπής - και όµως η Επιτροπή έκανε το καθήκον της. Προέβη σε διαβουλεύσεις µε τη 
βιοµηχανία. Υπέβαλε πρόταση που θέτει φιλόδοξους, αλλά εφικτούς στόχους, οι οποίοι προστατεύουν το περιβάλλον ενώ 
λαµβάνουν υπόψη τους και τα συµφέροντα των οδηγών και των κατασκευαστών ελαστικών. 
 
Ορισµένοι από τους συναδέλφους µας προσπαθούν να υπονοµεύσουν το εν λόγω προσεγµένο έργο ζητώντας µειώσεις των 
ντεσιµπέλ βάσει αυθαίρετων και επιπόλαιων υπολογισµών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία 
τους είναι εφικτά, σε άλλες όχι. Ωστόσο, δεν έλαβαν υπόψη τους ότι οι αλλαγές στις προδιαγραφές παραγωγής ελαστικών 
δεν έχουν επιπτώσεις µόνο στο θόρυβο, αλλά και στο κράτηµα, την ασφάλεια, την οικονοµία στα καύσιµα, το κόστος και 
τη διάρκεια ζωής. Μπορεί να καταλήξουν να έχουν περισσότερο αθόρυβα ελαστικά τα οποία είναι ακριβά, φθείρονται 
γρήγορα και δεν προσφέρουν γερό κράτηµα, κάνοντας πιο εύκολη την πρόσκρουση σε δέντρα ! 
 
Ας µιλήσουµε ξεκάθαρα. Οι περισσότεροι οδηγοί θα πεθάνουν εάν ψηφιστούν οι τροπολογίες του κ. de Roo. Οι 
ψηφοφόροι που εκπροσωπώ δεν θα µας ευχαριστήσουν. Είµαστε υπερβολικά αυστηροί. Έργο µας είναι να θέσουµε ευρύ 
νοµοθετικό πλαίσιο για το δηµόσιο συµφέρον. Αντίθετα, επιδιώκουµε τη µικρό-διαχείριση ενός ιδιαίτερα τεχνικού και 
πολύπλοκου βιοµηχανικού προγράµµατος ανάπτυξης, κάτι για το οποίο δεν διαθέτουµε ούτε τον χρόνο ούτε τα προσόντα. 
Καλώ τους συναδέλφους µου να απορρίψουν τις τροπολογίες και να στηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής.  
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Bowe (PSE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την εν λόγω πρόταση. Έχει καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια, οι 
τροπολογίες των συναδέλφων µου κ. de Roo και κ. Lange κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Από την πρώτη δηµοσίευση 
της εν λόγω οδηγίας το 1997, οι κατασκευαστές προέβησαν σε ενέργειες προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις 
προδιαγραφές της Επιτροπής. Κατανοώ την επιθυµία του συναδέλφου µου, του κ. de Roo, να διευρύνει τα πρότυπα. 
Ωστόσο, πρέπει να εκφράσω µια επιφύλαξη. 
 
Κατά πρώτον, οι προδιαγραφές των ελαστικών δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα. Η µορφή του οδοστρώµατος είναι το ίδιο 
σηµαντική και υπό ιδιάζουσες συνθήκες, όπως οι εστίες θορύβου σε αστικές περιοχές, ίσως είναι περισσότερο σηµαντική 
σε σχέση µε την προσπάθεια αλλαγής των προδιαγραφών των ελαστικών. Σε πολλές περιπτώσεις, η καλύτερη λύση είναι 
η αλλαγή του οδοστρώµατος και όχι των προδιαγραφών των ελαστικών. 
 
Κατά δεύτερον � και κατά τη γνώµη µου µείζονος σηµασίας � είναι η ανάγκη εξισορρόπησης του προβλήµατος του 
θορύβου των ελαστικών και της ασφάλειας των ελαστικών. Απόψε, ενώ προσπαθούµε να θεσπίσουµε νέες προδιαγραφές 
για τα ελαστικά ώστε να µειώσουµε τον θόρυβό τους, δεν κάνουµε καµία πρόοδο σχετικά µε τις προδιαγραφές για το 
κράτηµα ή τον τρόπο κύλισης των ελαστικών στο οδόστρωµα. Παρά τις ορθές και σοβαρές προτάσεις που έθεσε το 
Ηνωµένο Βασίλειο πριν από αρκετό καιρό, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε αυτές ή δεν έχουν ληφθεί 
σοβαρά υπόψη . 
 
Η έλλειψη συµφωνίας µας για τα πρότυπα ασφάλειας των ελαστικών επιφέρει ένα απαράδεκτο επίπεδο αβεβαιότητας 
σχετικά µε το εν λόγω ζωτικό θέµα. Γι� αυτό το λόγο, µε ανησυχούν ιδιαίτερα οι ενδεχόµενες επιπτώσεις των 
τροπολογιών αρ. 3 και 4 και της επίδρασής τους στην ασφάλεια των ελαστικών, ιδίως για οχήµατα όπως τα λεωφορεία και 
τα φορτηγά. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω ότι, προσωπικά, δεν δύναµαι να 
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υποστηρίξω τις τροπολογίες αρ. 3 και 4 του κ. de Roo. Του προτείνω ότι είναι πρώιµες και θα ζητούσα από την Επιτροπή 
να τις απορρίψει.  

3-375 

Vatanen (PPE-DE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ τον κ. de Roo για το έργο του. Η µείωση όλων 
των ηχητικών οχλήσεων είναι σηµαντικό πράγµα για την υγεία και την ευηµερία των ανθρώπων. Για αυτό τον λόγο, 
υποστηρίζω θερµά την πρόταση Επιτροπής για τον θόρυβο που δηµιουργούν τα ελαστικά των αυτοκινήτων. ∆εν είµαι σε 
καµία περίπτωση εκπρόσωπος της βιοµηχανίας ελαστικών, αλλά επειδή  έχω παρακολουθήσει από πολύ κοντά τον εν 
λόγω τοµέα, θέλω να εκφράσω την ανησυχία µου για τα πιθανά αποτελέσµατα των τροπολογιών. 
 
Η βιοµηχανία ελαστικών είναι ένας τοµέας σκληρού διεθνούς ανταγωνισµού που βασίζεται σε πολύ προηγµένη εργασία 
έρευνας και ανάπτυξης και λόγω της φύσης της τεχνολογίας των ελαστικών η ανάπτυξη του τοµέα γίνεται µε µικρά. αλλά 
σταθερά βήµατα. Η κατάσταση γίνεται όµως αβάσταχτη αν επιδιώκονται πολύ ραγδαίες αλλαγές, όπως φαίνεται πως 
συµβαίνει τώρα. Προχωρώντας πολύ γρήγορα, δηµιουργούνται µεγάλα τεχνικά προβλήµατα και επιπλέον έξοδα για την 
βιοµηχανία και αυτά φαίνονται αµέσως στις τιµές των προϊόντων. Ο καταναλωτής είναι πάντα αυτός που πληρώνει. Μια 
επαρκής µεταβατική περίοδος επιτρέπει να διασφαλισθεί ο συνυπολογισµός των νέων κανόνων κατά τη φάση του 
σχεδιασµού των ελαστικών. Κάθε άλλη πορεία θα ήταν απλώς χάσιµο χρηµάτων, επειδή η ανάπτυξη ενός καινούργιου 
µοντέλου ελαστικών απαιτεί συνήθως από τρία έως τέσσερα χρόνια. 
 
Το θέµα γίνεται ακόµα πιο περίπλοκο εξαιτίας του γεγονότος ότι το ελαστικό είναι πολύ ευαίσθητο λόγω της ισορροπίας 
των χαρακτηριστικών του. ∆εν είναι απλά µαύρο και στρογγυλό, όπως νοµίζει ο απλός άνθρωπος. Η βελτίωση µιας από 
τις ιδιότητές του, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις υπόλοιπες, όποτε ο σχεδιασµός ενός ελαστικού είναι υπόθεση 
βελτιστοποίησης των συµβιβασµών. Για παράδειγµα, ένα φαρδύ ελαστικό κρατάει καλά στην άσφαλτο και χάνει εύκολα 
το κράτηµά του στο νερό. Στο χιόνι όµως κρατάει καλύτερα ένα λεπτό ελαστικό. Αν βελτιώσουµε σηµαντικά τις ιδιότητές 
του θορύβου, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά το κράτηµα σε βρεγµένο οδόστρωµα. 
 
Θέλω οι συγγενείς µου, πάνω από όλα, να οδηγούν µε ασφαλή ελαστικά. Ελπίζω ότι η βιοµηχανία των ελαστικών και οι 
νοµοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συµφωνήσουν και θα φτιάξουν µαζί ένα πρόγραµµα που θα εξυπηρετεί τους 
στόχους της έκθεσης.  

3-376 

Liikanen, Επιτροπή . - Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση οδηγίας στοχεύει στη µείωση του θορύβου κύλισης των 
ελαστικών στο δρόµο χωρίς να θυσιάζει την επαφή µε το οδόστρωµα και, εποµένως, την ασφάλεια στο κράτηµα και το 
φρενάρισµα στο δρόµο. 
 
Κατά την προετοιµασία της πρότασης, η Επιτροπή ήρθε σε επαφή µε πολλούς φορείς, ανεξάρτητους από την 
αυτοκινητοβιοµηχανία, οι οποίοι συνεργάστηκαν επί µακρόν µε τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών για να βρουν 
ένα επαρκές επίπεδο σοβαρότητας εκφρασµένο σε ντεσιµπέλ για τις διάφορες κατηγορίες ελαστικών αυτοκινήτων, 
ηµιφορτηγών, και φορτηγών. 
 
Χάρη σε αυτήν την ευρεία προκαταρκτική διαβούλευση των εµπειρογνωµόνων, τα κράτη µέλη ενέκριναν οµόφωνα, σε 
κοινή θέση, το επίπεδο σοβαρότητας που επέλεξε η πρόταση. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε την ικανοποίησή 
του για το βαθµό σοβαρότητας της πρότασης και δεν πρότεινε τροπολογίες. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί εκ των προτέρων ότι η ποιότητα του οδοστρώµατος είναι σε µεγάλο βαθµό, έως και κατά 6 
ντεσιµπέλ, υπεύθυνη για το θόρυβο που δηµιουργείται από την επαφή των ελαστικών. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι 
η Επιτροπή συνεχίζει τη δράση της, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, για την καταπολέµηση των διαφόρων πηγών 
θορύβου, καλύπτοντας το σύνολο των τοµέων δραστηριότητας της Ένωσης. 
 
Τώρα, στη δεύτερη ανάγνωση, κατατέθηκαν 4 τροπολογίες. Οι τροπολογίες 2, 3 και 4 προτείνουν τη µείωση των 
κατώτερων τιµών κατά 2 ντεσιµπέλ. Εάν εφαρµοστεί σήµερα µία τέτοια µείωση κατά 2 ντεσιµπέλ, πάνω από το 70% των 
ελαστικών που διατίθενται προς πώληση δεν θα περνούσαν τη δοκιµασία. Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες θα ήταν τότε 
υποχρεωµένες να αλλάξουν κατεπειγόντως τη δοµή του ελαστικού και τη σκληρότητα του ελαστικού µειώνοντας το 
κράτηµα. Όσο δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις για το κράτηµα, οι τρεις αυτές τροπολογίες δεν µπορούν να γίνουν 
αποδεκτές. 
 
Αυτός ο συσχετισµός θορύβου και κύλισης, του κρατήµατος των ελαστικών και της κατανάλωσης καυσίµων, βρίσκεται 
στο επίκεντρο των ανησυχιών που εκφράζονται στην τροπολογία υπ' αριθµόν 1. Οι ανησυχίες αυτές αποτελούν 
αντικείµενο αναζήτησης συναίνεσης στο πλαίσιο οµάδας εργασίας της Οικονοµικής Επιτροπής των Η. Ε. για την Ευρώπη, 
οµάδα εργασίας που παρακολουθούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ίδιο θέµα είναι, επίσης, αντικείµενο 
συζήτησης στο πλαίσιο του Υπερατλαντικού Επιχειρηµατικού ∆ιαλόγου για την προώθηση µιας παγκόσµιας 
προδιαγραφής Global Type Standard GTS 2000. 
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Η ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί αυτές τις εργασίες µε την πρόθεση να µεταφέρει τα αποτελέσµατά τους στην 
οδηγία 92/23/ΕΟΚ προκειµένου να καθορίσει τη σωστή ισορροπία ανάµεσα στην ασφάλεια, το θόρυβο και την αντίσταση 
κατά την κίνηση. Ωστόσο, το χρονοδιάγραµµα που προτείνεται είναι δυστυχώς πολύ αυστηρό. Πρέπει να λάβουµε υπόψη 
την πολυπλοκότητα του προβλήµατος και το ευρύ φάσµα των καλυπτόµενων προϊόντων. 
 
Για τους λόγους αυτούς το άρθρο 3, όπως είναι διατυπωµένο στην κοινή θέση, ορίζει ότι οι απαιτήσεις κρατήµατος και 
αντίστασης στην κύλιση θα ενοποιηθούν µε τις απαιτήσεις για το θόρυβο στο διευρυµένο χρονοδιάγραµµα των 24 και 36 
µηνών αντίστοιχα, µετά την θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. 
 
Η τροπολογία υπ' αριθµόν 1 που προτείνει νέα νοµοθεσία, δύο φορές, ένα έτος µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. 
 
Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των µεθόδων µέτρησης του κρατήµατος σε στεγνά και βρεγµένα εδάφη, και της 
αντίστασης στην κύλιση, και λόγω του µεγάλου φάσµατος των προϊόντων, τα αποτελέσµατα των εργασιών των 
εµπειρογνωµόνων δεν θα είναι διαθέσιµα πριν το 2002. Η Επιτροπή θα µπορέσει τότε να τροποποιήσει την παρούσα 
οδηγία για να ενσωµατώσει το κράτηµα σε στεγνό και βρεγµένο έδαφος και την αντίσταση στην κύλιση για όλες τις 
κατηγορίες ελαστικών.  

3-377 

Πρόεδρος. � Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00 .  

3-378 

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα (αζωχρωστικές) 

3-379 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0168/2000) του κ. Μπακόπουλου, εξ 
ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, <Titre>σχετικά µε την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη δέκατη ένατη τροποποίηση της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου που αφορά περιορισµούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης µερικών 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (αζωχρωστικές)</Titre> [COM(1999) 620 � C5-0312/1999 � 
1999/0269(COD)].  

3-380 

Μπακόπουλος (GUE/NGL), Εισηγητής. - Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας που συζητούµε σήµερα αφορά στον 
περιορισµό στην αγορά και τη χρήση αζωχρωστικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στις βαφές κλωστοϋφαντουργικών και 
δερµάτινων ειδών. Ο λόγος για τους περιορισµούς αυτούς είναι η βάσιµη υποψία ότι οι ουσίες αυτές είναι καρκινογόνες. 
Στο παράρτηµα της οδηγίας περιλαµβάνεται κατάλογος κλωστοϋφαντουργικών και δερµάτινων προϊόντων στα οποία 
απαγορεύεται η χρήση των ύποπτων αυτών ουσιών. Πολλά κράτη έχουν ήδη εισαγάγει σχετικές απαγορεύσεις στις 
νοµοθεσίες τους και οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονται ακριβώς 
σε αυτήν την κατηγορία. Είναι όµως απαραίτητη µια οδηγία που θα εναρµονίζει την εσωτερική αγορά, ώστε να 
αποφεύγονται ακριβώς οι µονόπλευρες ρυθµίσεις. Τέλος, όπως είναι φυσικό, η οδηγία αυτή περιλαµβάνει και µια µέθοδο 
ανάλυσης για την ανίχνευση των αζωχρωστικών ουσιών των οποίων απαγορεύεται η χρήση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών αποδέχθηκε την αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η οδηγία αυτή. Έτσι, οι 
τροπολογίες που οµόφωνα ψηφίστηκαν έχουν χαρακτήρα βελτιωτικό. Θα αναφερθώ σε δύο µόνον από αυτές. 
 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει την άποψη ότι ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία θα απαγορευτεί η χρήση 
αζωχρωστικών ουσιών και ο οποίος περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της οδηγίας δεν πρέπει να είναι ενδεικτικός. Πρέπει 
να είναι κλειστός, πλήρης, ρητός και ονοµαστικός. Έτσι θα αποφεύγονται αυθαιρεσίες στην ερµηνεία της οδηγίας και, 
συνεπώς, µια µεγάλη ποικιλία στις εφαρµογές, κάτι που θα ήταν αντίθετο µε την αρχή της ενιαίας αγοράς, για την 
προστασία της οποίας άλλωστε εισάγεται και η οδηγία αυτή. Αυτή είναι η ουσία της τροπολογίας υπ' αριθ. 3. 
 
Η δεύτερη περίπτωση στην οποία επιθυµώ να αναφερθώ είναι η τροπολογία 2, που εισάγει την αιτιολογική σκέψη 7α, µε 
την οποία εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία τα χειροποίητα ανατολίτικα χαλιά. Η εξαίρεση βασίστηκε στο γεγονός 
ότι, λόγω της χειροποίητης κατασκευής των χαλιών αυτών, αποκλείεται εκ των πραγµάτων ο δειγµατοληπτικός έλεγχος. Ο 
έλεγχος όµως κάθε χαλιού ξεχωριστά θα προκαλούσε σηµαντικές βλάβες στο προϊόν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες 
- και δεν είναι σπάνιες - που έχουµε να κάνουµε µε χειροποίητα καλλιτεχνήµατα ή και έργα τέχνης. Συνιστάται όµως η 
ανάπτυξη σήµατος ποιότητας από τους εισαγωγείς. 
 
Οι κυρίες Roth-Behrendt και Müller κατέθεσαν εµπρόθεσµα την τροπολογία υπ' αριθ. 6, αναδιατυπώνοντας την 
προηγούµενη αιτιολογική σκέψη 7α και προτείνουν ηµεροµηνία λήξης της εξαίρεσης των ανατολίτικων χαλιών από την 
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ισχύ της οδηγίας αυτής. Και σαν τέτοια προτείνεται η 1η Ιανουαρίου 2006. Θεωρώ αυτή την πρόταση ορθή και προτείνω 
την έγκρισή της. 
 
Τέλος, η κ. Ferrer, οµοίως εµπρόθεσµα, κατέθεσε την τροπολογία υπ� αριθ. 7, µε την οποία προτείνει στον κατάλογο των 
21 αζωχρωστικών ουσιών του προσαρτήµατος και µια ακόµη, πέραν των δύο που προβλέπονται µε την τροπολογία 4. Η 
ουσία όµως αυτή που προτείνεται από την κ. Ferrer ήδη περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα. Προφανώς, πρόκειται περί 
παραδροµής στην περίπτωση αυτή, και γι΄ αυτό δεν προτείνω την έγκρισή της.  

3-381 

Gutiérrez Cortines (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή είναι µια µικρή και ταπεινή έκθεση, µια 
τροποποίηση της οδηγίας, που, όµως, πιστεύω ότι αποτελεί σηµαντικό παράδειγµα του πώς στην Ευρώπη η πολιτική 
πειθούς και η επεξηγηµατική πολιτική έχουν σηµειώσει µεγάλες επιτυχίες, και συχνά ο κανόνας ακολουθεί την ρύθµιση 
των θεµάτων από την ίδια την κοινωνία. 
 
Το ότι στην πράξη όλοι οι κατασκευαστές και παραγωγοί από όλες τις χώρες έχουν καταργήσει τα προϊόντα που τώρα 
σκοπεύουµε να απαγορεύσουµε φανερώνει ότι ωριµάζουµε σε ορισµένους τοµείς, στους οποίου το ιδανικό θα ήταν να µη 
χρειάζεται να επιβάλλουµε ρυθµίσεις και να µη βρισκόµαστε ενώπιον καταστάσεων σαν ετούτη. Γι αυτό θα ήθελα να 
τονίσω, και να περιληφθεί στα πρακτικά, ότι θα πρέπει να εργασθούµε µε αυτό το πρότυπο ει δυνατόν σε µία ώριµη 
κοινωνία και µία ώριµη βιοµηχανία. 
 
Η εξαίρεση για τα χαλιά Ανατολής µου φαίνεται θαυµάσια, επειδή πιστεύω ότι είναι καλό να εισέλθει η ευελιξία προς 
όφελος της τέχνης και της αισθητικής στο πνεύµα µιας νοµοθετικής µηχανής που πολλές φορές ξεχνά το µικρό και τη 
λεπτοµέρεια. 
 
Από την άλλη πλευρά, από ό,τι ξέρω, οι άνθρωποι δεν τρώνε χαλιά και κατά συνέπεια θα µπορούσαµε να αποφύγουµε 
αυτόν τον κίνδυνο. Επαναλαµβάνω; θεωρώ θετικό να εργαζόµαστε για να προοδεύουµε. Η κοινωνία έχει το προβάδισµα 
και εµείς απλά το µόνο που κάνουµε είναι να περιοριζόµαστε να επικυρώνουµε ό,τι έχει ήδη καθιερωθεί.  

3-382 

Müller, Rosemarie (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στην παρέµβαση του εισηγητού θα ήθελα να προβώ σε 
µία διευκρίνιση. Οι τροπολογίες στην έκθεση αυτή έχουν υποβληθεί από εµένα. Ήθελα να το εξηγήσω, γιατί αναφέρθηκε 
και η κυρία Roth-Behrendt. 
Οι αζωχρωστικές είναι ουσίες οι οποίες κατά την επαφή µε την ανθρώπινη επιδερµίδα ή την στοµατική κοιλότητα 
εκλύουν καρκινογόνες αρωµατικές αµίνες. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο µερικά κράτη �µέλη έχουν 
εισαγάγει προσωρινές ρυθµίσεις για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και της πρωτοβουλίας της Επιτροπής, την 
οποία συζητούµε απόψε, για απαγόρευση των αζωχρωστικών σε όλη την ΕΕ και στις εισαγωγές από τρίτα κράτη. 
 
Η υποβληθείσα πρόταση της Επιτροπής περιέχει όµως κενά, τα οποία πρέπει, πιστεύω, να καλύψουµε. Αυτόν τον σκοπό 
επιδιώκουν και οι εγκριθείσες µε µεγάλη πλειοψηφία σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τροπολογίες µου. Αυτό 
που επιδιώκουµε είναι να συµπεριληφθούν ακόµη δύο αµίνες στον κατάλογο των απαγορευµένων ουσιών, γιατί εν των 
µεταξύ έχουν χαρακτηρισθεί καρκινογόνες. Εξάλλου η προβλεπόµενη γενικόλογη περιγραφή του πεδίου εφαρµογής είναι 
πολύ χαλαρή. Χρειαζόµαστε µία σαφώς διατυπωµένη, εξαντλητική απαρίθµηση, η οποία εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου 
και σαφήνεια. Με την εκούσια χρήση του σήµατος ποιότητας και την µεταβατική περίοδο ως την 1.1.2006, µπορέσαµε να 
αντιµετωπίσουµε και τα ιδιάζοντα ζητήµατα για τα ανατολίτικα χαλιά, αλλά και να ενσωµατώσουµε µεσοπρόθεσµα στην 
οδηγία τους χειροποίητους τάπητες από την Ανατολή. Προβλέψαµε επίσης ότι, µέχρις εγκρίσεως των δοκιµαστικών 
µεθόδων, µπορούν να χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι οι οποίες αντιστοιχούν στις διαφορετικές προδιαγραφές των υλικών. 
Εν γένει, µε την έγκριση των υποβληθεισών τροπολογιών, οι οποίες έγιναν δεκτές µε µεγάλη πλειοψηφία στην 
κοινοβουλευτική επιτροπή, παραµερίζονται όλες οι ασάφειες και οι χαλαρές διατυπώσεις της οδηγίας. Έτσι η οδηγία 
αίρεται στο ύψος των απαιτήσεων που σχετίζονται µε την ύπαρξη πραγµατικών κινδύνων για την υγεία. 
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Liikanen, Επιτροπή. � Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που επέδειξαν 
σχετικά µε το εν λόγω θέµα και ιδίως τον εισηγητή κ. Μπακόπουλο, για το εποικοδοµητικό του έργο. 
 
Ορισµένες αζοχρωστικές που χρησιµοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά και τα δερµάτινα προϊόντα δηµιουργούν τον 
κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου για τους καταναλωτές και τους εργαζόµενους, όπως έχει αναφερθεί. Κατόπιν γνωµοδότησης 
της Επιστηµονικής Επιτροπής Τοξικότητας, Οικοτοξικότητας και Περιβάλλοντος, η οποία επαληθεύει τους εν λόγω 
κινδύνους, τον ∆εκέµβριο πέρσι η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση οδηγίας που απαγορεύει την εµπορία και τη χρήση 
ορισµένων αζοχρωστικών οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου σε περίπτωση που 
έρχονταν σε στενή επαφή µε το δέρµα. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση οδηγίας θα εισήγαγε απαγόρευση αναφορικά µε τη χρήση ορισµένων 
αζοχρωστικών στα κλωστοϋφαντουργικά και τα δερµάτινα προϊόντα που έρχονται σε στενή επαφή µε το δέρµα. Οι 
συγκεκριµένες χρωστικές ουσίες είναι ξυλιδίνες που µπορεί να απελευθερώσουν οποιαδήποτε από τις 21 καρκινογόνες 
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αµίνες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην προτεινόµενη οδηγία. Επιπλέον, τα κλωστοϋφαντουργικά ή τα δερµάτινα 
προϊόντα που βάφονται µε αυτές τις ίδιες ξυλιδίνες δεν µπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά. Οι δοκιµαστικές µέθοδοι 
που πρέπει να χρησιµοποιούνται ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε τις διατάξεις προβλέπονται στην προτεινόµενη οδηγία. 
 
Η πρόταση δεν µεριµνά µόνο για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των εργαζοµένων. Στρέφεται επίσης σε 
θέµα της εσωτερικής αγοράς. Επί του παρόντος, η εσωτερική αγορά δεν είναι ενιαία, καθώς ορισµένα κράτη Μέλη ήδη 
θέτουν σε εφαρµογή απαγορεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Η προτεινόµενη οδηγία θα εναρµονίσει τους κανόνες των κρατών 
µελών. 
 
Τονίζω ότι η πρόταση βασίζεται στα αποτελέσµατα ανεξάρτητων µελετών σχετικά µε τους κινδύνους των αζωχρωστικών 
και του κόστους, των πλεονεκτηµάτων και των εµπορικών επιπτώσεων των προτεινόµενων περιορισµών. Επίσης, 
λαµβάνει υπόψη τη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιστηµονικής Επιτροπής σχετικά µε τους Κινδύνους. Θεωρώ ότι 
αποτελεί ανάλογο µέτρο. 
 
Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί τις εν λόγω τροπολογίες του Κοινοβουλίου που επεκτείνουν την εν λόγω 
απαγόρευση αντικαθιστώντας τον προτεινόµενο κατάλογο παραδειγµάτων κατηγοριών προϊόντων που καλύπτονται µε 
εξαντλητικό κατάλογο που καλύπτει διαφορετικά είδη σε σχέση µε εκείνα που κατασκευάζονται από 
κλωστοϋφαντουργικά και από δερµάτινα προϊόντα και συµπεριλαµβάνοντας άλλες αµίνες. Οι τροπολογίες αρ. 3, 4 και 7 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι αυτές στις οποίες αναφέροµαι. 
 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν µπορεί να αιτιολογηθεί µε βάση την παρούσα γνώση σχετικά µε τους κινδύνους. Επίσης 
η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχτεί τροπολογίες οι οποίες θα εισήγαγαν δεύτερη µέθοδο δοκιµής προκειµένου να υπάρξει 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις. Αυτό ισχύει για τις τροπολογίες αριθ. 5 και 6 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι εν λόγω 
τροπολογίες θα δυσκόλευαν περισσότερο τους προµηθευτές, ιδίως στον Τρίτο Κόσµο, να συµµορφωθούν διότι η 
προτεινόµενη µέθοδος από την Επιτροπή θεωρείται η µέθοδος που είναι η πλέον αποδεκτή και χρησιµοποιείται 
περισσότερο. Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί ότι εφόσον είναι διαθέσιµη, µπορεί να εισαχθεί µια περισσότερο 
αξιόπιστη τυποποιηµένη µέθοδος δοκιµής. 
 
Η Επιτροπή µπορεί καταρχήν να αποδεχτεί εξαίρεση για τα χειροποίητα ανατολίτικα χαλιά από τον κατάλογο δειγµάτων 
των κατηγοριών προϊόντων που καλύπτει η προτεινόµενη οδηγία, καθώς ο κίνδυνος από τα εν λόγω χαλιά πιθανόν να 
είναι µικρός. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχτεί ότι η εξαίρεση µπορεί να είναι µόνο προσωρινή. 
 
Για να συνοψίσουµε την άποψή µας, µπορούµε να αποδεχτούµε την τροπολογία αρ. 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. 
Πρέπει να απορρίψουµε τις έξι τροπολογίες, δηλαδή τις αρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ωστόσο, η 
Επιτροπή µπορεί καταρχήν να υποστηρίξει µέρη της τροπολογίας αρ. 3. Επιθυµούµε να συνεχίσουµε το διάλογο µε το 
Κοινοβούλιο. Είµαι πεπεισµένος ότι µπορούµε να εξεύρουµε µια εποικοδοµητική λύση.  

3-384 

Πρόεδρος. � Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.  

3-385 

Λαθραία εργασία 

3-386 

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α5-0220/2000) της κ. Glase, εξ ονόµατος της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη λαθραία εργασία 
[COM(1998) 219 - C4-0566/1998 - 1998/2082(COD)].  
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Glase (PPE-DE), Εισηγήτρια. - (DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που έχουµε ενώπιόν µας είναι µια γνωµοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί µίας ανακοίνωσης της Επιτροπής που εκθέτει τον προβληµατισµό το σχετικό µε την 
αδήλωτη επαγγελµατική δραστηριότητα, η οποία συζητείται και υπό τον όρο εργασία στη µαύρη. Το ευρωπαϊκό επίπεδο 
ασχολείται µαζί της, γιατί το πρόβληµα αυτό δεν αφορά µόνο ένα, αλλά όλα τα κράτη µέλη. 
 
Ποια είναι η ουσία του φαινοµένου; Λόγω της µη δηλώσεως των εργαζοµένων ζηµιώνονται σηµαντικά τα δηµόσια 
οικονοµικά και η κοινωνική πολιτική των κρατών µελών. Η ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, τα 
συνταξιοδοτικά συστήµατα και οι εφορίες χάνουν συνολικά δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο. Οι εργαζόµενοι δεν είναι ούτε 
ασφαλισµένοι ούτε εξασφαλισµένοι. Οι οµοιότητες µε ένα σύγχρονο δουλεµπόριο, µε µοιραίες για τους εµπλεκοµένους 
συνέπειες, είναι εµφανείς. Εκείνοι, οι οποίοι δέχονται την παροχή υπηρεσίας στηριζόµενης στη λαθραία εργασία, δεν 
έχουν αξίωση εγγύησης, ούτε τα συνήθη δικαιώµατα από τις συναλλαγές. 
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Οι εµπλεκόµενοι πιστεύουν ότι αποκοµίζουν κέρδος, το µόνο όµως που κάνουν είναι να ζηµιώνουν τον εαυτό τους, αλλά 
και την κοινωνία. Από την άλλη, σε όλα τα κράτη ως εκ της φύσεώς της και εξ ορισµού είναι δύσκολο να καταγραφεί η 
λαθραία εργασία. Με βάση µακροχρόνιες έρευνες και εκτιµήσεις καταλήγουµε στον αριθµό των 28 εκατοµµυρίων λάθρα 
εργαζοµένων. Ο όγκος της λαθραίας εργασίας εν τω µεταξύ αντιστοιχεί στο 15% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος 
της ΕΕ. Ο τοµέας αυτός αναπτύσσεται µε ρυθµό τριπλάσιο από αυτόν της επίσηµης οικονοµίας. 
 
Στην υποβληθείσα ανακοίνωση η Επιτροπή επιχειρεί µια ανάλυση και προτείνει κάποια βήµατα απαραίτητα για την 
περιστολή της λαθραίας εργασίας. Το Κοινοβούλιο επεξεργάστηκε ενδελεχώς και επί µακρόν το θέµα και κατέγραψε µια 
σειρά αιτίων τα οποία έχουν πολυδιάστατη και πολλαπλή επιρροή στο φαινόµενο. Σε όλες σχεδόν τις έρευνες ανεφέρθη 
ως λόγος η υψηλή φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση. Όµως, η κοινοβουλευτική επιτροπή καταγράφει και άλλες 
αιτίες, όπως επί παραδείγµατι ένδεια, απουσία σοβαρών διαδικασιών υποβολής προσφορών, προσφορά τιµών ντάµπιγκ 
από υπεργολάβους, ανελαστικές διατάξεις εργατικού δικαίου και κακές διοικητικές πρακτικές, όπως και υποχώρηση της 
συνείδησης πως η λαθραία εργασία αντίκειται στο νόµο και το δίκαιο. 
 
Ωστόσο, κατά τον προσδιορισµό των συµπερασµάτων, στην κοινοβουλευτική επιτροπή εµφανίστηκαν διαφορετικές 
τοποθετήσεις, απορρέουσες από διαφορετική στάθµιση των αιτίων. Πιστεύω πάντως πως ο στόχος µας ενώνει, µόνο ο 
δρόµος µας χωρίζει. Τα συµπεράσµατα, τα οποία υιοθέτησε η κοινοβουλευτική επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση, 
αναφέρουν το αίτηµα για κατά το δυνατό επακριβή καταγραφή της καταστάσεως στους πληττόµενους τοµείς και στις 
σηµαντικότερες οµάδες ατόµων, συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε δραστικά µέτρα κατά της λαθραίας εργασίας, 
συµπερίληψη του θέµατος στα εθνικά προγράµµατα για την απασχόληση καθώς και για ελέγχους και κυρώσεις σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί λαθραία εργασία. 
 
Η πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική επιτροπή θεωρεί ως καθοριστικό προληπτικό µέτρο τη µείωση των φορολογικών και 
ασφαλιστικών επιβαρύνσεων καθώς και τη µείωση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για υπηρεσίες 
υψηλής έντασης εργασίας, όπως προβλέπεται στην απόφαση του Συµβουλίου της 28-2-2000 και όπως ισχύει ήδη σε 
ορισµένα κράτη. Ουσιώδους σηµασίας είναι επίσης η εξεύρεση λύσεων σε τοµείς που δεν έχουν βρει ακόµη 
ικανοποιητική ρύθµιση, όπως της οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων και εκείνης που αφορά την επαγγελµατική 
απασχόληση κατ΄οίκον, η οποία κατά κύριο λόγο αφορά γυναίκες. 
 
Στα πέντε λεπτά που µου χορηγήθηκαν, δεν µπορώ παρά να παρουσιάσω µερικές µόνο σηµαντικές πτυχές της έκθεσης. Το 
πρόβληµα είναι πολυδιάστατο και πρέπει να αντιµετωπιστεί µε πολυδιάστατο τρόπο. Γι΄αυτό το λόγο η κοινοβουλευτική 
επιτροπή απαιτεί να επιληφθούν των προτάσεων του Κοινοβουλίου και να αναλάβουν δράση η Επιτροπή και τα επί 
µέρους κράτη µέλη αναλόγως των αρµοδιοτήτων τους, αλλά προ πάντων µε αποφασιστικότητα. Ελπίζω πως, µε µεγάλη 
πλειοψηφία υπέρ της εκθέσεως, θα επιδείξουµε την αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ όλους τους 
συναδέλφους για την καλή συνεργασία, προ πάντων όµως τη σκιώδη εισηγήτρια, Karin Jöns, για τη µόνιµη προθυµία της 
για διάλογο. 
 
Κλείνοντας, Κύριε Πρόεδρε, επισηµαίνω ένα τυπογραφικό σφάλµα: στο άρθρο 25 των συµπερασµάτων, η 
κοινοβουλευτική επιτροπή διατύπωσε ρητά το αίτηµα για δικαίωµα σε συλλογική αγωγή. Στο πιο πρόσφατο κείµενο που 
έχουµε εδώ, πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση, δηλαδή να διαγραφεί το «προσφυγή στα δικαστήρια» και να 
αντικατασταθεί από τον όρο «συλλογική αγωγή». Έτσι, θα εκφράζεται σωστά η εγκριθείσα θέση της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
(Χειροκροτήµατα)  
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Bushill-Matthews (PPE-DE). � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι µια ιδιαίτερα χρήσιµη έκθεση σχετικά µε ένα πολύ 
σηµαντικό θέµα. Υπάρχουν ορισµένα σηµεία που δεν µου αρέσουν, όπως για παράδειγµα η παράγραφος 13 η οποία 
προωθεί το συντονισµό της φορολογίας. Προτείνω να καταθέσουµε προς συζήτηση τροπολογία σχετικά µε αυτό διότι, 
όπως γνωρίζει η εισηγήτρια, αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό θέµα για τους Συντηρητικούς του Ηνωµένου 
Βασιλείου. Ωστόσο, η προσέγγιση της έκθεσης στο σύνολό της είναι ιδιαίτερα καλή. 
 
Υπάρχει ακόµα µια έκθεση που δηµοσιεύτηκε σήµερα η οποία είναι ετήσια έκθεση της Επιτροπής, που αναφέρεται στους 
σηµερινούς Financial Times µε τον υπέροχο τίτλο "Οι Βρυξέλλες ζητούν εργατική µεταρρύθµιση". Για να παραθέσουµε 
ένα σύντοµο κοµµάτι από το άρθρο, "Η Επιτροπή, κατά την εκτίµησή της για τις χώρες, λέει στη Γαλλία ότι, όπως η 
Γερµανία, πρέπει να µειώσει «τη φορολογική πίεση» στην εργασία και να µειώσει «το διοικητικό βάρος των εταιρειών». 
Ασφαλώς, οτιδήποτε προωθεί την ευελιξία στην εργασία, απελευθερώνει τις εταιρείες και µειώνει τα βάρη των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να ωφελεί τις οικονοµίες των εν λόγω χωρών και την απασχόληση. Ωστόσο, µία πολιτική αυτού 
του τύπου επικεντρώνεται, επίσης, στο πρόβληµα της λαθραίας εργασίας. Όσο πιο υψηλή είναι η φορολογία, τόσο 
περισσότερη γραφειοκρατία προκύπτει και το κίνητρο για την αδήλωτη εργασία είναι ακόµη µεγαλύτερο. 
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Θα ήθελα να προτείνω ακόµη κάτι. Οι χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό λαθραίας εργασίας µπορεί πράγµατι να 
καταγράφουν τα µεγαλύτερα ποσοστά επίσηµης ανεργίας και ως εκ τούτου να προσελκύουν τα υψηλότερα 
αντισταθµιστικά περιφερειακά ταµεία. Αυτό αποτελεί πλάνη και είναι προς το συµφέρον µας να επικεντρωθούµε στο 
πρόβληµα. Η µείωση της φορολογίας και της γραφειοκρατίας θα ήταν µια θαυµάσια αρχή. Συνιστώ στα κράτη µέλη να 
ακολουθήσουν τη συµβουλή της Επιτροπής και, επίσης, να λάβουν υπόψη την έκθεση Glase.  
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Jöns (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάγκη για ανάληψη δράσης στον τοµέα της λαθραίας 
εργασίας είναι προφανής σε όλα τα κράτη µέλη, καθώς οι µέχρι τούδε πρόοδοι στην καταπολέµησή της δεν είναι οι 
καλύτερες. 
 
Πολλώ δε µάλλον χαιρετίζω την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη λαθραία εργασία, γιατί τοποθετεί τη συζήτηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Κι έτσι φτάνω σε µία καίρια απαίτηση της πραγµατικά εξαίρετης αυτής έκθεσης της κυρίας Glase. 
Πρέπει να περιλάβουµε τη µάχη για την καταπολέµηση της λαθραίας εργασίας χωρίς περιορισµούς στη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση. Είναι πολύ περίπλοκο το θέµα, και πρέπει να ανταλλάξουµε ιδέες, να διδαχθούµε ο ένας 
από τον άλλο και, µε βάση τη δοκιµασµένη αρχή της στρατηγικής µας για την απασχόληση, να αναζητούµε διαρκώς τη 
βέλτιστη πρακτική. 
 
Πρέπει να αναµετρηθούµε µε το φαινόµενο της λαθραίας εργασίας, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε 
αποτελεσµατικά τις διαφορετικές αιτίες. Προσοχή. Ας µην απλουστεύουµε. Θα ήθελα µάλιστα, από αυτήν εδώ τη θέση, 
να απαντήσω εξ ονόµατος των Σοσιαλιστών σε τρεις απλουστεύσεις. Το πρώτο σηµείο έχει να κάνει µε την 
επανειληµµένως εκφραζόµενη ιδέα πως η λαθραία εργασία µπορεί κατά κύριο λόγο να αποδoθεί στα πολύ υψηλά επίπεδα 
των φόρων και των εισφορών. Αγαπητοί συνάδελφοι της συντηρητικής πτέρυγας: δεν είναι τόσο απλό, ας πάρουµε για 
παράδειγµα την Αυστρία και την Ιταλία. Στην Αυστρία οι φόροι είναι σαφώς υψηλότεροι από ότι στην Ιταλία. Και όµως 
στην Ιταλία υπάρχει πολύ περισσότερη λαθραία εργασία. Εποµένως, οι υψηλοί φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές δεν 
είναι παρά ένας λόγος µεταξύ πολλών άλλων. Ή κοιτάξτε τι συµβαίνει στη Σκανδιναβία. Εδώ είναι ακόµη πιο υψηλοί οι 
φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Αντιθέτως η λαθραία εργασία είναι συγκριτικά χαµηλή. Αυτό ασφαλώς σηµαίνει, 
πως η συχνότητα της λαθραίας εργασίας έχει και κάποια σχέση µε την κοινωνική αποδοχή, δηλαδή µε τα δεδοµένα σε µία 
κοινωνία. Η λαθραία εργασία δεν πρέπει να παραµείνει ένα κατά συνθήκη αδίκηµα. 
 
∆εύτερον, επιθυµώ να αποκρούσω το επιχείρηµα ότι η εισαγωγή της ευελιξίας στην αγορά εργασίας µειώνει τη λαθραία 
εργασία. Αυτό το υποτιθέµενο µαγικό όπλο δεν λειτουργεί. Μας το έδειξε ήδη η εποχή Thatcher στη Μεγάλη Βρετανία. 
Τότε είχε αυξηθεί η λαθραία εργασία, παρότι είχε καταστεί πιο ευέλικτη η αγορά εργασίας, παρότι είχαν µειωθεί οι 
κοινωνικές εισφορές. Εποµένως, η εισαγωγή της ευελιξίας επενεργεί µόνον όταν µπορούν να παραµείνουν αντίστοιχα 
υψηλές οι κοινωνικές προδιαγραφές. 
 
Τρίτον: Η λαθραία εργασία δεν είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα της λαθροµετανάστευσης από τρίτα κράτη. Αντιθέτως, 
κατά πλειοψηφία οι δικοί µας πολίτες είναι εκείνοι που εργάζονται λαθραία. Χρειαζόµαστε - όπως δείχνει η έκθεση της 
συναδέλφου Glase - έναν ορθολογικό συνδυασµό πολιτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς τούτο πρέπει 
πανευρωπαϊκά να οριστεί αλληλέγγυα ευθύνη του ∆ηµοσίου, ώστε να µην ανατίθενται δηµόσιες συµβάσεις σε 
επιχειρήσεις των οποίων οι προσφορές τιµών οφείλονται προφανέστατα σε λαθραία εργασία. Απαιτείται δε επίσης 
αλληλέγγυα ευθύνη των επιχειρήσεων έναντι των υπεργολάβων τους. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαµε ακόµη την εξασφάλιση του δικαιώµατος συλλογικής αγωγής, το οποίο θα βοηθούσε 
ιδιαιτέρως τα συνδικαλιστικά σωµατεία να καταθέτουν αγωγές κατά επιχειρήσεων, για τις οποίες υφίστανται υπόνοιες 
πως δε δηλώνουν τους εργαζοµένους τους, ή τους δηλώνουν µερικώς.  
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Sbarbati (ELDR). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, δράττοµαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Glase για την 
έκθεσή της, το περιεχόµενο της οποίας είναι µεγάλης αποτελεσµατικότητας. Πρόκειται για µία έκθεση εξαιρετικά 
περίπλοκη που, στα πλαίσια της επιτροπής, χαρακτήρισα από ορισµένες απόψεις σώφρονα: σώφρονα για λόγους ανάγκης, 
αν αναλογισθούµε πως η πολιτική για την απασχόληση αφορά τα κράτη µέλη και συνεπώς δεν επιτρέπει µια πραγµατική 
και αντικειµενική αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά συνέπεια, της Ευρώπης. Βρισκόµαστε, λοιπόν, 
ενώπιον µιας αντικειµενικής δυσκολίας, την οποία θα πρέπει να ξεπεράσουµε και η οποία δεν είναι διόλου αµελητέα. 
 
Όπως δήλωσε πριν από λίγο η συνάδελφος του ΕΣΚ, πρόκειται σήµερα να εξετάσουµε µια νέα στρατηγική από την 
πολύπλοκη οπτική ολοκλήρου του προβλήµατος της εργασίας και της απασχόλησης. Μια στρατηγική που καλεί τα κράτη 
µέλη καταρχάς να δηµοσιοποιήσουν τα πραγµατικά τους στοιχεία σχετικά µε την εργασία και τη λαθραία εργασία. 
 
Μέχρι σήµερα δεν διαθέτουµε εµπεριστατωµένους φακέλους για όλα τα κράτη. ∆εν γνωρίζουµε δηλαδή ποια είναι η 
πραγµατική διάσταση του προβλήµατος σε όλα τα κράτη µέλη, δεν τη γνωρίζουµε σε βάθος ούτε καν για εκείνα τα κράτη 
που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Το πρόβληµα είναι σύνθετο: έχουµε ένα ποσοστό που κάθε χρόνο αυξάνεται, και αυξάνεται σε σχέση µε την αύξηση του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έχουµε της τάξεως του 15%, εξαιρετικά σηµαντικό σαν µέσος όρος των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θα πρέπει να µας βάζει σε σκέψεις. 
 
Η µαύρη εργασία, η παράνοµη εργασία, αποτελεί συνεπώς για όλους εµάς, εξ ορισµού, αδικία απέναντι σε όλους εκείνους 
που έχουν ανάγκη να εργασθούν, αλλά και από την άποψη της φορολογίας, η οποία θα πρέπει να εγγυάται την 
αλληλεγγύη. Πρόκειται λοιπόν για ένα έγκληµα απέναντι στην κοινωνία, το οποίο οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε, ως 
νοµοθέτες, στον βαθµό που εµπίπτει στην άµεση αρµοδιότητά µας για αυτά τα ζητήµατα. 
 
Θεωρώ, πάντως, πως στην εισήγηση υπάρχουν θετικές ενδείξεις, για παράδειγµα ενεργές διαδικασίες που µπορούν να 
τεθούν σε εφαρµογή για την καταπολέµηση αυτής της µάστιγας της µαύρης ή παράνοµης εργασίας. 
 
Κατέθεσα ορισµένες τροπολογίες, που έχουν ήδη γίνει δεκτές από την εισηγήτρια, και εποµένως δεν θα σταθώ σ� αυτές. 
Θα ήθελα να αφιερώσω λίγα λόγια µόνο, για όσο χρόνο µου µένει, για µία τροπολογία που µε απασχολεί ιδιαίτερα και που 
νοµίζω πως αντιµετώπισε κάποιες δυσκολίες για να αξιολογηθεί αντικειµενικά: πρόκειται για την τροπολογία που αφορά 
τη µαύρη εργασία των ανηλίκων και που θα την εξηγήσω εδώ συνοπτικά. 
 
∆ηλώνεται κατηγορηµατικά ότι στην Ευρώπη η εργασία των ανηλίκων δεν υπάρχει, πως υπάρχει ίσως στην Ιταλία και 
στις χώρες του Νότου. ∆εν είναι έτσι! Η εργασία των ανηλίκων υπάρχει οπουδήποτε και παντού: µεταξύ των µεταναστών 
ή των εξωκοινοτικών, µεταξύ των νέων που εγκαταλείπουν την κατάρτιση πριν ενηλικιωθούν και καταλήγουν αντικείµενο 
εκµετάλλευσης, υπαµοιβής και έλλειψης κατάρτισης, αποτελώντας έτσι ένα σοβαρό πρόβληµα εκµετάλλευσης και 
παράνοµης εργασίας, γιατί δεν έχουν µία εξειδίκευση που να µπορεί πράγµατι να επιδειχθεί και να αµειφθεί καταλλήλως. 
Η µαύρη εργασία αφορά, τέλος, ακόµα και ανηλίκους κάτω των δεκαπέντε ετών! 
 
Ας µην προσποιούµαστε, λοιπόν, ότι στην Ευρώπη το πρόβληµα δεν υπάρχει, γιατί αντίθετα υπάρχει και επ� αυτού 
πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο µπορεί επίσης να εκφράσει έναν αποφασιστικό λόγο, µε αποφασιστική φωνή, 
επιβεβαιώνοντας την κοινωνική, δηµοκρατική και πολιτική ωριµότητα αυτής της Συνέλευσης.  
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Flautre (Verts/ALE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, όταν µιλάµε για µαύρη εργασία, ας µην ξεχνάµε ότι µιλάµε για την 
περίπτωση των οικοδόµων, οι οποίοι είναι οι πλέον εκτεθειµένοι στις κακές καιρικές συνθήκες και τα εργατικά ατυχήµατα 
και ότι οι συζητήσεις µας αφορούν τους παρίες των βιοτεχνιών, τους στερηµένους από κάθε κοινωνικό καθεστώς, συχνά 
και από αυτό ακόµη το δικαίωµα διαµονής. 
 
Πρέπει να προσθέσουµε ότι οι βοηθοί της νέας οικονοµίας, δηλαδή ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος εκτός εργασίας, και οι 
µισθοί υφίστανται τα σκαµπανεβάσµατα της ασυγκράτητης αύξησης της αβεβαιότητας και ευελιξίας. Με λίγα λόγια, 
µιλάµε για µία µορφή εκµετάλλευσης της εργασίας, ασφαλώς επιζήµια για τα δηµόσια ταµεία λόγω της απώλειας 
φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι µιλάµε για τον αποκλεισµό όπου 
καταλήγουν, σύµφωνα µε την Επιτροπή, κάπου µεταξύ 10 και 28 εκατοµµύρια πολίτες της Ένωσης. Αντί να 
στιγµατίζουµε τα θύµατα, πρέπει να ασχοληθούµε µε µία ιδιαίτερη µορφή εργοδοτικής εγκληµατικότητας. 
 
Το να βάζουµε στο ίδιο επίπεδο εκείνους που προτείνουν αυτούς τους τύπους απασχόλησης και εκείνους που τους 
δέχονται είναι αδόκιµο και προκλητικό ακόµη. Η έκθεση που µας υποβλήθηκε δεν είναι εντελώς άµοιρη µιας τέτοιας 
µοµφής, όπως εξάλλου και η ανακοίνωση της Επιτροπής. Τι πρέπει να γίνει; Να εντάξουµε την άδηλη εργασία στην 
αγορά εργασίας ή να προσαρµόσουµε την αγορά εργασίας στην ύπαρξη αυτών των υπερ-ευέλικτων µορφών εργασίας; 
 
Φοβάµαι ότι οι προτάσεις που συνίστανται στη µείωση των φόρων και την αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας 
καταλήγουν περισσότερο στην ολοένα µεγαλύτερη απορρύθµιση της αγοράς απασχόλησης µε κίνδυνο να 
νοµιµοποιούνται εν τέλει αυτοί οι πρόδροµοι της υπερ-ευελιξίας. Όπως δείχνει η έκθεση που µας υποβλήθηκε, η φτώχεια 
ευνοεί την ευηµερία της µαύρης οικονοµίας, αναγκάζοντας τους έµµισθους και τους ανεξάρτητους εργαζόµενους να την 
αποδεχτούν. 
 
Ο αποφασιστικός αγώνας για τη δηµιουργία δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας, η µέριµνα για 
τις συνθήκες εργασίας και ο περιορισµός της αβεβαιότητας είναι τα πιο βέβαια µέσα για να µειωθεί η ελκυστικότητα της 
άδηλης εργασίας σε όλους τους τοµείς. 
 
Απαιτούνται, επίσης, µέτρα για να µην ωθούνται οι ανεξάρτητοι εργαζόµενοι ή οι µικρές επιχειρήσεις να αναζητήσουν 
στην παρανοµία τις ευνοϊκές αγορές που τους απαγορεύονται από τους αναθέτοντες λόγω ορισµένων όρων υπεργολαβίας 
και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων. 
 
Είναι απαραίτητο, όχι να υπάρξει λιγότερη ρύθµιση, αλλά να ενισχυθούν τα µέσα της διοίκησης που είναι αρµόδια για τον 
έλεγχο της εργασίας. Σε ορισµένα κράτη, ο κώδικας εργασίας προβλέπει τη µετατροπή κάθε παράνοµης σύµβασης σε 
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σύµβαση αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Αυτό θα ήταν ασφαλώς µία πολύ ενεργός πολιτική, µία έντονη 
παρότρυνση προς τους εν λόγω εργοδότες να τακτοποιήσουν την κατάσταση.  

3-392 

Schmid, Herman (GUE/NGL). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν διάφορες µορφές λαθραίας εργασίας, έτσι ώστε να 
είναι δύσκολη η διάκριση µεταξύ λαθραίας και νόµιµης εργασίας. Για την πρώτη ευθύνονται κάποτε άτοµα τα οποία 
εργάζονται λαθραία προκειµένου να µην καταβάλλουν φόρους. 
 
Οι σοβαρές περιπτώσεις αφορούν την οργανωµένη λαθραία εργασία την οποία πραγµατοποιεί τις περισσότερες φορές 
ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων. Το φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι οργανώνουν, 
καθοδηγούν και κατανέµουν αυτή τη λαθραία εργασία προκειµένου να διατηρήσουν χαµηλό το µισθολογικό κόστος και 
να µειώσουν τους φόρους που καταβάλλουν. Αυτή είναι η ουσία του προβλήµατος. 
 
Πολύ συχνά τόσο ο τοπικός πληθυσµός όσο και οι αρµόδιες αρχές γνωρίζουν καλά ότι πρόκειται για οργανωµένη λαθραία 
εργασία. Όµως συχνά δεν επεµβαίνουν για να θέσουν τέλος στην κατάσταση αυτή εξαιτίας της υψηλής ανεργίας και της 
έλλειψης εναλλακτικών λύσεων, γεγονός που εξαναγκάζει φτωχούς ανθρώπους να πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης 
λαθραίων εργοδοτών. 
 
Η κ. Glase αναφέρει και ένα επιχείρηµα σχετικά µε τη φορολογία. Το επιχείρηµα αυτό ήδη αναφέρθηκε στη συζήτησή 
µας. Η κ. Jöns σωστά παρατήρησε ότι στις περιφέρειες και τις χώρες µε υψηλή ή και πάρα πολύ υψηλή φορολογία, εκεί 
όπου η αγορά εργασίας είναι καλά οργανωµένη και όπου οι εργαζόµενοι διαθέτουν ισχυρά συνδικάτα, δεν υπάρχει σχεδόν 
καθόλου λαθραία εργασία, τουλάχιστον όχι οργανωµένη. 
 
Η κ. Glase και η οµάδα της ζητούν τη µείωση της φορολογίας προκειµένου να καταστεί λιγότερο επικερδής η λαθραία 
εργασία. Κάτι τέτοιο σηµαίνει κατ� ουσίαν τη νοµιµοποίηση των οικονοµικών υπολογισµών των λαθραίων εργοδοτών, οι 
οποίοι από εδώ και στο εξής αποφασίζουν το ύψος της φορολογίας. Είναι σα να αυξάνουν τα όρια της επιτρεπόµενης 
ταχύτητας στους δρόµους προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των τροχαίων παραβάσεων του ορίου ταχύτητας, ή σα να 
νοµιµοποιείται το εµπόριο ναρκωτικών προκειµένου να µειωθεί το λαθρεµπόριο. 
 
Έµεινα µε ανοικτό το στόµα όταν διάβασα την αρχική έκθεση της εισηγήτριας, στην οποία πρότεινε να αναγκασθούν όλοι 
οι εργαζόµενοι στην Ευρώπη να φέρουν ηλεκτρονικές κάρτες για να µπορούν να βρίσκονται διαρκώς υπό τον έλεγχο των 
αρχών. Θεωρώ ότι την οργάνωση της παραγωγής και την πρόσληψη εργαζοµένων την κάνουν οι εργοδότες. Αν κάποιος 
έπρεπε να φέρει ηλεκτρονικές κάρτες, αυτός είναι εποµένως αυτοί οι εργοδότες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εργασία. 
 
Εγώ και η οµάδα µου θεωρούµε ότι ο αγώνας κατά της ανεργίας και της φτώχειας αποτελεί τον καλύτερο, τον µοναδικό 
µάλιστα τρόπο να καταπολεµηθεί η λαθραία εργασία στη ρίζα της, τουλάχιστον η οργανωµένη λαθραία εργασία. Οι 
αυξήσεις των µισθών αποτελούν ένα πολύ καλύτερο µέσο κατά της λαθραίας εργασίας από τη µείωση των φόρων και 
άλλες υποχωρήσεις απέναντι σε ανεύθυνους εργοδότες.  
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Pérez Álvarez (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να αρχίσουµε συγχαίροντας την κ. Glase, όχι µόνο 
για την ποιότητα της εργασίας της, αλλά και για το ότι το θέµα αυτό έφθασε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Βρισκόµαστε σε µια Ευρώπη που πλησιάζει όλο και περισσότερο στους πολίτες της και γι� αυτό δεν µπορεί να µην 
ανησυχεί για την απασχόληση, επειδή η απασχόληση είναι ένα αγαθό που, µαζί µε τη υγεία, αποτελεί την πρωταρχική 
ανησυχία των πολιτών και, τολµώ να πω, προπαντός εκείνων που δεν το έχουν, επειδή το έχασαν ή επειδή δεν το είχαν 
ποτέ. 
 
Εδώ έρχεται η σκέψη: έχουν πράγµατι κατάλληλη εργασία όσοι απασχολούνται στην παραοικονοµία, στη µαύρη εργασία 
ή, σύµφωνα µε την ευρύτερα αποδεκτή ονοµασία της, στη λαθραία εργασία; ∆εν µου φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη 
χρονική στιγµή για να απαριθµήσω τις ζηµίες της λαθραίας εργασίας για τον δηµόσιο κορβανά και γι αυτούς που την 
εκτελούν, λόγω της επισφαλούς κατάστασής τους, όπως και για τους υπόλοιπους εργοδότες, ανταγωνιστές και µη, και για 
την κοινωνία εν γένει. Σχετικά µε τα οικονοµικά αίτια της λαθραίας εργασίας, οι υψηλότερες αµοιβές των εργαζοµένων, η 
βεβαιότητα της εξοικονόµησης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή η µείωση του κόστους για την επιχείρηση 
δεν είναι ξένα προς την εµφάνισή της και προς τη σηµαντικά ταχύτερη ανάπτυξή της από την επίσηµη ή νόµιµη 
οικονοµία. 
 
Αναφερόµενος εν συντοµία στους κλάδους ή στις οµάδες όπου η λαθραία εργασία θα µπορούσε να έχει µεγαλύτερες 
πιθανότητες επέκτασης, θα πρέπει να συµπεριλάβω τις καταστάσεις πολυαπασχόλησης που συµπληρώνονται µε έσοδα 
από αυτήν την εργασία στο περιθώριο της νοµιµότητας⋅ την εργασία µη ενεργών ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση 
µεγαλύτερης χρονικής ευελιξίας και την περίπτωση των ανέργων που αναζητούν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα, 
απορρίπτοντας ίσως προσφορές εργασίας. Επίσης πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τους παράνοµους µετανάστες που δεν 
µπορούν να κάνουν άλλη εργασία. 
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Παράλληλα µε αυτές τις ευδιόρατες καταστάσεις, υπάρχουν επίσης σηµαντικές προϋποθέσεις στις περιπτώσεις της 
αποκέντρωσης της παραγωγής, της υπεργολαβίας, που µε λιγότερο άµεσο και ορατό τρόπο, µπορούν να δηµιουργήσουν 
προϋποθέσεις λαθραίας εργασίας. Μια κατάσταση που θα πρέπει να προληφθεί και που θέλω να θέσω επί τάπητος είναι οι 
νέοι τρόποι εργασίας µέσω του Ίντερνετ, η τηλεργασία, η µερική απασχόληση, που µπορούν να αποτελέσουν πρόσφορο 
έδαφος για την εισχώρηση της λαθραίας εργασίας. 
 
Είναι απαραίτητη η πρόληψη, κύριε Πρόεδρε, επειδή ο ευρωπαϊκός στόχος πρέπει να είναι µια ποιοτική, σταθερή και 
σίγουρη εργασία, ενώ η λαθραία εργασία δεν είναι ούτε σταθερή ούτε σίγουρη και βεβαίως ούτε αλληλέγγυα.  
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Κουκιάδης (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να χαιρετίσουµε την απόφαση της Επιτροπής να θίξει το θέµα του άδηλου 
τοµέα και οφείλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια που σε ένα τόσο σύνθετο θέµα µπόρεσε να αποσαφηνίσει 
ορισµένες πλευρές. Ακριβώς λόγω της κρισιµότητας του θέµατος, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. 
 
Πράγµατι, το θέµα δεν είναι οποιοδήποτε µερικότερο θέµα, αλλά ένα κεντρικό θέµα που συνδέεται µε την 
αποτελεσµατικότητα των επιµέρους πολιτικών στον φορολογικό, ασφαλιστικό και εργασιακό τοµέα. Με την ραγδαία 
εξάπλωση του άδηλου τοµέα στις βιοµηχανικές χώρες, έπαψε το φαινόµενο αυτό να αποτελεί ιδιοτυπία των χωρών του 
τρίτου κόσµου για τις οποίες πριν από ορισµένες δεκαετίες η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας είχε δηµιουργήσει τον όρο 
"άδηλος τοµέας", που δεν πρέπει να ταυτίζεται µε την "µαύρη" λαθραία εργασία. Είναι λάθος, και αυτό παρακαλώ να το 
λάβει υπόψη η Επιτροπή. Έτσι, στην πραγµατικότητα, είµαστε µάρτυρες της δηµιουργίας δύο παραγωγικών συστηµάτων 
και δύο κοινωνικών µοντέλων. Ένα όπου οι παραγωγοί δρούν µε ανάλυση των ευθυνών και του κόστους που επιβάλλει το 
σύστηµα και ένα άλλο, όπου δρούν σε βάρος των πρώτων και του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
στο µέλλον η οποιαδήποτε επιτυχία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον εργασιακό, ασφαλιστικό και φορολογικό τοµέα 
περνάει µέσα από τις λύσεις που θα δώσουν στο θέµα αυτό. Το θέµα λοιπόν ενδιαφέρει εξ ίσου εργοδότες, εργαζόµενους 
και λοιπή κοινωνία. 
 
Κατά δεύτερο λόγο, θεωρώ ως αδύνατο σηµείο του τρόπου αντιµετώπισης του προβλήµατος τη γενική αναφορά στον 
άδηλο τοµέα ή σε ορισµένες γενικόλογες κατηγορίες, ενώ είναι γνωστό ότι ο άδηλος τοµέας δεν αντιµετωπίζεται ως ενιαίο 
φαινόµενο, αλλά µε διαφοροποιηµένη πολιτική, κατά τοµείς και υποτοµείς, ανάλογα µε τα πρόσωπα που τον τροφοδοτούν 
και ανάλογα µε την αντίστοιχη κάθε φορά παθολογία. Οι διάφορες κατηγορίες που τον τροφοδοτούν, όπως οι µετανάστες, 
οι µειονότητες, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι δευτεροαπασχολούµενοι, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τον ίδιο τρόπο. 
Υπάρχει επίσης ένας άδηλος τοµέας που ευηµερεί και περιπτώσεις που εν µέρει µόνο συνιστούν άδηλο τοµέα. Υπάρχει 
ακόµη το θέµα της πλασµατικής ανεξάρτητης εργασίας και ορισµένων νέων µορφών απασχόλησης. Για όλα αυτά 
απαιτούνται καινοτόµες λύσεις και δεν αρκούν οι απαγορεύσεις.  
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Mann, Thomas (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, τα καλά νέα: στην Ευρώπη δεν εξαντλείται η εργασία. Τα κακά νέα: 
οι άνθρωποι εργάζονται µεν, πλην όµως όλο και συχνότερα λάθρα. Η µη δηλωµένη επαγγελµατική δραστηριότητα δεν 
είναι κατά συνθήκη αδίκηµα. Οι αυτοανακηρυσσόµενοι ήρωες των καφενείων, εκείνοι οι οποίοι καυχώνται πως 
εξαπατούν το κράτος, πρέπει να εξοβελιστούν. Όταν επί παραδείγµατι χάνονται θέσεις εργασίας λόγω λαθραίας 
απασχόλησης στη Γερµανία, ανά δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται περί τα 240 εκατοµµύρια µάρκα σε διαφυγόντες 
φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως. 
 
Η Anne Glase, στην πολύ καλή και σταθµισµένη έκθεσή της, υπολογίζει τον όγκο της λαθραίας εργασίας στην ΕΕ µεταξύ 
10 και 20% του ΑΕΠ. Οι λάθρα εργαζόµενοι δεν είναι µόνο άνεργοι, δεν είναι µόνο λαθροµετανάστες, οι οποίοι 
υποφέρουν στα χέρια των εκµεταλλευτών της ανεργίας. Είναι και µερικώς απασχολούµενοι, οι οποίοι επιπροσθέτως 
δουλεύουν σκληρά πάνω στον υπολογιστή τα απογεύµατα και τις νύχτες, είναι επίσης ανεξάρτητοι επιχειρηµατίες, οι 
οποίοι έχουν και µια αδήλωτη δεύτερη εργασία. Από αυτό το φαινόµενο πλήττονται οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες τηρούν τους νόµους, αντίθετα από τον ανταγωνισµό που µετέρχεται παράνοµη εργασία. Έτσι ούτε διασφαλίζονται 
οι θέσεις εργασίας, ούτε δηµιουργούνται νέες. 
 
Τι να κάνουµε; Πρώτον: πρέπει να διωχθεί η κατάχρηση υπηρεσιών, µε πρόστιµα για όσους εργάζονται λάθρα και για 
εκείνους που προσλαµβάνουν άλλους. Όποιος απασχολεί εργαζόµενους χωρίς άδεια εργασίας θα πρέπει να αποκλείεται 
από τις δηµόσιες συµβάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται ποινή στέρησης της ελευθερίας. 
 
∆εύτερον: απαιτούνται ενδελεχείς έλεγχοι των αρχών, ακόµη και πέραν των συνόρων. Τα όργανα της τάξεως θα πρέπει να 
συνεργάζονται µε την επιθεώρηση εργασίας, τις οικονοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αλλοδαπών, κατά προτίµηση µέσα σε 
οµάδες Task-Force. 
 
Τρίτον: θα πρέπει να περιοριστούν τα κίνητρα για παρατυπίες. Θα πρέπει να µειωθούν σαφώς οι φόροι και οι εισφορές για 
τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να µετριαστεί ο φόρος προστιθέµενης αξίας για παροχή υπηρεσιών υψηλής έντασης εργασίας. 
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Τέταρτον: ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να γίνονται περισσότερες εκστρατείες συνειδητοποίησης, ώστε να πεισθεί κάθε 
οµάδα-στόχος πως πρέπει να καταπολεµηθεί η µη δηλωµένη εργασία. Προξενεί τεράστιες ζηµίες στην οικονοµία και την 
κοινωνία. Παράνοµο ίσον αντικοινωνικό.  
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Liikanen, Επιτροπή. � Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Glase για την άρτια έκθεσή της. Η Επιτροπή, µε την ανακοίνωσή 
της, προέβη σε έναρξη της συζήτησης σχετικά µε τη λαθραία εργασία την άνοιξη του 1998. Με ικανοποίηση αναφέρουµε 
ότι αυτό έδωσε το έναυσµα για συζήτηση τόσο µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα όσο και στο εσωτερικό των κρατών 
µελών. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να ενώσουµε τα αποτελέσµατα της εν λόγω συζήτησης. Ως εκ τούτου, επικροτώ 
ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να ασχοληθεί µε το εν λόγω θέµα στην παρούσα φάση. 
 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στη χάραξη στρατηγικής για την αντιµετώπιση του εν λόγω σηµαντικού 
προβλήµατος. Επεσήµανε την ανάγκη ολοκληρωµένης προσέγγισης για την καταπολέµηση της λαθραίας εργασίας, που 
αφορά τόσο τα προληπτικά µέτρα όσο και τις ποινές. Τα τελευταία ασχολούνται µε τη διττή διάσταση της λαθραίας 
εργασίας: µπορεί να θεωρηθεί ως θέµα που αφορά άτοµα τα οποία επωφελούνται του συστήµατος και υπονοµεύουν την 
αλληλεγγύη κατά την εξελικτική πορεία ή ως αποτέλεσµα µεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας και µικρής 
προσαρµογής της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Είµαι ικανοποιηµένος που το Κοινοβούλιο συµφώνησε µε την ανάλυση της 
Επιτροπής. 
 
Φαίνεται, επίσης, ότι το Κοινοβούλιο συµµερίζεται την άποψη ότι η κύρια δράση πρέπει να ληφθεί στο επίπεδο των 
κρατών µελών. Πράγµατι, η συγκεχυµένη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, στη φορολογία και την 
κοινωνική ασφάλιση, καθώς και η κοινωνική αποδοχή, καθορίζουν το επίπεδο της λαθραίας εργασίας. Γι� αυτό το λόγο, η 
δράση που µπορεί να ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο θα είναι ελάχιστη και πρέπει να προσανατολίζεται σε εκείνους τους 
τοµείς όπου η Κοινότητα ασκεί επίδραση. 
 
Η Επιτροπή είναι επίσης πεπεισµένη ότι η λαθραία εργασία πρέπει να αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Λουξεµβούργου. Θεωρούµε ότι η λαθραία εργασία πρέπει να ληφθεί υπόψη µε ενεργό τρόπο στα εθνικά σχέδια δράσης 
για την απασχόληση. Συνεργαζόµαστε µε τα κράτη µέλη ώστε να διασφαλίσουµε ότι ισχύει αυτή η κατάσταση. 
Χαιρετίζουµε τη στήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτό. 
 
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί να ασκήσει επίδραση στην ανάπτυξη πρότυπης µεθοδολογίας για την περιγραφή και την 
καταγραφή του βαθµού της λαθραίας εργασίας και να εκτιµήσει την επίδρασή της στην οικονοµία και στην κοινωνική 
αλληλεγγύη. Προβήκαµε σε αυτό µε την ανακοίνωση του 1998 και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε. Πράγµατι, η Επιτροπή 
σήµερα διεξάγει µελέτη σχετικά µε τα διαφορετικά µέτρα που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της λαθραίας 
εργασίας σε επιλεγµένα κράτη µέλη, ώστε να καθορίσει άρτιους συνδυασµούς πολιτικών. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω 
µελέτης θα παρουσιαστούν σε διάσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος του έτους. 
 
Ωστόσο, ο ετήσιος έλεγχος και η αναφορά σχετικά µε το εν λόγω πρόβληµα θα ήταν δύσκολη από διαδικαστική άποψη 
ενώ δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η λαθραία εργασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα παγιοποιηµένο 
φαινόµενο. Οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο. Προκειµένου να διατηρήσουµε το εν λόγω θέµα στην ηµερήσια διάταξη και να 
διασφαλίσουµε ότι υπάρχει πρόοδος, προτείνουµε άσκηση υποβολής εκθέσεων για µια τριετή περίοδο. 
 
Η Επιτροπή συµφωνεί µε την ανάλυση του Κοινοβουλίου ότι οι γυναίκες, παρόλο που δεν αποτελούν την πλειοψηφία των 
µη δηλωµένων εργαζοµένων, πολλές φορές εργάζονται σε καταστάσεις µεγαλύτερης ανασφάλειας και εκµετάλλευσης. Η 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθήσει να ελέγχει την κατάσταση και να υποβάλλει εκθέσεις στο 
πλαίσιο υπαρχόντων εκθέσεων σχετικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό για την 
ανάγκη διατήρησης της ταχύτητας κατά την εισαγωγή και την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών για τις γυναίκες και 
τους άνδρες.  
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Πρόεδρος. � Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. 
 
Η συζήτηση έληξε. 
 
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00. 
 
 
(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.45)15  

                                                           
15 Ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά πρακτικά 
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