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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την ετήσια συζήτηση σχετικά µε την πρόοδο στην εφαρµογή της Ζώνης
Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης (ΖΕΑ∆) στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2003, βάσει των προφορικών
ερωτήσεων προς το Συµβούλιο (B5-0005/2004) και την Επιτροπή (B5-0006/2004) εξ ονόµατος της Επιτροπής
Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι η ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσµατος στις οποίες θα καταλήξει η συζήτηση, θα
διεξαχθεί στη δεύτερη περίοδο συνόδου του Μαρτίου.
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Ribeiro e Castro (UEN). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε πλησιάζουµε στη λήξη της πενταετούς περιόδου που
είχε προβλεφθεί στο Άµστερνταµ. Οι νέες διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας θα τεθούν σε ισχύ, και η διεύρυνση θα
επεκτείνει τον χώρο που περιλαµβάνεται στη ζώνη ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Είναι, εποµένως, καιρός να
γίνει ο απολογισµός �η αξιολόγηση της εντολής που είχε δοθεί� αυτής της πρώτης πενταετίας. Η ετήσια συζήτηση
εστιάζεται σε αυτόν τον τοµέα, ενώ αυτή θα είναι επίσης η προσέγγιση του ψηφίσµατος που προετοιµάζουµε για τα τέλη
Μαρτίου. Αυτό είναι το πρώτο µήνυµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: επιθυµούµε την πραγµατοποίηση αυτής της
αξιολόγησης � όχι µόνο από εµάς, αλλά και από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει αυτήν τη
διαδικασία και θα δηµοσιεύσει την αξιολόγησή του σε εύλογο χρόνο. Γνωρίζουµε ότι η Επιτροπή προετοιµάζει επίσης την
αξιολόγησή της, την οποία αναµένουµε µε ενδιαφέρον. Συνιστούµε και στο Συµβούλιο να πράξει το ίδιο.

Παρακαλώ να µε συγχωρήσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής µας επιτροπής, ο κ. Hernandez Mollar, ο οποίος θα
αναφερθεί πιθανώς εκ νέου στο θέµα, ενώ ήταν εκείνος που είχε την ιδέα και την πρότεινε στην προχθεσινή µας
συζήτηση. Υποστηρίζουµε ότι το Συµβούλιο πρέπει τώρα να ξεκινήσει να προετοιµάζει στα σοβαρά ένα Τάµπερε II, µια
νέα ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που θα είναι αφιερωµένη συγκεκριµένα στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Υποθέσεων, στον οποίο αυτή η πολιτική αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί κατά τρόπο σοβαρό και διαφανή,
χωρίς να έχει κανείς επιφυλάξεις. Ζητούµε επίσης τον καθορισµό ενός νέου και ρεαλιστικού προγράµµατος µε
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της ολλανδικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια του δευτέρου
εξαµήνου του τρέχοντος έτους ή, το αργότερο, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Λουξεµβούργου, κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαµήνου του 2005.

Αυτόν τον απολογισµό τον χρειαζόµαστε, ενώ πρέπει να πραγµατοποιηθεί και από τα τρία στοιχεία του θεσµικού µας
τριγώνου, κατά κύριο λόγο προκειµένου να µπορέσουµε έπειτα να σηµειώσουµε πρόοδο µε πολιτική διορατικότητα και µε
τον νέο στρατηγικό προσανατολισµό. Χρειαζόµαστε έναν δυναµικό απολογισµό, ο οποίος θα αξιολογεί την τρέχουσα
κατάσταση και θα εξετάζει τις µελλοντικές προοπτικές. Θα έλεγα ότι η πρώτη απαίτηση είναι µια θετική αξιολόγηση
πολλών από τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας. Αντιλαµβανόµαστε ότι η ζώνη
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι µια τελείως νέα έννοια και µια νέα κατεύθυνση στην εξέλιξη της Ένωσης.
Είναι, εποµένως, σηµαντικό να υπάρξει µια σαφής και θετική αξιολόγηση της προόδου που έχει σηµειωθεί. Ενίοτε, η
εύλογη δυσαρέσκεια που εκφράζεται από πολλές πλευρές παρανοείται από το ευρύ κοινό. Συχνά εκφράζεται λύπη διότι
δεν καταφέραµε να προχωρήσουµε περισσότερο· αυτό αντιµετωπίζεται ως διαπίστωση αποτυχίας και δηµιουργεί την
αίσθηση ότι διερχόµαστε κρίση, πράγµα που δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική κατάσταση.

∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι το ευρύ κοινό είναι ένας από τους σηµαντικότερους συµµάχους µας και, προκειµένου να
ενισχύσουµε περισσότερο τη συµµετοχή του σε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει επίσης να του προσφέρουµε γνώση και
εµπιστοσύνη, και όχι µόνο απογοήτευση ή ουτοπικά ιδεώδη. Σε αυτό οφείλεται, πρωτίστως, η µελλοντική στρατηγική
σηµασία που αποδίδω σε µια πιο εντατική πολιτική πληροφόρησης σε αυτόν τον τοµέα. Το γεγονός ότι ζητούµε από το
Συµβούλιο να σχεδιάσει ένα Τάµπερε II, ωστόσο, οφείλεται επίσης στο ότι θεωρούµε ότι το Τάµπερε I, το 1999,
προσέφερε πολλά, και, εποµένως, επιθυµώ να συγχαρώ τον Επίτροπο Vitorino, διότι γνωρίζω πόσα οφείλει το Τάµπερε
στις προσπάθειές του. Είναι αλήθεια ότι πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά, αλλά η µεθοδολογία του Τάµπερε, εάν µπορούµε
να την αποκαλέσουµε έτσι, ήταν καθεαυτή θετική, ένα πλαίσιο αναφοράς για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο,
επειδή χωρίς το Τάµπερε θα βρισκόµασταν σήµερα σε πολύ πιο άσχηµη κατάσταση και δεν θα είχαµε σηµειώσει την ίδια
πρόοδο.
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Για να περιγράψω το ευρύτερο πλαίσιο χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες σχετικά µε την πρόταση ψηφίσµατος την
οποία επεξεργαζόµαστε επί του παρόντος, και χωρίς να επανέλθω στη διατύπωση της προφορικής ερώτησης �αυτό θα
γίνει βεβαίως από συναδέλφους άλλων πολιτικών αποχρώσεων� θα µπορούσε να γίνει µια γενική αξιολόγηση,
κυµαινόµενη από «πολύ θετική», όσον αφορά την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς τη συνεργασία σε δικαστικά θέµατα
και σε θέµατα αστικού δικαίου, έως «πλήρης στασιµότητα», όπως στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας, µε «καλή»
και «κακή», ή απλώς «ανεκτή» ενδιάµεσα, όσον αφορά την πρόοδο και τις καθυστερήσεις στους τοµείς του ασύλου και
της µετανάστευσης και της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα ποινικού δικαίου.

Παρατηρείται επίσης πολύ έντονη και αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε την εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων, σε
συνδυασµό µε την ενίσχυση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, ενώ πολλαπλασιάζονται τα αιτήµατα για
πολιτικές ένταξης στον τοµέα της µετανάστευσης. Ωστόσο, υπάρχει πρωτίστως ένα γενικότερο µήνυµα που θα µπορούσε
να σταλεί στο Συµβούλιο και σε όλες τις κυβερνήσεις. Είναι ένα µήνυµα το οποίο προκύπτει σαφώς από αυτήν την
τελευταία πενταετία και τις συζητήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί: εάν η ανοικτή και αποτελεσµατική συνεργασία
µεταξύ των κυβερνήσεων και όλων των αρµοδίων εθνικών αρχών δεν προχωρήσει µε τους ρυθµούς που απαιτούν οι
περιστάσεις και στους υπόλοιπους τοµείς που καλύπτονται από τη διακυβερνητική µέθοδο, η κοινή γνώµη θα ασκήσει
άµεσα πίεση προκειµένου αυτοί οι τοµείς και οι συναφείς αρµοδιότητες να περιέλθουν βαθµιαία στο πεδίο των κοινοτικών
αρµοδιοτήτων, σε ορισµένες περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας, σε άλλες για λόγους που αφορούν τις ατοµικές
ελευθερίες. Με άλλα λόγια, εάν οι κυβερνήσεις χρησιµοποιήσουν τις αρµοδιότητές τους όχι απλώς για να συντονίσουν, να
προσαρµόσουν, να εναρµονίσουν και να ενσωµατώσουν την αρχή της επικουρικότητας, αλλά και για να εµποδίσουν και
να ορθώσουν φραγµούς στην ανάπτυξη αυτού του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θα έχουν ακολουθήσει
µια πολύ απερίσκεπτη προσέγγιση. Με το να περιµένουν για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα, στο τέλος θα χάσουν τα
πάντα, γιατί είναι ελάχιστοι οι τοµείς στους οποίους οι πολίτες ασκούν τόσο ισχυρή πίεση όσο σε αυτόν τον
συγκεκριµένο, και στους οποίους µάλιστα αυτή η πίεση καθίσταται αισθητή µε τόσο µεγάλη ευκρίνεια και οξύτητα.

Ούτε µπορούµε εξάλλου να συµβιβαστούµε στο να αρνούµαστε να χορηγήσουµε απαλλαγή στους προϋπολογισµούς,
διότι, όπως έχει αναφέρει ο Ροµάνο Πρόντι, ο Πρόεδρός µας, έτσι θα υφίσταντο πλήγµα όλες οι πολιτικές της Ένωσης,
αρχής γενοµένης από τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε,
όσον αφορά τον διάλογο µε τα εθνικά κοινοβούλια, ένα θέµα το οποίο θίγεται ήδη στην ετήσια έκθεση του περασµένου
έτους από την τότε εισηγήτρια, βαρόνη Ludford. Η εµπειρία αυτής της πενταετίας µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στο
Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να επιταχύνουµε τις διαδικασίες µας· ως εκ τούτου πρότεινα, στην επόµενη κοινοβουλευτική
περίοδο, η Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να έχει έναν
µόνιµο υπεύθυνο για το έργο της επιτροπής, µια πρακτική τα οφέλη της οποίας έχω διαπιστώσει στην Επιτροπή
Συνταγµατικών Υποθέσεων. Πρέπει επίσης να καλέσουµε εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, από τις αντίστοιχες
επιτροπές τους, να έλθουν και να συµµετάσχουν στις εργασίες και τις συζητήσεις µας. Κατά την άποψή µου, αυτό πρέπει
να το κάνουµε σε τρεις περιπτώσεις: πρώτον, σε τακτική βάση, µία φορά κάθε εξάµηνο, δεύτερον, όταν προετοιµάζουµε
την ετήσια συζήτησή µας και, τρίτον, όταν διοργανώνεται µια συζήτηση σχετικά µε ένα νοµοθετικό θέµα το οποίο είτε
είναι µεγάλης στρατηγικής σηµασίας για την προώθηση του συνόλου του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
ή είναι βαθιά ριζωµένο σε µια συγκεκριµένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και είναι χρήσιµο, προκειµένου να εκριζωθεί,
να διευρυνθεί ο διευρωπαϊκός διάλογος. Τέλος, υπάρχει µια εµφατική σύσταση για όλες τις περιπτώσεις: ό,τι έχει
προγραµµατιστεί πρέπει να υλοποιηθεί. Επιθυµούµε όλα τα θέµατα που έχουν καθυστερήσει σε σχέση µε τα
προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2004. Θεωρούµε ότι, όταν υλοποιηθεί το
Τάµπερε II, το Τάµπερε I πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ίσως αυτό δεν είναι δυνατό επί του παρόντος, αλλά αυτή είναι
η κατεύθυνση η οποία προτείνουµε να ακολουθηθεί προκειµένου να µην παραµείνει καµία αµφιβολία στη σκέψη των
πολιτών.
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McDowell, Συµβούλιο. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι� αυτήν την ευκαιρία να συζητηθεί το
έργο του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το 2003. Θα ήθελα δε να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ.
Ribeiro e Castro για τη διατύπωση της ερώτησης στην οποία θα βασίζονται τα σχόλιά µου.

Θέλω καταρχάς να επαινέσω το έργο της ελληνικής και της ιταλικής Προεδρίας για την προώθηση των θεµάτων
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια του 2003. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος σε µια σειρά
θεµάτων στον εν λόγω τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της λήψης νοµοθετικών µέτρων και της επιχειρησιακής συνεργασίας
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε και την εντολή µεταγενέστερων Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων. Το µέγεθος αυτής της προόδου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση
περιόδου, το Συµβούλιο ενέκρινε εννέα κανονισµούς, πέντε οδηγίες, τρεις αποφάσεις πλαίσιο, δύο συµβάσεις,
περισσότερες από είκοσι αποφάσεις και πάνω από τριάντα ψηφίσµατα και συµπεράσµατα, ενώ συνήψε και αρκετές
συναφείς συµφωνίες µε τρίτες χώρες.

Αν και η σηµερινή συζήτηση εστιάζεται στην πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2003, διατυπώσατε τις ερωτήσεις σας στο
πλαίσιο των σηµαντικών γεγονότων του τρέχοντος έτους και αυτό θα το λάβω υπόψη στην απάντησή µου.
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Η ιρλανδική Προεδρία γνωρίζει πολύ καλά τη σηµασία του τρέχοντος έτους για την Ένωση, καθώς και για τη δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι βασικοί στόχοι της Προεδρίας µας είναι να σηµειωθεί πρόοδος
στα κριτήρια του Άµστερνταµ και να προωθηθεί το έργο που αφορά το εκτεταµένο πρόγραµµα του Τάµπερε. Θα
συνεχίσουµε επίσης να προωθούµε την επιχειρησιακή συνεργασία, ιδιαίτερα στους τοµείς της αστυνοµίας και των
τελωνείων.

Όσον αφορά το άσυλο και τη µετανάστευση, θα ήθελα να αναφέρω ορισµένα από τα επιτεύγµατα του περασµένου έτους.
Στον τοµέα του ασύλου, σηµαντικά επιτεύγµατα υπήρξαν η έγκριση του κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ, µε τον οποίο
θεσπίζονται τα κριτήρια και οι µηχανισµοί για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών ως προς την εξέταση
των αιτήσεων ασύλου, και η οδηγία σχετικά µε τα ελάχιστα πρότυπα για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο.

Πρόοδος έχει σηµειωθεί επίσης όσον αφορά δύο ακόµη βασικές προτάσεις στον τοµέα του ασύλου � ως προς την οδηγία
σχετικά µε τις διαδικασίες και ως προς την οδηγία σχετικά µε τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, παρά τις αξιοσηµείωτες
προσπάθειες της ιταλικής και της ελληνικής Προεδρίας, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συµφωνίας επί των προτάσεων
αυτών. Οι εν λόγω προτάσεις έχουν προωθηθεί στο πλαίσιο διαδοχικών Προεδριών, και εναπόκειται τώρα στην ιρλανδική
Προεδρία να προσπαθήσει να επιλύσει τα ζητήµατα που παραµένουν εκκρεµή, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Τάµπερε και
της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Θα καταβάλουµε πλέον κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχουµε συµφωνία επί των
κειµένων αυτών εντός του χρονοδιαγράµµατος που καθορίζεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ.

Το 2003 επετεύχθη επίσης η έγκριση των πρώτων νοµικών µέσων στον τοµέα της νόµιµης µετανάστευσης � της οδηγίας
σχετικά µε το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση και της οδηγίας σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των υπηκόων
τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ΕΕ. Το Συµβούλιο προτίθεται επίσης να προωθήσει
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εκπόνηση των οδηγιών σχετικά µε τους όρους εισόδου και διαµονής των
υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους σπουδών, επαγγελµατικής κατάρτισης και προσφοράς εθελοντικών υπηρεσιών, καθώς
και για ερευνητικούς σκοπούς.

Στον τοµέα της παράνοµης µετανάστευσης, το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία ως προς την οδηγία σχετικά µε τη
συνδροµή σε περιπτώσεις διέλευσης µε σκοπό την αποµάκρυνση αεροπορικώς και ως προς την απόφαση σχετικά µε την
οργάνωση κοινών πτήσεων. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, εκτελέστηκαν διάφορα κοινά προγράµµατα στα χερσαία, θαλάσσια
και εναέρια σύνορα, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ενός ειδικού κέντρου εκπαίδευσης συνοριακών φρουρών. Το
Συµβούλιο ενέκρινε επίσης ένα πρόγραµµα µέτρων για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης στα θαλάσσια
σύνορα.

Η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης θα εξακολουθήσει να αποτελεί
προτεραιότητα του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του 2004. Το Συµβούλιο προτίθεται να συνεχίσει τις εργασίες
εκπόνησης του σχεδίου κανονισµού για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισµού για τη διοικητική και επιχειρησιακή
συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα σχετικά µε αυτήν την πρόταση τα οποία ενέκρινε το
Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Νοέµβριο. Ευελπιστώ ότι θα µπορέσουµε να καταλήξουµε σε
συµφωνία επί του θέµατος κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας.

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Επιτροπή συνήψε συµφωνίες επανεισδοχής µε το Χονγκ Κονγκ, ενώ υπεγράφη και η
συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και του Μακάο. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνιών
επανεισδοχής µε το Μαρόκο, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε κατέστησε την αµοιβαία αναγνώριση τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής
συνεργασίας σε αστικά και εµπορικά θέµατα, ενώ καθόρισε ένα πρόγραµµα µέτρων µε αυτόν τον σκοπό. Έκτοτε
σηµειώνεται σταθερή πρόοδος στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας επί αστικών υποθέσεων, και το ίδιο ισχύει για το
2003. Μεταξύ των βασικών µέτρων που εγκρίθηκαν πέρυσι, περιλαµβάνονται η οδηγία σχετικά µε τη δικαστική συνδροµή
και ο κανονισµός σχετικά µε τη γονική ευθύνη. Το Συµβούλιο καθιέρωσε επίσης µια γενική προσέγγιση όσον αφορά την
πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις µη αµφισβητούµενες πιστώσεις.
Ευελπιστώ ότι το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά
προκειµένου να επιτρέψουν την έγκριση αυτής της πρότασης κατά τους προσεχείς µήνες.

Κατά το 2004 θα συνεχιστούν οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου όσον αφορά την προτεινόµενη δέσµη
κανονισµών Ρώµη ΙΙ σχετικά µε το δίκαιο που ισχύει στις εξωσυµβατικές ενοχές, κάτι που εντάσσεται επίσης στη
διαδικασία συναπόφασης. Επίσης, πληροφορούµαι ότι η Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει πρόταση κανονισµού για τη
θέσπιση µιας διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής κατά τις προσεχείς εβδοµάδες.

Η ερώτησή σας αναφέρεται επίσης στις εργασίες της ∆ιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Τα τελευταία
χρόνια, βάσει των διαπραγµατευτικών εντολών που ενέκρινε το Συµβούλιο, η Κοινότητα µπόρεσε να συµµετάσχει ενεργά
στις εργασίες της διάσκεψης που αφορούν θέµατα τα οποία άπτονται των αρµοδιοτήτων της. Τον Απρίλιο του 2003,
κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου, τα κράτη µέλη υπέγραψαν τη σύµβαση της Χάγης του 1996 σχετικά µε την
προστασία των παιδιών, τόσο εξ ονόµατός τους όσο και προς όφελος της Κοινότητας. Το αυξηµένο ενδιαφέρον της
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Κοινότητας για τη διάσκεψη της Χάγης καταδεικνύει το γεγονός ότι το Συµβούλιο έχει δώσει εντολή στην Επιτροπή να
ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε τη διάσκεψη σχετικά µε την ενδεχόµενη προσχώρηση της Κοινότητας στο εν λόγω
όργανο.

Στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων, το Συµβούλιο σηµείωσε πέρυσι πρόοδο, µε τη λήψη
µέτρων τόσο ως προς την προώθηση της συνεργασίας, όσο και στον τοµέα της αµοιβαίας αναγνώρισης. Μεταξύ των
µέτρων που εγκρίθηκαν συγκαταλέγεται η απόφαση πλαίσιο σχετικά µε την καταπολέµηση της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, η απόφαση πλαίσιο σχετικά µε την καταπολέµηση της
διαφθοράς στον ιδιωτικό τοµέα και η απόφαση πλαίσιο σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού
δικαίου. Το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κατέληξε επίσης σε συµφωνία όσον αφορά την
απόφαση πλαίσιο σχετικά µε τα ναρκωτικά. Κατά το παρελθόν έτος συµφωνήθηκε επίσης η υπογραφή των συµφωνιών
µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά µε την έκδοση και την αµοιβαία δικαστική συνδροµή σε ποινικά θέµατα.

Όσον αφορά την εµπορία ανθρώπων και τις τρίτες χώρες, η διακήρυξη των Βρυξελλών σχετικά µε την πρόληψη και την
καταπολέµηση της διακίνησης προσώπων, την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο τον περασµένο Μάιο, προσφέρει τη βάση για
ένα εκτεταµένο πενταετές πρόγραµµα εργασίας. Η ιρλανδική Προεδρία θα συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτοβουλίες της
Επιτροπής για την καταπολέµηση της εµπορίας προσώπων, λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της εν λόγω διακήρυξης
και το έργο της οµάδας εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων, η οποία συστήθηκε το 2003.

Όπως πληροφορούµαι, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει υιοθετηθεί από οκτώ κράτη µέλη. Τα υπόλοιπα κράτη µέλη
βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας της απαραίτητης νοµοθεσίας. Τα υπό ένταξη κράτη οφείλουν επίσης να
εφαρµόσουν την απόφαση πλαίσιο σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης από την ηµεροµηνία ένταξής τους.

Όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις, πληροφορούµαι ότι η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τις νοµοθετικές προτάσεις της
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου.

Όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, θα ήθελα να επισηµάνω ότι σε διάφορα
όργανα ενσωµατώνονται ήδη διατάξεις για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως,
για παράδειγµα, η σύµβαση Σένγκεν, η σύµβαση Europol και η σύµβαση Eurojust.

Πρόοδος έχει επίσης σηµειωθεί στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας. Όλα τα κράτη µέλη συµµερίζονται την άποψη
ότι η Europol οφείλει να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόµου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέµησης του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος και της
τροµοκρατίας. Είναι ένα βασικό όργανο για την προώθηση της αποτελεσµατικότητας και της συνεργασίας µεταξύ των
ευρωπαϊκών υπηρεσιών επιβολής του νόµου.

Οι τοµείς προτεραιότητας της Europol που συµφωνήθηκαν από το Συµβούλιο είναι τα ναρκωτικά, η παραχάραξη του
ευρώ, η τροµοκρατία, η εµπορία ανθρώπων �συµπεριλαµβανοµένης της λαθροµετανάστευσης� και το οικονοµικό
έγκληµα. Επιπλέον, οι αστυνοµίες των κρατών µελών συνεργάζονται στενά για την καταπολέµηση του σοβαρού διεθνούς
εγκλήµατος σε καθηµερινή βάση. Πολλές επιχειρησιακές επιτυχίες έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά, για
παράδειγµα, τα ναρκωτικά, την τροµοκρατία, την εµπορία προσώπων και την παιδική πορνογραφία. Η Europol
συµµετέχει τακτικά στην παροχή στήριξης για την πραγµατοποίηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των διατάξεων της
σύµβασης Europol.

Τον περασµένο Νοέµβριο, το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπέγραψε ένα πρωτόκολλο
τροποποίησης της σύµβασης Europol στο οποίο περιλαµβάνονται διάφορες διατάξεις µε στόχο τη βελτίωση της
λειτουργίας της Europol. Επιπλέον, το Συµβούλιο ενέκρινε διάφορα µέσα σχετικά µε την επιχειρησιακή λειτουργία της
Europol, συµπεριλαµβανοµένης της έγκρισης ορισµένων συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ της Europol και τρίτων κρατών.

Άλλα µέτρα που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συµπεριλαµβάνουν µια απόφαση σχετικά µε την κοινή χρήση
αξιωµατικών συνδέσµου στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόµου των κρατών µελών και µια απόφαση
τροποποίησης της σύµβασης Σένγκεν προκειµένου να επιτραπεί η πραγµατοποίηση διασυνοριακών επιχειρήσεων
επιτήρησης προσώπων που είναι ύποπτα για συµµετοχή σε ποινικά αδικήµατα.

Η οµάδα εργασίας αρχηγών αστυνοµιών και η CEPOL �η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία� εξακολουθούν επίσης να
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αστυνοµικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τα τελευταία µέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν από την ολοκλήρωση της διεύρυνσης. Η
συνθήκη προσχώρησης, που έχει επικυρωθεί από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, ορίζει ότι, εν γένει, οι πράξεις σχετικά µε
τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα εφαρµοστούν στα νέα κράτη µέλη από 1ης Μαΐου
2004. Για το κεκτηµένο Σένγκεν, ωστόσο, υπάρχει µια διαδικασία δύο σταδίων. Τα υπό ένταξη κράτη θα συµµετάσχουν
στα σχετικά µε το Σένγκεν µέτρα που αφορούν την άρση των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, συµπεριλαµβανοµένης
της συµµετοχής στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν, σε µεταγενέστερο στάδιο, µετά την 1η Μαΐου 2004.
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Η συνθήκη προσχώρησης περιλαµβάνει επίσης µια ρήτρα διασφαλίσεως. Αυτή ορίζει ότι, έως το 2007, µπορούν να
ληφθούν µέτρα τα οποία θα θεωρηθούν αναγκαία, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες ή άµεσος κίνδυνος εµφάνισης
τέτοιων ανεπαρκειών ως προς τη µεταφορά, το στάδιο υλοποίησης, ή την εφαρµογή νοµοθετικών µέτρων σε ορισµένους
τοµείς που αφορούν τα θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

Θα ολοκληρώσω τα σχόλιά µου αναφερόµενος εν συντοµία στο ερώτηµά σας όσον αφορά την ενηµέρωση των πολιτών
σχετικά µε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει τη σηµασία της διαφάνειας στις
δραστηριότητες της ΕΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κανονισµός σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ,
ο οποίος εγκρίθηκε το 2001, προάγει τη διαφάνεια και αποβλέπει στην ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών της ΕΕ στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχει επιτευχθεί υψηλό επίπεδο πλήρους πρόσβασης στα νοµοθετικά έγγραφα και µερικής
πρόσβασης σε άλλα έγγραφα που καλύπτουν τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις. Επί του παρόντος, το 55% των περίπου
450 000 εγγράφων του µητρώου εγγράφων του Συµβουλίου είναι άµεσα διαθέσιµα στο κοινό µέσω του ∆ιαδικτύου, σε
όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Τα συµπεράσµατα όλων των συνεδριάσεων του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων είναι διαθέσιµα στο κοινό, καθώς και τα κείµενα όλων των µέτρων που έχουν εγκριθεί.

Ελπίζω τα σχόλιά µου να σας έδωσαν µια επισκόπηση των επιτευγµάτων στους τοµείς της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια του 2003. Σας ευχαριστώ για άλλη µία φορά που µου προσφέρατε αυτήν την
ευκαιρία, και αναµένω µε ενδιαφέρον τη συνέχιση της συνεργασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου κατά το τρέχον ιστορικής σηµασίας έτος.

(Χειροκροτήµατα)

3-007

Vitorino, Επιτροπή. � (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή η
ετήσια συζήτηση δεν µοιάζει µε τις προηγούµενες, διότι πραγµατοποιείται σε µια σηµαντική ιστορική καµπή. ∆έκα νέα
κράτη µέλη θα ενταχθούν σύντοµα στην Ένωση, βρισκόµαστε στο στάδιο της διαπραγµάτευσης µιας νέας συνταγµατικής
Συνθήκης, ενώ πλησιάζουµε στη λήξη της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στη λήξη της περιόδου που
προβλέπεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ για τη θεµελίωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Συνεπώς, επιθυµώ να συγχαρώ τον κ. Ribeiro e Castro όχι µόνο για τον δυναµισµό και την ποιότητα της προετοιµασίας
του για τη σηµερινή συζήτηση, αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζει τα θέµατα. Αυτό που µας παρουσίασε
δεν είναι απλώς ένας απολογισµός των εξελίξεων ενός έτους· µας προσφέρει συγχρόνως µια γενικότερη εικόνα των
επιτευγµάτων της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, ανεξάρτητα από τα όσα θα
αναφέρω σε αυτή µου την οµιλία, θα συµβάλει σε αυτόν τον απολογισµό µέσω µιας ανακοίνωσης την οποία θα υποβάλει
στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν θα παρουσιάσουµε µια εµπεριστατωµένη
αξιολόγηση όσων έχουν επιτευχθεί και όσων δεν έχουν επιτευχθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Τάµπερε και τη
Συνθήκη του Άµστερνταµ. Σε αυτήν την αξιολόγηση, θα περιγράφουµε επίσης ορισµένες ιδέες σχετικά µε τις πιθανές
βάσεις για ένα πρόγραµµα Τάµπερε II στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Θα προσπαθήσω να τηρήσω τη σειρά µε την οποία ο αξιότιµος βουλευτής εξέθεσε τις ανησυχίες του: στον τοµέα της
µετανάστευσης και του ασύλου, η Επιτροπή επεδίωκε ανέκαθεν να συνδυάσει τα τέσσερα κύρια σκέλη αυτής της
πολιτικής, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ: ρύθµιση των ρευµάτων νόµιµης µετανάστευσης, προώθηση
της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αποτελεσµατική καταπολέµηση της
λαθροµετανάστευσης και καθορισµός µιας κοινής πολιτικής ασύλου και επέκταση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες
προκειµένου να ρυθµιστούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα.

Όσον αφορά τη νόµιµη µετανάστευση, η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες προτάσεις για τη διαµόρφωση του αναγκαίου
νοµικού πλαισίου. Το Συµβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την πρόταση οδηγίας σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση και
σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ένωση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Ευελπιστώ ότι, πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, θα είµαστε επίσης σε θέση να εγκρίνουµε
την πρόταση σχετικά µε τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων που συνεργάζονται µε τις αρχές και που, εποµένως, έχουν
δικαίωµα σε άδεια διαµονής, καθώς και τις προτάσεις σχετικά µε την είσοδο σπουδαστών και ερευνητών τρίτων χωρών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα σηµείο ως προς το οποίο θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή µου αφορά τα προβλήµατα στην επίτευξη, σε
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µιας κοινής πλατφόρµας για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων η οποία θα
περιλαµβάνει τη νόµιµη µετανάστευση, ήτοι τη λεγόµενη «είσοδο για λόγους εργασίας». Σε αυτόν τον τοµέα, υπάρχει
αδιέξοδο στο Συµβούλιο, είναι σαφές ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει την υποστήριξη των κρατών µελών, οπότε η
Επιτροπή θα επανέλθει σε αυτό το ζήτηµα όταν θα παρουσιάσουµε, κάποια στιγµή κατά το τρέχον εξάµηνο, τη µελέτη
που κληθήκαµε να εκπονήσουµε σχετικά µε τη σχέση µεταξύ νόµιµης και παράνοµης µετανάστευσης.
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Στον τοµέα της ένταξης, τα µέτρα που έχουν ληφθεί µετά τις αποφάσεις της Θεσσαλονίκης είναι ευπρόσδεκτα, και επί του
παρόντος υλοποιούµε προπαρασκευαστικά σχέδια για µια ευρύτερη στρατηγική σχετικά µε ένα ειδικό ευρωπαϊκό
πρόγραµµα για την ένταξη των µεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Όσον αφορά την παράνοµη µετανάστευση, η Επιτροπή έχει εκπονήσει τρία προγράµµατα δράσης τα οποία έχουν γίνει
δεκτά από το Συµβούλιο και ήδη εφαρµόζονται: το πρώτο αφορά την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, το
δεύτερο την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και το τρίτο µια κοινοτική πολιτική για την επιστροφή ή τον
επαναπατρισµό των λαθροµεταναστών. Αισιοδοξώ επίσης ότι ο οργανισµός για τον έλεγχο και την επιχειρησιακή
συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα θα εγκριθεί σύντοµα, ενώ η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει ένα νέο νοµικό µέσο,
το οποίο συνίσταται στην αναθεώρηση ενός κοινού εγχειριδίου Σένγκεν σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα
του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Συγχρόνως, τα ζητήµατα ασφάλειας έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία µετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001. Η
Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις σχετικά µε την ενίσχυση της ασφάλειας σε ορισµένα βασικά έγγραφα, όπως οι
θεωρήσεις και οι άδειες παραµονής, µε την εισαγωγή βιοµετρικών στοιχείων και, σε έναν µήνα, θα καταθέσει την
πρότασή της σχετικά µε τη συµπερίληψη βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ. Σταθερή πρόοδος
σηµειώνεται επίσης στην ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών θεωρήσεων (VIS).

Όσον αφορά την πολιτική επαναπατρισµού, η Επιτροπή προτείνει βασικά, σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, τη λήψη µέτρων
σε δύο µέτωπα: το ένα περιλαµβάνει την οικονοµική στήριξη, η οποία δεν έχει συζητηθεί ακόµη, και ένα άλλο αφορά µια
πρωτοβουλία σχετικά µε τα ελάχιστα πρότυπα που θα ισχύουν για τις διαδικασίες επαναπατρισµού. Όπως έχει ήδη
αναφέρει ο Προεδρεύων του Συµβουλίου, έχουν εγκριθεί σηµαντικά νοµικά µέτρα στον τοµέα του ασύλου: προσωρινή
προστασία, ελάχιστα πρότυπα υποδοχής, ο κανονισµός ∆ουβλίνο II και η εφαρµογή του συστήµατος Eurodac, καθώς και
το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη φάση λειτουργίας του κινητοποιώντας
περίπου 146 εκατοµµύρια ευρώ την τελευταία τετραετία. Η Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά µε τον Ύπατο Αρµοστή των
Ηνωµένων Εθνών για την επεξεργασία νέων ιδεών στον τοµέα της πολιτικής ασύλου, αποσκοπώντας κυρίως στη
διασφάλιση µιας πιο οµαλής και οργανωµένης εισόδου των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη δυνατότητα
αίτησης για τη χορήγηση ασύλου εκτός της επικράτειας της ΕΕ, καθώς και προκειµένου να αυξηθεί η προστασία στις
περιοχές στις οποίες δηµιουργούνται οι κρίσεις. Απουσιάζουν, ωστόσο, δύο θεµελιώδη στοιχεία σχετικά µε την πολιτική
ασύλου. Αναφέροµαι στην οδηγία σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και στην οδηγία σχετικά µε την
αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και στην εναρµόνιση των κανόνων επικουρικής προστασίας. Αισθάνοµαι
ικανοποίηση διότι γνωρίζω τη δέσµευση του κ. McDowell για την έγκριση αυτών των δύο νοµικών µέσων κατά τη
διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας και, συνεπώς, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται από τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ, έτσι ώστε να µπορέσει να ολοκληρωθεί η θητεία αυτού του Κοινοβουλίου µε την έγκριση όλων των νοµικών
µέσων που απαιτούνται για την πρώτη φάση µιας κοινής πολιτικής ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης µια έκθεση την άνοιξη του 2004 σχετικά µε τις εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις όσον
αφορά τις συµφωνίες επανεισδοχής, και χαιρετίζουµε ιδιαίτερα το γεγονός ότι µπορέσαµε να καταλήξουµε σε συµφωνία
µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά µε ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης για την περίοδο 2004-2008, ύψους 250
εκατοµµυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη µιας εταιρικής σχέσης µε τρίτες χώρες µε σκοπό την κοινή διαχείριση των
µεταναστευτικών ρευµάτων.

Στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου, συµφωνώ πλήρως µε αυτό που ανέφερε µόλις ο
Υπουργός, κ. McDowell. Η αξιολόγηση της Επιτροπής είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητική και, κατά περίεργο τρόπο,
ίσως ο τοµέας της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου, σχετικά µε τους κανόνες που ισχύουν στις
συµβατικές διαφωνίες, τις εξωσυµβατικές ενοχές, τις οικογενειακές σχέσεις και τη ρύθµιση της γονικής εξουσίας, θέµατα
τα οποία αφορούν ορισµένες από τις αποφάσεις αυτού του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έχει τον σηµαντικότερο
αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών, ενώ τα µέσα ενηµέρωσης συνήθως επιδεικνύουν ελάχιστη
προσοχή σε αυτά τα θέµατα. Τα εγκλήµατα προσελκύουν πολύ περισσότερο την προσοχή των µέσων ενηµέρωσης, σε
αντιδιαστολή µε την καθηµερινή ζωή των απλών ανθρώπων. Ωστόσο, ακριβώς στον τοµέα της καθηµερινής ζωής των
απλών ανθρώπων έχει σηµειωθεί η µεγαλύτερη πρόοδος στο πλαίσιο της Συνθήκης του Άµστερνταµ και του
προγράµµατος του Τάµπερε, και ειλικρινά ελπίζω ότι, µέχρι τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, θα είµαστε σε
θέση να ξεπεράσουµε τις τυχόν δυσκολίες στην έγκριση της οδηγίας σχετικά µε τις αποζηµιώσεις για τα θύµατα
εγκληµατικών ενεργειών.

Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, επιθυµώ να υπογραµµίσω το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε εντολή από το
Συµβούλιο προκειµένου να δοθεί στην Κοινότητα η δυνατότητα να ενταχθεί επισήµως στη διάσκεψη της Χάγης σχετικά
µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, και να διασφαλιστεί περισσότερο ότι η διαδικασία συµπερίληψης της δικαστικής
συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου στο κοινοτικό πλαίσιο είναι σύµφωνη µε τα όσα προβλέπονται στο πλαίσιο των
συµβάσεων της διάσκεψης της Χάγης.

Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, το ζήτηµα της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα ποινικού δικαίου. Φρονώ ότι ο
απολογισµός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου είναι θετικός. Θετικός υπό την έννοια ότι, στην πράξη, έχουν εγκριθεί



11/02/2004 11

οι αποφάσεις πλαίσιο σχετικά µε όλους τους τύπους εγκληµάτων στην Ευρώπη που προβλέπονται στη Συνθήκη, µε µία
εξαίρεση: τον ρατσισµό και την ξενοφοβία, θέµα το οποίο εξακολουθεί να αντιµετωπίζει προβλήµατα στο πλαίσιο του
Συµβουλίου. Για µία ακόµη φορά, ωστόσο, επιθυµώ να υπογραµµίσω ότι η Επιτροπή έχει παραµείνει πιστή στην αρχή ότι
ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής συνεργασίας σε θέµατα ποινικού δικαίου είναι η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των
δικαστικών αποφάσεων, το καλύτερο παράδειγµα της οποίας είναι το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και παράδοσης, το
οποίο, όπως και ο κ. McDowell, ευελπιστώ ότι θα εφαρµοστεί πλήρως στο σύνολο των δεκαπέντε κρατών µελών µέχρι το
τέλος του πρώτου τριµήνου του τρέχοντος έτους, ενώ θα τεθεί σε ισχύ στις υπό ένταξη χώρες από 1ης Μαΐου του
τρέχοντος έτους.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντοµα µια απόφαση πλαίσιο σχετικά µε τις διαδικαστικές εγγυήσεις, ενώ είµαστε
πεπεισµένοι ότι η πρωτοβουλία την οποία θα αναλάβουµε τον προσεχή Ιούνιο για την παρουσίαση µιας απόφασης
πλαισίου σχετικά µε τους ελάχιστους κανόνες για την προστασία των δεδοµένων, στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, θα είναι
εξίσου σηµαντική. Η δικαστική συνεργασία σε θέµατα ποινικού δικαίου και η ενίσχυση των µηχανισµών αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας στην προσπάθεια καταπολέµησης του εγκλήµατος πρέπει, συγχρόνως, να συνοδεύονται από
κανόνες για τις ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις στις ποινικές δίκες στο σύνολο των κρατών µελών, καθώς και για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτόν τον τοµέα.

Είναι αλήθεια, κύριε Ribeiro e Castro, ότι η αστυνοµική συνεργασία αφορά περισσότερο τη συνεργασία σε επιχειρησιακό
επίπεδο, και όχι τόσο σε νοµοθετικό επίπεδο, ως προς το οποίο θεωρώ ότι αποδείχθηκε πως η Συνέλευση για το µέλλον
της Ευρώπης ορθώς υπογράµµισε ότι τα «συµβατικά» µέσα σε αυτόν τον τοµέα δεν έχουν αποτελέσµατα: οι
τροποποιήσεις της Σύµβασης Europol δεν έχουν ακόµη κυρωθεί από τα περισσότερα κράτη µέλη, ενώ και η σύµβαση
σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική συνδροµή, η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 2000, ακόµα δεν έχει επικυρωθεί από το
σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ και, συνεπώς, δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Η επιχειρησιακή συνεργασία, ωστόσο, έχει
βελτιωθεί και είναι ζωτικής σηµασίας, εάν επιθυµούµε να είναι σε θέση η Europol να εκτελέσει τα καθήκοντά της, οι
αστυνοµικές δυνάµεις των κρατών µελών να έχουν εµπιστοσύνη στην Europol και, προπαντός, να πραγµατοποιείται
ανταλλαγή πληροφοριών σε τακτική βάση σχετικά µε τις διάφορες µορφές διεθνικού εγκλήµατος.

Τέλος, κύριε Ribeiro e Castro, συµµερίζοµαι πλήρως την ανησυχία σας, ότι δηλαδή η ενηµέρωση των πολιτών για όλα τα
µέτρα που λαµβάνουµε είναι καίριας σηµασίας. Η Επιτροπή έχει προωθήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά µε
τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, καθώς και σχετικά µε ορισµένα από τα νοµοθετικά µέσα που έχουµε
υιοθετήσει και τα οποία θα έχουν πιο άµεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Για να είµαι απολύτως ειλικρινής, ωστόσο,
θεωρώ ότι την πιο αξιόπιστη εικόνα θα µας προσφέρουν οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκφραση του οποίου
είναι το σύνολο των βουλευτών του παρόντος Σώµατος �και µπορείτε να είστε υπερήφανοι για τα όσα έχετε επιτύχει κατά
τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων� δεδοµένου
ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι ερµηνευτές των πληροφοριών τις οποίες οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν, διότι
αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή δηµοκρατία λειτουργεί και ότι τα ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινή ζωή των
πολιτών αντιµετωπίζονται µε σοβαρότητα από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πρώτους τους νόµιµους
εκπροσώπους τους, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Χειροκροτήµατα)

3-008

Pirker (PPE-DE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, αρκεί να διαβάσει κανείς την
περυσινή έκθεση προόδου και θα εκπλαγεί βλέποντας πόσο πολύ προχωρήσαµε προς όφελος της ασφάλειας. Κύριε
Vitorino, κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, µπορείτε να είσαστε υπερήφανοι µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
έγιναν τόσα πολλά ως προς την ασφάλεια. Θα ήθελα να αναφερθώ µόνο σε ορισµένα σηµεία που θεωρώ ιδιαίτερα
σηµαντικά. Πρώτον, τον Ιανουάριο του περασµένου χρόνου το σύστηµα Eurodac απέκτησε τη δυνατότητα να
λειτουργήσει. Αυτό απλά σηµαίνει ότι η Συνθήκη του ∆ουβλίνου εφαρµόζεται τώρα αποτελεσµατικά, ότι µπορούµε να
καθορίσουµε ποια χώρα είναι πραγµατικά αρµόδια για µια αίτηση χορήγησης ασύλου και ότι διαθέτουµε ένα µέσο για να
σταµατήσουµε µε επιτυχία την κατάχρηση του δικαιώµατος ασύλου.

Χάριν της πρόληψης των παράνοµων µεταναστευτικών ρευµάτων επιβάλαµε τη σύναψη εταιρικών σχέσεων µε χώρες
καταγωγής και διέλευσης. ∆ηµιουργήσαµε µια δέσµη µέτρων για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης
γενικότερα, που προβλέπει ιδίως την προετοιµασία ενός νέου ολοκληρωµένου συστήµατος φύλαξης των εξωτερικών
συνόρων µε πολύ υψηλές προδιαγραφές που θα αφορά όλα τα σηµερινά και µελλοντικά εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, κάναµε προετοιµασίες για κοινά σχέδια επαναπατρισµού.

Θεωρώ επίσης ιδιαίτερη επιτυχία την πολιτική απόφαση να περιληφθούν βιοµετρικά στοιχεία στις θεωρήσεις διαβατηρίων
και τις άδειες παραµονής, διότι έτσι µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι δίνουµε στους ανθρώπους που διασχίζουν τα σύνορα
έγγραφα που δεν µπορούν να χαλκευθούν. Επίσης, θεωρώ σηµαντικές τις συµφωνίες συνεργασίας που συνήφθησαν
µεταξύ των νέων κρατών µελών ή άλλων όπως η Ρουµανία ή η Ρωσία και της Europol µε στόχο την επιτυχή επί τόπου
καταπολέµηση του διεθνούς εγκλήµατος και ιδίως της διαφθοράς.
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Τέλος, επετεύχθη να επιβληθούν για πρώτη φορά πρότυπα ελάχιστων ποινικών κυρώσεων όσον αφορά τον τοµέα της
παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών. Αυτό αποτελεί εξαιρετική επιτυχία. Ακόµα, υπάρχουν τα µέτρα για την καταπολέµηση
των συνθετικών ναρκωτικών ή οι πρόοδοι στους τοµείς του αστικού και ποινικού δικαίου, στα οποία δεν θα αναφερθώ
διεξοδικά. Σε γενικές γραµµές εφαρµόσαµε µε επιτυχία όλοι µαζί, το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή, µια
επιτυχηµένη δέσµη µέτρων.

Επιτρέψτε µου ωστόσο να κάνω και ορισµένες επικριτικές παρατηρήσεις και να προβάλω ορισµένα αιτήµατα. Το πρώτο
που θέλω να πω είναι το εξής: θεωρώ απολύτως αναγκαίο να υλοποιηθούν οι στόχοι που διατύπωσε η σηµερινή Προεδρία
του Συµβουλίου, συγκεκριµένα να εφαρµοστεί από την αρχή του τρέχοντος έτους, δηλαδή µέχρι τον Απρίλιο, η οδηγία για
το καθεστώς και τις διαδικασίες, προς το συµφέρον µιας κοινής πολιτικής ασύλου. Φοβάµαι ότι εάν δεν τα καταφέρουµε
ως τότε, θα αντιµετωπίσουµε µεγάλα προβλήµατα ως προς το να καταλήξουµε όντως σε µια κοινή πολιτική ασύλου, αφού
έτσι δεν θα µπορούµε να βοηθήσουµε γρήγορα τους πρόσφυγες. Εποµένως δεν θα έχουµε τα κατάλληλα µέσα για την
προώθηση της καταπολέµησης της απάτης. Συµφωνούµε απόλυτα ως προς αυτό µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου.

Το δεύτερο σηµείο είναι η καταπολέµηση της απάτης, την οποία πρέπει να ενισχύσουµε οπωσδήποτε προς το συµφέρον
της σταθερότητας στα νέα κράτη µέλη. Επίσης, πρέπει να βοηθήσουµε τα νέα κράτη µέλη να υλοποιήσουν το
συντοµότερο δυνατόν τις προδιαγραφές της Συνθήκης Σένγκεν στα νέα εξωτερικά σύνορα, για το δικό τους συµφέρον,
αλλά και για το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Θα χρειαστούν επενδύσεις. Εµείς θα σας υποστηρίξουµε
σε αυτό.

Και τώρα µια παρατήρηση για τους οργανισµούς. ∆εν νοµίζω ότι πρέπει να αρχίσουµε να επινοούµε διαρκώς
καινούργιους, αλλά, αφού έχουµε ήδη τόσο πολλούς, να τους καταστήσουµε ικανούς να λειτουργούν δεόντως. ∆εν είναι
δυνατόν να ενθαρρύνουµε διαρκώς την επέκταση των διοικητικών συµβουλίων �από 15 σε 25� προσθέτοντας ειδικούς,
και αν µετά δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν να συστήσουµε και ένα εκτελεστικό γραφείο. Μετά θα σκεφτούµε µήπως
συστήσουµε ένα συντονιστικό γραφείο για να παραµείνουν σε λειτουργία τα δύο προηγούµενα. ∆εν µπορεί να
συνεχίσουµε έτσι στο µέλλον.

Ένα τελευταίο σηµείο: θα ήθελα να βελτιωθούν γενικά οι διαδικασίες, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σπατάλης
πόρων. ∆εν πρέπει να συµβεί στο µέλλον να φθάνουν έγγραφα από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και µετά, καθώς
εργάζεται το Κοινοβούλιο, να παράγονται νέα έγγραφα και νέες συµφωνίες που ωστόσο δεν ανακοινώνονται στο
Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να συνεχίζουµε να εργαζόµαστε στην παλιά βάση και µετά να πρέπει να ξαναρχίσουµε από την
αρχή. Σας παρακαλώ να βελτιώσετε τον συντονισµό προς το συµφέρον της γενικής αποτελεσµατικότητας.

Αυτή η συζήτηση, που γίνεται στο τέλος µιας επιτυχηµένης χρονιάς και µιας επιτυχηµένης κοινοβουλευτικής περιόδου, θα
πρέπει να είναι µια κριτική αξιολόγηση και να µας εµψυχώσει όλους να εργαστούµε µε βάση αυτήν την επιτυχία για να
επιτύχουµε ακόµα περισσότερα προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης. Σας διαβεβαιώ ότι ως Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα σας υποστηρίξουµε ενεργά ακόµα και όταν πρόκειται για την αύξηση του προϋπολογισµού που θα
χρειαστεί οπωσδήποτε για να µπορέσουµε πραγµατικά να υλοποιήσουµε τις επιτυχίες που θέλουµε προς το συµφέρον της
ασφάλειας.

(Χειροκροτήµατα)

3-009

Paciotti (PSE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι η πρόοδος στην οποία αναφέρθηκαν τόσο ο εισηγητής όσο και οι
εκπρόσωποι του Συµβουλίου και της Επιτροπής �τους οποίους συγχαίρω�όντως επιτεύχθηκαν. Ωστόσο, να παραδεχθούµε
ότι εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Σήµερα, το µεγαλύτερο ασφαλώς εµπόδιο για την ανάπτυξη της ζώνης ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι η αποτυχία έγκρισης του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης η οποία καθιστώντας
δεσµευτικό τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων σε όλους τους τοµείς δράσης της Ένωσης και επεκτείνοντας την
κοινοτική µέθοδο και στη δικαστική, ποινική και αστυνοµική συνεργασία, θα έλυνε πολλά από τα προβλήµατα που
εξακολουθούν να ισχύουν. Ελπίζουµε να πρόκειται απλώς για καθυστέρηση.

Εν τω µεταξύ, θα πρέπει να ξεπεράσουµε ορισµένες παράδοξες αντιφάσεις που επιβραδύνουν την εφαρµογή του
προγράµµατος του Τάµπερε, ιδίως στον τοµέα της µετανάστευσης και της ποινικής και αστυνοµικής συνεργασίας.
Πράγµατι, οι ίδιες οι κυβερνήσεις που ενέκριναν στο Τάµπερε µια λογική δέσµη µέτρων, στη συνέχεια δεν εγκρίνουν τα
ίδια αυτά µέτρα όταν προτείνονται από την Επιτροπή και αξιώνονται από το Κοινοβούλιο. Όταν µάλιστα αποφασίζουν να
τα εγκρίνουν στη συνέχεια, ωθούµενες από κάποια έκτακτη ανάγκη, συχνά δεν τα εφαρµόζουν στις χώρες τους: αυτό
συνέβη πρόσφατα µε το ένταλµα σύλληψης, αλλά και µε την απόφαση για την ξενοφοβία και τον ρατσισµό. Θα πρέπει,
συνεπώς, να έχουµε πάντοτε υπόψη ότι η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων ευνοεί την ελεύθερη κυκλοφορία στην
εσωτερική αγορά, αλλά ευνοεί επίσης και τους εγκληµατίες, εάν οι εξουσίες πρόληψης και καταστολής των αδικηµάτων
εξακολουθούν να περιορίζονται στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων.



11/02/2004 13

Είναι πλέον η ώρα να δροµολογήσουµε εκ νέου εκσυγχρονισµένο πολιτικό πρόγραµµα για την αρµονική οικοδόµηση του
ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, ένα πρόγραµµα που δεν θα περιορίζεται σε αποσπασµατικές απαντήσεις για συγκεκριµένα
επείγοντα ζητήµατα, και προσδοκούµε στην ανακοίνωση που µας υποσχέθηκε η Επιτροπή.

Ειδικότερα για τη µετανάστευση, όπως επανειληµµένα έχει ζητήσει αυτό το Σώµα, είναι απαραίτητη η θέσπιση µιας
κοινής πολιτικής για την είσοδο, την διαµονή και την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, χωρίς να περιορίζεται στην
καταστολή της λαθροµετανάστευσης. Ωστόσο, οι µεγαλύτερες καθυστερήσεις και αντιφάσεις εκ µέρους του Συµβουλίου
και των κρατών µελών παρατηρούνται κυρίως στον τοµέα της προώθησης και της προστασίας των θεµελιωδών
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Πράγµατι, εγκρίνονται µέτρα που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, εξαναγκάζοντας
το Κοινοβούλιο να τα προσβάλει ενώπιον του ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως συνέβη πρόσφατα µε την
οικογενειακή επανένωση· δεν εφαρµόζονται κοινά πρότυπα εγγυήσεων επί δικονοµικών θεµάτων, µε αποτέλεσµα να
απορρίπτονται µορφές στενότερης συνεργασίας, επειδή το ένα κράτος αµφιβάλλει κατά πόσον το άλλο κράτος σέβεται τις
εγγυήσεις.

Τέλος, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και εγείρονται πολλά ερωτήµατα
σχετικά µε τη συµπεριφορά µεγάλου µέρους των κρατών µελών που επέτρεψαν τη µεταφορά των προσωπικών δεδοµένων
ευρωπαίων πολιτών στις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, οι οποίες δεν παρέχουν καµία εγγύηση για το σεβασµό του
θεµελιώδους δικαιώµατος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των συµπολιτών µας. Επί τη ευκαιρία θα πρέπει να πούµε
επίσης ότι η συµπεριφορά της Επιτροπής, η οποία χαρακτηρίστηκε από αδράνεια και συνενοχή, ήταν επονείδιστη. Το
βέβαιον είναι ότι έφτασε η στιγµή να υιοθετήσουµε αποτελεσµατικότερα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των
συµπολιτών µας.

3-010

Ludford (ELDR). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, αν και πρόκειται για µια ετήσια επισκόπηση, πλησιάζουµε στην πενταετή
αξιολόγηση των επιτευγµάτων του προγράµµατος του Τάµπερε, οπότε πρέπει τώρα να αρχίσουµε να σκεπτόµαστε το
Τάµπερε ΙΙ. Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι η Επιτροπή έχει επιτελέσει το έργο που της αναλογούσε, αλλά οι επιδόσεις
του Συµβουλίου δεν είναι αξιόλογες. Πρέπει να βελτιωθούν τόσο τα αποτελέσµατα όσο και η µέθοδος.

Όσον αφορά, καταρχάς, τους τοµείς του ασύλου και της µετανάστευσης, ακόµα δεν έχουµε θέσει σε ισχύ όλα τα αναγκαία
µέτρα για την άσκηση κοινών πολιτικών. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι ενεργούµε πραγµατικά από
κοινού για να δηµιουργήσουµε λειτουργικά αλλά και δίκαια συστήµατα στα οποία οι αρµοδιότητες θα είναι ορθώς
κατανεµηµένες. Πού είναι, όµως, η αλληλεγγύη τη στιγµή που, κατά τρόπο επονείδιστο, το ένα µετά το άλλο, 13 κράτη
µέλη έχουν δηλώσει ότι θα επιβάλουν περιορισµούς στην ελεύθερη κυκλοφορία από τα νέα κράτη µέλη της Ανατολικής
Ευρώπης;

Τα κράτη επιδεικνύουν µεγαλύτερο ζήλο όταν πρόκειται για την επιβολή αυστηρότερων συνοριακών ελέγχων και την
απέλαση των λαθροµεταναστών, καθώς και όσον αφορά την παρουσία νοµίµων µεταναστών και τη διασφάλιση της
ένταξής τους. Το Συµβούλιο ενέκρινε µια απρόθυµη οδηγία για τους µετανάστες που διαµένουν επί µακρό χρονικό
διάστηµα στην ΕΕ και µια οδηγία σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη για
την εφαρµογή της απόφασης πλαισίου του 2002 σχετικά µε την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, προκειµένου να
συλληφθούν οι εγκληµατικές συµµορίες, ενώ προσφάτως στο Ηνωµένο Βασίλειο έχασαν τη ζωή τους µε τραγικό τρόπο
19 κινέζοι µετανάστες. Φαίνεται ότι είχαν πέσει θύµατα εµπορίας, αλλά δεν υπάρχει κανένας ισχύων νόµος που να
καλύπτει την περίπτωσή τους.

Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τεράστιες προκλήσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την καταπολέµηση της προκατάληψης και
των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας. Η πρόκληση για την ένταξη των Ρόµα είναι µια από τις σηµαντικότερες
που θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουµε.

Αισθάνοµαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το σεµινάριο σχετικά µε τον αντισηµιτισµό που διοργανώνει ο Πρόεδρος Πρόντι
την προσεχή εβδοµάδα· γιατί, όµως, το Συµβούλιο αδυνατεί να καταλήξει σε συµφωνία επί της απόφασης πλαισίου µε την
οποία προβλέπεται να αντιµετωπίζονται ως ποινικά αδικήµατα η ρατσιστική παρενόχληση και οι ρατσιστικές επιθέσεις;

Πρέπει να κατανοήσουµε βαθύτερα το περιεχόµενο της έννοιας της ένταξης, σε αντιδιαστολή µε την έννοια της
αφοµοίωσης. Εχθές η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε µε συντριπτική πλειοψηφία την απαγόρευση του χιτζάµπ �της
ισλαµικής µαντίλας� και άλλων εµφανών θρησκευτικών συµβόλων. Στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι αστυνοµικίνες
µπορούν να φορούν το χιτζάµπ, παρακολουθούµε µε επιφύλαξη αυτό που συµβαίνει στην άλλη πλευρά της Μάγχης.

Στον τοµέα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της επιβολής της έννοµης τάξης, αναπτύχθηκαν πολλές και
χρήσιµες δραστηριότητες, αλλά παρατηρείται έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά τα θέµατα προστασίας των ατοµικών
ελευθεριών, του δηµοκρατικού ελέγχου και της διαφάνειας. Αισθάνοµαι ικανοποίηση διότι η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική
Ακαδηµία θα έχει την έδρα της στην Αγγλία, αλλά µου προξενεί µικρότερη εντύπωση το γεγονός ότι η βρετανική
κυβέρνηση, µε 12 πολίτες και κατοίκους της στον κόλπο του Γκουαντανάµο �το ήµισυ του αριθµού των Ευρωπαίων που
κρατούνται εκεί� αδυνατεί να ηγηθεί µιας προσπάθειας για την έγκριση µιας κοινής θέσης και την ανάληψη δράσης από



14 11/02/2004

κοινού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να πεισθούν οι ΗΠΑ να εφαρµόσουν το διεθνές δίκαιο και να σεβαστούν
τα δικαιώµατα των κρατουµένων στο Γκουαντανάµο. Η συµφωνία αµοιβαίας νοµικής συνδροµής που υπεγράφη µε τις
ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις µας, δίνει έµφαση στο κράτος δικαίου, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποφέρει οποιοδήποτε
αποτέλεσµα.

Τώρα λαµβάνουµε µεγάλο αριθµό µέτρων τα οποία καταπατούν το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή �συµφωνώντας να
επιτρέψουµε στις ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των επιβατών αεροπορικών πτήσεων και
να συµπεριλαµβάνουν βιοµετρικά στοιχεία στα έγγραφα θεωρήσεων και στα διαβατήρια� ενώ παράλληλα δεν
καταβάλλουµε καµία προσπάθεια θέσπισης κάποιου µέσου προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του
τρίτου πυλώνα. Αυτό καταδεικνύει µια εξαιρετικά αλαζονική στάση έναντι των ατοµικών δικαιωµάτων.

Στο µέλλον θα χρειαστεί να καταβάλουµε περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της τήρησης των
δικαστικών µας συστηµάτων µέσω µιας διαδικασίας αµοιβαίου ελέγχου και αξιολόγησης µεταξύ εταίρων. Αυτό θα
περιλαµβάνει ορισµένα ενδιαφέροντα ζητήµατα όσον αφορά το πού ακριβώς έγκειται η ισορροπία µεταξύ της ευρωπαϊκής
κοινής δράσης και της παρέµβασης στα εθνικά συστήµατα. Πρέπει, όµως, να εντείνουµε τις προσπάθειές µας, διότι η
ποιότητα του έργου µας στους τοµείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης δεν είναι ακόµα επαρκής.

3-011

Kaufmann (GUE/NGL). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο
απολογισµός ως προς την υποτιθέµενη πρόοδο στην υλοποίηση της ζώνης ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι
συντριπτικός. Λέω «υποτιθέµενη» πρόοδο επειδή το ζητούµενο είναι πρωτίστως να αποµονωθεί ακόµα περισσότερο η
Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσµο. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν µίλησε πρόσφατα ξεκάθαρα και ειλικρινά
γι� αυτήν την πολιτική ή, καλύτερα, αυτήν την απολογία για την ευρωπαϊκή πολιτική όταν το Σώµα του απένειµε το
βραβείο Ζαχάρωφ. Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ δεν µας απηύθυνε ευγενικές τυποποιηµένες ευχαριστίες, αλλά έψαλε
κυριολεκτικά τον εξάψαλµο στους Ευρωπαίους για την πολιτική τους στο θέµα της µετανάστευσης. Επιτρέψτε µου να σας
θυµίσω τα µηνύµατά του. Είπε ότι οι µετανάστες χρειάζονται την Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη χρειάζεται µετανάστες, και
προσέθεσε ότι η εισδοχή και αφοµοίωση των µεταναστών δεν είναι µόνο ηθική και νοµική υποχρέωση αλλά και µέρος της
λύσης των ευρωπαϊκών οικονοµικών προβληµάτων. Επέκρινε µε αυστηρότητα την ευρωπαϊκή πολιτική της αποµόνωσης
και υποστήριξε ότι µια περιοριστική πολιτική ασύλου και µετανάστευσης ωθεί πολλούς ανθρώπους στα χέρια
εγκληµατικών συµµοριών λαθρεµπόρων ανθρώπων ή και στον θάνατο. Πεθαίνουν από ασφυξία µέσα σε φορτηγά ή στον
χώρο αποσκευών των αεροπλάνων και ο κ. Ανάν είπε ότι αυτή η σιωπηρή κρίση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι
ντροπή για τον κόσµο µας.

Υπάρχουν υπεύθυνοι γι� αυτήν την σιωπηρή κρίση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτό που κάνει εκατοντάδες
ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε χρόνο στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ένας ανώνυµος περιορισµός. Τι µας
λένε όµως το Συµβούλιο και η Επιτροπή; Μας µιλούν για κοινούς καταλόγους ασφαλών χωρών καταγωγής, για
συνεργασία ως προς την απέλαση, για οργανισµούς προστασίας των συνόρων που θα ενισχύσουν τη φύλαξη των
χερσαίων και θαλασσίων συνόρων, για σύναψη συµφωνιών επιστροφής κλπ. Αν αποκτήσουν νοµική ισχύ όλες αυτές οι
προτάσεις, τότε ουσιαστικά θα µπορεί κανείς να έχει µια ευκαιρία για την υποβολή αίτησης ασύλου µόνον εάν πηδήξει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε αλεξίπτωτο. Την ίδια όµως ώρα η ΕΕ και τα κράτη µέλη της συµµετέχουν ενεργά στην
κυριολεκτική «παραγωγή» προσφύγων από τις χώρες του επονοµαζόµενου τρίτου κόσµου, συγκεκριµένα εξαιτίας της
ανεπαρκούς καταπολέµησης της φτώχειας ή των εξαγωγών όπλων σε περιοχές κρίσεων.

Αντί όµως να αντιµετωπιστούν ακριβώς αυτά τα θέµατα, τώρα θα δαπανηθούν εκατοµµύρια ευρώ για πιλοτικά
προγράµµατα για την πραγµατοποίηση απελάσεων στην Ευρώπη. Ως Γερµανίδα ευρωβουλευτής, γνωρίζω επίσης ότι
µέχρι τώρα κάθε έστω και λίγο προοδευτική πρόταση σχετικά µε την κοινοτική πολιτική ασύλου και µετανάστευσης
εµποδίζεται στο Συµβούλιο Υπουργών από την κυβέρνηση της χώρας µου. ∆ιατηρούνται όλες οι ειδικές ρυθµίσεις της
Γερµανίας που στοχεύουν να αποτρέψουν και να ταλαιπωρήσουν τους αιτούντες άσυλο. Αναφέρω ενδεικτικά την
υποχρεωτική διαµονή των προσφύγων που είναι µοναδικό φαινόµενο στην Ευρώπη. Μόνο στη Γερµανία τιµωρούνται οι
πρόσφυγες όταν εγκαταλείπουν τη Landkreis, δηλαδή την περιφέρεια όπου διαµένουν.

Οι µαζικοί θάνατοι µεταναστών και προσφύγων στα σύνορά µας δεν θα σταµατήσουν όσο δεν αλλάζει η βασική
κατεύθυνση της πολιτικής. Ασφαλώς βλέπουµε περιστασιακά κάποια κροκοδείλια δάκρυα για την τραγική µοίρα
ορισµένων από αυτούς, τίποτα όµως δεν πρόκειται να αλλάξει. Πρέπει να βρούµε το θάρρος να πούµε επιτέλους όλη την
αλήθεια στους ανθρώπους, να τους πούµε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη µετανάστευση. Χωρίς αυτήν το 2050 στη
διευρυµένη Ευρώπη θα ζουν πλέον µόνο 400 αντί για 450 εκατοµµύρια άνθρωποι. Αν δεν αλλάξουµε πορεία, ο
πληθυσµός της Γερµανίας θα µειωθεί κατά το ένα τέταρτο. Οι πολυάριθµες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν δίκιο όταν λένε «όχι» στην πολιτική αποµόνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν
υποβληθεί προτάσεις για µια κοινοτική πολιτική ασύλου και µετανάστευσης βασισµένες σε υψηλού επιπέδου σεβασµό
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πρέπει όµως να γίνουν αποδεκτές και µετά θα µπορούσαµε πραγµατικά να συζητήσουµε
εδώ για προόδους. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει στην Ευρώπη ένα δικαίωµα ασύλου που θα συµφωνεί µε τη
Σύµβαση της Γενεύης και θα περιλαµβάνει ως λόγο χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα την αναγνώριση της
δίωξης βάσει του φύλου και της µη κρατικής δίωξης, αλλά και την αναγνώριση της λιποταξίας και της άρνησης
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υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας. Είναι απαραίτητη η ελεύθερη πρόσβαση σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο για το άσυλο και
τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και ένα νοµικό πλαίσιο για να καταστεί δυνατή η νόµιµη µετανάστευση στην ΕΕ.
Χρειαζόµαστε έναν χώρο δικαιοσύνης για εκστρατείες για την νοµιµοποίηση των ανθρώπων χωρίς χαρτιά, καθώς και το
δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των ανθρώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3-012

Boumediene-Thiery (Verts/ALE). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως είπατε και εσείς, παρά τις
προσπάθειές µας δεν θα καταφέρουµε να συµµορφωθούµε µε την ατζέντα του Τάµπερε, ειδικά όσον αφορά το θέµα της
µετανάστευσης και του ασύλου. Ωστόσο, θα βρούµε µια αποτελεσµατική λύση στα θέµατα αυτά, είτε στο Sangatte είτε
στο Algeciras, µόνο εάν υιοθετήσουµε µια γνήσια κοινοτική πολιτική που να σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και όχι αν
αναλαµβάνουµε πάντα τον ρόλο του καταστολέα.

Πολυάριθµες προτάσεις της Επιτροπής βρίσκονται, αυτήν τη στιγµή, σε εκκρεµότητα στο Συµβούλιο. Τα ελάχιστα µέτρα
που έχουν υιοθετηθεί δέχονται διαρκώς επικρίσεις και η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση είναι αντικείµενο µιας
προσφυγής του Κοινοβουλίου µας στο ∆ικαστήριο.

Σχετικά µε αυτό το θέµα των µεταναστών, το µόνο που ζητάω είναι να ακολουθήσετε την κατεύθυνση των ιδεών που
ανέπτυξε ενώπιον του Κοινοβουλίου µας ο Κόφι Ανάν. Όχι µόνο χρειάζεται η γηραιά ήπειρός µας αυτούς του
εργαζοµένους, αλλά και ο µόνος τρόπος για να είµαστε αξιόπιστοι στον κόσµο είναι να επιβεβαιώσουµε την ύπαρξη µιας
ανοιχτής, πολυδιάστατης Ευρώπης που δείχνει αλληλεγγύη. Η µετανάστευση είναι µια ευκαιρία για το µέλλον της
Ευρώπης, και σε µια εποχή όπου ο ρατσισµός και η ξενοφοβία µάς κατακλύζουν, είναι ανάγκη να το διακηρύξουµε αυτό
µε πειστικότητα και σφρίγος. Είµαστε πεπεισµένοι πως η ελεύθερη κυκλοφορία σε συνδυασµό µε µια θετική πολιτική για
τη νόµιµη µετανάστευση θα µας βοηθήσει να βάλουµε φρένο στο λαθρεµπόριο, ειδικά στην εµπορία ανθρώπων. Έτσι, θα
µας είναι πιο εύκολο να αφοσιωθούµε στην οικοδόµηση µιας κοινωνίας πολιτών στην οποία θα µπορούν να συµµετέχουν
πλήρως όλοι όσοι ζουν στην ήπειρό µας, µε σεβασµό των ίσων δικαιωµάτων � χωρίς να υπολογίσουµε καν το γεγονός πως
αυτή η βουλησιοκρατική πολιτική θα ελαφρύνει το άχθος που µας βαραίνει όσον αφορά τόσο τα συστήµατα χορήγησης
ασύλου όσο και την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης.

∆εν θα είναι ακόµη δυνατόν να εγκριθούν οι δύο οδηγίες για το άσυλο, σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και τις
διαδικασίες χορήγησης ασύλου, παρά την προθεσµία του ∆εκεµβρίου που είχε τεθεί και η οποία έχει ήδη εκπνεύσει.
Ξέρουµε, ωστόσο, πως είναι επιτακτική ανάγκη να εγκριθούν για να κλείσουµε την πρώτη φάση του προγράµµατος του
Τάµπερε. Τούτου λεχθέντος, οι δύο αυτές οδηγίες πρέπει να προσφέρουν, επιπλέον και κυρίως, µια προστιθέµενη αξία
ικανή να εγγυηθεί ένα καλύτερο επίπεδο προστασίας στους αιτούντες άσυλο.

Όσον αφορά την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία, θα ήθελα να σταθώ σε ένα µόνο σηµείο, το σηµείο που
σχετίζεται µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά τα βιοµετρικά δεδοµένα. Σε µια ανακοίνωση για τη µεταφορά
δεδοµένων, που δηµοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 16 ∆εκεµβρίου και µεταβιβάστηκε στο Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο, σχετικά µε τη συµφωνία που συνήφθη µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και ηµών, εντοπίζουµε ένα λάθος σε
θέµατα ασφάλειας, καλυµµένο πίσω από την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της εγκληµατικότητας. Η συµφωνία
στην πραγµατικότητα θα επέτρεπε να συµπεριλαµβάνουν τα µεταφερόµενα πεδία δεδοµένων την ηµεροµηνία γέννησης,
τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν µαζί, τις λεπτοµέρειες της πιστωτικής κάρτας, τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση
και τα πολιτικά, θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω. Όµως, αυτό αποτελεί σοβαρή προσβολή της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής. Τι µπορεί να γίνει για αυτό; Όταν ξέρουµε ότι οι πληροφορίες αυτές µπορούν να χρησιµεύσουν ως µέσο
για διακριτική µεταχείριση, η διάταξη αυτή προσβάλλει και τις θεµελιώδεις ελευθερίες µας, ιδιαίτερα από τη στιγµή που
δεν ξέρουµε ποιος ακριβώς έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα. Συνεπώς, δεν µπορούµε παρά να ανησυχούµε για τη
χρήση τους.

Επ� αυτού, γνωρίζατε ότι υπό την άσκηση πιέσεων εκ µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών και, συγκεκριµένα, υπό τις
απειλές απαγορεύσεων πτήσεων, αεροπορικές εταιρίες µεταβιβάζουν ήδη δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στις
αµερικανικές αρχές, χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων; Τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο,
ενώ η Επιτροπή υποτίθεται πως είναι ο θεµατοφύλακας των Συνθηκών.

Τα µέτρα αυτά επηρεάζουν τόσο τους Ευρωπαίους, όσο και τους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως είπατε και εσείς κύριε
Vitorino. Ωστόσο, η συµφωνία αυτή συνήφθη χωρίς να διεξαχθεί προηγουµένως καµία δηµοκρατική συζήτηση. Συνεπώς,
η σύναψη τέτοιων συµφωνιών απειλεί τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. ∆εν θα έπρεπε, άραγε, να δηµιουργηθεί
επειγόντως ένας πραγµατικά ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας, για να αποτρέψει την κατάχρηση αυτών των δεδοµένων;
Και δεν πιστεύετε πως θα έπρεπε, επίσης, να ζητήσουµε από το ∆ικαστήριο να αποφανθεί ως προς τη νοµιµότητα αυτής
της συµφωνίας; Πρέπει να είµαστε σε επαγρύπνηση, γιατί η ασφάλεια φαίνεται να παίρνει το προβάδισµα εις βάρος του
σεβασµού των δικαιωµάτων και των ελευθεριών µας.

Εν κατακλείδι και για να ολοκληρώσω, πώς θα µπορέσουµε να είµαστε σε θέση να εγγυώµεθα τον σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωµάτων µας, εάν υπογράφουµε µια συµφωνία µε µια χώρα σαν τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι οποίες δεν
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χάνουν ευκαιρία να επιδείξουν την επιθυµία τους για ηγεµονία, υιοθετούν µονοµερή πολιτική και θέτουν εαυτόν υπεράνω
των νόµων, υπεράνω ακόµη και του διεθνούς δικαίου, όπως στην περίπτωση των κρατουµένων του Γκουαντανάµο;

Θα σας ήµουν ευγνώµων, κύριε Επίτροπε, εάν επιδεικνύατε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή σε σχέση µε όλες αυτές τις
συνθήκες.

3-013

Collins (UEN). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω στο Σώµα τον ιρλανδό Υπουργό ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων. ∆εύτερον, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή µου συγχαρητήρια στον συνάδελφο και φίλο
µου, κ. Ribeiro e Castro, για την παρουσίασή του σήµερα το πρωί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί σύντοµα ένας πολιτικός οργανισµός ο οποίος θα περιλαµβάνει 25 κράτη µέλη µε
πληθυσµό σχεδόν 500 εκατοµµυρίων ανθρώπων. Είναι, εποµένως, υψίστης σηµασίας όλα τα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να συνεργαστούν πιο στενά για την καταπολέµηση της απειλής της διεθνούς τροµοκρατίας και του οργανωµένου
εγκλήµατος. Με την ύπαρξη κοινών ευρωπαϊκών συνόρων και µε την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων στο εσωτερικό
της Ένωσης, πρέπει επίσης να συνεργαστούµε πιο στενά σε µια προσπάθεια ανάσχεσης της εισαγωγής ναρκωτικών στην
Ευρώπη και καταπολέµησης της µάστιγας της εµπορίας ανθρώπων.

∆εν µπορούµε να καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά την εµπορία ναρκωτικών και όσους εµπλέκονται στο αποτρόπαιο
έγκληµα της εµπορίας ανθρώπων, εκτός εάν οι δυνάµεις των αστυνοµιών µας στην Ευρώπη λειτουργούν σε στενή µεταξύ
τους συνεργασία. Αυτή η πρόκληση καθίσταται ακόµα µεγαλύτερη µε την πραγµατοποίηση της διεύρυνσης, οπότε η
Europol πρέπει να διαδραµατίσει ακόµη πιο κεντρικό ρόλο στον συντονισµό της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ενόψει της ενίσχυσης αυτών των εγκληµατικών δραστηριοτήτων. Καµία χώρα δεν µπορεί να νικήσει από µόνη της τη
διεθνή τροµοκρατία. Εάν η Ευρώπη χρειαστεί περισσότερους πόρους για την αντιµετώπιση αυτής της νέας πρόκλησης,
τότε πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι.

Πρόσφατα γίναµε µάρτυρες των τραγικών θανάτων πολλών ανθρώπων που έπεσαν θύµατα της µάστιγας της διεθνούς
εµπορίας ανθρώπων. Υπολογίζεται ότι 600 000 λαθροµετανάστες εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε έτος. Ως εκ
τούτου, η έγκριση ενός λεπτοµερούς σχεδίου για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης πρέπει να παραµείνει µία
από τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσής µας. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΕ για το πρόγραµµα δράσης σχετικά
µε την επιστροφή πρέπει να διατηρηθεί, ενώ όλοι πρέπει να στηρίξουµε τις προσπάθειες της Ένωσης. Η υπηρεσία για τη
διαχείριση των συνόρων θέτει σε εφαρµογή µια συντονισµένη προσέγγιση από τα κράτη µέλη της ΕΕ για την
καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης.

Στηρίζω και εγώ την εφαρµογή µιας κοινής πολιτικής ασύλου της ΕΕ, ενώ πρέπει να επιλύσουµε τα εκκρεµή ζητήµατα
όσον αφορά τις οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Πρέπει επίσης να στηρίξουµε τη
βελτίωση της διαχείρισης της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ατόµων τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα
µε τη Σύµβαση της Γενεύης. Όσον αφορά το ζήτηµα της νόµιµης µετανάστευσης, πρέπει να προωθηθεί η νέα νοµοθεσία
της ΕΕ που διέπει τους όρους εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους σπουδών και επαγγελµατικής
κατάρτισης εντός της Ένωσης.

Τέλος, τα ζητήµατα θέσπισης κοινών πολιτικών για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης αντιµετωπίζονται
καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζούµε πλέον σε µια εσωτερική αγορά στην οποία επικρατεί καθεστώς
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην επικράτεια της ΕΕ, οπότε οφείλουµε να συνεργαστούµε για τη λήψη
συλλογικών µέτρων σε µια προσπάθεια αποτελεσµατικής αντιµετώπισης αυτών των ζητηµάτων.

3-014

Blokland (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον πίνακα επιδόσεων που καλύπτει το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο
του 2003, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος, ενώ και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη Θεσσαλονίκη,
προσέφερε νέα ώθηση προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα πολιτικής. Θα ήθελα να απευθύνω τα
συγχαρητήριά µου και στα δύο όργανα. Το Συµβούλιο των Υπουργών κατηγορείται ως ο βασικός ένοχος για το γεγονός
ότι µια σειρά θεµάτων στους τοµείς του ασύλου και της µετανάστευσης έχουν µείνει στάσιµα. Σύµφωνα µε την Επιτροπή,
τα κράτη µέλη πρέπει να εγκαταλείψουν τις επιφυλάξεις τους πριν από την παρέλευση της πενταετούς περιόδου που
προβλέπεται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, οπότε, σύµφωνα µε την Επιτροπή, πρέπει να εγκριθούν αυτά τα µέτρα. Αν
και αυτό ισχύει όντως, µια πενταετία για τη λήψη µέτρων σε αυτούς τους τοµείς ήταν εξαιρετικά µικρό χρονικό διάστηµα.
Νοµοθετικά µέτρα τα οποία έχουν ευρύτερη στήριξη και θεσπίζονται κατά τη διάρκεια µεγαλύτερης χρονικής περιόδου
είναι πολύ πιο χρήσιµα από ό,τι άµεσα µέτρα τα οποία στη συνέχεια δεν εφαρµόζονται λόγω απροθυµίας από πλευράς των
πολιτικών ιθυνόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εν προκειµένω είναι το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.

Εξεπλάγην µε τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την υποδοχή των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι
σίγουρο ότι αυτή είναι µία από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη του Άµστερνταµ; Είναι ένα θέµα το οποίο
απαιτεί µια πολύ πιο εκτενή συζήτηση. Εν µέρει λόγω περιστατικών αυτού του τύπου, δεν συµφωνώ µε την πλήρη
εφαρµογή της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο του Συµβουλίου για την ευρωπαϊκή δράση στους τοµείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Αυτά τα θέµατα πρέπει να εξετάζονται σε µεµονωµένη βάση. Τέλος,
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παρατήρησα ότι η Επιτροπή επιθυµεί τη σηµαντική αύξηση του προϋπολογισµού για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές
υποθέσεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνει µέτρα στον τοµέα της λαθροµετανάστευσης και του οργανωµένου
εγκλήµατος. Θα µπορούσε µήπως ο Επίτροπος Vitorino να αναφέρει περισσότερες λεπτοµέρειες επί του θέµατος;

3-015

Turco (NI). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, συντάσσοµαι µε την έκκληση του Επιτρόπου Vitorino για ενηµέρωση των πολιτών. Το
πρόβληµα είναι τι ενηµέρωση θα προσφέρουµε; Ακούσαµε τον Προεδρεύοντα του Συµβουλίου να παραθέτει έναν
απίστευτο όγκο στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη διαφάνεια των εργασιών του Συµβουλίου, δεκάδες χιλιάδες
έγγραφα. ∆υστυχώς, από τα έγγραφα αυτά απουσιάζει ένα στατιστικό στοιχείο: η θέση των µεµονωµένων κρατών µελών
η οποία, παρότι δεν είναι ευαίσθητο δεδοµένο, συνιστά ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη της δηµοκρατικής
διαδικασίας. ∆εν είναι τυχαία η δήλωση �η οποία φρονώ ότι έγινε ελαφρά τη καρδία� ότι το ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης έχει ήδη εγκριθεί από οκτώ κράτη µέλη. Πώς είναι δυνατόν; Ένα έγγραφο το οποίο εγκρίθηκε οµόφωνα χωρίς
προηγούµενη συζήτηση στη διάρκεια ενός γεύµατος και το οποίο δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί, θεωρείται σχεδόν δεδοµένο,
σαν να αποτελεί πλέον µέρος των de facto διαδικασιών αυτού του θεσµικού οργάνου.

∆εν γίνεται καµία απολύτως αναφορά στην αρχή ου δις δικάζειν, αν και επί ένα εξάµηνο η ιταλική Προεδρία υπενθύµιζε
ότι στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας η αρχή ου δις δικάζειν αποτελεί πυλώνα εγγύησης για τους πολίτες. Ούτε
λέξη! Όσον αφορά δε την Europol, η Προεδρία ισχυρίζεται ότι το πρωτόκολλο αποτελεί βήµα προόδου: το ίδιο όµως
πρωτόκολλο αρνείται αυτό που το Κοινοβούλιο ζητά εδώ και χρόνια, τον δηµοκρατικό έλεγχο. Ακόµη και τα κοινοβούλια
της Γαλλίας και της Αγγλίας είναι σήµερα αντίθετα µε την κοινοτική αυτή θέση για την Europol.

Κατόπιν τούτου εµείς θέλουµε να ενηµερώσουµε τους πολίτες. Ναι αλλά σχετικά µε τι;

3-016

Coelho (PPE-DE). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ιστορικοί παράγοντες που
µας έχουν οδηγήσει σε αυτό το κοµβικό σηµείο, τους οποίους εξήγησε µε τόσο θαυµάσιο τρόπο ο Επίτροπος Vitorino,
δικαιολογούν σαφώς αυτήν τη συζήτηση. Θα ήταν πράγµατι δύσκολο να δικαιολογηθεί εάν, στην τελευταία συζήτηση για
την αξιολόγηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εντολής,
περιοριζόµασταν στο να πραγµατοποιήσουµε απλώς µια ετήσια συζήτηση. Εποµένως, είναι εξαιρετικά εύλογη η
πραγµατοποίηση ενός απολογισµού αυτής της εντολής, και συγχαίρω τον κ. Ribeiro e Castro για τη θαυµάσια έκθεση που
µας παρουσίασε, και µε την οποία σε γενικές γραµµές συµφωνούµε.

Πρέπει πράγµατι να αναγνωρίσουµε ότι, ακόµα και αν έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς τα νοµοθετικά µέτρα,
τα µέτρα σχετικά µε την επιχειρησιακή συνεργασία και τα µέτρα για τις θεσµικές δοµές, ορισµένα από τα σηµεία στα
οποία έχει σηµειωθεί πρόοδος δεν µπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσµίες που προβλέπονταν στο Τάµπερε και, πράγµα
που είναι ακόµη χειρότερο, κάποιοι άλλοι στόχοι που είχαν τεθεί δεν έχουν επιτευχθεί.

Θα ήθελα να δώσω έµφαση σε δέκα τοµείς στους οποίους πρέπει να εγκριθούν συγκεκριµένα µέτρα: πρώτον, πρέπει να
θεσπιστεί νοµοθεσία στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, προσφέροντας
εγγυήσεις αντίστοιχες µε εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα· δεύτερον,
πρέπει να θεσπιστεί µια κοινή ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης για τα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών, µε
κοινοτική χρηµατοδότηση· τρίτον, το Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις δύο εναποµένουσες προτάσεις οδηγιών που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου· τέταρτον, το Συµβούλιο
πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις οι οποίες παρεµποδίζονται επί του παρόντος και οι οποίες αποσκοπούν στη θέσπιση µιας
κοινής πολιτικής στον τοµέα της µετανάστευσης· το πέµπτο σηµείο που ήθελα να θίξω είναι ότι πρέπει να υποβληθεί µια
απτή πρόταση σχετικά µε τον σχεδιασµό του συστήµατος πληροφοριών θεωρήσεων (VIS)· έκτον, πρέπει να µας
υποβληθεί µια πρόταση απόφασης πλαισίου σχετικά µε τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους υπόπτους και τους
κατηγορουµένους στις ποινικές δικαστικές υποθέσεις στην ΕΕ· έβδοµον: καθόσον η υπαγωγή του κεκτηµένου Σένγκεν
στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της Κοινότητας έχει καταστήσει δυνατή την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των
αστυνοµικών και δικαστικών αρχών των κρατών µελών στις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος, είναι πλέον κρίσιµο να σηµειώσουµε πρόοδο, το ταχύτερο δυνατόν, για τη δηµιουργία του νέου συστήµατος
πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II)· το όγδοο σηµείο που ήθελα να θίξω είναι ότι πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ
των αστυνοµικών αρχών, µέσω µιας νοµικής διαδικασίας η οποία, όπως επεσήµανε ο Επίτροπος Vitorino, θα είναι
λιγότερο σύνθετη και δυσκίνητη από τη σύµβαση Europol, και θα περιλαµβάνει επίσης δικαστικό και δηµοκρατικό έλεγχο
σε επίπεδο Ένωσης· το ένατο σηµείο που ήθελα να θίξω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουµε να συνάπτουµε συµφωνίες
σταθεροποίησης και σύνδεσης µε τα κράτη της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων στους τοµείς της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος, της εξουσίας του δικαστικού σώµατος, της καταπολέµησης των ναρκωτικών, της διαχείρισης
των συνόρων και της µετανάστευσης· το δέκατο και τελευταίο σηµείο που ήθελα να θίξω είναι ότι πρέπει να υπάρχει
επίβλεψη της εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου στις χώρες της διεύρυνσης, ειδικά στον τοµέα της δικαιοσύνης και
των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και της εφαρµογής του µηχανισµού Σένγκεν και του κεκτηµένου που καλύπτει τους
ελέγχους των εξωτερικών συνόρων.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι, στο πρόγραµµα εργασίας της, η ιρλανδική Προεδρία αντιµετωπίζει αυτόν τον τοµέα ως
κορυφαία προτεραιότητα, και ελπίζω ότι θα µπορέσουµε να αναπτύξουµε εποικοδοµητική συνεργασία σε διοργανικό
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επίπεδο. Αναγνωρίζω ότι ο στόχος που έχουµε θέσει είναι εξαιρετικά δύσκολος και φιλόδοξος, αλλά, εάν δεν αυξηθούν οι
ρυθµοί και δεν ενισχυθεί η δυνατότητα του Συµβουλίου να λαµβάνει αποφάσεις, θα καταλήξουµε, στο τέλος αυτής της
πενταετούς περιόδου, να έχουµε αποτύχει ως προς την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο Τάµπερε. Ευελπιστώ,
συνεπώς, ότι, έως το τέλος του 2004, θα έχουµε εγκρίνει όλα τα µέτρα στα οποία σηµειώνονται καθυστερήσεις και τα
οποία συµπεριλαµβάνονται στους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί.

Τέλος, Κύριε Πρόεδρε, είµαστε υποχρεωµένοι να εκφράσουµε τη λύπη µας για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν ορισµένα
κράτη µέλη να στείλουν επιστολή στην Επιτροπή προκειµένου να την πείσουν να επιβάλει σηµαντική µείωση του
κοινοτικού προϋπολογισµού στις δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013. Όπως δήλωσε ήδη ο Πρόεδρος
Πρόντι, σε άλλους σηµαντικούς τοµείς, κυρίως δε στον τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, κάτι τέτοιο δεν θα
επέτρεπε στην Επιτροπή να επιτελέσει το έργο της στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

3-017

Terrón i Cusí (PSE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, o κ. Ribeiro αξίζει σίγουρα συγχαρητήρια. Παρουσίασε µια φιλόδοξη και
περιεκτική πρόταση ψηφίσµατος σε αυτή την κρίσιµη χρονική στιγµή. Ο Επίτροπος Vitorino το αναγνώρισε αυτό.

Συµµερίζοµαι όλα όσα είπε ήδη η κ. Paciotti αναφορικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε
δύο σηµεία αυτής της πρότασης ψηφίσµατος.

Θα ασχοληθώ πρώτα µε τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Τα σχόλιά µου απευθύνονται κυρίως στο Συµβούλιο. Κατά
την άποψή µου, το ένταλµα σύλληψης είναι µια πολύ σηµαντική εξέλιξη. Ενσαρκώνει την ουσία της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης και θα έπρεπε να είχε εφαρµοστεί ήδη σε όλα τα κράτη µέλη. Το ένταλµα έχει επιπτώσεις στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και επίσης στην καταπολέµηση του εγκλήµατος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να
αναµειχθούµε πιο ενεργά σε συνοδευτικά µέτρα όπως η ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων. ∆εν υπάρχει κανένας τρόπος
να πείσουµε τους πολίτες µας ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει προκειµένου να βελτιώσουµε την ασφάλεια όπως θα θέλαµε να
βελτιωθεί εµείς οι Ευρωπαίοι, δηλαδή µε µεγαλύτερη συνεργασία και όχι µε µεγαλύτερη καταστολή.

Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι σηµαντικό να κάνουµε µια προσπάθεια να διασφαλίσουµε ότι θα εγκριθεί η απόφαση πλαίσιο
σχετικά µε τα δικαιώµατα κατά τη διάρκεια της δίκης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο πλαίσιο των τρεχουσών
συζητήσεων σχετικά µε τη διεύρυνση. Κατά την άποψή µου, αυτή είναι η άλλη όψη του νοµίσµατος της δικαστικής και
αστυνοµικής συνεργασίας και της αµοιβαίας αναγνώρισης στο πεδίο της ποινικής δικαστικής συνεργασίας. ∆εν πρέπει να
γίνει ανεκτή καµία καθυστέρηση.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις τέσσερις αρχές του Τάµπερε σε σχέση µε την πολιτική µετανάστευσης και ασύλου.
Πιστεύω απόλυτα ότι αυτές οι αρχές είναι έγκυρες. Είµαι επίσης πεπεισµένη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής προχωρούν
προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, έχω την έντονη αίσθηση ότι εξακολουθεί να κυριαρχεί ένας βαθµός σύγχυσης πέντε
χρόνια µετά και σχεδόν στο τέλος της εντολής του Τάµπερε.

Η έκφραση «διαχείριση των ρευµάτων» πρέπει να αναφέρεται στην παράνοµη είσοδο για διαµονή και εργασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ορολογία του Συµβουλίου, χρησιµοποιείται τώρα για να αναφερθεί στην καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης. Η έννοια της διαχείρισης των νόµιµων ρευµάτων έπαψε να υπάρχει. Αυτή τη στιγµή το
Συµβούλιο δεν είναι καν σε θέση να ξεκινήσει µια συζήτηση σχετικά µε την είσοδο και τη διαµονή για λόγους εργασίας,
αν και αυτή είναι η ουσία του θέµατος.

Ο τόνος συζητήσεων στο Συµβούλιο γίνεται όλο και πιο έντονος. Αν αυτό συνεχιστεί και η έννοια της καταπολέµησης
συνεχίσει να συνδέεται µε τις λέξεις µετανάστευση και παράνοµη, το αποτέλεσµα θα είναι αναπόφευκτα µεγαλύτερη
ανησυχία για τους πολίτες. Είναι σηµαντικό να αποδείξουµε την ικανότητα να θεσπίσουµε συνεπείς κατευθυντήριες
γραµµές για τη διαχείριση της µετανάστευσης στην ευρύτερή της έννοια τον 21ο αιώνα. Πρέπει να δοθεί µια πειστική
απάντηση.

Πρέπει να αντιµετωπιστούν θέµατα που αφορούν την νόµιµη είσοδο και τις διόδους εισόδου. Όπως και η ένταξη εκείνων
που ζουν ανάµεσά µας για χρόνια, αλλά εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται ως µετανάστες. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να
αναπτυχθεί µια νέα σχέση µε τις τρίτες χώρες που εµπλέκονται. Μια τέτοια σχέση δεν πρέπει να επικεντρώνεται
αποκλειστικά στην επανεισδοχή. Αντίθετα, πρέπει να αποτελείται από ένα ευρύ σύνολο µέτρων που αποσκοπεί να
διασφαλίσει ότι η µετανάστευση θα έχει ένα ωφέλιµο αποτέλεσµα τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για τις χώρες
υποδοχής.

3-018

Sørensen (ELDR). � (DA) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ αισθάνοµαι ικανοποίηση για την πρόοδο που έχουµε σηµειώσει το
2003 σε κρίσιµους τοµείς, όπως ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, το άσυλο, η µετανάστευση και η πρόληψη και
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας.
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Ως φιλελεύθερος πολιτικός µε βαθιά πίστη στις θεµελιώδεις ελευθερίες στις οποίες βασίζονται οι δηµοκρατίες µας,
σκέφτοµαι επίσης ότι το 2003 είναι ένα έτος κατάλληλο για κάποιες βασικές σκέψεις σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που
έχουν ήδη υλοποιηθεί και, κυρίως, οι οποίες προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν στο γενικότερο πλαίσιο της ασφάλειας.

Αναγνωρίζω πλήρως ότι οι τροµοκρατικές επιθέσεις του 2001 αποτελούν λόγους για την αναθεώρηση και την αναβάθµιση
της ασφάλειάς µας. Κατά την άποψή µου, οι επιθέσεις του 2001 ήταν προπαντός επιθέσεις κατά των δηµοκρατικών αξιών
και των θεµελιωδών ελευθεριών τις οποίες θεωρούµε ανεκτίµητες. Είναι, εποµένως, θέµα καίριας σηµασίας να µην µας
αναγκάσει η τροµοκρατία να προχωρήσουµε σε συµβιβασµούς σε σχέση µε αυτές τις θεµελιώδεις αξίες. Πιο
συγκεκριµένα, αναφέροµαι, για παράδειγµα, στο να επιτρέπεται σε τρίτες χώρες να έχουν άµεση πρόσβαση σε δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα σε κεντρικές βάσεις δεδοµένων για τους επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, στην παρουσία
οπλισµένων αστυνοµικών στα αεροσκάφη και στην εισαγωγή βιοµετρικών στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα των
υπηκόων τρίτων χωρών και στα διαβατήρια όλων των πολιτών της ΕΕ. Αρκετές από αυτές τις πρωτοβουλίες
περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως εκτεταµένες παραβιάσεις της ιερότητας της ιδιωτικής ζωής, εγείροντας ανεπίλυτα µέχρι
στιγµής ζητήµατα σε σχέση µε την ισχύουσα νοµοθεσία ως προς την ασφάλεια των δεδοµένων και τους κινδύνους κακής
χρήσης αυτών των δεδοµένων. Φρονώ, περαιτέρω, ότι είναι καιρός να σκεφτούµε κατά πόσον µπορεί να είναι
δυσανάλογες αυτές οι ρυθµίσεις ασφαλείας. Με άλλα λόγια, πληρούν οι εν λόγω πρωτοβουλίες τα βασικά κριτήρια που
διέπουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες τις οποίες, φυσικά, εκτιµούµε ιδιαιτέρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι τα οφέλη των
πρωτοβουλιών ανάλογα µε το κόστος τους; Σε αυτόν τον τοµέα, φοβούµαι ότι η Επιτροπή δεν ήταν καν σε θέση να µε
ενηµερώσει, ως εισηγητή, σχετικά µε τα βιοµετρικά στοιχεία που απαιτούνται από τους υπηκόους τρίτων χωρών και τον
ακριβή αριθµό των ατόµων που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης θεωρήσεως, τα πλαστογραφηµένα ταξιδιωτικά
έγγραφα κλπ.

Το ερώτηµα, συνεπώς, που θα ήθελα να θέσω στον κ. Επίτροπο είναι κατά πόσον οι πρωτοβουλίες που λαµβάνονται τώρα
µε σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας είναι σύµµετρες προς τον κίνδυνο παραβίασης της ιερότητας της ιδιωτικής ζωής
και της προσωπικής αξιοπρέπειας των πολιτών της ΕΕ.

3-019

Krarup (GUE/NGL). � (DA) Κύριε Πρόεδρε, για όλους όσοι έχουν ασχοληθεί µε νοµικά θέµατα στην επαγγελµατική
τους ζωή, το θέµα αυτής της συζήτησης είναι πολύ προκλητικό. Η ιδεολογική φιλοδοξία της Συνθήκης, ήτοι η δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι, φυσικά, κάθε άλλο παρά θεϊκή. «Και ο Κύριος είπε: �γενηθήτω
φως�· και εγένετο φως».

Οι ιδεολόγοι της ΕΕ, επί σειρά ετών, προσπαθούν να µιµηθούν τον δηµιουργό Θεό. «Γενηθήτω νοµοθεσία», λέει το δικό
τους πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν, εντούτοις, µια θλιβερή διαφορά µεταξύ της θεϊκής και της
τεχνοκρατικής εξουσίας. Το έργο που επιτελούν οι τεχνοκράτες της ΕΕ επί σειρά ετών, και το οποίο αποσκοπεί στην
υλοποίηση του ιδεολογήµατος της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, έχει αποδειχθεί ότι έχει εντυπωσιακές
οµοιότητες µε τον πύργο της Βαβέλ. Τα παρατηρούµενα και ευαπόδεικτα αποτελέσµατα εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες:
αφενός, η υπονόµευση των αποτελεσµατικών εθνικών νοµικών συστηµάτων και, αφετέρου, η καθιέρωση ενός αδιαφανούς
υπερεθνικού νοµικού συστήµατος µε συνακόλουθα υπερεθνικά όργανα τα οποία δεν υπόκεινται σε επίβλεψη. Σε
συνδυασµό, αυτές οι δύο κατηγορίες αποτελεσµάτων συνεπάγονται την τεράστια µείωση της νοµικής ασφάλειας και,
εφόσον συνεχιστεί η εξέλιξη προς την ίδια κατεύθυνση, το κριτήριο επιτυχίας που θα µπορούµε, σε µερικά έτη, να
χρησιµοποιήσουµε για τον χαρακτηρισµό του οικοδοµήµατος της ΕΕ θα είναι το µήνυµα που συνοψίζεται στην πικρά
χιουµοριστική ρήση «η εγχείριση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε».

Για την προώθηση της δικαιοσύνης, έχουν θεσπιστεί συστήµατα ελέγχου τα οποία επιτρέπουν στα εµπλεκόµενα µέρη να
µην υπόκεινται σε οποιαδήποτε επίβλεψη. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει καλά οποιοσδήποτε έχει προσπαθήσει να
λειτουργήσει στο πλαίσιο των συστηµάτων πληροφοριών Σένγκεν, των µητρώων της Europol κλπ. Ο βαθµός νοµικής
ασφάλειας απεικονίζεται µε ακρίβεια στο πεδίο των εξουσιών της αστυνοµίας και των δυνατοτήτων άσκησης
δηµοκρατικού ελέγχου σε αυτήν την εξουσία. Οι δυνατότητες αυτές µειώνονται καθηµερινά. Το φρούριο Ευρώπη δεν
αφορά ούτε την ελευθερία, ούτε την ασφάλεια, ούτε τη δικαιοσύνη.

Οι ιδεολόγοι της ΕΕ παραβλέπουν δύο βασικά δεδοµένα της κοινωνιολογίας του δικαίου: πρώτον, το γεγονός ότι τα
βιώσιµα και δηµοκρατικά νοµικά συστήµατα απαιτούν περισσότερα, υπερβαίνουν τις ιδεολογικές ρητορικές, τις
νοµοθετικές συµφωνίες και τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας και, δεύτερον, το γεγονός ότι οι στόχοι που επιδιώκονται
πρέπει να επιτευχθούν µε τη χρήση µέσων τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένα.

Η γενική έκθεση ελέγχου της Επιτροπής, η οποία δηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του 2003, αναφέρει µια ειρωνική
προειδοποίηση, καθώς επισηµαίνει ότι τα επίπεδα δωροδοκίας είναι ακόµη υψηλά, πολύ υψηλά µάλιστα, και ότι αυτό
µπορεί να έχει αντίκτυπο στην εµπιστοσύνη των πολιτών έναντι της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Απίστευτο! Και µε ποιον τρόπο µπορεί λοιπόν να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα; Η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει
ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Καθώς η υπόθεση της EUROSTAT είναι ακόµη πρόσφατη στη µνήµη µας, αναµφίβολα, µοιάζει
σαν να βάζουµε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

3-020
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Flautre (Verts/ALE). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, ήλπιζα πως η οµιλία του Κόφι Ανάν, την οποία ακούσαµε την περασµένη
εβδοµάδα, θα προκαλούσε ένα είδος δηµοκρατικού ξεσπάσµατος στην Επιτροπή, και, κυρίως, στο Συµβούλιο και, τελικά,
διαπιστώνω πως δεν συνέβη τίποτα τέτοιο.

Αναφερθήκατε και οι δύο στο Τάµπερε. Μου φαίνεται ότι το Τάµπερε ήταν πολύ καλά ισορροπηµένο από την άποψη των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, του καθεστώτος και του ελέγχου. Καθίσταται αρκετά σαφές από τον κατάλογο των
διαφόρων µέτρων, των διαδικασιών και των συµφωνιών που µας παρουσιάσατε σήµερα, κύριε Προεδρεύων του
Συµβουλίου, ότι η µόνη µέριµνα όλων αυτών των µέτρων είναι η ασφάλεια· αυτό µε ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω
ορισµένα µέλη του Συµβουλίου να αποκτούν πραγµατικά διαβολικό τρόπο σκέψης. Όταν ακούω να µιλάνε για ανάθεση
της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου σε τρίτους, νοιώθω, ειλικρινά, ότι όλα έχουν πάει στραβά. Αυτό που µε ανησυχεί,
πραγµατικά, είναι το γεγονός ότι νοιώθω πως οι αποφάσεις που λαµβάνονται σήµερα στο Συµβούλιο ή σε πιο αρµόδιους
σχηµατισµούς �αποφάσεις των 5 ή των 5+5, που εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από φόρµουλες που σπάνια είναι
ξεκάθαρα δηµοκρατικές� αποτελούν επίθεση κατά της δηµοκρατίας και του ευρωπαϊκού σχεδίου. Νοµίζω πως η τιµωρία
που µπορούµε να περιµένουµε από µια τέτοια παρέκκλιση είναι αρκετά σαφής· άλλωστε, την ανέφερε ο ίδιος ο Κόφι
Ανάν: αύριο θα έχουµε µια Ευρώπη πιο µικροπρεπή, πιο φτωχή, πιο αδύναµη και πιο γηραιά. ∆εν θεωρώ ότι η προοπτική
αυτή είναι µια προοπτική που µπορεί να ευχαριστήσει κάποιον από εµάς, κάποιον από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή των τρίτων χωρών.

Ζητώντας από το ∆ικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση για την οικογενειακή επανένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σάς στέλνει σαφές µήνυµα ότι το Συµβούλιο ξεπερνάει τα όρια της δηµοκρατίας, και νοµίζω ότι εάν ήµουν στη θέση σας
θα στεκόµουν να ακούσω αυτήν την πολύ έντονη προειδοποίηση εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω,
επίσης, πως αντί να ερµηνεύει όπως µπορεί αποφάσεις του Συµβουλίου τις οποίες στο βάθος δεν εγκρίνει, θα ήταν
καλύτερο εάν η Επιτροπή ερχόταν σε διαβούλευση µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα τα κατάφερνε καλά, από
κοινού µε όλες τις ενώσεις, την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και όλους τους βουλευτές που υπερασπίζονται τα
δικαιώµατα, τις διεθνείς συµβάσεις και τη δηµοκρατία, να προκαλέσει, πραγµατικά αυτό το ξέσπασµα το οποίο θα
επέτρεπε όλες οι αποφάσεις στο µέλλον να λαµβάνονται σε πνεύµα κοινοβουλευτικής συναπόφασης, σύµφωνα και µε το
πνεύµα του σχεδίου Συντάγµατος.

3-021

Claeys, Philip (NI). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι ατυχές το γεγονός ότι, επί του παρόντος, ο χώρος ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης δηµιουργεί περισσότερα ερωτήµατα από βεβαιότητες. Με την ένταξη δέκα νέων κρατών
µελών σε µερικές εβδοµάδες, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Το φρούριο Ευρώπη δεν είναι, δυστυχώς, παρά µια πολιτική
φαντασιοπληξία της Αριστεράς. Τα τελευταία χρόνια έχει επανειληµµένα συζητηθεί η κοινή πολιτική µετανάστευσης και
ασύλου, καθώς και η συνεργασία σε θέµατα ποινικής δικαιοσύνης και αστυνοµίας, όµως ελάχιστα είναι µέχρι στιγµής τα
συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε αυτούς τους τοµείς. Μάλιστα, σε ορισµένους τοµείς έχει αναφερθεί η λέξη
«οπισθοδρόµηση». Έχω κατά νου, για παράδειγµα, την εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Προς το παρόν,
αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο τα µελλοντικά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν αυτόν τον τοµέα, και
εύλογα, ενώ στο Βέλγιο καταστέλλονται η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του
συνδικαλίζεσθαι. Γίνεται κατάχρηση της προσπάθειας καταπολέµησης του υποτιθέµενου ρατσισµού, προκειµένου να
φιµωθεί το πιο σηµαντικό κόµµα της αντιπολίτευσης στη Φλάνδρα και να χτυπηθεί στη ρίζα της οποιαδήποτε κριτική
ασκηθεί στην αποτυχηµένη πολιτική ένταξης. Σε µερικές εβδοµάδες, όταν όλα τα υπόλοιπα κόµµατα θα ξεκινούν τις
προεκλογικές τους εκστρατείες, το Vlaams Blok θα είναι υποχρεωµένο να εµφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου απέναντι σε
ένα κυβερνητικό όργανο το οποίο υπόκειται στην άµεση αρµοδιότητα του πρωθυπουργού, προκειµένου να υπερασπιστεί
το δικαίωµα ύπαρξής του. Ορθώς ανησυχούµε όταν εξαφανίζεται στη Ρωσία ένας υποψήφιος για την Προεδρία. Σύντοµα,
στο Βέλγιο, το λεγόµενο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ολόκληρο κόµµα διατρέχει τον κίνδυνο εξαφάνισής του,
ένα κόµµα το οποίο περιλαµβάνει περίπου πενήντα βουλευτές και το οποίο, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες
δηµοσκοπήσεις, υποστηρίζεται από το 20% του εκλογικού σώµατος. Όλα αυτά γίνονται υπό την αιγίδα ενός
πρωθυπουργού ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει Πρόεδρος της Επιτροπής. Ελπίζω ότι θα εκτιµήσετε το γεγονός ότι αυτό το
είδος Ευρώπης δεν θα τύχει της έγκρισης της πλειοψηφίας των πολιτών της.

3-022

Hernández Mollar (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συµβουλίου, κύριε Επίτροπε, η τρέχουσα
πενταετής νοµοθετική περίοδος φτάνει στο τέλος της. Όπως προβλέπεται στην Συνθήκη του Άµστερνταµ και στην
σηµαντική Σύνοδο Κορυφής του Τάµπερε για την υιοθέτηση µέτρων που αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός χώρου,
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτείται σήµερα µια αποτίµηση της προόδου. Με την ιδιότητά µου ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θα
ήθελα να κάνω µια ανασκόπηση των όσων έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, και να µοιραστώ µαζί σας µερικές σκέψεις για
το µέλλον και για το πώς πρέπει να ανταποκριθούµε σε αυτή τη συνεχιζόµενη πρόκληση.

Γενικά, πιστεύω ότι είναι σηµαντικό να µην µεταδώσουµε αρνητική εντύπωση για την πρόοδο µέχρι σήµερα. Πολλά
πράγµατα έχουν επιτευχθεί παρά το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της προόδου οφειλόταν αποκλειστικά σε κρίσεις όπως αυτή
της 11ης Σεπτεµβρίου. Είναι απογοητευτικό επίσης το γεγονός ότι στον συγκεκριµένο τοµέα του ασύλου και της
µετανάστευσης δεν έχουµε καταφέρει ακόµη να βρούµε ικανοποιητικές λύσεις. Η κυριαρχία των κρατών µελών
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επηρεάζεται άµεσα από όλα τα µέτρα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης. Εποµένως οι αµφιβολίες και οι δυσκολίες είναι κατανοητές από µια άποψη.

Πέρα από την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, και προκειµένου να συνεχιστεί, προτείνω να εκπονηθεί ένα δεύτερο πρόγραµµα
του Τάµπερε. Η δήλωση του Επιτρόπου αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό θα ήταν εφικτό. Επιπλέον, το Σώµα φαίνεται να είναι
θετικά διακείµενο προς την ιδέα. Ένα τέτοιο πρόγραµµα, όπως το βλέπω εγώ, θα πρέπει να διέπεται από νοµιµότητα,
αποτελεσµατικότητα και αλληλεγγύη.

Θα αναφερθώ, καταρχάς, στη νοµιµότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Κατά την άποψή µου, οι δράσεις πρέπει να
βασίζονται αποκλειστικά στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Το
Κοινοβούλιο έχει εποµένως έναν κρίσιµο ρόλο να διαδραµατίσει από αυτή την άποψη. Τείνω να αµφιβάλλω ότι αυτές οι
αρχές ήταν πραγµατικά η κινητήρια δύναµη πίσω από όλα τα µέτρα που έχουν υιοθετηθεί µέχρι στιγµής. Μάλλον το
αντίθετο φαίνεται να συµβαίνει. Κατά τα φαινόµενα, γίναµε µάρτυρες µιας άσκησης για την προστασία των εθνικών
συµφερόντων των κρατών µελών. Το Κοινοβούλιο έχει παραγκωνιστεί. Μερικές φορές, έγγραφα σχετικά µε τα οποία το
Σώµα πρέπει να λάβει απόφαση φτάνουν στην πραγµατικότητα πολύ αργά.

Λυπάµαι που λέω ότι µια µατιά στην πραγµατικότητα θα δείξει ότι οι προβληµατισµοί µου είναι δικαιολογηµένοι. Για
παράδειγµα, θα µπορούσα να επισηµάνω τον ελάσσονα ρόλο που διαδραµατίζει το Κοινοβούλιο σε τοµείς κλειδιά, όπως η
συµφωνία για δικαστική συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το πρόγραµµα καταπολέµησης της τροµοκρατίας και
του οργανωµένου εγκλήµατος είναι άλλο ένα σχετικό παράδειγµα. Σε αυτή την περίπτωση, η παράλειψη της
διαβούλευσης µε το Κοινοβούλιο είναι απόδειξη της έλλειψης διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων. Το µοναδικό όργανο
που εκπροσωπεί πραγµατικά τους λαούς της Ευρώπης αγνοήθηκε.

Ωστόσο, είναι δίκαιο να επισηµάνουµε ότι υπάρχει ένα θέµα στο οποίο τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή και το
Συµβούλιο έχουν δείξει µεγάλη αποφασιστικότητα και συναίνεση. Αναφέροµαι στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια περαιτέρω πρόταση. Πρέπει να καθιερωθεί µια ηµέρα αφιερωµένη στα θύµατα της
τροµοκρατίας. Η 11η Σεπτεµβρίου θα µπορούσε να είναι µια κατάλληλη ηµεροµηνία για µια παγκόσµια ηµέρα µνήµης.
Αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος να αναγνωριστούν εκείνοι που υπέφεραν περισσότερο από αυτή την τροµερή µάστιγα.
∆υστυχώς, οι τροµοκρατικές επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Πλήττουν το πιο βασικό από όλα τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, δηλαδή το δικαίωµα στη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα. Ελπίζω ότι η πρότασή µου θα ληφθεί υπόψη.

∆εύτερον, πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που έχουν υιοθετηθεί. Προφανώς, η
παρούσα µέθοδος λήψης αποφάσεων µας έχει οδηγήσει σε µια κάπως σχιζοφρενική κατάσταση. Επιτρέψτε µου να
αναφέρω µερικά παραδείγµατα. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που δεν ολοκληρώνονται ποτέ και
επικαλύπτουν η µία την άλλη. Οι διαδικασίες σταµατούν στο Συµβούλιο εξαιτίας της απαίτησης οµοφωνίας. Αυτό ισχύει
για την ανάπτυξη νοµοθεσίας για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Πιο σοβαρές από όλα είναι οι απαράδεκτες
καθυστερήσεις στη µεταφορά των κοινοτικών κανονισµών στη νοµοθεσία των κρατών µελών. Το ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Εξ ου και η σηµασία των αλλαγών που περιέχονται στο σχέδιο του
ευρωπαϊκού συντάγµατος, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή παρόµοιων καταστάσεων στο µέλλον.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην αλληλεγγύη. Αυτή τη στιγµή, είναι ιδιαίτερα έκδηλη, επειδή λείπει από την
πλειοψηφία των κρατών µελών. Είναι απολύτως σαφές ότι οι κυβερνήσεις ανησυχούν περισσότερο για την εσωτερική
κοινή γνώµη τους ή για τον εθνικό προϋπολογισµό τους παρά για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. ∆εν έχω καµία
αµφιβολία ότι αυτό συµβαίνει στην πραγµατικότητα στα Συµβούλια Υπουργών, όταν πρόκειται για την αντιµετώπιση των
σοβαρών προβληµάτων που προκύπτουν από την αύξηση των αιτήσεων ασύλου. Το ίδιο ισχύει για τα προβλήµατα που
θέτει η ανεξέλεγκτη και σποραδική µετανάστευση οικονοµικού χαρακτήρα. Αρκετά κράτη µέλη πρέπει να
αντιµετωπίσουν τις τραγικές συνέπειες αυτών των φαινοµένων.

Το χειρότερο µε αυτή τη στρατηγική είναι ότι δεν λαµβάνει υπόψη την αντικειµενική πραγµατικότητα. Σε ένα χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τα εσωτερικά σύνορα παύουν να υπάρχουν. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να
υπερασπίζουµε πεισµατικά αυστηρά εθνικές θέσεις εναντίον των άλλων κρατών µελών όταν τα αποτελέσµατα των
πολιτικών που υιοθετούν ορισµένες χώρες έχουν άµεσες επιπτώσεις στις υπόλοιπες.

Η Ευρώπη είναι ένα κοινό εγχείρηµα. Ο χώρος που συζητάµε είναι ένα κοινό εγχείρηµα. Καλούµαστε να προχωρήσουµε
µαζί. Μόνο τότε θα δρέψουµε και τα οφέλη µαζί.

3-023

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

3-024

Evans, Robert J.E. (PSE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα περιορίσω τις παρατηρήσεις µου στον τοµέα της νόµιµης
µετανάστευσης, ένα θέµα στο οποίο αναφέρθηκαν τόσο ο κ. McDowell όσο και ο Επίτροπος Vitorino, και το οποίο έθιξαν
επίσης αρκετοί εκ των συναδέλφων.
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Συµφωνώ µε µεγάλο µέρος των όσων ανέφερε προηγουµένως η κ. Kaufmann κατά την αναφορά της στην οµιλία του Κόφι
Ανάν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ ολίγων ηµερών. Ο κ. McDowell αναφέρθηκε προηγουµένως στην οικογενειακή
επανένωση και στη χορήγηση άδειας εισόδου σε µετανάστες για λόγους σπουδών και κατάρτισης. Αυτό, όµως, δεν είναι
παρά µία µόνο πτυχή του ζητήµατος της νόµιµης µετανάστευσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Επίτροπος Vitorino έχει καταβάλει προσπάθειες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για την
προώθηση µιας πιο ευρηµατικής ηµερήσιας διάταξης η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Έχω την πεποίθηση
ότι, χωρίς ένα σύστηµα νόµιµης µετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση �κάτι σαν το σύστηµα πράσινων καρτών που
εφαρµόζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες� θα συνεχίσουµε να αντιµετωπίζουµε την πρόκληση της λαθροµετανάστευσης µε όλα
τα προβλήµατα που αυτή συνεπάγεται. Θα συνεχίσουµε να αντιµετωπίζουµε τα δύσκολα προβλήµατα των συµµοριών
εµπορίας και του συνόλου των εγκληµατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την παρουσία τους, για να µην
αναφερθούµε στη συνεχιζόµενη έλλειψη τόσο εξειδικευµένου όσο και ανειδίκευτου προσωπικού σε µείζονος σηµασίας
βιοµηχανίες.

Αν δεν κάνω λάθος, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση έναντι της προγραµµατισµένης νόµιµης
µετανάστευσης. Επίσης, όµως, έχω την πεποίθηση ότι αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο που θα είναι θετικός τόσο για τις
χώρες της ΕΕ όσο και για τις χώρες προέλευσης των µεταναστών. Είναι απαράδεκτο να πάρουµε απλώς ειδικευµένο
προσωπικό από λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, και είναι εξίσου απαράδεκτο οι πλούσιες χώρες της ΕΕ να αποφασίζουν να
χρησιµοποιούν µετανάστες για να κάνουν τις δυσάρεστες και ανθυγιεινές εργασίες που δεν θέλουν να κάνουν οι πολίτες
τους. Γι� αυτό απευθύνω θερµή έκκληση στον Επίτροπο και στο Συµβούλιο να προχωρήσουν µε αποφασιστικότητα στην
υλοποίηση αυτού του πολύ δύσκολου έργου σε έναν σηµαντικό τοµέα � ενός διαρθρωµένου προγράµµατος για την
προγραµµατισµένη µετανάστευση στο πλαίσιο µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 25 και περισσοτέρων χωρών.

3-025

Calò (ELDR). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, στο άµεσο µέλλον η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη θα αποτελούν
ιδιαίτερα κρίσιµους τοµείς, εάν λάβουµε υπόψη τη διαφορετική προσέγγιση των νέων και των παλαιών κρατών µελών σε
αυτά τα προβλήµατα. Θα τεθούν εµπόδια στην πραγµατική επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών επιβολής του
νόµου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόµαστε ένα αυθεντικό σωστό σύστηµα για την καταπολέµηση των εγκληµατικών
οργανώσεων και των συµµοριών. Ο ιταλικός νόµος που καταργεί ουσιαστικά τα διεθνή εντάλµατα, φαίνεται πως
θεσπίσθηκε µε σκοπό να προστατεύσει τους ισχυρούς από ενοχλητικές για αυτούς ερωτήσεις, όπως η αµφιλεγόµενη
χρησιµοποίηση φορολογικών παραδείσων, η παράνοµη εξαγωγή κεφαλαίων και η συµµετοχή σε βολικές υπεράκτιες
εταιρείες.

Σήµερα, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης δεν έχει επικυρωθεί ακόµη στη χώρα µου. Μετά από µια πενταετή σχεδόν
διαδροµή, η προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών έκδοσης απέχει πολύ από την επίτευξη απτών αποτελεσµάτων.
Προσεγγίζοντας περισσότερο το πρόβληµα της δικαιοσύνης ανακαλύπτουµε επίσης την ανάγκη µιας εισαγωγικής
παρατήρησης σχετικά µε την ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος. Στην Ιταλία σήµερα επιχειρείται η επάνοδος στον
δικαστικό και πολιτικό πολιτισµό του Μεσαίωνα, ο οποίος ξεπεράστηκε διά παντός στον ∆υτικό κόσµο µε την κατάργηση
της ασυλίας και των προνοµίων που θέσπισε το 1789 η Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η διάκριση των εξουσιών του
σύγχρονου κράτους τίθεται σήµερα υπό αµφισβήτηση, πρώτα από ad personam νόµους του κοινού δικαίου και στη
συνέχεια από συνταγµατικούς νόµους που οι άνθρωποι επιχειρούν να εµφανίσουν ως νόµους του κοινού δικαίου και
συνεπώς αποδεσµευµένους από ειδικές πλειοψηφίες και δεύτερες αναγνώσεις. Στον πυρήνα του θέµατος, τίθεται η
αποσταθεροποιητική προσπάθεια εξάρτησης της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, µια τακτική που βλέπουµε
την ιταλική κυβέρνηση να εφαρµόζει καθηµερινά µε συστήµατα ανάρµοστα για µια πολιτισµένη χώρα.

Γιατί προβαίνω σε τόσο σοβαρές καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Πιστεύω ότι η δηµοκρατία δεν είναι
εξαγώγιµη, αλλά ότι βιώνεται και ότι όσο περισσότεροι τη βιώνουν τόσο περισσότερο ενισχύεται. Προκειµένου να
ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγµή η χώρα µου, όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα πρέπει να παρακολουθούν εκ του
σύνεγγυς τα τεκταινόµενα σε αυτήν, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αρνητικό παράδειγµα � το οποίο είναι πολύ
εύκολα εξαγώγιµο.

3-026

Berthu (NI). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως κάθε χρόνο, η σηµερινή συζήτηση γύρω από θέµατα ελεύθερης κυκλοφορίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης παίρνει µια πολύ νοµική τροπή. Καταρτίζουµε τον κατάλογο των κειµένων που βρίσκονται
στο στάδιο της προετοιµασίας και, ως συνήθως, εκφράζουµε τη λύπη µας που οι ιδέες της Επιτροπής δεν προχωρούν
αρκετά γρήγορα. Θα ήθελα να θέσω το ερώτηµα µε διαφορετικό τρόπο και να επανέλθω στην πραγµατικότητα. Ποιο είναι
το αποτέλεσµα που διαπιστώθηκε στην πράξη από τα ήδη υιοθετηµένα µέτρα; Προφανώς, σκέφτοµαι την εναρµόνιση υπό
την πλέον χαλαρή έννοια και την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Λοιπόν, κύριες και κύριοι, τα αποτελέσµατα αυτής της κατάργησης είναι καταστροφικά, λόγω τόσο της αύξησης της
λαθροµετανάστευσης όσο και του κάθε είδους λαθρεµπορίου, από τα ναρκωτικά µέχρι τη µαστροπεία. Ο συνδυασµός
απουσίας ελέγχου και λαθροµετανάστευσης κάνει ακόµη και την Ευρώπη πρόσφορο έδαφος για την τροµοκρατία.
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Ο Επίτροπος Vitorino θα µου απαντήσει σίγουρα ότι αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να προχωρήσουµε περισσότερο στην
κοινοτικοποίηση. Λοιπόν, όχι, κύριε Επίτροπε, γιατί αυτή η κοινοτικοποίηση θα αποσύνδεε το σύστηµα από τους λαούς
ακόµη περισσότερο και θα αποδυνάµωνε ακόµη περισσότερο τις επιταγές ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιµένουµε µε αγωνία την ηµεροµηνία της 1ης Μαΐου 2004, που θα δώσει νέες εξουσίες στην
Επιτροπή, θα επαναφέρει τη διαδικασία επιπλέον εναρµονίσεων προς το χειρότερο και θα συνεχίσει τη δηµιουργία ενός
συστήµατος αποµακρυσµένου από τους λαούς.

Ωστόσο, κάποια κράτη φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό έχουν κατακτήσει µια νέα µορφή διαύγειας: βάζουν φρένο σε
ελαστικά κείµενα, για το καθεστώς των προσφύγων και την επικουρική προστασία, παραδείγµατος χάρη. Τα συγχαίρω
που προστατεύουν έτσι τους πολίτες τους και τα ενθαρρύνω να συνεχίσουν, γιατί οι αποφάσεις του Άµστερνταµ και της
Νίκαιας σε αυτόν τον τοµέα υπήρξαν ανεύθυνες. Πρέπει να αλλάξουµε εντελώς τις προτεραιότητες µας, να σταµατήσουµε
τις εναρµονίσεις που µειώνουν την άµυνά µας και να δώσουµε εξέχουσα θέση στην ασφάλεια.

3-027

Santini (PPE-DE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα µε µεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση, µε την οποία επιχειρείται
ένας απολογισµός όχι µόνον του τρέχοντος έτους, αλλά και όλης της νοµοθετικής περιόδου όσον αφορά το πεδίο της
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Είναι ένας δύσκολος απολογισµός καθώς έχει πολλές πλευρές: πολιτική,
νοµική, αλλά και κοινωνική. Η πολιτική πλευρά αφορά τη βούληση των κρατών µελών· ο νοµικός απολογισµός βασίζεται
στα µέσα που προβλέπει η Συνθήκη· όσο για τον κοινωνικό απολογισµό, αυτός δεν υπόκειται σε καµία λογική,
υπαγορεύεται από τη συνεχή εξέλιξη του πλαισίου στο οποίο εφαρµόζεται αυτή η ζώνη ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.

Λαµβάνοντας υπόψη τον χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, θα επιµείνω κυρίως στον πολιτικό απολογισµό. Υπάρχει η
δεδηλωµένη βούληση της πλειοψηφίας των κρατών µελών �δυστυχώς, όχι όλων� για διεύρυνση και εδραίωση της ζώνης
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, προκειµένου να ανταποκριθούν σε µια διαρκώς πιο έκδηλη τάση των ευρωπαίων
πολιτών να ανοίξουν τις πόρτες της αλληλεγγύης και να επεκτείνουν τη συνεργασία στον τοµέα της υποδοχής των νέων
µεταναστευτικών ρευµάτων, και στην εξοµάλυνση των προβληµάτων που εξακολουθούν να υφίστανται στην αναγνώριση
του δικαιώµατος ασύλου, ιθαγένειας και εγκατάστασης σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης.

Μου προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι η στάση αυτή βασίζεται στο τεράστιο κίνητρο που παρέχει ο Χάρτης
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων των ευρωπαίων πολιτών, ο οποίος θεσπίσθηκε στη Νίκαια το 2000 και αναµένεται να ενταχθεί
στο Σύνταγµα. Είναι ένα έγγραφο που µοιάζει µε το καλό κρασί: στην αρχή δεν εντυπωσίασε καθώς θεωρήθηκε µάλλον
αδύναµο και ατελές, ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου η εγγενής ποιότητα του κειµένου αναδεικνύεται ολοένα και
περισσότερο, καθώς σε αυτό συναντάµε ακριβείς αναφορές για όλες τις επιλογές και τις δράσεις που επιβάλλει αυτή η
ιστορική και δύσκολη στιγµή.

Περαιτέρω βήµα προόδου θα σηµειωθεί µε την έγκριση σε δεύτερη ανάγνωση της οδηγίας σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών της Κοινότητας, τα δικαιώµατα και της υποχρεώσεις τους, της οποίας είµαι εισηγητής.
Πρόκειται για µια δέσµη επειγόντων µέτρων που πρέπει να εδραιωθεί, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε µε
αποτελεσµατικότητα τις νέες προκλήσεις που µας θέτει η συνεχώς διογκούµενη και ανεξέλεγκτη άφιξη πολιτών από
τρίτες χώρες.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά τη συγκεκριµένη έκθεση, η Επιτροπή Ελευθεριών προέβλεψε την έγκρισή
της για την 18η Μαρτίου. Όλες σχεδόν οι πολιτικές οµάδες αποδέχθηκαν το αίτηµα του εισηγητή να µην υποβάλουν
τροπολογίες στο κείµενο που εκπόνησε το Συµβούλιο, το οποίο περιλαµβάνει µόνο το 50% των αιτηµάτων του
Κοινοβουλίου. Στο σηµείο αυτό συµφώνησε και η Επιτροπή.

Είµαστε πεπεισµένοι ότι η οδηγία αυτή, παρότι δεν είναι τέλεια πρέπει να εφαρµοσθεί εντός της τρέχουσας
κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς προτιµάµε να βλέπουµε το ποτήρι µισογεµάτο παρά µισοάδειο: µε άλλα λόγια,
καλύτερα τα µισά από τα αιτήµατα, παρά µια αναβολή επ� αόριστον. Ευχόµαστε το Συµβούλιο να εκτιµήσει την υπεύθυνη
αυτή θέση, ώστε τουλάχιστον να προσφέρουµε στους πολίτες τις επιµέρους εκείνες µεταρρυθµίσεις που περιέχει το
κείµενο και οι οποίες, τελικά, αποτελούν σηµαντικά βήµατα προόδου, προκειµένου το καθεστώς του ευρωπαίου πολίτη να
αποκτήσει νοµική υπόσταση και πολιτική αξιοπρέπεια.

3-028

Καραµάνου (PSE). � Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χωρίς αµφιβολία το Τάµπερε αποτέλεσε σοβαρό σταθµό και
αφετηρία για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Πλησιάζοντας την εκπνοή της προθεσµίας, διαπιστώνουµε ότι το ποτήρι είναι ταυτόχρονα και µισογεµάτο και µισοάδειο.
Αναµφισβήτητα έχει επιτευχθεί πρόοδος µέσα στις δύσκολες συνθήκες που δηµιουργούν στο Συµβούλιο οι διαφορετικές
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κουλτούρες και προσεγγίσεις των κρατών µελών. Σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική, σηµαντική πρόοδος επετεύχθη
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, όπως αναγνωρίσατε και εσείς κύριε Επίτροπε, ωστόσο, το θέµα της
αναγνώρισης δικαιωµάτων και της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών δε φαίνεται να είναι πολύ ψηλά στην πολιτική
µας ατζέντα. Και αυτό ασφαλώς δεν συνάδει µε όσα υποστηρίζουµε περί Ευρώπης, ουµανιστικών αξιών και σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση, όπως διαµορφώθηκε στο Συµβούλιο,
ουσιαστικά είναι απαγορευτική και θεωρώ σηµαντική την προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο κατά του περιεχοµένου της οδηγίας.

Όσον αφορά το άσυλο, θα ήθελα, κύριε Επίτροπε και κύριε εκπρόσωπε του Συµβουλίου, να στείλω τα συλλυπητήριά µου
στο Συµβούλιο που απέτυχε να υιοθετήσει τις δύο οδηγίες περί ορισµού του πρόσφυγα και των διαδικασιών χορήγησης
και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα, θέµατα που επίσης είχε προωθήσει η ελληνική Προεδρία. Εν τω µεταξύ, η
Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες είναι γνωστό ότι έχει κουρελιαστεί απ� άκρου εις άκρον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Σχετικά µε την καταπολέµηση του διεθνώς οργανωµένου εγκλήµατος, θεωρώ ότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος σε αυτόν
τον τοµέα, όταν καθηµερινά διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χιλιάδες παιδιά και γυναίκες µε σκοπό τη σεξουαλική
τους εκµετάλλευση. Νοµίζω ότι η αποτυχία αυτή οφείλεται και στην έλλειψη ουσιαστικής επιχειρησιακής συνεργασίας
µεταξύ των αστυνοµικών αρχών των κρατών µελών για την καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου που προσβάλλει τον
πολιτισµό µας.

Επίσης, η προσπάθεια της ιρλανδικής Προεδρίας να κλείσει το θέµα της δηµιουργίας βάσης προσωπικών δεδοµένων των
µεταναστών µε βιοµετρικά στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώµατα και ψηφιακή φωτογραφία προσώπου, πιστεύω ότι θα
δηµιουργήσει σοβαρές παρεκκλίσεις στο ζήτηµα του σεβασµού και του ελέγχου διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων.

Ευελπιστούµε, κύριε Επίτροπε, ότι θα παραχθούν νέες ιδέες και νέα στρατηγική για το Τάµπερε ΙΙ.

3-029

Beysen (NI). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, παρά τον µεγάλο αριθµό µέτρων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις
αρµοδιότητες της Europol έως την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, παρατηρώ ότι, στην πράξη, ελάχιστα,
αν όχι ανύπαρκτα, είναι τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της
δικαιοσύνης. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η εγκληµατικότητα σηµειώνει άνοδο σε διάφορα κράτη µέλη. Επιπλέον, η
εγκληµατικότητα χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από την αύξηση της επιθετικότητας, γεγονός που επιτείνει το
δηµόσιο αίσθηµα ανασφάλειας. ∆υστυχώς, δεν είναι πλέον απίθανο να σκοτωθούν ή να τραυµατιστούν σοβαρά αθώοι
πολίτες κατά τη διάρκεια επιθέσεων. Βεβαίως, τώρα που επίκειται και η διεύρυνση, οι ανήσυχοι πολίτες ορθώς
διερωτώνται κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να προσφέρει ικανοποιητικές εγγυήσεις για την προστασία της
ασφάλειάς τους. Αυτοί είναι οι ίδιοι ακριβώς πολίτες που αναγκάζονται να µένουν άπραγοι και να παρακολουθούν τη
λήψη ανεπαρκών µέτρων αστυνόµευσης για την αντιµετώπιση αυτής της όλο και περισσότερο θρασείας εγκληµατικής
συµπεριφοράς. Είναι άκρως σηµαντικό να προτείνει µέτρα η Επιτροπή προκειµένου να καλυφθεί αυτή η ιδιαιτέρως
οδυνηρή αδυναµία. Εξάλλου, κύριο καθήκον της κάθε κυβέρνησης είναι να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της υπό
όλες τις συνθήκες. ∆εδοµένου ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρόκειται να επεκταθούν σηµαντικά, δηµιουργείται µείζον
θέµα ως προς το εάν τα νέα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν επαρκώς ως φράγµατα κατά της
ανεπιθύµητης και παράνοµης µετανάστευσης. Το θέµα δε αυτό είναι φλέγον εντός της ΕΕ, και εξαιτίας αυτού η πολιτική
ένταξης, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί, υπονοµεύεται. Στην πραγµατικότητα, τι ακριβώς περιµένουµε προκειµένου να
εφαρµόσουµε ένα συνολικό πρόγραµµα δράσης το οποίο θα αποσκοπεί στην αποµάκρυνση όλων των λαθροµεταναστών
από την επικράτεια της ΕΕ; Όσο δεν ελέγχουµε µε αυστηρότητα τη λαθροµετανάστευση, δεν πρόκειται να υπάρξει
πραγµατικός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

3-030

Matikainen-Kallström (PPE-DE). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, βασικός στόχος της Ένωσης είναι η στήριξη της ζώνης
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τους πολίτες της. ∆υστυχώς, εξακολουθούµε να απέχουµε πόρρω από την
υλοποίηση του συγκεκριµένου στόχου. Οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην
επικράτεια της ΕΕ. Ταυτόχρονα πρέπει να εντείνουµε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. Η καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας, η µέριµνα για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και η πλήρης εφαρµογή του Σένγκεν συνιστούν
τις µεγαλύτερες προκλήσεις. Η Συµφωνία Σένγκεν αποτελεί σηµαντικό βήµα προόδου στον τοµέα της ελεύθερης
κυκλοφορίας.

Ακριβώς πριν από τη διεύρυνση οφείλουµε να επιδείξουµε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων.
Αµέσως µετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ, τα νέα κράτη µέλη µπορούν να περιληφθούν στην πρώτη φάση του
Σένγκεν, η οποία προετοιµάζει την πλήρη ένταξή τους στη Συµφωνία. Κατά την πρώτη φάση, οι έλεγχοι των εσωτερικών
συνόρων εξακολουθούν να υφίστανται. Οι έλεγχοι αυτοί δεν πρέπει να σταµατήσουν, παρά µόνον όταν η εποπτεία των
νέων εξωτερικών συνόρων της Ένωσης πληροί το απαιτούµενο επίπεδο. Πρέπει να επισπεύσουµε τον εκσυγχρονισµό του
συστήµατος πληροφοριών του Σένγκεν, προκειµένου οι πιθανές τεχνικές ελλείψεις στα συστήµατα πληροφοριών της
Ένωσης να µην εµποδίσουν τη µεταβίβαση των νέων κρατών µελών στη δεύτερη φάση.
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Η πρόληψη και η καταπολέµηση της εγκληµατικότητας απαιτούν ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών των
κρατών µελών της ΕΕ. Η συνεργασία που βασίζεται στις συµβάσεις συνιστά πλέον µια παρωχηµένη και αργή διαδικασία
στη σύγχρονη ΕΕ. Τα κράτη µέλη υπογράφουν και κυρώνουν τις συµβάσεις µε τον δικό τους ρυθµό � εάν το πράξουν
τελικά. Η έναρξη ισχύος των συµβάσεων καθυστερεί επί σειρά ετών, προκειµένου το περιεχόµενό τους να εξεταστεί. Την
ίδια στιγµή οι ελλείψεις στη συνεργασία και στη ροή των πληροφοριών µεταξύ των αρχών εµποδίζουν την
αποτελεσµατική εξάρθρωση και πρόληψη των εγκληµάτων. Η Ένωση πρέπει να αναπτύξει νέα νοµικά µέσα, τα οποία να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις στον τοµέα της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. Η
συνεργασία µεταξύ των αστυνοµικών, τελωνειακών και συνοριακών αρχών δεν έχει προοδεύσει στον βαθµό που θα
θέλαµε. Συνεπώς, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την επίτευξη
καλύτερου συντονισµού. Στην παρούσα µορφή της η ΕΕ παρέχει προτεραιότητες για εµβάθυνση της συνεργασίας. Από
κοινού µπορούµε να επιτύχουµε περισσότερα, µε την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη θα θελήσουν να καταπολεµήσουν το
έγκληµα.

3-031

Marinho (PSE). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, στην πραγµατικότητα, η ευθύνη για την καθυστέρηση στην έγκριση βασικών
µέτρων στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης ανήκει στο Συµβούλιο και µόνον. Υπενθυµίζουµε την πρόταση
οδηγίας σχετικά µε την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, η οποία έπρεπε να είχε εγκριθεί πολύ πριν από τα
τέλη του 2003, αλλά αυτό, δυστυχώς, δεν αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση. Πρέπει επίσης να µιλήσουµε για τον γενικό
στόχο της δηµιουργίας των προϋποθέσεων για µια οργανωµένη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ατόµων που δεν
απολαύουν διεθνούς προστασίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι µια άλλη σηµαντική οδηγία για τις διαδικασίες που πρέπει να
εφαρµόσουν τα κράτη µέλη για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα εν τέλει ξεχάστηκε στην πορεία.

Το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 27ης και 28ης Νοεµβρίου εγκατέλειψε τις προσπάθειές του
για την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας ως προς αυτά τα δύο νοµοθετικά µέτρα, τα οποία είναι κρίσιµα για την πρώτη φάση
εναρµόνισης του κοινού συστήµατος ασύλου, και αποφάσισε να αναβάλει την έγκρισή τους µέχρι τα τέλη του 2004.
Ευτυχώς, δεν κατέληξαν όλες οι προσπάθειες σε αδράνεια ή αδιέξοδο. Οφείλουµε να επαινέσουµε τη στάση της
Επιτροπής και τη δέσµευση του Επιτρόπου Vitorino, που φάνηκαν στην πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση ενός
προγράµµατος τεχνικής και χρηµατοδοτικής συνδροµής προς τρίτες χώρες στον τοµέα της µετανάστευσης και του
ασύλου, ένα µέσο το οποίο θα µας επιτρέψει να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες αυτών των χωρών στις προσπάθειές τους να
εξασφαλίσουν την καλύτερη ρύθµιση των µεταναστευτικών ρευµάτων.

∆εν πρέπει να αγνοούµε εξάλλου το γεγονός ότι το σχέδιο συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης προβλέπει ένα
γνήσιο κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου και µια πολιτική µετανάστευσης, τα οποία θα µας επιτρέψουν να
εγκαταλείψουµε το ισχύον σύστηµα των ελαχίστων κανόνων στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη µέλη διατηρούν µεγάλο
µέρος των εθνικών τους συστηµάτων.

∆υστυχώς, ακόµη και αυτός ο κρίσιµος ιστορικά τοµέας βάλλεται, και έτσι δεν µπορούµε παρά να καταλήξουµε στο
συµπέρασµα ότι το 2003 ήταν το έτος κατά το οποίο έγιναν µε οξύ τρόπο αντιληπτές οι ανάγκες, και προσφέρθηκαν τα
κατάλληλα µέσα, τοµείς στους οποίους η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έπραξαν το καθήκον τους. Υπήρξε, ωστόσο,
επίσης ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από την υποκρισία, τους δισταγµούς και τα αδιέξοδα που επιβάλλουν στη
δυνατότητα λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου οι εθνικές στρατηγικές και οι ιδεολογικές προκαταλήψεις.

3-032

 Oreja Arburúa (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως υπενθυµίστηκε αρκετές φορές σήµερα το πρωί, αυτή είναι η
τελευταία συζήτηση σχετικά µε το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αυτής της νοµοθετικής περιόδου.
Επιπλέον, η 1η Μαΐου πλησιάζει γρήγορα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας, ορισµένα µέρη της
Συνθήκης πρόκειται να τροποποιηθούν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Επίσης δέκα νέες χώρες θα ενταχθούν στην Ένωση
την 1η Μαΐου.

Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας και στο σεβασµό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. Βασίζεται επίσης στο κράτος
δικαίου, κοινό σε όλα τα κράτη µέλη. Πιστεύω ότι πέρα και πάνω από τη διασφάλιση ότι τα κράτη µέλη θα τηρούν αυτές
τις αρχές, είναι σηµαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να ενεργήσει ως εγγυητής του σεβασµού αυτής της ελευθερίας
και της συµµόρφωσης µε το κράτος δικαίου.

Οι πολίτες της Ευρώπης σίγουρα υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Μας ζητούν συνεχώς περισσότερη Ευρώπη.
Ελπίζουν ότι η Ευρώπη θα είναι κάτι περισσότερο από µια απλή µεγάλη αγορά. Θέλουν να είναι η Ευρώπη πιο ασφαλής,
πιο ελεύθερη και πιο δίκαιη.

Προέρχοµαι από µια χώρα που υποφέρει από τη µάστιγα της τροµοκρατίας. Στην πατρίδα µου, ορισµένες από τις αρχές
που θεσπίζονται στο άρθρο 6 αγνοούνται. Η τροµοκρατική οργάνωση ETA στερεί σε πολλούς από τους συµπολίτες µου
την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία δράσης, και την ελευθερία συµµετοχής στα κοινά. Η ETA και οι υποστηρικτές
της περιορίζουν την ελευθερία µας και απειλούν το κράτος δικαίου. Η µάστιγα της τροµοκρατίας µπορεί να εξαλειφθεί
µόνο στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, σε συνεργασία µε τις δικαστικές αρχές και την αστυνοµία.
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Σήµερα η τροµοκρατία δεν µπορεί πλέον να θεωρείται τοπικό πρόβληµα. Είναι µια παγκόσµια απειλή για όλους µας,
συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναµφίβολα, η εφαρµογή του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, η κατάρτιση αναγνωρισµένων ευρωπαϊκών καταλόγων
τροµοκρατικών οργανώσεων και ο ορισµός του εγκλήµατος της τροµοκρατίας αποτελούν µεγάλα επιτεύγµατα. Όλα µαζί,
συµβάλλουν στη δηµιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας. Αυτός ο αγώνας µπορεί να κερδηθεί µόνο µε αποφασιστικότητα, σεβασµό και µε την εφαρµογή του
κράτους δικαίου και όλων των µηχανισµών που µας επιτρέπει ο νόµος. Οι διαπραγµατεύσεις ή η αµφιβολία δεν θα µας
βοηθήσουν να νικήσουµε την τροµοκρατία. Η τροµοκρατία είναι µια επίθεση στη δηµοκρατία και µπορεί να αντικρουστεί
µόνο µε περισσότερη δηµοκρατία.

Σηµαντική πρόοδος έχει γίνει στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης όσον αφορά τα θύµατα. Τα τελευταία
χρόνια, το Σώµα απένειµε βραβείο σε οργανώσεις που υπερασπίζονται τα θύµατα της τροµοκρατίας.

Αναφορικά µε την έκθεση του κ. Ribeiro e Castro, θα ήθελα, καταρχάς, να συγχαρώ τον συντάκτη της. Συγχαρητήρια
αξίζει επίσης και ο κ. Επίτροπος. Κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για τη δηµιουργία αυτού του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης τα τελευταία λίγα χρόνια. Θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα από τα θέµατα που θίγονται στην
εν λόγω έκθεση. Είναι υποχρέωση όλων µας να πιέσουµε προκειµένου οι αποφάσεις πλαίσιο να µεταφερθούν στη
νοµοθεσία των κρατών µελών το συντοµότερο δυνατό. Όπως δηλώνεται στην έκθεση, είναι απαράδεκτο οι διαφορές στην
εφαρµογή των νοµικών διατάξεων στα κράτη µέλη να οδηγούν σε άνιση µεταχείριση των ευρωπαίων πολιτών.

Η Europol και η αστυνοµική συνεργασία στην Ευρώπη είναι άλλο ένα σηµαντικό εργαλείο στην καταπολέµηση της
τροµοκρατίας. Μεγαλύτερη συνεργασία απαιτείται και από αυτή την άποψη επίσης.

Είµαι σίγουρος ότι η επόµενη συνταγµατική Συνθήκη δεν θα αργήσει πολύ να γίνει πραγµατικότητα. Θα ήθελα να
ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι σηµαντικό να χρησιµοποιήσουµε το Σύνταγµα ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη
αυτού του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όπως ορίζει η έκθεση η δοµή των πυλώνων πρέπει να
εξαλειφθεί. Είναι επίσης αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθµός των αποφάσεων που λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία.
Επιπλέον, το δικαίωµα της Επιτροπής να αναλαµβάνει πρωτοβουλία και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων πρέπει να
ενισχυθούν, προβλέποντας πάντα τη συµµετοχή του Σώµατος.

Αναµφίβολα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί την ελευθερία όλων των πολιτών της. Η καταπολέµηση της
τροµοκρατίας θα διασφαλίσει σίγουρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ακόµη πιο δίκαιη και πιο ελεύθερη.

3-033

Ceyhun (PSE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, κύριε Επίτροπε, συζητώντας για τον απολογισµό
των επιτυχιών του 2003 πρέπει να πούµε, κύριε Επίτροπε, ότι χρωστάµε χάρη σε εσάς, όχι µόνο για το 2003 αλλά για
ολόκληρη την πενταετία. Σε λίγο τελειώνει η παρούσα κοινοβουλευτική περίοδος. Συζητώντας σήµερα γι� αυτό µπορούµε
να πούµε ότι µαζί σας πετύχαµε πάρα πολλά. Είσαστε ένας Επίτροπος που δεν του απευθύναµε µόνο εµείς αιτήµατα αλλά
κάποιες φορές µας απηύθυνε κι εκείνος. Γι� αυτό, µπορούµε να πούµε ότι υπό τις κρατούσες συνθήκες επιτύχαµε βασικά
πάρα πολλά όλοι µαζί, αν λάβει κανείς υπόψη τις συνθήκες, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθεί κάτι µε 15 κράτη
που έχουν 15 διαφορετικές απόψεις.

Φυσικά, υπάρχουν πολλά προβλήµατα. ∆εν έχουµε ακόµη καταφέρει να καταπολεµήσουµε την εµπορία ανθρώπων. ∆εν
πετύχαµε να σταµατήσουµε τους «µαφιόζους» του τοµέα αυτού και γι� αυτό υπάρχουν ακόµα πάρα πολλά θύµατα.
Ασφαλώς χρειαζόµαστε µια ακόµα καλύτερη αστυνοµική συνεργασία και καλύτερα διεθνή µέτρα για να µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικότερα το πρόβληµα στις χώρες καταγωγής. Φυσικά όµως χρειαζόµαστε επιτέλους και µια
κοινή πολιτική µετανάστευσης, προκειµένου να µην υπάρχουν κενά που µπορούν να εκµεταλλεύονται οι εγκληµατικές
συµµορίες των εµπόρων ανθρώπων.

∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε την 11η Σεπτεµβρίου 2001. Έχουµε πραγµατικά τεράστια προβλήµατα µε την
τροµοκρατία. Ειδικά σε αυτόν τον τοµέα, πρέπει να εξετάσουµε πώς µπορούµε µελλοντικά να χρησιµοποιήσουµε
καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά την Europol και την Eurojust και ποια είναι τα επείγοντα οργανωτικά µέτρα που πρέπει
να ληφθούν εδώ επειγόντως.

Ωστόσο, δεν πρέπει επίσης να ξεχνάµε ότι σε όλους αυτούς τους τοµείς δεν πρέπει να αγνοηθεί η προστασία δεδοµένων
και τα επιτεύγµατα στον τοµέα των δικαιωµάτων των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, σας ευχαριστώ πραγµατικά, κύριε
Επίτροπε, για όσα προσφέρατε µέχρι σήµερα.

3-034

Banotti (PPE-DE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό κ. McDowell στο Σώµα. Θα
ήθελα να θίξω ορισµένα ελάσσονος σηµασίας ζητήµατα, δεδοµένου ότι βρισκόµαστε στο τέλος της συζήτησης και πολλά
από τα ζητήµατα που επιθυµούσα να θίξω έχουν ήδη αναφερθεί. Ακούγοντας την αναφορά του κ. Evans στη νόµιµη
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µετανάστευση, µε την οποία συµφωνώ πλήρως, αισθάνθηκα ιδιαίτερη υπερηφάνεια και ικανοποίηση διότι η Ιρλανδία
είναι µία από τις δύο µόνον χώρες της Ευρώπης που δεν έθεσαν εµπόδια στην κυκλοφορία των εργαζοµένων από
ορισµένα από τα νέα υποψήφια κράτη, οι οποίοι έρχονται στη χώρα µας για να εργαστούν, πράγµα που έχει ήδη αρχίσει
να συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό.

Ακούγοντας τον Επίτροπο και τον Υπουργό να απαριθµούν τα νοµοθετικά µέτρα που έχουν ληφθεί, ιδιαίτερα στον τοµέα
της µετανάστευσης και του ασύλου, γνωρίζω ότι και οι δύο είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, αλλά, κατά την περιγραφή του
συνόλου της νοµοθεσίας που έχει εγκριθεί, φάνηκε κατά κάποιον τρόπο να απουσιάζει η αρετή της φιλευσπλαχνίας. Η
συνεισφορά των επισκεπτών που έχουν έρθει για να ζήσουν µεταξύ µας στην καθηµερινή ζωή σε πολλές από τις χώρες
µας πρέπει να αναγνωριστεί και να χαιρετιστεί. Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, όταν σκέφτοµαι αυτό το θέµα µου έρχεται στο
νου το κοµµωτήριό µου, που βρίσκεται και στη δική σας εκλογική περιφέρεια. Η ποιότητα των υπηρεσιών, η ευθυµία και
το όλο περιβάλλον του µικρού µας κοµµωτηρίου, στο οποίο πηγαίνουµε εµείς οι µεσόκοπες κυρίες για να περιποιηθούµε
τα µαλλιά µας, βελτιώνεται σηµαντικά από τις νεαρές κινέζες σπουδάστριες που εργάζονται εκεί όταν περιµένουµε όλες
στη σειρά για να µας λούσουν τα µαλλιά. Μπορεί αυτό να φαίνεται ασήµαντο στο πλαίσιο των πολλών σοβαρών θεµάτων
που συζητούµε εδώ σήµερα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να χαιρετίσουµε. Το θέµα δεν έχει µόνο την αρνητική πτυχή των
εγκληµατικών δραστηριοτήτων· αποτελεί επίσης µια ιδιαίτερη συµβολή στην ποιότητα ζωής µας.

Έγινε αναφορά, κυρίως από τον Επίτροπο, σε ορισµένα από τα µέτρα στον τοµέα του αστικού δικαίου που ελήφθησαν το
περασµένο έτος, πολλά εκ των οποίων συµβάλλουν σηµαντικά στην ποιότητα ζωής των πολιτών µας. Ο τοµέας που µε
ενδιαφέρει περισσότερο είναι η προστασία των παιδιών, καθώς επίσης και το θέµα, στο πλαίσιο της σύµβασης των
Βρυξελλών ΙΙ, της προσέγγισης και της επιµέλειας παιδιών σε περιπτώσεις διαφωνιών µεταξύ των γονέων. Γνωρίζω ότι
δεν συµβαίνει πολύ συχνά στο παρόν Σώµα, αλλά δεν µπορώ παρά να αναφερθώ στις δυσκολίες που αντιµετωπίζω σε
πολλές περιπτώσεις µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, ιδιαίτερα σχετικά µε καταστάσεις που αφορούν
την πρόσβαση πατέρων στα παιδιά τους, τα οποία πηγαίνουν µε νόµιµο ή παράνοµο τρόπο να ζήσουν στη Γερµανία.
Αντιµετωπίζουµε καταστάσεις κατά τις οποίες, για παράδειγµα, φαίνεται ότι είναι πανεύκολο και νόµιµο να αλλάξει ένας
ανάδοχος γονέας το όνοµα των παιδιών �τα οποία πολύ συχνά φέρουν το όνοµα του πατέρα� χωρίς την παραµικρή
αναφορά στον πατέρα. Τα ονόµατα αλλάζουν µε νόµιµο τρόπο, γεγονός το οποίο προκαλεί ιδιαιτέρως δυσάρεστες
καταστάσεις για τους πατέρες, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις στερούνται επίσης το δικαίωµα πρόσβασης στα παιδιά
τους, τόσο δικαστικώς όσο και µέσω των κοινωνικών υπηρεσιών. ∆υστυχώς, παρά τις έντονες προσπάθειες που έχουµε
καταβάλει και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι, αυτοί οι πατέρες αντιµετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να
αποκτήσουν πρόσβαση στα παιδιά τους. Αν και ο Επίτροπος θεωρεί ότι αυτό το είδος νοµοθεσίας δεν καλύπτεται συχνά
από τον Τύπο, οφείλω να πω ότι το συγκεκριµένο θέµα καλύπτεται όντως από τον Τύπο· πρόκειται δε για ένα θέµα για το
οποίο εκδηλώνεται γνήσιο ενδιαφέρον από τους πολίτες, και πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτό είναι µάλλον εύλογο.

Κλείνοντας, κύριε Επίτροπε, θα µπορούσατε σας παρακαλώ να επιδείξετε τη δέουσα ευαισθησία και να εξετάσετε κατά
πόσον θα µπορούσατε να κάνετε κάτι για τη βελτίωση των σχέσεών µας µε τις χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη σύµβαση
της Χάγης, και στις οποίες πολλά παιδιά εξακολουθούν να απάγονται;
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Fernández Martín (PPE-DE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση αφορά άµεσα όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης, δηλώθηκε µε σαφήνεια ότι η Ένωση έπρεπε να καταβάλει µια αποφασιστική
προσπάθεια για να καταπολεµήσει την παράνοµη µετανάστευση. Υποστηρίχθηκε µια ολοκληρωµένη και ισορροπηµένη
προσέγγιση. Ο σκοπός ήταν να καταπολεµηθεί αυτή η νέα µορφή εκµετάλλευσης ανθρώπων, η οποία επηρεάζει ιδίως
γυναίκες και παιδιά. Καθηµερινά αυτοί οι άνθρωποι εµφανίζονται στα σύνορα της Ένωσης. Φτάνουν κατά µήκος της
νοτιοανατολικής πλευράς, µέχρι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Μετά το Συµβούλιο της Σεβίλλης η Επιτροπή και το
Κοινοβούλιο έχουν εργαστεί σκληρά για να οργανώσουν και να αναπτύξουν αυτό που θα έπρεπε να εξελιχθεί σε µια κοινή
πολιτική σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου.

Εδώ και αρκετό καιρό, η Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας επισηµαίνει την ανάγκη για µεγαλύτερη συνοχή των
πολιτικών µας βοήθειας προς τις χώρες προέλευσης των µεταναστευτικών ρευµάτων και στο πλαίσιο της εξωτερικής
δράσης της Ένωσης. Αυτό θα διευκόλυνε την ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικών τρόπων για τη διαχείριση αυτών των
µεταναστευτικών ροών. Είναι σίγουρα σηµαντικό να ενισχυθούν αποτελεσµατικότερες συνοριακές πολιτικές. Ωστόσο,
χρειάζονται πολλά περισσότερα, αν θέλουµε να επιτευχθούν οι επιθυµητοί στόχοι. Είναι απαραίτητο επίσης να αναπτυχθεί
µια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών. Μόνο τότε θα µπορέσουν
να αντιµετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες των µεταναστευτικών ρευµάτων. Μόνο τότε θα είναι εφικτό να αυξηθούν και να
βελτιωθούν τα µέσα καταπολέµησης της φτώχειας που είναι, φυσικά, η πραγµατική αιτία της µετανάστευσης από τις
αναπτυσσόµενες χώρες.

Η Ένωση πρέπει να επιδιώκει να ενσωµατώσει αποτελεσµατικά τη κοινή διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων στις
σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, οι συµφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν µια
δέσµευση όλων των µερών να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους στον αγώνα κατά των εγκληµατικών συµµοριών.
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Και από τις δύο πλευρές των συνόρων, οι συµµορίες είναι εκείνες που επωφελούνται περισσότερο από την εκµετάλλευση
των ανθρώπων µε αυτό τον τρόπο. Οι δραστηριότητές τους ισοδυναµούν µε µια νέα και εξελιγµένη µορφή δουλείας.

Όλες οι δράσεις που αναλαµβάνονται από την Ένωση πρέπει επίσης να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της δηµιουργίας
πλούτου, η οποία αποτελεί κρίσιµο παράγοντα στην προώθηση της από κοινού ανάπτυξης. Η παράνοµη εµπορία
µεταναστών είναι µια νέα µορφή δουλείας. Προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για εργασιακή εκµετάλλευση, ενώ αποτελεί
πρόσφορο έδαφος για τη διαφθορά και πύλη εισόδου ατόµων που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Οι
συµφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να αποτελέσουν το νέο στοιχείο στις σχέσεις της Ένωσης µε τρίτες χώρες.

Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, ο όγκος των σηµαντικών
χρηµατοοικονοµικών ροών που αντιπροσωπεύουν τα εµβάσµατα των µεταναστών προς τις χώρες καταγωγής τους
βρέθηκε στο επίκεντρο της δηµοσιότητας. Οι χρεώσεις αποστολής αυτών των εµβασµάτων είναι σκανδαλώδεις. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, ισοδυναµούν µε πραγµατική τοκογλυφία. Γνωρίζω ότι αυτό δεν εµπίπτει στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων σας, κύριε Επίτροπε, αλλά αισθάνοµαι υποχρεωµένος να σας πω ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι σε θέση
να εφαρµόσει τα ενδεδειγµένα νοµικά µέσα για να διασφαλίσει την εύκολη και ασφαλή µεταφορά των καρπών του
µόχθου των µεταναστών. Αυτά τα κεφάλαια θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να προωθήσουν πρωτοβουλίες
συνανάπτυξης στις τρίτες χώρες. Θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τοµέα σε αυτές τις χώρες. Όλα αυτά θα
ευθυγραµµίζονταν µε τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης του Μοντερέι.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου έχουν γίνει πράγµατι µερικά βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση, και θα ήθελα
να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Vitorino για την πολύτιµη συνεισφορά του. ∆υστυχώς, ωστόσο, υπάρχει ακόµη πολύς
δρόµος να διανύσουµε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. COLOM i NAVAL
Αντιπροέδρου
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McDowell, Συµβούλιο. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω µε κάθε ειλικρίνεια τα µέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την τιµή που µου έκαναν να µε ακούσουν σήµερα, καθώς και για τις πολύ εµπεριστατωµένες και
ποικίλες απόψεις που έχουν εκφραστεί. ∆εν συµφωνώ µε όλες τις απόψεις, αλλά παρακολούθησα µε προσοχή τη
συζήτηση και γνωρίζω πολύ καλά ότι, εάν ήθελα να αναφερθώ σε όλους τους συµµετέχοντες, θα χρειαζόταν να
εξαντλήσω πλήρως τον σύντοµο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου για να απαντήσω � χωρίς µάλιστα να καταφέρω καν να
θίξω τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα που ανέφεραν πολλοί από τους οµιλητές και τις πολύ σηµαντικές θεµατικές ενότητες
που εθίγησαν σε περισσότερες της µιας οµιλίες.

Καταρχάς, όσον αφορά το ζήτηµα που βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών οµιλιών �κατά πόσον κοιτάζουµε προς τα πίσω ή
προς τα εµπρός� το ταπεινό καθήκον της ιρλανδικής Προεδρίας είναι να συµπληρώσει τα σηµεία της ηµερήσιας διάταξης
που παραµένουν σε εκκρεµότητα, στον βαθµό που έχει αυτή τη δυνατότητα. Εναπόκειται στον Επίτροπο Vitorino να
προσέλθει στο Συµβούλιο του Ιουνίου προσφέροντας µια ανασκόπηση των όσων θα έχουν επιτευχθεί κατά το χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και να θέσει τους όρους, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, για µια
ηµερήσια διάταξη Τάµπερε ΙΙ, η έναρξη της οποίας θα συµπέσει µε την ολλανδική Προεδρία. Για την Ιρλανδία και την
Προεδρία της, ωστόσο, το θέµα είναι η αντιµετώπιση των πτυχών της ηµερήσιας διάταξης που εξακολουθούν να
βρίσκονται σε εκκρεµότητα, και οι προσπάθειές της θα εστιαστούν στην επίλυση αυτών των θεµάτων.

Έγινε αναφορά στην αργή πρόοδο σε σχέση µε τα δύο θέµατα που τέθηκαν µε επιτακτικό τρόπο στην ηµερήσια διάταξη
του Άµστερνταµ: τις οδηγίες σχετικά µε το άσυλο. Η εξασφάλιση της αναγκαίας συµφωνίας για την ολοκλήρωση αυτών
των δύο µέτρων θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Όσον αφορά το ένα από αυτά �την οδηγία σχετικά µε τις διαδικασίες
χορήγησης ασύλου� οφείλω να πω ότι, ακόµα και αν έχουµε καταλήξει σε πολιτική συµφωνία επί του θέµατος πριν από
την 1η Μαΐου, ο διάδοχός µου θα χρειαστεί να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές
για να ολοκληρώσει µε επιτυχία την απαραίτητη διαδικασία συναπόφασης. Εποµένως, δεν θέλω να δηµιουργήσω µη
ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς το τι µπορεί να επιτευχθεί. Εντούτοις, σε σχέση µε όλα αυτά τα µέτρα, έχει παρέλθει
µεγάλο χρονικό διάστηµα, και συµφωνώ µε ορισµένα µέλη του Κοινοβουλίου που εκφράζουν ένα αίσθηµα απογοήτευσης
για το γεγονός ότι οι προθεσµίες που καθορίστηκαν στο Άµστερνταµ και το Τάµπερε δεν τηρήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο.
Υπάρχει µια ρήση στην αγγλική γλώσσα: «µπορεί κανείς να φέρει ένα άλογο στο νερό, αλλά δεν µπορεί να το υποχρεώσει
να πιει». Αυτό είναι ένα από τα προβλήµατα. Πρέπει να αποφασίσει κανείς εάν υπάρχει όντως η πολιτική βούληση. Είναι
όλοι πρόθυµοι να φέρουν σε πέρας τις εντολές που, σε µια έκρηξη ενθουσιασµού, ενέκριναν κατά τη διάρκεια µιας
συνεδρίασης του Συµβουλίου; Είναι πρόθυµοι να επιτελέσουν το βασικό πολιτικό έργο προκειµένου να επιτευχθεί η
υλοποίηση των προγραµµάτων που έχουν αποφασίσει;

Ένα δεύτερο ζήτηµα που αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι το εξής: δεν πρόκειται για µια
προσπάθεια καταστολής, αλλά ενίσχυσης. Θα ήθελα να εκφράσω τη συµφωνία µου µε ορισµένες οµιλίες µελών του
Κοινοβουλίου οι οποίες µας υπενθυµίζουν ότι η προσπάθεια καταπολέµησης της εγκληµατικότητας, για παράδειγµα, είναι
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µια θετική προσπάθεια ενίσχυσης και προάσπισης των δικαιωµάτων των ανθρώπων που, σε διαφορετική περίπτωση, θα
έπεφταν θύµατα εγκληµατικών ενεργειών. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για µια προσπάθεια ορισµένων Υπουργών
Εσωτερικών ή Υπουργών ∆ικαιοσύνης οι οποίοι συσκέπτονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων προκειµένου να επινοήσουν νέα κατασταλτικά µέτρα, αλλά για την άλλη πλευρά του νοµίσµατος, η οποία
αφορά τα δικαιώµατα του ατόµου και το δικαίωµα να απολαµβάνει κανείς πλήρως έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.

Συµφωνώ µε τα όσα ανέφεραν οι κκ. Collins, Beysen και άλλοι σχετικά µε τη σηµασία της πρακτικής συνεργασίας. Οι
τροµοκράτες δεν φοβούνται µια απόφαση πλαίσιο. Οι τροµοκράτες δεν φοβούνται καν ορισµένες από τις συνέπειες των
αποφάσεων σχετικά µε την τροµοκρατία, όπως οι βαρύτερες ποινές για όσους καταδικάζονται. Αυτό που κυρίως µπορεί
να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση µε την τροµοκρατία δεν γίνεται σε επίπεδο εγγράφων, αλλά στον τοµέα της
πρακτικής, συγκεκριµένης συνεργασίας σε καθηµερινή βάση µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών των κρατών µελών, καθώς
και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η µάστιγα της τροµοκρατίας δεν θα καταστρέψει τον
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που οικοδοµούµε.

Συνεπώς, δεν µπορούµε να εξετάζουµε αυτά τα θέµατα σε επίπεδο νοµοθεσίας και µόνον, ή υιοθέτησης εγγράφων
πολιτικής. Οφείλουµε να τα εξετάζουµε συγχρόνως στο πλαίσιο µιας πρακτικής, συγκεκριµένης βάσης συνεργασίας. Αυτό
δεν πρέπει να το λησµονούµε ούτε στην περίπτωση της Europol. Το ζήτηµα είναι πώς θα µπορέσουµε να καταστήσουµε
λειτουργική αυτήν την υπηρεσία, και όχι να συζητούµε διαρκώς για τον φορέα έναντι του οποίου είναι υπόλογη,
προκειµένου να καταστεί η ατµοµηχανή της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στην προσπάθεια καταπολέµησης
της τροµοκρατίας.

Ορισµένες φορές υπάρχει ο κίνδυνος να επιδοθούµε σε πολιτικές που προσιδιάζουν περισσότερο στο βιβλίο της Γένεσης:
«γενηθήτω φως· και εγένετο φως». Κατά την άποψή µου, αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη σε ορισµένους τοµείς στους
οποίους είναι σηµαντικό να σχεδιαστεί µια πολιτική ηµερήσια διάταξη και να διαµορφωθεί ένα νοµικό πλαίσιο για
ορισµένους τοµείς προόδου· πρέπει, ωστόσο, να µην λησµονούµε ότι δεν αρκεί να νοµοθετούµε απλώς προκειµένου να
επιτευχθεί η ασφάλεια, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Πρέπει επίσης να δράσουµε για να επιτύχουµε τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.

Η κ. Καραµάνου και η κ. Banotti ανέφεραν ορισµένα πρακτικά ζητήµατα που άπτονται του αστικού δικαίου και της
εφαρµογής του στα θύµατα της παράνοµης εµπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκµετάλλευσης, καθώς και σε πτυχές που
άπτονται του οικογενειακού δικαίου. Φρονώ ότι έχει σηµειωθεί µέχρι στιγµής σηµαντική πρόοδος σε αυτούς τους τοµείς,
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα σε σχέση µε την προστασία των
δικαιωµάτων των απλών ανθρώπων: το δικαίωµα να µην υφίστανται σεξουαλική εκµετάλλευση ή, για παράδειγµα, το
δικαίωµα των γονέων να έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους. Σε όλους αυτούς τους τοµείς, πρέπει να διασφαλίσουµε ότι η
αναδυόµενη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ένας χώρος στον οποίο αυτά τα δικαιώµατα κατοχυρώνονται, και όχι
ένας χώρος που δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για όσους προσπαθούν να αποφύγουν τον σεβασµό τους.

Ο κ. Hernandez Mollar αναφέρθηκε στο ζήτηµα της τροµοκρατίας και στον σεβασµό της µνήµης των θυµάτων της
τροµοκρατίας. Σε προσωπικό επίπεδο, συµµερίζοµαι σε µεγάλο βαθµό την άποψή του. Ενίοτε αντιµετωπίζουµε την
τροµοκρατία καθαρά ως ένα ακόµα συµβάν που διαβάζουµε στις εφηµερίδες· πρέπει, όµως, να εστιάσουµε τις
προσπάθειές µας στην υποστήριξη των δικαιωµάτων των θυµάτων και στην αναγνώριση των φοβερών καταστροφών που
προκαλεί η τροµοκρατία.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ζήτηµα της µετανάστευσης. Είναι εύκολο να πει κανείς ότι το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων επικεντρώνεται στην καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης και ότι δεν δίδει επαρκή
έµφαση στη νόµιµη µετανάστευση και στις επιπτώσεις της, όπως η ένταξη κ.τ.ό.

Θα ήθελα να δηλώσω ότι συµµερίζοµαι τα αισθήµατα που εξέφρασε η κ. Banotti, τα οποία πιστεύω πολλοί
συµµεριζόµαστε, ότι δηλαδή η µετανάστευση �η εισροή µεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση� δεν είναι απλώς
αναπόφευκτη, αλλά και επιθυµητή. Η Ευρώπη πρέπει να εµπλουτιστεί πολιτιστικά, οικονοµικά και κοινωνικά από τις
δυνατότητες της µετανάστευσης. Η µετανάστευση δεν πρέπει να θεωρείται αρνητική, κάτι που πρέπει να ελεγχθεί ή να
αποθαρρυνθεί. Η µετανάστευση είναι αναµφίβολα ένα φαινόµενο του διεθνοποιηµένου κόσµου στον οποίο ζούµε. Οι
κοινωνίες που µπορούν να αντιµετωπίσουν µε θετικό τρόπο και χωρίς φόβο τη µετανάστευση είναι κοινωνίες οι οποίες
είναι, ως εκ τούτου, πολύ πιο πλούσιες και δίκαιες εσωτερικά.

Υπάρχουν σε εκκρεµότητα δύο γνωµοδοτήσεις τις οποίες, προκειµένου να προχωρήσουµε στην υλοποίηση της ηµερήσιας
διάταξης της Προεδρίας µας, αναµένουµε από το Κοινοβούλιο. Αυτό το ανέφερα στην αρµόδια επιτροπή τον
προηγούµενο µήνα. Θα ήθελα να υπογραµµίσω και πάλι ότι ζητώ τη συνεργασία του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέµα.
Όσον αφορά το όλο ζήτηµα της ∆Κ∆, είναι καθήκον της ιρλανδικής Προεδρίας να προσπαθήσει να διαβουλευθεί, να
µελετήσει τα θέµατα και να υποβάλει έκθεση στη συνεδρίαση του Συµβουλίου τον Μάρτιο σχετικά µε την πιθανή πρόοδο
της ∆Κ∆. Φρονώ ότι, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η πρόοδος θα σηµειωθεί µε ταχείς ή βραδείς ρυθµούς, ένα από τα
µείζονα καθήκοντα της ιρλανδικής Προεδρίας είναι να σηµειωθεί η µέγιστη δυνατή πρόοδος στην προσπάθεια σύγκλισης
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των απόψεων των κρατών µελών όσον αφορά την ώθηση για την έγκριση µιας νέας συνταγµατικής συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά µια πτυχή της εν λόγω συνθήκης, πολλά µέλη του Κοινοβουλίου αναφέρθηκαν στην ανάγκη για διαφάνεια.
Υπήρξε υποβόσκουσα ανησυχία στη σηµερινή συζήτηση σχετικά µε την έλλειψη διαφάνειας και µια αίσθηση απουσίας
διαβουλεύσεων µε το Κοινοβούλιο και αποκλεισµού του από τα θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.
Ανέφερα ήδη το επίπεδο των διαβουλεύσεων που υφίσταται επί του παρόντος. Μία από τις δυσκολίες του να οδηγήσει
κανείς 15 �και σύντοµα 25� κράτη µέλη σε συµφωνία επί συγκεκριµένων προτάσεων έγκειται στην ανάγκη ύπαρξης
κάποιου περιθωρίου ελιγµών, προκειµένου να διαπραγµατευτεί κανείς µαζί τους, αλλά και να τους δοθεί η δυνατότητα να
εκφράσουν γραπτώς τις θέσεις τους. Θα ήθελα να παρακαλέσω το Κοινοβούλιο να κατανοήσει τουλάχιστον ότι όλα τα
έγγραφα εργασίας �ορισµένα εκ των οποίων απεικονίζουν τις ενδιάµεσες θέσεις κρατών µελών� θα µπορούσαν, από µια
πλευρά, να τεθούν ελεύθερα στη διάθεση και τον έλεγχο του κοινού· από την άλλη πλευρά, όµως, ο χαρακτήρας αυτών
των εγγράφων ενδέχεται να άλλαζε εάν επρόκειτο να αποτελέσουν αντικείµενο διαρκούς ελέγχου. Η ευελιξία και η
προθυµία των κρατών µελών να προβούν σε παραχωρήσεις, αφ� ης στιγµής έχουν διατυπώσει µια θέση εγγράφως, θα
µπορούσαν να αποδυναµωθούν σε σηµαντικό βαθµό εάν κάθε διαδοχικό στάδιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων γινόταν
αντικείµενο του ευρύτερου δυνατού ελέγχου. Συνεπώς, θα ήθελα να παρακαλέσω τα αξιότιµα µέλη του Κοινοβουλίου να
κατανοήσουν ότι πρέπει να υπάρχει µια ισορροπία µεταξύ της λογοδοσίας και της αποτελεσµατικότητας σε µια
διαδικασία διαβουλεύσεων στην οποία µετέχουν 25 κράτη µέλη.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του Κοινοβουλίου για την πολύ εποικοδοµητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είµαι
βέβαιος ότι τόσο η Προεδρία όσο και η Επιτροπή θα λάβουν υπόψη όλες τις συνεισφορές που έγιναν σήµερα από αυτό το
βήµα. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την ευγένεια µε την οποία µε άκουσε κατά τη σηµερινή συζήτηση.

3-038

Ribeiro e Castro (UEN). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει να λάβω τον λόγο προτού µιλήσει ο κ. McDowell εξ
ονόµατος του Συµβουλίου, δεδοµένου ότι επιθυµώ να του ζητήσω να διευκρινίσει τη θέση του όσον αφορά ένα σηµαντικό
θέµα στη σηµερινή συζήτηση, δηλαδή την ιδέα ότι η επόµενη κοινοβουλευτική περίοδος πρέπει επίσης να ξεκινήσει µε
ένα Τάµπερε II, και, συνεπώς, µε µια αντίδραση, µια αντιστάθµιση εκ µέρους του Συµβουλίου. Από την απάντησή του,
συνάγω ότι υποστηρίζει επίσης αυτήν την πρόταση, µε την οποία ο Επίτροπος συµφώνησε αµέσως. Συµφωνώ µε την
Προεδρία ότι η προτεραιότητα της ιρλανδικής Προεδρίας µέχρι τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου είναι η
επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων εκκρεµών θεµάτων. Συµφωνώ και στηρίζω αυτήν τη σαφή προτεραιότητα, αλλά
θα ήταν χρήσιµο επίσης εάν η Προεδρία και το Συµβούλιο µπορούσαν να στείλουν ένα σαφές µήνυµα στην επόµενη
Προεδρία, συγκεκριµένα στην Προεδρία του Λουξεµβούργου, ότι το Τάµπερε II µπορεί να ξεκινήσει. Με ενδιαφέρει,
συνεπώς, να ακούσω, στον βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, τις συγκεκριµένες σκέψεις του κ. McDowell επί του θέµατος.

3-039

McDowell, Συµβούλιο. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή ακριβώς είναι και η δική µου άποψη. Οι εργασίες για την ατζέντα
Τάµπερε II πρέπει να ξεκινήσουν. Θα ήθελα πάρα πολύ να εργαστώ στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας, αλλά δυστυχώς
ο όγκος της εργασίας που έχω αναλάβει για την αντιµετώπιση εκκρεµών ζητηµάτων είναι τεράστιος. Εύχοµαι στις
Προεδρίες των Κάτω Χωρών και του Λουξεµβούργου κάθε επιτυχία και καλή τύχη στη δηµιουργία µιας νέας µελλοντικής
προοπτικής, για τη δηµιουργία µιας νέας και προκλητικής ατζέντας υπό τον ευρύ τίτλο «Τάµπερε II».

3-040

Vitorino, Επιτροπή. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για µία ακόµη φορά τον εισηγητή, καθώς και όλους όσοι
συµµετείχαν σε αυτήν την συζήτηση.

Όταν συζητούµε το άσυλο και τη µετανάστευση από τη σκοπιά της Επιτροπής, θα ήθελα να τονίσω ότι το σύνολο των
προτάσεών µας συµφωνούσαν πλήρως µε τους στόχους που αποφασίστηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων
στο Τάµπερε. Είναι εξαιρετικά άδικο και καθαρά δηµαγωγικό να ισχυρίζεται κανείς ότι η προσέγγιση της Επιτροπής σε
αυτόν τον τοµέα πολιτικής είναι χαλαρή. Σε καµία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλα τα µέσα που έχουν προταθεί
αποσκοπούν στην επίτευξη της ορθής ισορροπίας µεταξύ, αφενός, δυναµικών και θετικών δράσεων έναντι των
µεταναστών και των αιτούντων άσυλο και, αφετέρου, της εγγύησης της ασφάλειας των συνόρων και της αποτελεσµατικής
διαχείρισης των µεταναστευτικών ρευµάτων. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες προκειµένου να επιτύχει αυτήν την
ισορροπία µέσω µιας ευρείας σειράς προτάσεων. Αναγνωρίζω ενώπιον του Σώµατος ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το
εύρος των φιλοδοξιών της Επιτροπής δεν βρήκε ανταπόκριση στο Συµβούλιο. Αυτός είναι, όπως όλοι γνωρίζετε πολύ
καλύτερα από εµένα, ο φυσιολογικός τρόπος οικοδόµησης της Ευρώπης: µια σταδιακή προσέγγιση και µια επαυξητική
προσέγγιση. Εάν συγκρίνετε το νοµικά δεσµευτικό κεκτηµένο �και η λέξη είναι πολύ ταιριαστή� σε αυτόν τον τοµέα
σήµερα µε το αντίστοιχο κεκτηµένο πριν από µία πενταετία, οφείλετε να αναγνωρίσετε ότι έχει σηµειωθεί τεράστια
πρόοδος, οπότε δεν πρέπει να είµαστε ηττοπαθείς. Πρέπει να είµαστε δυναµικοί και δραστήριοι, και να προσπαθήσουµε
να κινητοποιήσουµε τους πολίτες για να βελτιώσουµε την έκταση και την ποιότητα των επιτυχιών µας στο εγγύς µέλλον.

Στον τοµέα των ατοµικών ελευθεριών, υπάρχει διαρκής ένταση µεταξύ της εγγύησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
της εγγύησης της ασφάλειας. ∆εν πρόκειται για ένα αυτονόητο δεδοµένο· είναι κάτι που πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε
απόφαση που λαµβάνεται καθηµερινά. Για να είµαι ειλικρινής, πιστεύω ότι όταν ενσωµατώνουµε τον Χάρτη των
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Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη νέα συνταγµατική συνθήκη, όταν συζητούµε ζητήµατα δικαστικών εγγυήσεων, όταν
συµπεριλαµβάνουµε δικαστικές εγγυήσεις στις αποφάσεις πλαίσιο σχετικά µε τη σύγκλιση των ποινικών κυρώσεων,
προσπαθούµε να επιτύχουµε την ορθή ισορροπία µεταξύ της ελευθερίας και της ασφάλειας. Ο κ. Santini µας υπενθύµισε
ότι ένα από τα µέγιστα επιτεύγµατα αυτής της νοµοθετικής περιόδου �ελπίζω δε ότι θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση
της διαδικασίας πριν από τη λήξη της θητείας αυτού του Κοινοβουλίου� είναι η νέα νοµοθεσία σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των πολιτών µας.

Σας υπενθυµίζω ότι, όταν αναφερόµαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών µας συνόρων και στην εγγύηση
της εσωτερικής µας ασφάλειας, δεν το πράττουµε κατά τρόπο κατασταλτικό, αλλά για χάρη της ελευθερίας. Προκειµένου
ακριβώς να διατηρήσουµε την ελεύθερη κυκλοφορία και την κατάργηση των εσωτερικών µας συνόρων, οφείλουµε να
ενισχύσουµε την ασφάλεια των εξωτερικών µας συνόρων. Για χάρη της ελευθερίας δηλώνουµε ότι πρέπει να είµαστε
περισσότερο αποτελεσµατικοί στην ένταξη των νοµίµων µεταναστών. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εγγυηθούµε στους
πολίτες µας ότι έχουµε την κατάσταση υπό έλεγχο.

∆εν µπορώ να σας µιλήσω µε διαφορετικό τρόπο, διότι αυτά ακριβώς έλεγα εξαρχής. Σας παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε
την ανακοίνωση της Επιτροπής του Νοεµβρίου του 2000 σχετικά µε την πολιτική µετανάστευσης και να την συγκρίνετε
µε την οµιλία του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν πριν από δύο εβδοµάδες ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ζητώ
συγγνώµη αν αυτό φαίνεται κάπως αλαζονικό από µέρους µου, αλλά σας παρακαλώ να κάνετε τη σύγκριση και τότε θα
µπορέσουµε να συζητήσουµε το θέµα.

Η τρίτη παρατήρησή µου αφορά την προστασία των δεδοµένων. Για να είµαι ειλικρινής απέναντί σας, όταν µιλάµε για την
εισαγωγή βιοµετρικών στοιχείων σε ορισµένα ταξιδιωτικά έγγραφα, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να
εγγυόµαστε ότι τηρούµε την αναλογικότητα ως προς το είδος των στοιχείων που επιλέγουµε, τους τύπους των
συστηµάτων αποθήκευσης στοιχείων και τους τύπους ελέγχου και επίβλεψης που πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες
αρχές. Το επιχείρηµά µου είναι να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι σήµερα η προστασία των δεδοµένων στο
πλαίσιο του τρίτου πυλώνα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο και ευθύνη των κρατών µελών. Προσπαθούµε να
δηµιουργήσουµε συνθήκες ίσων ευκαιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εγγυηθούµε ότι και στα 25 κράτη µέλη θα
υπάρξει το ίδιο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων όσον αφορά την επιβολή της έννοµης τάξης. Για τον
λόγο αυτόν, οι ισχύουσες οδηγίες οι οποίες βασίζονται στον πρώτο πυλώνα δεν είναι επαρκείς. Ευελπιστώ ότι θα έχω τη
δυνατότητα να καταθέσω αυτές τις προτάσεις µέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και να σας τις παρουσιάσω.

Η τελευταία µου παρατήρηση αφορά τον προϋπολογισµό. Ευχαριστώ τους κκ. Ribeiro e Castro και Coelho διότι
επεσήµαναν ότι, προκειµένου να εκπληρώσουµε τους φιλόδοξους στόχους µας, πρέπει να διαθέτουµε τα αναγκαία
οικονοµικά µέσα. Όπως θα δείτε στις προτάσεις τις οποίες υπέβαλε εχθές η Επιτροπή σχετικά µε τις νέες δηµοσιονοµικές
προοπτικές για την περίοδο 2007-2013, στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης έχουν προσφερθεί
επαρκή οικονοµικά µέσα προκειµένου να αντεπεξέλθουµε στους φιλόδοξους στόχους µας.

Όσον αφορά το Τάµπερε II, συµφωνώ µε τα όσα ανέφερε προ ολίγου ο κ. McDowell. Ευελπιστώ ότι κατά τη διάρκεια της
ολλανδικής Προεδρίας θα καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Τάµπερε II. Ποιες θα είναι
οι προτάσεις για αυτό το Τάµπερε II; Θα επισηµάνω τρία βασικά ζητήµατα: καταρχάς, η δίκαιη αξιολόγηση των
αδυναµιών και των εκκρεµοτήτων που έχει αφήσει το Τάµπερε I � θα υπάρξει µια κληρονοµιά του Τάµπερε I την οποία
πρέπει να εκµεταλλευτούµε στο Τάµπερε II· δεύτερον, στη συνταγµατική συνθήκη καθορίζονται σαφείς στόχοι � το
Τάµπερε II πρέπει να ακολουθήσει απαρέγκλιτα την ηµερήσια διάταξη που καθορίστηκε στην εν λόγω συνθήκη· και
τελευταίο, αλλά διόλου ασήµαντο, το Τάµπερε II πρέπει να εστιάσει επαρκέστερα στην ποιότητα της µεταφοράς της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στον έλεγχο της συγκεκριµένης εφαρµογής του
κεκτηµένου στα 25 κράτη µέλη. Αναµένω µε ενδιαφέρον τη συζήτηση σχετικά µε αυτό το θέµα την οποία προτείνει ο κ.
Hernandez Mollar, ενώ η Επιτροπή θα παρουσιάσει και τις δικές της ιδέες σε µια νέα ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2004.

(Χειροκροτήµατα)

3-041

Πρόεδρος. � Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τη δεύτερη περίοδο συνόδου του Μαρτίου.

3-042

Πυρηνικός αφοπλισµός

3-043

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των προφορικών ερωτήσεων των πολιτικών οµάδων
ΕΣΚ, ΠΡΣ/ΕΕΣ, ΦΙΛ και ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ, προς το Συµβούλιο (B5-0008/2004) και την Επιτροπή (B5-0013/2004), σχετικά
µε τον πυρηνικό αφοπλισµό: ∆ιάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ το 2005 - Προετοιµασία εκ µέρους της ΕΕ
της τρίτης προπαρασκευαστικής επιτροπής για τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ (Νέα Υόρκη, 26 Απριλίου � 7 Μαΐου 2004).
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3-044

Wiersma (PSE), συντάκτης. � (NL) Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης επειδή σύντοµα θα
ξεκινήσουν οι προετοιµασίες για έναν νέο γύρο συζητήσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ σχετικά µε το µέλλον της Συνθήκης
της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, της συµφωνίας που αντιτάσσεται στη διάδοση των πυρηνικών. Μας ικανοποιεί
το γεγονός ότι προ ολίγων µηνών αποφασίστηκε η έκδοση ενός ξεχωριστού ψηφίσµατος σχετικά µε αυτό το θέµα, επί του
οποίου η ψηφοφορία θα διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της επόµενης συνεδρίασης της Ολοµέλειας. Θεωρούµε σηµαντικό
να διαδραµατίσει µείζονα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, και να ηγηθεί των συζητήσεων
σχετικά µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, και ιδιαίτερα σχετικά µε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τους κινδύνους
τους οποίους αντιµετωπίσαµε πρόσφατα. Το θέµα είναι πολύ επίκαιρο, ενόψει και των όσων συµβαίνουν στο Ιράκ, στο
Ιράν, στη Βόρειο Κορέα και, προ ολίγων εβδοµάδων, στο Πακιστάν, µε τη λεγόµενη υπόθεση Khan.

Όπως έχω ήδη δηλώσει, θα πραγµατοποιηθούν επίσης διαβουλεύσεις στα τέλη Απριλίου σχετικά µε τον ρόλο της
Συνθήκης της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων. Για εµάς τους Σοσιαλδηµοκράτες, ισχύουν ορισµένες κατευθυντήριες
αρχές σε µια τέτοια συζήτηση: τασσόµαστε υπέρ µιας πολυµερούς προσέγγισης, διότι δεν υπάρχει καµία µονοµερής λύση
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Όλοι οι στόχοι της Συνθήκης της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων
παραµένουν ενεργοί, συµπεριλαµβανοµένου και του στόχου του καθολικού αφοπλισµού. Οι αναγνωρισµένες πυρηνικές
δυνάµεις, όπως τις καλούµε, πρέπει να δώσουν το παράδειγµα, ενώ εξακολουθούµε να θεωρούµε ιδιαιτέρως σηµαντική τη
συνολική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών. Επιπλέον, απευθύνουµε θερµή έκκληση σε όλους όσοι αναπτύσσουν νέα
πυρηνικά όπλα, τα λεγόµενα έξυπνα πυρηνικά όπλα, να διακόψουν την ανάπτυξή τους. Εκείνο που χρειάζεται είναι να
ληφθεί µέριµνα για το λεγόµενο κράτος κοινωνικής πρόνοιας, και θα ήθελα να τονίσω ως προς αυτό ότι τασσόµαστε σε
γενικές γραµµές υπέρ της προσέγγισης την οποία υιοθέτησε πρόσφατα η ΕΕ έναντι του Ιράν, δηλαδή να πείσει την εν
λόγω χώρα να τηρήσει τις συµφωνίες και να δεχθεί τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας µέσω της
άσκησης οικονοµικής, πολιτικής και διπλωµατικής πίεσης. Συγχρόνως �και επιθυµούµε να έχουµε τις αντιδράσεις του
Συµβουλίου και της Επιτροπής επί του θέµατος� κατά την αναθεώρηση και αξιολόγηση της Συνθήκης της µη ∆ιάδοσης
των Πυρηνικών Όπλων, πρέπει να εξεταστούν επίσης τρόποι βελτίωσης των επιθεωρήσεων και επιβολής κυρώσεων.
Εξάλλου, αυτή είναι η µέθοδος που θα µας επιτρέψει να βελτιώσουµε πραγµατικά την παγκόσµια κατάσταση. Πρέπει
επίσης να εξεταστεί ο πιθανός επιζήµιος ρόλος πυρηνικών κρατών τα οποία δεν αναγνωρίζονται µεν αλλά δεν τα ενοχλεί
κανείς όσον αφορά τη διάδοση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισµού. Ανέφερα ήδη επιγραµµατικά την υπόθεση Khan.
Θα ήθελα να µου δοθεί επίσης µια απάντηση ως προς αυτό το θέµα. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί µέχρι στιγµής οι
χώρες της ΕΕ προκειµένου να αποφύγουν πρακτικές αυτού του είδους; Οι κίνδυνοι φαίνεται να αυξάνονται, ακόµη και
στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί έχουν προωθηθεί εν µέρει µόνο, οπότε θα
εκτιµούσα µια απάντηση από πλευράς του Συµβουλίου και της Επιτροπής και επ� αυτού του θέµατος. Περιµένουµε µήπως
απλώς µέχρι να συµβεί κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο, ή προσπαθούµε πραγµατικά να προλάβουµε τέτοιες εξελίξεις;

Μια τελευταία ερώτηση: είναι περιττό να αναφέρουµε ότι έχει σηµειωθεί µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη Μέση Ανατολή,
επίσης προσφάτως, µε το άνοιγµα της Λιβύης. Επί του παρόντος δε µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το
Ιράν, λίγο έως πολύ, τηρεί τις διατάξεις της Συνθήκης Μ∆ΠΟ. Η Λιβύη εγκαταλείπει το πρόγραµµα πυρηνικών όπλων
της. Το Ιράκ φαίνεται ότι δεν διέθετε τέτοια όπλα. Μήπως έχει έρθει η στιγµή να εξετάσουµε κατά πόσον µπορούµε να
ξεκινήσουµε µια συζήτηση για µια ελεύθερη από πυρηνικά όπλα ζώνη στη Μέση Ανατολή;
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Evans, Jillian (Verts/ALE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων είναι µια
συµφωνία µεταξύ 189 κρατών για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Εντούτοις, 34 έτη µετά την έναρξη εφαρµογής
της, βρισκόµαστε ενώπιον µιας κατάστασης κατά την οποία οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι διατεθειµένες να προχωρήσουν
σε προληπτικά πυρηνικά πλήγµατα, το Ηνωµένο Βασίλειο αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση πυρηνικών όπλων στο Ιράκ,
η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και οι δοκιµές πυρηνικών όπλων, συνεχίζονται, τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να
θεωρούνται ζωτικό τµήµα του αµυντικού προγραµµατισµού του ΝΑΤΟ, αναπτύσσονται νέες γενιές πυρηνικών όπλων για
χρήση στα πεδία των µαχών, ενώ η µετατροπή του διαστήµατος σε χώρο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη.

Στην τελευταία διάσκεψη αναθεώρησης του 2000, συµφωνήθηκε το πρόγραµµα δράσης των 13 πρακτικών µέτρων ως
τρόπος εφαρµογής της Συνθήκης Μ∆ΠΟ, ενώ επιβεβαιώθηκε η ρητή δέσµευση των πυρηνικών κρατών για την
κατάργηση των όπλων τους. Η προπαρασκευαστική επιτροπή για τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ στη Νέα Υόρκη είναι η τελευταία
ευκαιρία υλοποίησης αυτού του προγράµµατος πριν από την επόµενη διάσκεψη αναθεώρησης το 2005. Εάν δεν
τηρήσουµε τώρα σκληρή στάση, η Συνθήκη Μ∆ΠΟ κινδυνεύει να καταστεί κενό γράµµα � ένα σύνολο αγαθών
προθέσεων, αλλά µε ελάχιστο αντίκρισµα από πλευράς πολιτικής δράσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να
διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια και να εξασφαλίσει τη λήψη πρακτικών µέτρων.

Τα πυρηνικά όπλα καθιστούν τον κόσµο πιο επισφαλή και επικίνδυνο. Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο αποφάσισε το 1996 ότι η
χρήση τους, ακόµα και η απειλή χρήσης τους, είναι παράνοµη, γεγονός που καθιστά ακόµη πιο επείγουσα την ενίσχυση
της Συνθήκης Μ∆ΠΟ. Εν προκειµένω µάλιστα µιλάµε για πραγµατικά, υπαρκτά όπλα µαζικής καταστροφής και την
καταστροφή τους κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο µε την εφαρµογή διεθνών συµφωνιών.
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Το ερώτηµά µας προς την Προεδρία, το Συµβούλιο και την Επιτροπή είναι τι ακριβώς γίνεται για την προετοιµασία της
προπαρασκευαστικής επιτροπής για τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ στη Νέα Υόρκη. Ποια είναι η πρόοδος που έχει σηµειωθεί, για
παράδειγµα, ως προς τα 13 πρακτικά βήµατα και τις ελεύθερες από πυρηνικά όπλα ζώνες; Η χώρα µου, η Ουαλία,
κηρύχθηκε ελεύθερη από πυρηνικά όπλα το 1982. Με ποιους τρόπους υποστηρίζεται το πρωτοποριακό έργο των
δηµάρχων της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι στην κινητοποίηση πόλεων προκειµένου να δραστηριοποιηθούν σε όλο τον
κόσµο για την πλήρη κατάργηση των πυρηνικών όπλων; Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων µας.
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, αισθάνοµαι ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι είµαι σε θέση, εξ ονόµατος της
Προεδρίας, να απαντήσω στην ερώτηση που έχει υποβληθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται απαρέγκλιτα υπέρ του συστήµατος πολυµερών συνθηκών, το οποίο προσφέρει τη νοµική
και κανονιστική βάση για όλες τις προσπάθειες µη διάδοσης. Στις 12 ∆εκεµβρίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε
µια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής. Η εν λόγω στρατηγική ενσωµατώνει
και βασίζεται στα κείµενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003.

Η στρατηγική για τα όπλα µαζικής καταστροφής υπογραµµίζει την ιδιαίτερη προσήλωση της ΕΕ στη Συνθήκη της µη
∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων � τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ. Η ΕΕ θεωρεί ότι όλες µας οι προσπάθειες πρέπει να αποσκοπούν
στη διατήρηση και την ενίσχυση αυτού του θεµελιώδους µέσου προάσπισης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η ΕΕ
στηρίζει ολόψυχα τους στόχους που τίθενται στη Συνθήκη και δεσµεύεται για την αποτελεσµατική εφαρµογή του τελικού
εγγράφου της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ του 2000, καθώς και των αποφάσεων και του ψηφίσµατος
που εγκρίθηκαν κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης και επέκτασης του 1995.

Η ΕΕ έχει δηλώσει επανειληµµένα ότι η Συνθήκη της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο του παγκοσµίου καθεστώτος µη διάδοσης και θεµελιώδη προϋπόθεση για την επιδίωξη του πυρηνικού αφοπλισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης. Η δήλωση της ΕΕ το περασµένο έτος, κατά τη δεύτερη προπαρασκευαστική
επιτροπή για τη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ του 2005, υπενθύµιζε ότι τα κράτη µέλη εξακολουθούν να
αποδίδουν τεράστια σηµασία στην επίτευξη της καθολικής εφαρµογής και τήρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ. Στο πλαίσιο
αυτό, χαιρετίζουµε την προσχώρηση της Κούβας στη Συνθήκη το 2002, καθώς και του Ανατολικού Τιµόρ το 2003,
γεγονός που µας φέρνει πιο κοντά στην καθολική αποδοχή της Συνθήκης. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις χώρες �η Ινδία, το
Ισραήλ και το Πακιστάν� οι οποίες παραµένουν εκτός του καθεστώτος και συνεχίζουµε να τις καλούµε να προσχωρήσουν
άνευ όρων στη Συνθήκη Μ∆ΠΟ ως κράτη χωρίς πυρηνικά όπλα.

Στις 17 Νοεµβρίου 2003 το Συµβούλιο ενέκρινε µια κοινή θέση σχετικά µε την καθολική εφαρµογή και την ενίσχυση
πολυµερών συµφωνιών στον τοµέα της µη διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων µεταφοράς τους.
Στο άρθρο 4 της κοινής θέσης επιβεβαιώνεται ότι η επίτευξη της τήρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ σε παγκόσµιο επίπεδο
είναι καίριας σηµασίας. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει, πρώτον, όλα τα κράτη τα οποία δεν έχουν
επικυρώσει ακόµη τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ να προσχωρήσουν άνευ όρων σε αυτήν, ως κράτη χωρίς πυρηνικά όπλα, και να
θέσουν όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητές τους υπό διεθνή έλεγχο βάσει των διατάξεων του
συστήµατος γενικευµένων διασφαλίσεων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (∆ΟΑΕ).

∆εύτερον, θα καλέσει τα κράτη τα οποία δεν έχουν ακόµη συνάψει συµφωνίες διασφαλίσεων µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό
Ατοµικής Ενέργειας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου III της Συνθήκης Μ∆ΠΟ και να συνάψουν
επειγόντως τέτοιες συµφωνίες.

Τρίτον, θα προωθήσει όλους τους στόχους που καθορίζονται στη Συνθήκη Μ∆ΠΟ.

Τέταρτον, θα υποστηρίξει το τελικό έγγραφο της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ του 2000 και τις
αποφάσεις και ψηφίσµατα που εγκρίθηκαν κατά τη διάσκεψη αναθεώρησης και επέκτασης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ του
1995.

Πέµπτον, θα προωθήσει την εξέταση περαιτέρω εγγυήσεων ασφαλείας.

Τέλος, θα προωθήσει µέτρα τα οποία θα αποσκοπούν στο να αποκλειστεί κάθε ενδεχόµενη χρήση πυρηνικών
προγραµµάτων που προορίζονται για ειρηνικούς σκοπούς σε στρατιωτικές εφαρµογές.

∆εν υπάρχει κοινή ανάλυση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή των 13
πρακτικών βηµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύεται, ωστόσο, να ενθαρρύνει την πρόοδο που σηµειώνεται στο πλαίσιο
συστηµατικών και σταδιακών προσπαθειών µε στόχο τον αφοπλισµό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενθαρρύνει
κάθε προσπάθεια εφαρµογής του άρθρου 6 της Συνθήκης Μ∆ΠΟ, καθώς και των παραγράφων 3 και 4γ της δήλωσης του
1995 σχετικά µε τις «αρχές και τους στόχους της µη διάδοσης των πυρηνικών και του αφοπλισµού» και τα πρακτικά
βήµατα που συµφωνήθηκαν στο τελικό έγγραφο του 2000.
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Η δέσµευση της ΕΕ υπέρ της συνθήκης για τη γενική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών είναι επίσης σαφής και
επαναλήφθηκε πρόσφατα στην κοινή θέση της ΕΕ σχετικά µε την καθολική εφαρµογή των πολυµερών συµφωνιών η
οποία εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2003. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την ταχεία έναρξη ισχύος της συνθήκης για τη
γενική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών. Μέχρι να τεθεί δε σε ισχύ η εν λόγω συνθήκη, καλούµε όλα τα κράτη µε
πυρηνικές δυνατότητες να τηρήσουν ένα µορατόριουµ στις πυρηνικές δοκιµές και σε κάθε άλλου είδους πυρηνικές
εκρήξεις και να απόσχουν από κάθε ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση µε τη συνθήκη για τη γενική απαγόρευση των
πυρηνικών δοκιµών.

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τη σηµασία της ύπαρξης ελεύθερων από πυρηνικά όπλα ζωνών, καθεστώς το οποίο υιοθετείται
βάσει ρυθµίσεων στις οποίες καταλήγουν οικειοθελώς τα κράτη µέλη στις αντίστοιχες περιοχές. Τέτοιες συµφωνίες
ενισχύουν την παγκόσµια και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Χαιρετίζουµε και στηρίζουµε τόσο την υπογραφή όσο
και την επικύρωση των συναφών πρωτοκόλλων για ελεύθερες από πυρηνικά όπλα ζώνες µεταξύ κρατών τα οποία
διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Όσον αφορά το θέµα της επαλήθευσης και των διασφαλίσεων, η ΕΕ θεωρεί ότι οι διασφαλίσεις χρησιµεύουν ως ένα
τεχνικό µέσο προς υποστήριξη του πολιτικού στόχου διατήρησης ενός περιβάλλοντος στο οποίο µπορεί να υπάρξει
ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας χωρίς την απειλή διάδοσης. Ως προς αυτό, στηρίζουµε ανεπιφύλακτα τον ρόλο
επαλήθευσης του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας. Η Ένωση έχει επίσης την άποψη ότι η έγκριση και
εφαρµογή συµφωνιών διασφαλίσεων καθολικής ισχύος, καθώς και των συναφών πρωτοκόλλων τους, αποτελεί
προϋπόθεση ενός αποτελεσµατικού και αξιόπιστου συστήµατος διασφαλίσεων.

Η ΕΕ εξακολουθεί επίσης να αποδίδει µεγάλη σηµασία στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας και στηρίζει ένθερµα όλα τα
µέτρα που αποσκοπούν στο να εµποδίσουν τους τροµοκράτες να αποκτήσουν πυρηνικά, βιολογικά και χηµικά όπλα. Η
στρατηγική για τα όπλα µαζικής καταστροφής υπογραµµίζει τη δέσµευση της ΕΕ υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικών και
των πρακτικών ελέγχου των εξαγωγών εντός και εκτός των συνόρων της, σε συντονισµό µε τους εταίρους της. Η ΕΕ θα
εργαστεί για τη βελτίωση των υφιστάµενων µηχανισµών ελέγχου των εξαγωγών. Θα υποστηρίξει την τήρηση
αποτελεσµατικών κριτηρίων ελέγχου των εξαγωγών από χώρες εκτός του τρέχοντος καθεστώτος και ρυθµίσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των πυρηνικών.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία της ασφάλειας στη διάδοση, το Συµβούλιο δεν έχει καταλήξει σε θέση επί του θέµατος.
∆εν συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη στην πρωτοβουλία της ασφάλειας στη διάδοση. Το θέµα της διεθνούς εκστρατείας
των δηµάρχων δεν έχει εξεταστεί από το Συµβούλιο.

Η τρίτη προπαρασκευαστική επιτροπή για τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2005 της Συνθήκης της µη ∆ιάδοσης των
Πυρηνικών Όπλων, οι εργασίες της οποίας θα διαρκέσουν από τις 26 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 2004, θα είναι ένα
κεντρικό γεγονός στον τοµέα του αφοπλισµού και της µη διάδοσης το 2004. Ως Προεδρία, θα συνεργαστούµε στο
εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και µε τους βασικούς εταίρους, για να επιδιώξουµε την επίτευξη συµφωνίας σε µια
σταθερή βάση µε σκοπό την επιτυχή έκβαση του κύκλου αναθεώρησης. Αυτές οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε
πρώτο στάδιο στο εσωτερικό της οµάδας εργασίας για τη µη διάδοση, καθώς και στο πλαίσιο των συνεδριάσεων σε
επίπεδο τρόικας µε τρίτες χώρες. Οι εργασίες θα περιλαµβάνουν την προετοιµασία κοινών δηλώσεων της ΕΕ σχετικά µε
διάφορες πτυχές της Συνθήκης τις οποίες θα προτείνει η Προεδρία στην προπαρασκευαστική επιτροπή. Η Προεδρία θα
ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο που σηµειώνεται σε αυτόν τον τοµέα βάσει του άρθρου 21 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Patten, Επιτροπή. � (EN) Χαιρετίζω την ευκαιρία να συµβάλω στη σηµερινή συζήτηση, αν και, αναπόφευκτα, θα
χρειαστεί να επαναλάβω ορισµένα από τα σηµεία που έχουν ήδη καλυφθεί µε θαυµάσιο τρόπο από την Προεδρία.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά µε τη διάδοση της τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στο Ιράν, τη Λιβύη και τη Βόρεια
Κορέα έχουν υπογραµµίσει τη σπουδαιότητα της διατήρησης και της ενίσχυσης των αποτελεσµατικών ελέγχων. Αποτελεί
ιστορική πραγµατικότητα το γεγονός ότι η µυστική απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Ινδία και το Πακιστάν κατά τη
δεκαετία του �90 και οι συνακόλουθες επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες. Η
απόσυρση της Βόρειας Κορέας από τη Συνθήκη της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων πέρυσι ήταν ένα ακόµη
επικίνδυνο και αποσταθεροποιητικό βήµα, τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

Η Συνθήκη της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων �Συνθήκη Μ∆ΠΟ� η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1970, διαµόρφωσε το
διεθνές καθεστώς µη διάδοσης των πυρηνικών στη µορφή µε την οποία το γνωρίζουµε σήµερα. Αυτό το καθεστώς θέσπιζε
τους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς. Προβλέπει δε �όπως γνωρίζει το Κοινοβούλιο� τη νοµική απαγόρευση της
διάδοσης πυρηνικών όπλων εκτός των πέντε κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη
ως τέτοια, και καθιστά τις δραστηριότητες διάδοσης των πυρηνικών παράνοµες στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Με
αυτό το καθεστώς θεσπίστηκε η αρχή της ρύθµισης του εµπορίου πυρηνικών, η έννοια των πυρηνικών διασφαλίσεων και,
φυσικά, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας, το άριστο έργο του οποίου ενισχύει το εν λόγω καθεστώς.
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∆ικαιολογηµένα, κατά µέγα µέρος η προσοχή εστιάζεται στις αδυναµίες του καθεστώτος, αλλά συχνά υποτιµούµε τις
επιτυχίες. Σε µια προεκλογική οµιλία του το 1960, ο Τζον Κένεντι προέβλεψε έναν κόσµο στον οποίο θα υπήρχαν
ενδεχοµένως 20 κράτη µε πυρηνική ικανότητα. Το γεγονός ότι η πρόβλεψή του δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ οφείλεται, σε
µεγάλο µέρος, στη Συνθήκη Μ∆ΠΟ. Η Νότια Αφρική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, για
παράδειγµα, έχουν όλες απορρίψει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, εν µέρει λόγω των διεθνών πιέσεων, αλλά και ως
αποτέλεσµα λογικών και συνετών αποφάσεων που ελήφθησαν κατόπιν εσωτερικών συζητήσεων και απόψεων. Υπήρξαν
επίσης θετικές πρόσφατες εξελίξεις µε τις περιπτώσεις του Ιράν, το οποίο δέχεται τώρα το πρόσθετο πρωτόκολλο, και της
Λιβύης.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ αναγνωρίζουµε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Συνθήκη Μ∆ΠΟ, ιδίως σε σχέση µε τη
διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισµό, θεωρούµε ότι µπορούµε να προσβλέπουµε στην προσεχή τρίτη
προπαρασκευαστική επιτροπή µε κάποιο βαθµό εµπιστοσύνης. Μπορεί όντως να υπάρχουν αδυναµίες ως προς το
καθεστώς µη διάδοσης, αλλά ασφαλώς δεν είναι καταστροφικές και µπορούν, κατά την κρίση µας, να αντιµετωπιστούν.
Πρέπει να συνεχίσουµε να επιδιώκουµε την καθολική υιοθέτηση της Συνθήκης Μ∆ΠΟ από τις χώρες που έχουν αρνηθεί
µέχρι σήµερα να το πράξουν, και ειδικότερα την Ινδία, το Πακιστάν και το Ισραήλ. Η δε Βόρεια Κορέα πρέπει να
επιστρέψει στο προηγούµενο καθεστώς συµµόρφωσής της προς τη Συνθήκη. Πρέπει επίσης να επεκτείνουµε τον αριθµό
των χωρών που έχουν επικυρώσει το σηµαντικό πρόσθετο πρωτόκολλο στη Συνθήκη. Το εν λόγω πρωτόκολλο προσφέρει
στον ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας περισσότερες και πιο ενισχυµένες εξουσίες στη διενέργεια επιθεωρήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Επιτροπής είναι, αφενός, η ενίσχυση της Προεδρίας, η οποία θεωρεί ύψιστη
προτεραιότητα την επίτευξη προόδου σε αυτόν τον τοµέα, και, αφετέρου, η ενθάρρυνση του µέγιστου βαθµού
συντονισµού της ΕΕ.

Κατά το τελευταίο 12µηνο η ΕΕ σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στην ενίσχυση της προσέγγισής της υπέρ της µη διάδοσης.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2003 θεωρεί τα
όπλα µαζικής καταστροφής µία από τις πιο επικίνδυνες απειλές στη σηµερινή Ευρώπη. Στο ίδιο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
εγκρίθηκε και η στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής. Η εν λόγω στρατηγική
συνοδεύεται τώρα από συγκεκριµένες ενέργειες. Το έργο εφαρµογής αυτής της στρατηγικής βρίσκεται σε εξέλιξη σε
µεγάλο αριθµό περιοχών, οι οποίες είναι πάρα πολλές για να κατονοµαστούν σήµερα, αλλά θα επισηµάνω ορισµένα
σηµαντικά παραδείγµατα.

Το πρώτο είναι η έγκριση τον περασµένο Νοέµβριο από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
ενός κειµένου το οποίο αποσκοπούσε στην ένταξη των πολιτικών µη διάδοσης στις ευρύτερες σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τρίτες χώρες, µεταξύ άλλων, µε την εισαγωγή µιας ρήτρας µη διάδοσης στις συµφωνίες µε τις εν λόγω χώρες.
Αυτή η ανανεωµένη δέσµευση υπέρ της µη διάδοσης είναι σηµαντική, καθόσον η νέα στρατηγική της ΕΕ στοχεύει να
συµπεριλάβει διατάξεις σχετικά µε τη µη διάδοση σε όλες τις συµφωνίες µε τρίτες χώρες. Αυτό αποτελεί πλέον τµήµα των
διαπραγµατεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, για παράδειγµα, µε τη Συρία, τοποθετώντας τη µη διάδοση σε επίπεδο
παρόµοιο µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τον αγώνα κατά της τροµοκρατίας.

Η κοινή δράση της ΕΕ για τη µη διάδοση και τον αφοπλισµό στη Ρωσία ξεκίνησε το 1999 από το Συµβούλιο, µε στόχο
την ενίσχυση της συνεργασίας µε τη Ρωσική Οµοσπονδία στο πλαίσιο των προσπαθειών της εν λόγω χώρας για την
ασφαλή, ακίνδυνη και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις διάλυση, καταστροφή ή µετατροπή των υποδοµών όπλων
µαζικής καταστροφής, εξοπλισµού και υλικών που διαθέτει. Τα προγράµµατα υποστηρίζουν την καταστροφή χηµικών και
την εξουδετέρωση ποσοτήτων πλουτώνιου που είναι κατάλληλο για χρήση σε όπλα. Αυτά τα προγράµµατα, τα οποία
εφαρµόζονται από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε αρκετά κράτη µέλη, αποτελούν µικρό αλλά σηµαντικό µέρος
της ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ συνεισφοράς της Κοινότητας στην παγκόσµια συνεργασία της Οµάδας G8, η οποία
εγκαινιάστηκε κατά τη συνεδρίαση του 2002 στον Καναδά.

Η διακοινοβουλευτική διάσκεψη την οποία φιλοξένησε η Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας συνεργασίας για τη µη
διάδοση και τον αφοπλισµό στις 20 και 21 Νοεµβρίου 2003, και η οποία πραγµατοποιήθηκε εδώ στο Στρασβούργο, έδωσε
έµφαση στις σηµαντικές µελλοντικές προκλήσεις που πρόκειται να αντιµετωπίσει η προσπάθεια ασφαλούς εξάλειψης των
επικίνδυνων καταλοίπων των προγραµµάτων όπλων µαζικής καταστροφής του Ψυχρού Πολέµου. Η σπουδαιότητα της
διάσκεψης επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αποτέλεσε µια διακοινοβουλευτική συνάντηση προσωπικοτήτων
σηµαντικών εθνικών κοινοβουλίων, συµπεριλαµβανοµένου του Κογκρέσου των Ηνωµένων Πολιτειών και της ρωσικής
∆ούµας. Προκειµένου να εκλείψει η απειλή των όπλων µαζικής καταστροφής, η προσπάθεια αυτή πρέπει να αποτελέσει
ζήτηµα διαρκούς ενδιαφέροντος και άµεσης προτεραιότητας για τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές οργανώσεις
και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Από την πλευρά της Κοινότητας, είµαστε ευγνώµονες για το αυξηµένο
ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη επαρκούς χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων
µείωσης της πυρηνικής απειλής στον επόµενο δηµοσιονοµικό κύκλο. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, επιδιώκει να καθορίσει µελλοντικές προτεραιότητες υπέρ της µη διάδοσης και, χάρη σε µια πρόσφατη
απόφαση του Κοινοβουλίου, θα είναι σύντοµα σε θέση να προωθήσει ένα πρότυπο πρόγραµµα προώθησης αυτής της
προσπάθειας.
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Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου προσφέρατε να συµµετάσχω σε αυτήν τη σύντοµη αλλά σηµαντική συζήτηση
σχετικά µε ένα θέµα τεράστιας διεθνούς σηµασίας.
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Theorin (PSE). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη Μ∆ΠΟ δεν είναι απλώς µια συνθήκη µη διάδοσης. Είναι επίσης η
µόνη δεσµευτική διεθνής συµφωνία για τον πυρηνικό αφοπλισµό. Οι µη πυρηνικές δυνάµεις δεν δεσµεύονται απλώς να
µην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, αλλά και οι πυρηνικές δυνάµεις υπόσχονται να απαλλαγούν από τα όπλα που διαθέτουν.
Οι δεσµεύσεις αυτές περιλαµβάνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης, βάσει του οποίου τα συµβαλλόµενα µέρη
αναλαµβάνουν τη δέσµευση να διεξαγάγουν σοβαρές διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την απαλλαγή από όλα τα πυρηνικά
όπλα. Αυτό το εγχείρηµα το έχουν υπογράψει όλες οι πυρηνικές δυνάµεις.

Στη συνεδρίαση για την προηγούµενη πενταετία, τα πυρηνικά κράτη ανέλαβαν στο σύνολό τους τη δέσµευση να
καταργήσουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια. Προπαντός, ελήφθη οµόφωνη απόφαση σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης
13 πρακτικών µέτρων για τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισµό. Εκείνο που πρέπει να πράξει η ΕΕ στην προσεχή συνεδρίαση
είναι, φυσικά, να απαιτήσει την τήρηση αυτών των δεσµεύσεων. Η Ιρλανδία έχει διαδραµατίσει επί σειρά ετών ενεργό
ρόλο στην προσπάθεια για τον πυρηνικό αφοπλισµό, για παράδειγµα, από κοινού µε τη χώρα µου, τη Σουηδία.

Θα απαιτήσει, λοιπόν, το Συµβούλιο την τήρηση αυτών των δεσµεύσεων; Οι πυρηνικές δυνάµεις έχουν µειώσει βεβαίως
τα στρατηγικά τους πυρηνικά οπλοστάσια. Οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει, αντ� αυτών, τα λεγόµενα µικρά
πυρηνικά όπλα, τα οποία προορίζονται για άµεση χρήση σε πολεµικές συγκρούσεις, µαζί µε πυρηνικά όπλα τα οποία είναι
γνωστά ως «bunker buster weapons» και µπορούν να διαπεράσουν παχύ στρώµα βράχου. Αυτές οι εξελίξεις παραβιάζουν
κατάφωρα το άρθρο 6 της Συνθήκης Μ∆ΠΟ. Επιπλέον, οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν αναθεωρήσει την πολιτική τους ως
προς τη χρήση των πυρηνικών τους όπλων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιούν όχι µόνο στον πόλεµο, αλλά
και για τους λεγόµενους προληπτικούς λόγους. Αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η έναρξη
πολέµου για προληπτικούς λόγους αποτελεί παραβίαση του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και επιστροφή στον νόµο της
ζούγκλας, δηλαδή στο δίκαιο του ισχυρού, το οποίο εφαρµοζόταν πριν από την εµφάνιση του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, προκειµένου να επεµβαίνει κανείς για την εξυπηρέτηση των δικών του συµφερόντων. Προφανώς, είναι σηµαντικό
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαιτεί στο ψήφισµά του την τήρηση, από πλευράς των µερών που έχουν υπογράψει τη
Συνθήκη Μ∆ΠΟ, των δεσµεύσεών τους. Πρέπει να ξεκινήσουν σοβαρές προσπάθειες πυρηνικού αφοπλισµού και να
αναστείλουν κάθε ενέργεια ανάπτυξης νέων πυρηνικών όπλων. Με ποιον τρόπο προτίθενται η Επιτροπή και το Συµβούλιο
να δώσουν ώθηση σε αυτές τις απαιτήσεις κατά την προσεχή συνεδρίαση για τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ;
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Van Hecke (ELDR). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας, κ. El
Baradei, δήλωσε πρόσφατα ότι ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης δεν ήταν ποτέ µεγαλύτερος από ό,τι σήµερα. Ενώ το
Ιράκ έχει τεθεί υπό έλεγχο, ο υπόλοιπος κόσµος έχει µεταβληθεί σε ένα είδος υπεραγοράς της ιδιωτικής διάδοσης
πυρηνικών, µια υπεραγορά στην οποία όλες οι χώρες και, ενδεχοµένως, ακόµη και οι τροµοκράτες µε πυρηνικές
φιλοδοξίες, µπορούν να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες όσον αφορά τη
Λιβύη και το Ιράν, υπάρχουν ελάχιστοι λόγοι αισιοδοξίας. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Γαλλία είναι όλες χώρες οι οποίες
έχουν αρχίσει να προετοιµάζουν µια νέα γενιά πυρηνικών όπλων. Η Σαουδική Αραβία, καθώς αυξάνεται η ένταση µεταξύ
αυτής και των ΗΠΑ, στρέφεται επίσης πλέον προς την πυρηνική επιλογή. Επί σειρά ετών, ο πατέρας της ατοµικής βόµβας
του Πακιστάν, Abdul Qadeer Khan, ο οποίος εκπαιδεύτηκε στην Ευρώπη, προσέφερε πληροφορίες για πυρηνικά όπλα σε
δικτάτορες και ενδεχοµένως ακόµη και σε τροµοκράτες. Εξαιτίας αυτού του συνδυασµού πυρηνικών επιστηµόνων µε
εµπορικές βλέψεις, ανήθικων επιχειρήσεων και κρατικών οργανισµών, το ελάχιστο όριο για τη διεξαγωγή ενός
καταστροφικού πυρηνικού πολέµου έχει µειωθεί. Σήµερα, όλοι συµφωνούν ότι το σύστηµα ελέγχου πρέπει να
εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πολύ πιο αυστηρό. Πρέπει επειγόντως να ενισχυθούν οι αρµοδιότητες του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας, εάν επιθυµούµε τον αποτελεσµατικό έλεγχο των πυρηνικών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να έχει το θάρρος να λάβει πολιτικά, διπλωµατικά και οικονοµικά µέτρα εναντίον των χωρών οι οποίες αγνοούν, ή
αποφεύγουν, τους ελέγχους στον τοµέα της διάδοσης των πυρηνικών. ∆εν πρέπει απλώς να ενισχύσουµε τους ελέγχους·
πρέπει επίσης να είµαστε διατεθειµένοι να τους επιβάλουµε συλλογικά. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τη δέσµευση του
Συµβουλίου και της Επιτροπής να επιδείξουν προσήλωση για την περαιτέρω, πλήρη εφαρµογή της Συνθήκης Μ∆ΠΟ και
να εργαστούν για την επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της προσεχούς προπαρασκευαστικής
επιτροπής και της διάσκεψης αναθεώρησης του 2005.
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Frahm (GUE/NGL). � (DA) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα παρακολουθούµε στο παρόν Σώµα µια συζήτηση σχετικά µε έναν
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και έπειτα ακούµε δύο ζωτικής σηµασίας οµιλίες του κ. Patten και της
ιρλανδικής Προεδρίας. Θα έπρεπε να αισθανόµαστε ικανοποίηση και ενθάρρυνση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση,
στην πράξη, εξελίσσεται κατά τρόπο κάθε άλλο παρά θετικό όσον αφορά τον πυρηνικό αφοπλισµό και τις δυνατότητες
επίτευξης ενός τέτοιου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η κατάσταση εξελίσσεται κατά τρόπο αρνητικό είναι ότι υπάρχει απροθυµία
συµµόρφωσης όχι µόνο µε το γράµµα, αλλά και µε το πνεύµα, της Συνθήκης της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.
Αναφέροµαι, ειδικότερα, στο άρθρο 6, σχετικά µε την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Στην πλέον πρόσφατη
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συνεδρίαση, το έτος 2000, αποφασίστηκε η σύσταση µιας ειδικής επιτροπής για το θέµα του πυρηνικού αφοπλισµού.
Έκτοτε δεν έχει συµβεί τίποτε. Το γεγονός ότι δεν συµβαίνει τίποτε οφείλεται στο ότι οι χώρες εκείνες που έπρεπε να
διαθέτουν ενέργεια και πόρους προς αυτήν την κατεύθυνση είτε δεν το επιθυµούν, είτε αδυνατούν να το πράξουν.

Προς το παρόν, είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να αναµένουµε υποστήριξη από την πλευρά των Αµερικανών σε αυτό το
θέµα. Αυτήν την περίοδο πράττουν σχεδόν το αντίθετο αυτού που έχουν δεσµευθεί να πράξουν. Επίσης, έχουν
υπογραµµίσει ότι δεν σκοπεύουν να συµµορφωθούν ούτε µε το γράµµα ούτε µε το πνεύµα της Συνθήκης της µη ∆ιάδοσης
των Πυρηνικών Όπλων. Με τη δηµιουργία δε των λεγοµένων µικρών πυρηνικών όπλων, έχουν αυξήσει µάλλον τα
περιθώρια χρήσης πυρηνικών όπλων αντί να πράττουν αυτό που, καταρχήν, είχαν δεσµευτεί να πράξουν.

Οι χώρες της ΕΕ δεν είναι και πολύ καλύτερες. Αντί να εντάσσουµε αυτό το ζήτηµα στα µόνιµα θέµατα συζήτησης στο
πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου, υιοθετούµε µια µάλλον προσεκτική και ευγενική στάση. Αναµιγνυόµαστε ελαφρώς
σε έναν πόλεµο στο Ιράκ και συµβάλλουµε λιγάκι από την πλευρά µας σε µια σειρά άλλων αµερικανικών ενεργειών, στο
Αφγανιστάν κλπ., χωρίς να επισηµαίνουµε ότι, εάν αυτό το πρόβληµα δεν αντιµετωπιστεί µε σοβαρότητα προκειµένου να
επιλυθεί, η όλη συζήτησή µας για χώρους ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στην καλύτερη περίπτωση, θα
χρησιµεύσει για να νανουρίσει το κοινό. ∆εν µπορεί σε καµία περίπτωση να χρησιµεύσει για τη δηµιουργία του κόσµου
τον οποίο όλοι επιθυµούµε.

Όταν είναι κανείς περικυκλωµένος από φλόγες, δεν υπάρχει καµία περίπτωση να ζήσει υπό συνθήκες ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, οπότε θα προτιµούσα να δω λίγη περισσότερη δράση πέρα από τα θαυµάσια λόγια. Είναι
πάντα ευχάριστο να ακούει κανείς τις θαυµάσιες οµιλίες του κ. Patten, αλλά προτιµώ λίγη περισσότερη δράση.

3-051

McKenna (Verts/ALE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, η τρίτη προπαρασκευαστική επιτροπή για τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ που θα
συνεδριάσει σε λίγους µήνες στη Νέα Υόρκη πρέπει να στεφθεί από επιτυχία. Προς τον σκοπό αυτόν, έχει τεράστια
σηµασία η Ιρλανδία, ως Προεδρεύουσα χώρα, να διασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη θα υιοθετήσουν µια κοινή θέση η οποία
θα αποτελέσει τµήµα της δέσµευσής της για την προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων
µαζικής καταστροφής που υιοθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτά είναι τα απόλυτα όπλα µαζικής καταστροφής. Η
Ιρλανδία, ως µία από τις χώρες που έδωσαν το έναυσµα για τη Συνθήκη της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, πρέπει
εν προκειµένω να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο.

Θα θέλαµε να πληροφορηθούµε, σε σχέση µε την οµάδα εργασίας του Συµβουλίου για τα πυρηνικά όπλα, ποιες είναι οι
προτεραιότητες όσον αφορά την προπαρασκευαστική επιτροπή για τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ. Το Κοινοβούλιο πρέπει να
γνωρίζει ποια κράτη µέλη επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας και ποια όχι. Το Συµβούλιο πρέπει να εκπονεί και να
παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο τακτικές εκθέσεις προόδου σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, ειδικότερα δε ως προς τα ζητήµατα
της διάλυσης οπλοστασίων πυρηνικών όπλων, των ελευθέρων από πυρηνικά όπλα ζωνών και της επιλογής των χωρών να
µην καταφέρουν πρώτες πυρηνικό πλήγµα. Αυτό είναι προς το κοινό συµφέρον. Πρέπει να γνωρίζουµε σε ποιο βαθµό τα
κράτη µέλη της ΕΕ έχουν εφαρµόσει το πρόγραµµα δράσης των 13 πρακτικών βηµάτων που συµφωνήθηκαν το 2002 στη
διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης Μ∆ΠΟ.

Πολύ σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ιρλανδική Προεδρία αναλαµβάνει δυναµικό ρόλο µε σκοπό να
διασφαλιστεί η µετατροπή της Ευρώπης σε ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά όπλα, το γεγονός ότι το Ηνωµένο Βασίλειο και η
Γαλλία καταργούν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ενώ καταργείται και η πολιτική του ΝΑΤΟ υπέρ του πρώτου πυρηνικού
πλήγµατος. Το Συµβούλιο πρέπει να προετοιµάσει µια δήλωση σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειώσει η ΕΕ µετά την
έκθεση του παρόντος Κοινοβουλίου το 1995 σχετικά µε τη Συνθήκη Μ∆ΠΟ και, επιπλέον, µετά τα πολυάριθµα
ψηφίσµατα που εγκρίθηκαν εν τω µεταξύ. Θα ήθελα η ιρλανδική Προεδρία να υιοθετήσει µια δυναµική θέση, και να
ενηµερώσει το Κοινοβούλιο για τα όσα διαδραµατίζονται στο εσωτερικό του Συµβουλίου.

3-052

Maes (Verts/ALE). � (NL) Κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, κύριε Επίτροπε, όταν σας ακούω να µιλάτε εξ ονόµατος
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, θα έπρεπε να αισθάνοµαι πιο ήσυχη, αλλά δεν είµαι πιο ήσυχη, διότι ζούµε, µετά τη
Χιροσίµα, υπό τη διαρκή απειλή ενός ατοµικού πολέµου, και αυτή η απειλή αυξάνεται περισσότερο αντί να µειώνεται.
Πρέπει να πάψουµε να υποστηρίζουµε στα λόγια µόνο τη µη διάδοση και τον έλεγχο των πυρηνικών. Πράγµατι, είναι
εµφανές ότι η υποκρισία εξαπλώνεται σε αυτόν τον τοµέα· εξάλλου, µετά τη Συνθήκη της µη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών
Όπλων, ο αριθµός των χωρών που κατέχουν πυρηνικά υλικά αυξάνεται διαρκώς. Φαίνεται ότι αυτό έχει συµβεί µε τη
βοήθεια των χωρών της Ένωσής µας, οι οποίες δεν έχουν τιµωρηθεί ποτέ και δεν έχουν κληθεί ποτέ να δώσουν λόγο. Πώς
κατάφερε το Ισραήλ να δηµιουργήσει ατοµική βόµβα; Καταρχάς µε τη βοήθεια της Γαλλίας, του Βελγίου, του
Λουξεµβούργου, της Γερµανίας· όλοι βοήθησαν στη δηµιουργία αυτής της βόµβας, και τώρα διαµαρτυρόµαστε ότι το
Ισραήλ παραµένει εκτός της ζώνης επειδή, φυσικά, οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν θέλουν να αναγκάσουν την εν λόγω χώρα
να αποδεχτεί τη µη διάδοση. Κατά συνέπεια, οι Άραβες επιδιώκουν επίσης διαρκώς να αποκτήσουν και αυτοί πυρηνικά
όπλα. ∆ιαπιστώνουµε ότι όλοι οι έλεγχοι που ισχύουν δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν τον κ. Khan, τον πατέρα της
πυρηνικής βόµβας του Πακιστάν, να κάνει αυτό που ήθελε ο ίδιος, και µάλιστα να µείνει ατιµώρητος, επί τριάντα έτη. Εν
τω µεταξύ, τα πυρηνικά υλικά διατίθενται µε όλο και µεγαλύτερη ευκολία ή προσφέρονται στη µαύρη αγορά. Κατά τη
διάρκεια µιας πενταετίας, ενάµισι κιλό σχάσιµου υλικού έχει εξαφανιστεί από τη Γεωργία. Η κατάρρευση της Σοβιετικής
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Ένωσης έχει ανοίξει µια αγορά, µια µαύρη αγορά, πυρηνικού υλικού. Ευελπιστώ ότι θα εγκρίνετε µέτρα τα οποία
µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη και ότι θα υιοθετήσετε µια στάση η οποία θα είναι αντίθετη στις όµορφες δηλώσεις
που προσπαθούν να αποκοιµίσουν τους πολίτες µας, διότι βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση.

3-053

Lucas (Verts/ALE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν συµµερίζοµαι την αισιοδοξία του Συµβουλίου και της Επιτροπής στο
υπό συζήτηση θέµα. Το γεγονός ότι δύο κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν πυρηνικά όπλα υπονοµεύει το
ηθικό κύρος του συνόλου της ΕΕ όσον αφορά τη συζήτηση σχετικά µε τα όπλα µαζικής καταστροφής.

Η τεράστια υποκρισία της βρετανικής και της αµερικανικής κυβέρνησης όταν απαιτούν τον αφοπλισµό τρίτων, ενώ
συγχρόνως αναβαθµίζουν τη δική τους πυρηνική ικανότητα, είναι προφανής σε όλους. Αυτή η στάση είναι αυθαίρετη,
υποκριτική και άκρως αποσταθεροποιητική. Τελευταία ακούµε πολλά σχετικά µε το διεθνές δίκαιο, οπότε επιτρέψτε µου
να υπενθυµίσω στη Βρετανία και τη Γαλλία ότι, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, τα πυρηνικά όπλα είναι
ανήθικα και παράνοµα. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν κατά την έκτη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης
Μ∆ΠΟ, όλα τα πυρηνικά κράτη ανέλαβαν τη ρητή υποχρέωση να επιτύχουν τη συνολική κατάργηση των πυρηνικών τους
οπλοστασίων οδηγώντας στον πυρηνικό αφοπλισµό. Αυτό συνέβη πριν από τέσσερα έτη, αλλά έκτοτε ελάχιστη πρόοδος
έχει σηµειωθεί. Η Βρετανία και η Γαλλία οφείλουν να δώσουν το παράδειγµα και να καταστρέψουν µονοµερώς τις
πυρηνικές κεφαλές που έχουν στην κατοχή τους. Τα αµερικανικά πυρηνικά όπλα πρέπει να αποµακρυνθούν άµεσα από το
ευρωπαϊκό έδαφος. Αναµφίβολα, αυτοί οι στόχοι είναι φιλόδοξοι, αλλά, εάν αντιµετωπίζουµε µε σοβαρότητα την απειλή
που δηµιουργούν τα όπλα µαζικής καταστροφής, αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουµε.

3-054

Πρόεδρος. � Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2004 στις Βρυξέλλες.

3-055

Καλωσόρισµα

3-056

Πρόεδρος. � Θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία των 15 βουλευτών και γερουσιαστών από τις χώρες του
Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) που µόλις έλαβε θέση στο θεωρείο.

Της αντιπροσωπείας ηγείται ο κ. Alfredo Atanasof, µέλος του Κοινοβουλίου της Αργεντινής και Πρόεδρος της Μικτής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Mercosur.

Οι προσκεκληµένοι µας βρίσκονται εδώ για να συµµετάσχουν στην 6η ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Mercosur. Η διάσκεψη διεξάγεται σήµερα
και αύριο στο Στρασβούργο.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Mercosur διαπραγµατεύονται µια συµφωνία οικονοµικής συνεργασίας,
πολιτικού συντονισµού και εταιρικής σχέσης.

Είναι µεγάλη µου τιµή µου που καλωσορίζω αυτή την αντιπροσωπεία και εύχοµαι στην ∆ιακοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη
κάθε επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει επίσης να σας ενηµερώσω ότι η συζήτηση της δήλωσης του Συµβουλίου αναφορικά µε τη θέση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ακρόαση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για το τείχος στο Ισραήλ θα µετατεθεί στις
15.00, ούτως ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στις ψηφοφορίες σε λίγα λεπτά.

3-057

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. COX
Προέδρου

3-058

Ψηφοφορίες

3-059

Πρόεδρος. � Προχωρούµε τώρα στην ψηφοφορία.

Έκθεση (A5-0022/2004) του κ. Garot, εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά
µε την εξέλιξη των γεωργικών εισοδηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2002/2258(INI))

(Το Σώµα εγκρίνει το κείµενο)
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***

Έκθεση (A5-0018/2004) του κ. Graefe zu Baringdorf, εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της
Υπαίθρου, σχετικά µε τη γεωργία και τη γεωργική έρευνα στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ
(2003/2052(INI))

(Το Σώµα εγκρίνει το κείµενο)

***

Έκθεση (A5-0470/2003) του κ. Zappalà, εξ ονόµατος της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς,
σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την αναγνώριση
των επαγγελµατικών προσόντων (COM(2002) 119 � C5-0113/2002 � 2002/0061(COD))

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 20:

3-060

Zappalà (PPE-DE), εισηγητής. � (IT) Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία προβλέπει την προσθήκη των όρων «κατάλληλα
καταρτισµένων» πριν από τον όρο «επαγγελµατίες».

3-061

(Περισσότεροι από 32 βουλευτές απορρίπτουν την προφορική τροπολογία. Ο Πρόεδρος την κηρύσσει µη εγκριθείσα)

(Το Σώµα εγκρίνει το νοµοθετικό ψήφισµα )

***

Έκθεση (A5-0025/2004) του κ. Gargani, εξ ονόµατος της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς,
σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την έγκριση των
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και
χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (COM(2003) 418 � C5-0320/2003 �
2003/0153(COD))

(Το Σώµα εγκρίνει το νοµοθετικό ψήφισµα )

***

Έκθεση (A5-0024/2004) του κ. Souchet, εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά µε την πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων για την αποκατάσταση των αποθεµάτων µερλούκιου του Βορρά
(COM(2003) 374 � C5-0314/2003 � 2003/0137(CNS))

(Το Σώµα εγκρίνει το νοµοθετικό ψήφισµα )

***

Έκθεση (A5-0026/2004) του κ. Cercas, εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,
σχετικά µε την οργάνωση του χρόνου εργασίας (τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΟΚ) (2003/2165(INI))

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 12:

3-062

Cercas (PSE), εισηγητής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών επιθυµεί να
υποβάλει µία προφορική τροπολογία για την παράγραφο 12. Η τροπολογία έχει ως εξής στα αγγλικά:

3-063

(EN) «ζητεί, το ταχύτερο δυνατό, την προοδευτική αναθεώρηση του συστήµατος προσωπικών εξαιρέσεων που προβλέπει
το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β), σηµείο i) της οδηγίας 93/104/ΕΚ· εν τω µεταξύ, ζητεί από την Επιτροπή να
εξεύρει πρακτικές µεθόδους για την αντιµετώπιση των δυνατόν ή υφισταµένων παραβάσεων της περί εξαιρέσεως
διάταξης, περιλαµβανοµένης της αναζήτησης θέσεων για την ενίσχυση της προαιρετικής φύσης της εξαίρεσης».

3-064

(ES) Κύριε Πρόεδρε, ορισµένες Οµάδες επιθυµούν επίσης να χωριστεί αυτή η προφορική τροπολογία στα δύο, ώστε το
πρώτο µέρος να τελειώνει µε τις λέξεις «οδηγία 93/104/ΕΚ» και το δεύτερο µέρος να αρχίζει από τις λέξεις «εν τω
µεταξύ» µέχρι το τέλος.

3-065
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Lynne (ELDR). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόµατος της Οµάδας των Φιλελευθέρων, και σε συνεργασία µε την Οµάδα
ΕΛΚ-Ε∆, κατέθεσα µια κοινή τροπολογία. Η κατάθεση προφορικής τροπολογίας, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε
την αρχική της τροπολογία, οφείλεται µήπως στο ότι η Οµάδα ΕΛΚ-Ε∆ πραγµατοποιεί στροφή 180 µοιρών; Συγχρόνως, η
εν λόγω Οµάδα φαίνεται να διαφωνεί πλήρως µε τους Συντηρητικούς συναδέλφους της � και ο σκιώδης εισηγητής ήταν
Συντηρητικός. Ποιο είναι το καθεστώς της τροπολογίας µου...

3-066

Πρόεδρος. � Ζητώ συγγνώµη που σας διακόπτω. ∆εν θα ξεκινήσουµε εκ νέου τη συζήτηση, αλλά θίγετε ένα ενδιαφέρον
διαδικαστικό ζήτηµα. Θα το εξετάσω. Εφόσον 32 βουλευτές έχουν αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, εκπίπτει.

3-067

Lynne (ELDR). � (EN) ∆εν θα έπρεπε η ψηφοφορία επί της προφορικής τροπολογίας να πραγµατοποιηθεί µετά την
ψηφοφορία επί της τροπολογίας, δεδοµένου ότι τροποποιείται η παράγραφος, και όχι η τροπολογία την οποία κατέθεσα;

3-068

Πρόεδρος. � Εάν ψηφίσουµε επί της προφορικής τροπολογίας, η αναθεωρηµένη τροπολογία 15 θα εκπέσει, καθόσον
ενσωµατώνεται στην προφορική τροπολογία.

Ερχόµαστε τώρα στο διαδικαστικό ζήτηµα. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην κατάθεση της προφορικής τροπολογίας;

3-069

Crowley (UEN). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδοµένου ότι στοχεύει στη διαγραφή του κειµένου, η τροπολογία 26 δεν θα
έπρεπε να υποβληθεί σε ψηφοφορία πριν από την προφορική τροπολογία;

3-070

Πρόεδρος. � Η απάντηση στο ερώτηµά σας είναι ότι, εκτός εάν έχουν αντίρρηση 32 βουλευτές, θα προχωρήσουµε στην
ψηφοφορία επί της προφορικής τροπολογίας, η οποία αντιπροσωπεύει έναν συµβιβασµό µεταξύ των πολιτικών οµάδων.

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην κατάθεση της προφορικής τροπολογίας)

(Το Σώµα εγκρίνει το ψήφισµα)

* * *

Πρόεδρος. � Η ψηφοφορία έληξε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ

3-071

Έκθεση Garot (A5-0022/2004)

3-072

Fatuzzo (PPE-DE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, έχω τη χαρά να ανακοινώσω την παρουσία στα θεωρεία µιας αντιπροσωπείας
από την Περιφέρεια της Λοµβαρδίας, µεταξύ των οποίων και της κόρης µου Elisabetta Fatuzzo, η οποία, γνωρίζοντας ότι
επρόκειτο να µιλήσω για την έκθεση σχετικά µε τα γεωργικά εισοδήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µου επεσήµανε ότι
κάποτε υπήρχαν οπωροφόρα δένδρα που παρήγαγαν µήλα, αχλάδια και υπέροχα κεράσια, καθώς και αγροί µε σιτάρι και
κηπευτικά προϊόντα. Πότε θα νοιώσουµε πάλι τη χαρά της συγκοµιδής αυτών των φρούτων κοντά στο σπίτι µας, όπως
παλαιότερα; Πότε θα γευτούµε πάλι τα µήλα κατευθείαν από το δένδρο, όπως τα έκοψε η Εύα για τον Αδάµ;

3-073

Πρόεδρος. � Σας ευχαριστούµε, κύριε Fatuzzo. Καλωσορίζουµε την οµάδα των επισκεπτών σας από τη Λοµβαρδία,
καθώς και την κόρη σας, Elisabetta.

3-074

Berthu (NI), γραπτώς. � (FR) Στην έκθεση Garot για την εξέλιξη των γεωργικών εισοδηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει επαγωγικώς να παραπονείται για τις µελλοντικές συνέπειες της µεταρρύθµισης
Fischler, ακόµη και αν το ίδιο το Κοινοβούλιο έχει συµφωνήσει µε αυτήν. Το Κοινοβούλιο άλλωστε, για να γίνει αρεστό
στην Επιτροπή, έδωσε τη συγκατάθεσή του στην ξαφνική κατάδυση της γεωργίας στη διεθνή αγορά, την αποσύνδεση των
ενισχύσεων από την παραγωγή και την ευθυγράµµιση των τιµών των προϊόντων προς τα κάτω. ∆ιαβάζοντας την έκθεση
Garot, δυσκολευόµαστε να το πιστέψουµε αυτό.

Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τώρα ότι η διατήρηση των εισοδηµάτων των γεωργών και η διατήρηση της παρουσίας µιας
υγιούς γεωργίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης απαιτούν αποδοτικές τιµές που να βασίζονται στο κόστος παραγωγής και
στην κατάλληλα προσαρµοσµένη εξωτερική προστασία (παράγραφος 12).

Ήµασταν περισσότερο συνεπείς όταν αρνηθήκαµε τη µεταρρύθµιση Fischler, προτείνοντας στη διάσκεψη
«Ανοικοδοµώντας µια γεωργική πολιτική στην Ευρώπη» ένα πρότυπο γεωργίας λιγότερο υποταγµένο στο εσωτερικό στα
καθεστώτα των κρατικών παρεµβάσεων, το οποίο, χωρίς επιδοτήσεις στις εξαγωγές, ήταν προστατευµένο προς τα έξω,
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έτσι ώστε οι εγχώριες αποδοτικές τιµές, που να συνάδουν µε τη βιώσιµη διαχείριση της φύσης να διαµορφώνονται από
µόνες τους. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να διασφαλίσουµε πραγµατικά το γεωργικό µέλλον της Ευρώπης.

3-075

Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. � (FR) Η έκθεση αυτή δικαίως καταγγέλλει ορισµένες πλευρές
της ΚΓΠ η οποία έχει εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τη διόγκωση των κερδών των µεγάλων καπιταλιστών γεωργών και
των εταιρειών διανοµής µεγάλης κλίµακας. Ο εισηγητής λέει ότι θέλει να πάρει τις αποστάσεις του από αυτήν την
πολιτική και να προστατεύσει τους γεωργούς, ιδιαιτέρως τους µικρούς γεωργούς, σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες.

∆εν είµαστε αντίθετοι στην προστασία των πιο µικρών γεωργών και αυτός είναι ο µόνος λόγος για τον οποίον δεν
καταψηφίσαµε αυτή την έκθεση. Από την άλλη πλευρά, είµαστε εντελώς αντίθετοι στο να επιδοτούµε ή να ενισχύουµε
τους καπιταλιστές της γεωργίας.

Είµαστε επίσης κατά των στοιχείων προστατευτισµού της πολιτικής που προτείνεται από αυτήν την έκθεση, γιατί ο
προστατευτισµός είναι µια άµεση επίθεση κατά των εισοδηµάτων πολλών γεωργών τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων
και φτωχών χωρών, και γιατί ο ίδιος είναι επιζήµιος για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, απείχαµε.

3-076

Caudron (GUE/NGL), γραπτώς. � (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαίρετης έκθεσης του κ. Garot και θέλω να επωφεληθώ από
αυτήν την ευκαιρία για να τον συγχαρώ για το έργο του όσον αφορά την ευρωπαϊκή γεωργία.

Ο κ. Garot κατάφερε να επιτύχει µια καλή ισορροπία µεταξύ αυτών που θα ήθελαν να αποδεσµεύσουν την Ευρώπη από τη
γεωργία προς όφελος της παγκόσµιας αγοράς και εκείνων που θεωρούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό «τον µήνα που
τρέφει τους έντεκα», κάνοντας τους πλουσιότερους γεωργούς ακόµη πιο πλούσιους.

3-077

Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. � (NL) Ένα εύλογο επιχείρηµα υπέρ της διατήρησης των ευρωπαϊκών γεωργικών
ενισχύσεων είναι ότι επιτρέπουν στους µικρούς αγρότες να επιβιώνουν από τις µειώσεις στις τιµές των προϊόντων τους και
να συµβάλλουν στη διατήρηση µιας βιώσιµης υπαίθρου. Αυτό το επιχείρηµα ακυρώνεται εάν τα χρήµατα των
φορολογουµένων χρησιµοποιούνται µε αθέµιτο τρόπο για να γεµίσουν τις τσέπες πλούσιων αγροτών και των πολυεθνικών
του γεωργικού τοµέα.

Μια πρόσφατη µελέτη της αναπτυξιακής οργάνωσης Oxfam καταδεικνύει ότι οι γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στη Μεγάλη
Βρετανία ωφελούν κυρίως µεγάλους γαιοκτήµονες. Παραδείγµατος χάριν, υπολογίζεται ότι ο πλουσιότερος εξ αυτών, ο
δούκας του Ουέστµινστερ, λαµβάνει περίπου 38 βρετανικές λίρες ανά ώρα σε γεωργικές ενισχύσεις.

Ακόµη και ο εισηγητής, ο κ. Garot, ο οποίος, ως Σοσιαλδηµοκράτης, αντιµετωπίζει, δυστυχώς, την ελευθέρωση της
γεωργίας ως φυσικό φαινόµενο, παρατηρεί τώρα ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις. Μεταξύ
των ετών 1995 και 2002, τα γεωργικά εισοδήµατα αυξήθηκαν κατά 7%, αλλά, κατά την ίδια περίοδο, ο αριθµός των
αγροκτηµάτων µειώθηκε κατά 15,7%. Τα εναποµείναντα αγροκτήµατα αυξήθηκαν σε µέγεθος και η εκµετάλλευσή τους
έγινε εντατικότερη. Οι γεωργικές ενισχύσεις κατανέµονται µε άνισο τρόπο: το 20% των αγροκτηµάτων λαµβάνει το 73%
των άµεσων ενισχύσεων, για 59% της συνολικής επιφάνειας και µόλις 25% των θέσεων εργασίας. Ο εισηγητής εκφράζει,
προπαντός, την ανησυχία του για αγροκτήµατα τα οποία παράγουν ελάχιστα αλλά, παρ� όλα αυτά, λαµβάνουν ενισχύσεις.
Θα τασσόµουν περισσότερο υπέρ ενός ανωτάτου ορίου, ενός µεγίστου ορίου ενισχύσεων για κάθε αγρόκτηµα. Χωρίς ένα
τέτοιο µέτρο, οι γεωργικοί πόροι θα µετατρέπονταν σε πηγή περιττής γραφειοκρατίας και σε µια άδικη µορφή
αναδιανοµής του εισοδήµατος.

3-078

Mulder (ELDR), γραπτώς. � (NL) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Garot, παρά το γεγονός ότι στηρίζει
την ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση όσον αφορά τον προσανατολισµό της γεωργικής πολιτικής, µε ενισχύσεις που είναι
αποδεσµευµένες από την παραγωγή και µε ενίσχυση της γεωργικής πολιτικής.

Στην έκθεση, ωστόσο, δεν λαµβάνονται ικανοποιητικώς υπόψη οι περιορισµοί που διέπουν τη χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής. Ακόµη και τα διαθέσιµα περιθώρια οικονοµικών παρεκκλίσεων έχουν αντίκτυπο στην πολιτική που
πρόκειται να υιοθετηθεί. Θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή σας στην παράγραφο 25, στην οποία
απορρίπτεται η συγχρηµατοδότηση της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Κατά την άποψή
µου, η υποχρεωτική συγχρηµατοδότηση είναι ακριβώς ένα από τα βασικά µέσα που µπορούν να συµβάλουν στην
υιοθέτηση µιας κοινής γεωργικής πολιτικής στο µέλλον.

3-079

Queiró (UEN), γραπτώς. � (PT) Αυτή η έκθεση εστιάζεται στην τρέχουσα κρίση των γεωργικών εισοδηµάτων σε διάφορα
κράτη µέλη. Το κρίσιµο ζήτηµα εν προκειµένω είναι ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνει η κοινή γεωργική πολιτική τους
στόχους που προβλέπονται από τη Συνθήκη όσον αφορά την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες
και τους κατοίκους αγροτικών περιοχών. Ενώ το συνολικό γεωργικό εισόδηµα αυξήθηκε κατά 7% µεταξύ των ετών 1995



42 11/02/2004

και 2002, το κόστος για την επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος η µείωση κατά 18% του αριθµού των αγροκτηµάτων.
∆ιαπιστώνουµε δε το κοινωνικό κόστος αυτού του φαινοµένου για τους πορτογάλους αγρότες, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί
να εγκαταλείψουν ή να µεταβάλουν τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες.

Η αλήθεια είναι ότι, σε σύγκριση µε άλλους τοµείς της οικονοµίας, η γεωργία παρουσιάζει καθυστέρηση. Τα συνολικά
αριθµητικά στοιχεία κρύβουν επίσης σηµαντικές ανισότητες, όπως το γεγονός ότι το 20% των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων λαµβάνει το 73% των ενισχύσεων της ΚΓΠ. Αυτές οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις αντιστοιχούν µόνον στο
59% του εδάφους και στο 25% των θέσεων εργασίας στον τοµέα. Η κατάσταση είναι πολιτικά και κοινωνικά απαράδεκτη
και εξηγεί τη συµπεριφορά ορισµένων κρατών µελών τα οποία επιθυµούν να διατηρήσουν τα προνόµιά τους στο πλαίσιο
της ΚΓΠ.

Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης, εκδηλώνουµε τη συµφωνία µας µε τη διατύπωση των συστάσεων όσον αφορά τον
ενισχυθέντα προσφάτως πυλώνα της ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ΚΓΠ, που προωθείται...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντοµεύτηκε κατ� εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισµού)

3-080

Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. � (PT) Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, ο αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µειώθηκε
αισθητά �κατά 15,7%� µεταξύ των ετών 1995 και 2002, γεγονός το οποίο οδήγησε σε άνοδο των γεωργικών εισοδηµάτων
στο σύνολο της ΕΕ.

Αυτή η άνοδος οφειλόταν στην πραγµατικότητα τόσο στην παρατηρούµενη µείωση του αριθµού των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων όσο και στην αύξηση του µεγέθους τους.

Οι πολλαπλές δραστηριότητες και η διαφοροποίηση έχουν συµβάλει επίσης στη διατήρηση των γεωργικών εισοδηµάτων.

Μια εξέταση, ωστόσο, της πραγµατικότητας της ζωής στην ύπαιθρο στα κράτη µέλη, αποκαλύπτει, σε πολλές
περιπτώσεις, ότι οι αγρότες εξαρτώνται είτε από τις δηµόσιες ενισχύσεις είτε από τις διακυµάνσεις των τιµών και των
αγορών, οδηγούµενοι σε αισθήµατα αβεβαιότητας και, ως εκ τούτου, σε χαµηλά επίπεδα επενδύσεων για τον
εκσυγχρονισµό και τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο, οπότε, εάν δεν καταπολεµηθεί αυτή η τάση, θα
οδηγήσει στην ερήµωση της υπαίθρου, διακινδυνεύοντας κατ� αυτόν τον τρόπο το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων
που υποστηρίζονται από την ύπαιθρο, και οι οποίοι δεν είναι όλοι ποσοτικά προσδιορίσιµοι.

Οι στόχοι της «ανταγωνιστικότητας» και της «πολυλειτουργικότητας» πρέπει να µπορέσουν να συνδυαστούν,
εξασφαλίζοντας κατ� αυτόν τον τρόπο ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας για όσους επιδίδονται σε γεωργικές
δραστηριότητες, καθώς και την εµπιστοσύνη τους σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και σε ένα σταθερό εισόδηµα. Το
αποτέλεσµα µιας τέτοιας πολιτικής θα ήταν µια βιώσιµη κοινοτική γεωργία που είναι σε θέση να υποστηρίξει τον
µεγαλύτερο δυνατό αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων και θέσεων εργασίας στο σύνολο της ΕΕ.

Υπερψήφισα την έκθεση.

3-081

Souchet (NI), γραπτώς. � (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Garot για να αναγνωρίσω τις αρετές µιας πρωτοβουλίας που, για
µία φορά, µας επέτρεψε να συζητήσουµε για ένα από τα θεµελιώδη θέµατα που επηρεάζει τη διατήρηση του γεωργικού
µας προτύπου: τα εισοδήµατα των γεωργών µας. Η συζήτηση αυτή µας επέτρεψε να αποστασιοποιηθούµε από τις
τµηµατικές και τεχνικές προσεγγίσεις, τις οποίες συνήθως αναγκαζόµαστε να υιοθετούµε όταν εξετάζουµε το πλήθος των
νοµοθετικών προτάσεων που µας υποβάλλει η Επιτροπή.

Θέλησα, επίσης, να σηµειώσω την πλήρη συµφωνία µου µε την επανεξέταση των θεµελιωδών στόχων της ΚΓΠ, των
οποίων τη σκοπιµότητα επιβεβαιώνει η έκθεση: «να ενισχυθεί η γεωργία σε τοπικό επίπεδο ώστε να διατηρηθεί παντού ο
µεγαλύτερος δυνατός αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων και θέσεων απασχόλησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» και
«να διασφαλιστεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς και η σταθεροποίηση των εισοδηµάτων τους, προκειµένου να
διατηρηθεί ο γεωργικός κλάδος στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όµως, δεν µπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξή µου έναντι της αντιφατικής επιχειρηµατολογίας που συνίσταται, αφενός,
στη συστηµατική έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής, είτε πρόκειται για την αποσύνδεση είτε για τη µείωση της
εξωτερικής προστασίας, και, αφετέρου, στην καταγγελία των κινδύνων πλήρους παραµόρφωσης του ευρωπαϊκού
γεωργικού προτύπου, που ενέχουν οι ίδιες αυτές προτάσεις.

Συνεπώς, η έγκρισή µου προφανώς δεν αφορά τις αναφορές στην αποσύνδεση και στην ανάπτυξη της υπαίθρου της
έκθεσης Garot.
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3-082

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004)

3-083

Fatuzzo (PPE-DE). � (IT) Με την έκθεση αυτή παραµένουµε στον τοµέα της γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν η έρευνα στη
γεωργία να προοδεύει συνεχώς, σε βαθµό που το σταφύλι να δίνει ως προϊόν ένα κρασί που δεν θα προσβάλλει το ήπαρ
όσων το πίνουν. Θα ήθελα επίσης η γεωργία αυτή να παράγει αχλάδια µε γεύση αχλαδιού, µήλα µε γεύση µήλου, κεράσια
µε γεύση κερασιού, ροδάκινα µε γεύση ροδάκινου και, προπαντός, κύριε Πρόεδρε, η µέντα �που είναι η αγαπηµένη µου
γεύση� να έχει πάντοτε τη γεύση και το άρωµα της µέντας που τόσο µε ευχαριστεί και µου αρέσει.

3-084

Πρόεδρος. � Σας ευχαριστούµε γι� αυτήν την προσγειωµένη συνεισφορά.

3-085

Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. � (FR) Είναι αυτονόητο ότι ένα µεγάλο µέρος της έρευνας σε
θέµατα γεωργίας προσανατολιζόταν µέχρι σήµερα µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε τοµείς όπου οι καπιταλιστές του
γεωργικού τοµέα τροφίµων ήλπιζαν τη µέγιστη απόδοση κέρδους. Η έκθεση αυτή προτίθεται να επαναπροσανατολίσει
τουλάχιστον ένα τµήµα αυτής της έρευνας προς τοµείς που σήµερα βρίσκονται στο περιθώριο. Αυτό θα ήταν, όντως, ένα
θετικό στοιχείο. Ακόµη και αν δεν πιστεύουµε, σε αντίθεση µε τον εισηγητή, πως η ανάπτυξη της αποκαλούµενης
«βιώσιµης» γεωργίας και της αποκαλούµενης «βιολογικής» γεωργικής παραγωγής, που ο εισηγητής υποστηρίζει, είναι
αναγκαστικά συνώνυµη µε ένα πραγµατικό πλεονέκτηµα τόσο για τους καταναλωτές, τουλάχιστον στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, όσο και για τις µικρές γεωργικές οικογενειακές εκµεταλλεύσεις.

∆εν είµαστε, βέβαια, αντίθετοι σε έναν τέτοιο επαναπροσανατολισµό της γεωργικής έρευνας, ούτε στη χρηµατοδότηση
από δηµόσια κονδύλια, όπως επιθυµεί ο εισηγητής. Αυτό το τελευταίο αίτηµα υπογραµµίζει τον βαθµό στον οποίο η
οικονοµία της αγοράς δεν µπορεί να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση ερευνών, εάν τα αποτελέσµατά τους δεν αποφέρουν
άµεσα κέρδη.

3-086

Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. � (PT) Η γεωργία ασκεί σηµαντική επίδραση στο κλίµα, στα εδάφη, στη
βιοποικιλότητα, στην ισορροπία των οικοσυστηµάτων και στη διαχείριση τοπίων· µε άλλα λόγια, υπάρχει ισχυρή
περιβαλλοντική αλληλεπίδραση. Είναι µια ζωτικής σηµασίας κοινωνικοοικονοµική και πολιτιστική δραστηριότητα, η
οποία οφείλει να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα. Οι διατροφικές κρίσεις και οι κρίσεις επιζωοτιών που
έχουν εµφανιστεί στην ΕΕ καταδεικνύουν τη µη βιωσιµότητα του υφιστάµενου γεωργικού προτύπου που προβλέπεται στο
πλαίσιο της ΚΓΠ. Το εν λόγω πρότυπο ενθαρρύνει την εντατική παραγωγή, σε πλήρη αντίθεση µε την πολυλειτουργική
διάσταση της γεωργίας.

Προκειµένου να αναπτυχθεί ένας βιώσιµος γεωργικός πολιτισµός, είναι, συνεπώς, σηµαντικό να αναπτύξουµε, να
εφαρµόσουµε και να χρηµατοδοτήσουµε την έρευνα στον γεωργικό τοµέα που θα λαµβάνει υπόψη τη σπουδαιότητα της
γεωργίας τόσο για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών όσο και για την παραγωγή τροφίµων υψηλής ποιότητας. Το
ισχνό 2% του έκτου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα είναι ένα υπερβολικά χαµηλό επίπεδο χρηµατοδότησης για
την έρευνα σε τοµείς όπως οι πιο βιώσιµες µέθοδοι καλλιέργειας, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων, οι
εναλλακτικές πηγές εισοδήµατος στη γεωργία (χρήσεις γεωργικών πρώτων υλών για σκοπούς διάφορους της παραγωγής
τροφίµων), το ζήτηµα του φύλου, οι νέοι τρόποι ρύθµισης της αγοράς και βελτίωσης των µεθόδων οργανικής
καλλιέργειας.

Άλλοι τοµείς στους οποίους είναι ζωτικής σηµασίας η πραγµατοποίηση έρευνας είναι οι καλλιέργειες γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών και η βιοτεχνολογία. Για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι, πρέπει να εξετάσουµε ζητήµατα
που αφορούν τη συνύπαρξη καλλιεργειών γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και συµβατικών/οργανικών
καλλιεργειών, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους από την απελευθέρωση αυτών των οργανισµών στο περιβάλλον και την
είσοδό τους στη διατροφική αλυσίδα.

3-087

Queiró (UEN), γραπτώς. � (PT) Στην προκειµένη έκθεση επισηµαίνεται η ανάγκη αύξησης της χρηµατοδότησης για την
έρευνα στον τοµέα της γεωργίας, ενόψει εξελίξεων όπως η µετάβαση στην πολυλειτουργικότητα, η µεγαλύτερη σηµασία
που αποδίδεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου και η ανάγκη να καταστούν ορισµένες εξειδικευµένες γεωργικές πρακτικές,
όπως οι οργανικές καλλιέργειες, πιο εµπορικές.

Ο εισηγητής, εποµένως, ζητά τη χρήση πόρων του έκτου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα για την υποστήριξη
προγραµµάτων και πρωτοβουλιών στο γενικότερο πλαίσιο της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, έχοντας κατά
νου τις σηµαντικές δυνατότητες, στον τοµέα της επιστήµης των τροφίµων και της ανάπτυξης προϊόντων, αναζωογόνησης
της τοπικής παραγωγής και των τοπικών οικονοµιών.

Συµφωνούµε πλήρως ότι, εάν επιθυµούµε να ικανοποιήσουµε τις όλο και πιο υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών όσον
αφορά την ανιχνευσιµότητα, τον υγειονοµικό έλεγχο, την ποιότητα των συστατικών, και ούτω καθεξής, απαιτείται η
πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων, προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας και να διατηρηθεί η
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ανταγωνιστικότητα. ∆εδοµένου ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις δεν είναι εύκολο να πραγµατοποιηθούν σε επίπεδο
ΜΜΕ, πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε επίπεδο βιοµηχανίας, ή σε
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, µέσω της δηµόσιας χρηµατοδότησης.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση.

3-088

Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. � (PT) Συµµερίζοµαι την άποψη του εισηγητή ότι απαιτείται η χρηµατοδότηση της
έρευνας στον τοµέα της γεωργίας. Υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες στους τοµείς της επιστήµης των τροφίµων και της
ανάπτυξης προϊόντων, για την αναζωογόνηση της τοπικής παραγωγής και των τοπικών οικονοµιών, τις οποίες, δυστυχώς,
δεν έχουµε εκµεταλλευτεί όπως έπρεπε.

Ενόψει των προσφάτων εξελίξεων στον τοµέα, όπως η µετάβαση στην πολυλειτουργικότητα, φρονώ ότι πρέπει να δοθεί
στην ανάπτυξη της υπαίθρου ο βαθµός προτεραιότητας που της αξίζει, και η χρήση των πόρων του έκτου προγράµµατος
πλαισίου για την έρευνα µπορεί να συµβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Θεωρώ ότι οι αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών, τις οποίες χαιρετίζω και ενθαρρύνω, αξίζουν σίγουρα την
πλήρη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων.

Τα εν λόγω όργανα πρέπει να συµβάλουν όχι µόνο στο να ενισχύεται διαρκώς η δυνατότητα ανίχνευσης της πορείας ενός
προϊόντος «από το αγρόκτηµα στο πιάτο», αλλά και στο να καταστούν ορισµένες ειδικευµένες γεωργικές δραστηριότητες,
όπως οι οργανικές καλλιέργειες, περισσότερο εµπορικές.

Όσον αφορά την ανιχνευσιµότητα, τον υγειονοµικό έλεγχο και την ποιότητα των συστατικών, απαιτούνται ακόµη
σηµαντικές επενδύσεις προκειµένου να ενισχυθεί η ποιότητα και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα.

Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.

3-089

Έκθεση Zappalà (A5-0470/2003)

3-090

Fatuzzo (PPE-DE). � (IT) Ψήφισα ασφαλώς υπέρ αυτής της έκθεσης σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων, γιατί ο σκοπός είναι να αποκτήσουµε γιατρούς που να είναι ευρωπαίοι γιατροί �και να είναι αναγνωρισµένοι
σε όλη την Ευρώπη� ευρωπαίους δικηγόρους, ευρωπαίους λογιστές και αρχιτέκτονες. Άλλωστε, εµείς, οι βουλευτές δεν
είµαστε ευρωπαίοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε; ∆εν αποδεικνύουµε ότι µπορούµε να είµαστε ευρωπαίοι βουλευτές χωρίς
να έχουµε υποστεί συµπληρωµατικές εξετάσεις για την αναγνώρισή µας σε όλη την Ευρώπη; Συνεπώς, συνιστούµε απτό
παράδειγµα ότι µπορούµε στην πράξη να έχουµε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό επάγγελµα. Όπως εµείς οι βουλευτές µπορέσαµε
να επιτελέσουµε αποτελεσµατικά το έργο µας, το ίδιο προφανώς µπορούν να κάνουν και οι επαγγελµατικές κατηγορίες.
Ας ευχηθούµε να γίνει σύντοµα!

3-091

Αλυσανδράκης (GUE/NGL), γραπτώς. � Οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαµε την έκθεση γιατί, µε πρόσχηµα τη
«διαφάνεια και αναγνωρισιµότητα επαγγελµατικών προσόντων», επιχειρείται η συρρίκνωση του επιστηµονικού
υποβάθρου των πτυχίων, όταν οι εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας προϋποθέτουν αναβάθµιση της
εκπαίδευσης.

Όπως επισηµάναµε κατά τη συζήτηση της έκθεσης, αποβλέπει στην παραπέρα απελευθέρωση της αγοράς εργασίας προς
όφελος του µεγάλου κεφαλαίου, παρεµβαίνει στο εκπαιδευτικό σύστηµα των κρατών µελών, επιβάλλοντας ένα
εκπαιδευτικό µοντέλο που υποβαθµίζει την ανώτατη εκπαίδευση, εξοµοιώνει προς τα κάτω τα απαραίτητα προσόντα για
την πρόσβαση στα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα.

Σε ό,τι αφορά π.χ. τους Μηχανικούς, η υποβάθµιση του επαγγέλµατος που συνεπάγεται η Οδηγία, πέρα από τα ζητήµατα
άνισης µεταχείρισης σε βάρος των διπλωµατούχων µηχανικών ΑΕΙ µε πενταετή ενιαίο κύκλο σπουδών, τους οποίους
εξοµοιώνει µε αποφοίτους τριετών σπουδών, δηµιουργεί σοβαρό ζήτηµα που αφορά το δηµόσιο συµφέρον και τις
επείγουσες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες σε ευαίσθητους τοµείς, όπως αντισεισµική προστασία, κατασκευές,
αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.

Επί πλέον, η Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε τις τροπολογίες που ανοίγουν το δρόµο στην αναγνώριση
των πτυχίων-µαϊµούδων, που δίνονται από µη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα γνωστά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που
είναι συµβεβληµένα µε ξένα πανεπιστήµια, εξοµοιώνοντας τους αποφοίτους τους µε τους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ,
παρότι οι σπουδές στα κέντρα αυτά δεν αναγνωρίζονται στη χώρα µας ως ανώτατες.

3-092
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Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. � (PT) Χαιρετίζω τις επικρίσεις που διατυπώνονται στην έκθεση σχετικά µε το σχέδιο
της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά τα προσωρινά µέτρα για τον καθορισµό της παροχής υπηρεσιών και τη δυνατότητα
αποφυγής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Στην Πορτογαλία, το βασικό στοιχείο του κανονισµού και του περιορισµού της πρόσβασης σε ορισµένα επαγγέλµατα
είναι το άρθρο 47 του συνταγµατικού δικαίου. Ο περιορισµός είναι δυνατός µόνον µέσω νοµοθεσίας την οποία θα
εγκρίνει η Εθνοσυνέλευση. Η πρόσβαση µπορεί να περιοριστεί µόνον όταν διακυβεύονται άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα �η
ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς και η ασφάλεια προσώπων και αντικειµένων� µε ταυτόχρονη τήρηση των κριτηρίων της
αναλογικότητας, της ανάγκης, και της διασφάλισης της καταλληλότητας του µέτρου.

Η ιδέα της ενοποίησης όλων των επαγγελµατικών κανονισµών σε µια ενιαία οδηγία, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά καθενός από αυτά τα επαγγέλµατα �ιατρών, κτηνιάτρων, νοσοκόµων, µαιευτήρων, αρχιτεκτόνων και
οδοντιάτρων� είναι αποδεκτή, καθόσον διακυβεύονται η ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς και η ασφάλεια προσώπων και
αντικειµένων.

Είναι, ωστόσο, απαράδεκτο �πραγµατικά ακατανόητο� το γεγονός ότι στην οδηγία δεν περιλαµβάνονται άλλοι
επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, οι οποίοι διαδραµατίζουν ζωτικής σηµασίας ρόλο για την
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, όπως οι υπεύθυνοι υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι
βιολόγοι, οι ανώτεροι τεχνικοί υγείας και οι τεχνικοί διάγνωσης και θεραπείας. Το σχέδιο οδηγίας, καθόσον δεν καθορίζει
ρητώς ότι, προκειµένου να αναγνωριστούν τα επαγγελµατικά προσόντα, η κατάρτιση πρέπει να βασίζεται...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντοµεύτηκε κατ� εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισµού)

3-093

Krivine και Vachetta (GUE/NGL), γραπτώς. � (FR) Η έκθεση σχετικά µε την αναγνώριση των ευρωπαϊκών
επαγγελµατικών προσόντων διευρύνει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών και εναρµονίζει τα επαγγελµατικά προσόντα,
προκειµένου να αυξήσει την κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναµικού στην Ευρώπη.
Επιθυµεί να εγγυάται στον πελάτη ενός παρόχου υπηρεσιών την ποιότητα των παρεχόµενων εργασιών και να τον
διευκολύνει να εντοπίζει τον υπεύθυνο εάν δεν είναι ικανοποιηµένος µε την υπηρεσία, καθώς και να του παρέχει
ασφάλιση κατά των κινδύνων. Όµως, στην έκθεση δεν αναφέρεται τίποτα για τα δικαιώµατα που παρέχουν τα
αναγνωρισµένα προσόντα, τίποτα για τα προσφερόµενα εχέγγυα, τίποτα για την εναρµόνιση των επαγγελµατικών
καθεστώτων και των συνθηκών εργασίας, τίποτα για τη βελτίωση των συνθηκών κατάρτισης.

Απορρίπτουµε µια πολιτική που στοχεύει να δώσει όλα τα εχέγγυα στις επιχειρήσεις ή στους πελάτες, σε περιπτώσεις
επαγγελµατικής κινητικότητας, και κανένα σε εκείνους που εργάζονται. Απορρίπτουµε µια πολιτική που ευνοεί το
κοινωνικό ντάµπινγκ, δηµιουργώντας σκληρό ανταγωνισµό µεταξύ των µισθωτών χωρίς προστασία, υπονοµεύοντας µε
αυτόν τον τρόπο το επαγγελµατικό καθεστώς τους και τα δικαιώµατά τους σε κοινωνικές παροχές. Προασπίζουµε µια
εναρµόνιση προσόντων που να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον καθορισµό των επαγγελµατικών καθεστώτων, των
συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών δεσµεύσεων ως προς τους µισθούς και την κοινωνική προστασία, γιατί θα
επέτρεπε να υπάρξει µια κινητικότητα που θα ευνοούσε τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς, ψηφίσαµε κατά της έκθεσης Zappalà.

3-093-500

Lulling (PPE-DE), γραπτώς. � (FR) Η έκθεση όπως µας έχει υποβληθεί περιλαµβάνει τεράστιο αριθµό τροπολογιών,
µεταξύ των οποίων εγώ προσωπικά επικεντρώθηκα µόνο σε µία: την τροπολογία αριθ. 20, η οποία σχετίζεται µε την
αιτιολογική σκέψη αριθ. 21.

Στην ουσία, ζήτησε τη βοήθεια µου το Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης, µετά από αίτηµα των αρχιτεκτόνων και
των συµβούλων-µηχανικών του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου.

Η τροπολογία αυτή θα εισήγαγε την ιδέα οι «surveyors» να µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασµού κτιρίων. Η
εισαγωγή µιας αναφοράς στους «surveyors» σε αυτήν την οδηγία θα έδινε τη δυνατότητα αναγνώρισης σε ένα επάγγελµα
που υπάρχει µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και τα µέλη του οποίου δεν ασχολούνται µε τον σχεδιασµό
κτιρίων. Στις χώρες αυτές, οι «building surveyors» είναι αυτοί που προσλαµβάνονται περιστασιακά για τον σχεδιασµό
κτιρίων. ∆εδοµένου ότι το επάγγελµα του «surveyor» δεν είναι κοινό στην Ευρώπη, οι γλωσσικές εκδοχές της
τροπολογίας θα προκαλέσουν σύγχυση όσον αφορά το ποιος δικαιούται να σχεδιάζει κτίρια. Η γαλλική µετάφραση
αναφέρεται στους «géomètres», οι οποίοι όµως δεν ανήκουν στην ίδια επαγγελµατική οµάδα.

Θεωρώ την τροπολογία αυτή επικίνδυνη και θα την καταψηφίσω.

3-094

Manders (ELDR), γραπτώς. � (NL) Το Λαϊκό Κόµµα για την Ελευθερία και τη ∆ηµοκρατία αισθάνεται ιδιαίτερη
ικανοποίηση από το γεγονός ότι οι συµβιβαστικές τροπολογίες που έχουν συµφωνηθεί βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε
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την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση ενός «Europass», ενός ηλεκτρονικού συστήµατος για την
προώθηση της συγκρισιµότητας των πτυχίων και των επαγγελµατικών προσόντων στην ΕΕ. Ο συµβιβασµός περιλαµβάνει
ένα σύστηµα βαθµολόγησης βάσει «µονάδων», µε την αναγνώριση µονάδων ποιότητας για κάθε κύκλο κατάρτισης. Αυτό
το σύστηµα εγγυάται ότι, κατά την αξιολόγηση ενός κύκλου κατάρτισης, δεν έχει σηµασία το χρονικό διάστηµα, αλλά η
ποιότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο συµβιβασµού, έχουν καταστεί αυστηρότερα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
επαγγελµάτων που συνεπάγονται υποχρέωση επίδειξης αυξηµένης προσοχής για την προστασία του καταναλωτή, µέσω
της υποχρέωσης εγγραφής και ασφάλισης στην περίπτωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών σε ένα άλλο κράτος µέλος.
Επιπλέον, και για τις γυναίκες, ισχύουν τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μια διάταξη η οποία
οδηγούσε σε διακρίσεις και προέβλεπε τη δυνατότητα αναγνώρισης προσόντων µόνον εάν η εργασία δεν έχει διακοπεί για
δύο έτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, έχει επίσης διαγραφεί. Η οδηγία είναι ζωτικής σηµασίας για την
ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της
Λισαβόνας. Ένα διαφανές σύστηµα αναγνώρισης προσόντων θα καταστεί πιο σηµαντικό, ιδιαίτερα ενόψει της
διεύρυνσης, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ενδοκοινοτικής µετανάστευσης.

3-095

Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. � (NL) Οι νέοι πληροφορούνται ότι ενισχύεται όλο και περισσότερο η δυνατότητά τους να
µεταβούν στο εξωτερικό για εργασία. Για ορισµένους, η εργασία στο εξωτερικό για µικρό χρονικό διάστηµα προκειµένου
να αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία είναι ευχάριστη, αλλά δεν είναι καθόλου ευχάριστη εάν ωθούνται σε αυτό από
αναγκαιότητα επειδή εξαντλούνται οι θέσεις εργασίας στον επαγγελµατικό τους κλάδο, µε αποτέλεσµα να µπορούν να
βρουν εργασία µόνο σε αποµακρυσµένες περιοχές. Οι εργαζόµενοι απογοητεύονται τελείως εάν αναγκαστούν να
εργαστούν στο εξωτερικό µε χαµηλότερες αµοιβές και χωρίς αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτήσει. Σύµφωνα
µε την προπαγάνδα της ΕΕ, κάθε πολίτης οποιουδήποτε κράτους µέλους έχει το δικαίωµα να εργαστεί µε τις συνήθεις
αµοιβές που προσφέρονται στη χώρα στην οποία θα επιλέξει να εργαστεί, ενώ τα προσόντα αναγνωρίζονται αµοιβαία. Η
πράξη, ωστόσο, διαφέρει πολύ από αυτήν την ιδεατή εικόνα. Οι ξένοι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούνται κατάλληλοι για
αντίστοιχη εργασία στη Γαλλία και την Ιταλία. Σύµφωνα µε αναφορές που λάβαµε πρόσφατα, η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει
πανεπιστηµιακούς τίτλους τους οποίους αποκτούν Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν επίσης προβλήµατα στη
Βάδη-Βυρτεµβέργη και τη Σκωτία. Η εντύπωση που µου δηµιουργείται δεν είναι ότι η προτεινόµενη τροποποίηση
δεκαπέντε οδηγιών θα λύσει πραγµατικά τα προβλήµατα. Στην καλύτερη περίπτωση, θα υπάρξει µεγαλύτερη ελευθερία
εγκατάστασης όσων ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα, και ως εκ τούτου οι αλλοδαποί δεν θα οφείλουν πλέον να πληρούν τα
κριτήρια χορήγησης αδειών και εγγραφής, τα οποία όµως θα παραµείνουν υποχρεωτικά για τους ίδιους τους πολίτες των
χωρών στις οποίες εγκαθίστανται. Σύµφωνα µε επαγγελµατίες του υγειονοµικού κλάδου, το ισότιµο καθεστώς για τα
προσόντα τους δεν έχει ρυθµιστεί ικανοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δεδοµένο ότι οι καταγγελίες θα
συνεχιστούν.

3-096

Ries (ELDR), γραπτώς. � (FR) Χαίροµαι που σήµερα εγκρίθηκε η έκθεση του κ. Zappalà σχετικά µε την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προοπτική της επικείµενης διεύρυνσης, η ελεύθερη
κυκλοφορία εργαζοµένων, ειδικά γιατρών, οδοντιάτρων, νοσοκόµων, κτηνιάτρων, µαιών, φαρµακοποιών και
αρχιτεκτόνων στην Ένωση, απαιτεί ένα απλουστευµένο και εναρµονισµένο καθεστώς επαγγελµατικών προσόντων.

Θεώρησα σηµαντικό να διατηρηθούν τα κεκτηµένα και, συνεπώς, να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα για την απόκτηση
προσόντων, ειδικά για τους γιατρούς, µέσα σε ένα πνεύµα «ευρωπαϊκό» που σέβεται τις προσωπικές αξίες. Για αυτόν τον
λόγο ψήφισα κατά της τροπολογίας αριθ. 155. Στην ουσία, προτιµότερο θα ήταν να διαθέτουµε έναν µηχανισµό ελαστικό
και ευέλικτο, που να λαµβάνει υπόψη του τις εξελίξεις στις σπουδές πανεπιστηµιακού κύκλου όταν καθορίζουµε τον
αριθµό των ετών που απαιτείται για την κατάρτιση ειδικών.

Τέλος, ψήφισα κατά της τροπολογίας αριθ. 156, η οποία δεν διευκρινίζει το πεδίο εφαρµογής της αυτόµατης αναγνώρισης
των επαγγελµατικών προσόντων και δεν δίνει την ελευθερία στα κράτη µέλη να αναγνωρίζουν ειδικότητες της ιατρικής.
Επ� αυτών των σηµείων, αναµένω µια ισχυρή κίνηση από το Συµβούλιο, την επίδειξη µεγαλύτερης προσοχής στις
επαγγελµατικές ενώσεις, ειδικά στις ενώσεις των ιατρών, για να επωφεληθούν περισσότερο, τελικά, ας µην το ξεχνάµε, οι
ασθενείς.

3-097

Έκθεση Gargani (A5-0025/2004)

3-098

Fatuzzo (PPE-DE). � (IT) Ταξίδευα από τη Ρώµη έως το Μιλάνο µε αυτοκίνητο. Ήθελα να επισκεφθώ τη µητέρα µου
που είχα καιρό να δω εξαιτίας των υποχρεώσεών µου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεταξύ Μπολόνιας και Φλωρεντίας υπήρχε τεράστια κυκλοφοριακή συµφόρηση αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν
µποτιλιάρισµα· κανείς δεν κινείτο, καθώς υπήρχε µια ουρά από ακινητοποιηµένα φορτηγά, ρυµουλκούµενα και
αυτοκίνητα. Ξαφνικά είδα τον κ. Gargani, εισηγητή της παρούσας έκθεσης, ο οποίος µε περίµενε εκεί. «Τι κάνετε εδώ,
κύριε Gargani;», τον ρώτησα. Και εκείνος µου απάντησε: «Ήλθα για να σας δείξω τι θα συµβεί εάν δεν εγκριθεί η έκθεσή
µου σχετικά µε την εναρµόνιση των µηχανοκίνητων οχηµάτων. Κοιτάξτε, ένα µηχανοκίνητο όχηµα έχει ανατραπεί.
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Θυµηθείτε λοιπόν αύριο στο Κοινοβούλιο να ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης». Ήταν όνειρο, καθώς δεν συνάντησα ποτέ τον
κ. Gargani. Ωστόσο θεωρώ σωστό να ψηφίσω υπέρ, όπως και έπραξα, βεβαίως.

3-099

Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. � (PT) Χαιρετίζω αυτήν την έκθεση σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής η οποία
αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των µηχανοκίνητων οχηµάτων, µε την επέκταση
των αρχών και διαδικασιών που αφορούν την έγκριση τύπου στην ΕΕ, η οποία επί του παρόντος ισχύει µόνο για τα
επιβατικά αυτοκίνητα, σε όλα τα µηχανοκίνητα οχήµατα.

Ενόψει της προόδου που έχει σηµειωθεί στον τοµέα των µηχανοκίνητων οχηµάτων και δεδοµένης της επικείµενης
διεύρυνσης, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός ενιαίου υποχρεωτικού συστήµατος για την έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων
οχηµάτων, το οποίο θα αντικαθιστά τις εθνικές διαδικασίες. Αυτό µπορεί να επιφέρει οφέλη για την ευρωπαϊκή
αυτοκινητοβιοµηχανία, όπως η µείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της πρόσβασης και η επέκταση στην
ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, θα υπάρξουν οφέλη από την άποψη της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του
περιβάλλοντος.

Συµφωνώ ιδιαίτερα µε την άποψη του εισηγητή ότι τα τυχόν οφέλη που µπορεί να αντλήσουν οι µικροί και µεσαίοι
κατασκευαστές ακυρώνονται από τους όρους που επιβάλλει η πρόταση για τη χρησιµοποίηση της. Το ετήσιο όριο
παραγωγής που απαιτείται έχει καθοριστεί σε πάρα πολύ χαµηλό επίπεδο, γεγονός το οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως
αντικίνητρο για την παραγωγή των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, περιορίζοντας κατ� αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητές τους για
ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτοµία.

Οι µεταβατικές περίοδοι που πρέπει να προηγηθούν της έναρξης ισχύος του συστήµατος πρέπει επίσης να αυξηθούν,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις τις οποίες οφείλουν να πραγµατοποιήσουν οι κατασκευαστές και όλοι
όσοι θα υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις νέες διαδικασίες.

Υπερψήφισα την έκθεση.

3-100

Έκθεση Souchet (A5-0024/2004)

3-101

Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. � (PT) Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αλιευτικά αποθέµατα µερλούκιου του Βορρά έχουν
υποστεί βιολογική κατάρρευση και ως εκ τούτου εκπόνησε ένα σχέδιο αποκατάστασης το οποίο συνεπάγεται τη δραστική
µείωση των αλιευµάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το εν λόγω µέτρο είναι δυσανάλογο και
προτείνει την εφαρµογή µόνον ενός σχεδίου διαχείρισης. Και οι δύο πλευρές στηρίζουν τις θέσεις τους σε επιστηµονικά
στοιχεία. Τούτο εγείρει τέσσερα σηµαντικά ζητήµατα:

- πρώτον, είναι καίριας σηµασίας η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των σχεδίων αποκατάστασης που προβλέπονται
στην αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) µέσω του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, ως µέτρο για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεµάτων·

- δεύτερον, οι αλιείς πρέπει να συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των αποθεµάτων, πράγµα το οποίο ζήτησε το
Κοινοβούλιο στη γνωµοδότησή του σχετικά µε την ενσωµάτωση απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην ΚΑΠ.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, στην περίπτωση του µερλούκιου του Βορρά, οι αλιείς δεν µπόρεσαν να συµµετάσχουν
επαρκώς κατά το παρελθόν·

- τρίτον, δεδοµένου ότι η βιωσιµότητα των αποθεµάτων αποτελεί κεντρικό στόχο του αλιευτικού τοµέα και των αλιέων,
τα µέτρα αποκατάστασης των αποθεµάτων �τα οποία οδηγούν σε µείωση των αλιευµάτων και της αλιευτικής προσπάθειας
και σε ορισµένες περιπτώσεις στην πλήρη διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας� πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση
του κοινωνικοοικονοµικού τους αντικτύπου· πρέπει δε να διασφαλίζεται η οικονοµική αποζηµίωση των επαγγελµατιών,
κυρίως των αλιέων, για τις απώλειες που υφίστανται·

- τέλος, τα µέτρα πρέπει να είναι ανάλογα των στόχων, γεγονός που συνεπάγεται όχι µόνο την αξιολόγηση...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντοµεύτηκε κατ� εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισµού)

3-102

Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. � (EN) Καταψήφισα σήµερα αυτήν την έκθεση, όπως έπραξα και κατά το στάδιο
εξέτασής της από την επιτροπή. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε ένα πρόγραµµα αποκατάστασης
του γάδου και του µερλούκιου βάσει επιστηµονικών στοιχείων τα οποία ήταν, σε γενικές γραµµές, παρόµοια ως προς την
αξιολόγηση της κατάστασης και των δύο αλιευµάτων.
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Οι έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από όσους είχαν εθνικά συµφέροντα στην αλιεία του µερλούκιου επηρέασε την
απόφαση της Επιτροπής και του Συµβουλίου να διαχωρίσουν τα δύο είδη, προχωρώντας πρώτα σε µέτρα αποκατάστασης
του γάδου, τα οποία κατέληξαν να είναι µεροληπτικά εις βάρος του τοµέα της αλιείας λευκών ιχθύων της Σκωτίας.

Στο στάδιο της επιτροπής, η έκθεση Souchet γράφτηκε σχεδόν από την αρχή µέσω τροπολογιών οι οποίες ευνοούσαν
εθνικά συµφέροντα τα οποία εστιάζονται στην αλιεία µερλούκιου. Αυτή η ενέργεια τροφοδοτεί περαιτέρω την άποψη
πολλών Σκωτσέζων ότι ορισµένοι εθνικοί αλιευτικοί στόλοι ευνοούνται, ενώ η Σκωτία ζηµιώνεται από τον τρόπο λήψης
αποφάσεων της ΕΕ.

Ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει αυτήν τη διαδικασία είναι το γεγονός ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν
κυβερνήσεις οι οποίες είναι διατεθειµένες να αντιµετωπίσουν ως προτεραιότητα την επιβίωση των αλιευτικών τους
κοινοτήτων, ενώ η Σκωτία έχει την κακή τύχη να εκπροσωπείται από την κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου, η οποία
µας προδίδει συστηµατικά στις διαπραγµατεύσεις του Συµβουλίου Αλιείας της ΕΕ.

3-103

Martinez (NI), γραπτώς. � (FR) Ο γάδος είναι ένα παράδειγµα του ότι οι αλιευτικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Για να
τους διατηρήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παύει να πλαισιώνει την αλιευτική µας προσπάθεια µε διάφορες προτάσεις
για τη διαχείριση των αποθεµάτων και τα σκάφη. Οι αλιεύσεις των αποθεµάτων περιορίζονται µέσω επιτρεπόµενων
συνολικών αλιευµάτων, µοιρασµένων σε εθνικές ποσοστώσεις. Ο αριθµός των σκαφών περικόπτεται διαρκώς, µέσω του
χρηµατοδοτικού οργάνου προσανατολισµού της αλιείας.

Ο κανονισµός της 20ής ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων περιλαµβάνει
τέτοιου είδους µέσα, αλλά κυρίως λειτουργεί ως βάση ενός τρίτου µέσου διαχείρισης που προτάθηκε στις 27 Ιουνίου
2003, περιορίζοντας την αλιευτική προσπάθεια σε kw-ηµέρες. Για να µην µειωθούν τα αποθέµατα κάτω από το ελάχιστο
όριο βιοµάζας, τους 100 000 τόνους για τον µερλούκιο του Βορρά, επί παραδείγµατι, ο αριθµός των ηµερών που τα
σκάφη απουσιάζουν από τους λιµένες θα περιορίζεται ανάλογα µε την ισχύ τους. Πέρα από την πολυπλοκότητα αυτής της
πρότασης, για ποιο λόγο να βάλουµε τους αλιείς µας στο περιθώριο, εάν τα αποθέµατα που κερδίζουµε µε αυτόν τον
τρόπο γίνονται αντικείµενα υπερεκµετάλλευσης από τους Ιάπωνες, τους Ρώσους και άλλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στο πλαίσιο της βιοµηχανικής αλιείας;

3-104

Sacrédeus (PPE-DE), γραπτώς. � (SV) Η πρόταση της Επιτροπής καταδεικνύει την ανάγκη λήψης µιας σειράς µέτρων για
τη διευκόλυνση της αποκατάστασης των αποθεµάτων µερλούκιου. Η πρόταση βασίζεται σε µια έκθεση του ∆ιεθνούς
Συµβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Το Κοινοβούλιο δεν επιθυµεί, ωστόσο, να προχωρήσει τόσο
µακριά και κρίνει ότι τα προβλήµατα είναι λιγότερο σοβαρά.

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου βασίζονται κυρίως στην άποψη ότι η Επιτροπή υπερβάλλει ως προς την έκταση των
προβληµάτων της εντατικής αλιείας και ότι δεν είναι αναγκαία η εφαρµογή ενός σχεδίου αποκατάστασης. Επέλεξα να
καταψηφίσω τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου καθόσον η αρχική πρόταση της Επιτροπής αποδίδει µεγαλύτερη σηµασία
στη σοβαρότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων. Επιπλέον, η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης επιβίωσης των
αλιευτικών αποθεµάτων έχει προτεραιότητα έναντι των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων που µπορούν να
προκαλέσουν, στη χειρότερη περίπτωση, τυχόν περιορισµοί.

3-105

Έκθεση Cercas (A5-0026/2004)

3-106

Crowley (UEN). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαι σίγουρος ότι µπορώ να µιµηθώ την ευγλωττία του κ. Fatuzzo στην
αιτιολόγηση της ψήφου µου.

Εν πρώτοις, ωστόσο, ενώ κανείς σε αυτό το Σώµα δεν αντιτάσσεται στον ορθό έλεγχο του χρόνου εργασίας όλων των
απασχολουµένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εξίσου σηµαντικό να επιτρέπεται κάποιος βαθµός
ευελιξίας. Σκοπός των τροπολογιών που κατέθεσα, και ορισµένων από τις προτάσεις τις οποίες στήριξα, ήταν να
διασφαλιστεί αυτή η ευελιξία, να αποφευχθεί το ενδεχόµενο επανεθνικοποίησης των ρυθµίσεων σχετικά µε τον χρόνο
εργασίας, αλλά και να κατοχυρώνεται η ευελιξία του συστήµατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εποχικοί υπάλληλοι και
άλλα άτοµα που επέλεξαν να εργάζονται περισσότερες ώρες θα έχουν το δικαίωµα να το πράξουν, χωρίς να υφίστανται τις
συνέπειες των ρυθµίσεων. Αν και ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές δεν εγκρίθηκαν, εξακολουθώ να στηρίζω την
έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή για την εκπόνησή της.

Όσον αφορά δε ένα διαδικαστικό ζήτηµα, νοµίζω ότι έγινε λάθος όταν επετράπη η κατάθεση της προφορικής τροπολογίας
επί της τροπολογίας 26. Η τροπολογία 26, την οποία είχα καταθέσει, αποσκοπούσε στη διαγραφή µιας συγκεκριµένης
παραγράφου, ενώ η προφορική τροπολογία αφορούσε µια προσθήκη στο αρχικό κείµενο της εν λόγω παραγράφου. Θα
σας παρακαλούσα να εξετάσετε το θέµα ο ίδιος ή οι υπηρεσίες σας και να καταγραφεί στα πρακτικά. Γνωρίζω βέβαια ότι
δεν µπορούµε να αλλάξουµε την ψηφοφορία για το συγκεκριµένο κείµενο, αλλά πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι
έγινε λάθος.
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3-107

Πρόεδρος. � Σηµειώνω την παρατήρησή σας και θα καταγραφεί στα πρακτικά. Ωστόσο, διαφωνώ µε την άποψή σας. Θα
ζητήσω από τις υπηρεσίες να επικοινωνήσουν µαζί σας σχετικά µε το θέµα που θίγετε. Η προφορική τροπολογία θα είχε
εκπέσει εάν 32 βουλευτές είχαν αντίρρηση στην κατάθεσή της. Αυτό δεν συνέβη, οπότε δηµιουργήθηκε το προηγούµενο
επί του οποίου ψηφίσαµε. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να σας προσφέρουν µια εξήγηση, ακόµα και αν εξακολουθείτε να
διαφωνείτε µε το περιεχόµενό της.
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Martin, David (PSE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση Cercas και συγχαίρω τον εισηγητή για την πολύ
ισορροπηµένη προσέγγισή του.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο 4 εκατοµµύρια άτοµα �ή 16% του εργατικού δυναµικού� εργάζονται επί του παρόντος για
περισσότερες από 40 ώρες την εβδοµάδα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο αριθµός αυτός ήταν 3,3 εκατοµµύρια
άτοµα, ή 15% του εργατικού δυναµικού. Είναι πολύ απίθανο να έχει αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που επιλέγουν
οικειοθελώς να εργάζονται για περισσότερες από 40 ώρες την εβδοµάδα σήµερα σε σύγκριση µε ό,τι συνέβαινε την
περίοδο έγκρισης αυτής της οδηγίας. Αυτό θέτει υπό αµφισβήτηση τη χρήση του δικαιώµατος προσωπικής εξαίρεσης και
το κατά πόσον γίνεται σεβαστό το πραγµατικό δικαίωµα ελεύθερης επιλογής των εργαζοµένων, όπως προβλέπεται στην
οδηγία.

Η πολύωρη εργασία βλάπτει την υγεία των εργαζοµένων λόγω του άγχους και της εξάντλησης· έχει επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα της βιοµηχανίας και βλάπτει την οικογενειακή ζωή. Κανείς δεν πρέπει να υποχρεώνεται να εργάζεται για
περισσότερες από 40 ώρες. Υποστηρίζω την ευελιξία, αλλά πρέπει να υπάρχει πραγµατική ελευθερία επιλογής, και δεν
έχω πεισθεί ότι κάτι τέτοιο υφίσταται επί του παρόντος.
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Fatuzzo (PPE-DE). � (IT) Είδα ένα όνειρο, κύριε Πρόεδρε. Είδα τον κ. Μπερλουσκόνι, Πρωθυπουργό της Ιταλίας·
δεδοµένου ότι φορούσε φωτοστέφανο, µπορώ να τον αποκαλώ άγιο Μπερλουσκόνι. Ο άγιος Μπερλουσκόνι µου είπε:
«Ξέρω ότι αύριο θα ψηφίσεις για την έκθεση Cercas σχετικά µε τον χρόνο εργασίας, η οποία ζητεί να µην εργάζονται
υπερβολικά όσοι εξαιρούνται από τον ελάχιστο χρόνο εργασίας. Πρόσεξέ µε: εγώ εργάζοµαι όλη την ηµέρα, από τις έξι το
πρωί έως τις δύο το επόµενο πρωί. Κοίτα πόσο νέος είµαι, πόσο δραστήριος, πόσο ζωντανός και χαρούµενος στη δουλειά!
Η συµβουλή µου λοιπόν είναι να ψηφίσεις κατά της έκθεσης Cercas, έτσι ώστε όλοι να µπορούν να εργάζονται όσο
εργάζοµαι εγώ και να είναι το ίδιο ευτυχείς και νέοι όπως εγώ».

Εκείνη τη στιγµή ξύπνησα και κατάλαβα πως ήταν όνειρο. Τότε ένοιωσα ελεύθερος να ψηφίσω όπως υπαγόρευε η
συνείδησή µου. Ως εκ τούτου ψήφισα υπέρ της έκθεσης Cercas, παρότι ο άγιος Μπερλουσκόνι µε συµβούλεψε να πράξω
το αντίθετο.
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Πρόεδρος. � Κύριε Fatuzzo, σας ευχαριστούµε που προσφέρετε ένα µεσογειακό χρώµα σε αυτές τις, κατά τα λοιπά,
µετριοπαθείς συζητήσεις µας µετά τις ψηφοφορίες. Αναφερθήκατε στη νεανική εµφάνιση: όπως γνωρίζουµε από τα όσα
έχετε αναφέρει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φαίνεται κανείς νέος, και η σκληρή εργασία είναι ίσως µόνον ένας από
αυτούς.
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Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. � (FR) Η έκθεση Cercas φέρνει στην επιφάνεια αυτό που κάθε
εργαζόµενος ήδη γνωρίζει: η εργοδοσία και οι πολιτικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία της, οι οποίοι θέλουν εργατικό
δυναµικό έτοιµο να δεχτεί πειθήνια κάθε προσφορά τους, επιθυµούν να µπορούν οι εργοδότες να καθορίζουν τον χρόνο
εργασίας όπως επιθυµούν, χωρίς κανένα νόµιµο όριο.

Η Μεγάλη Βρετανία έχει τα πρωτεία σε αυτόν τον τοµέα. Ο εισηγητής αναφέρει πως «υπάρχουν σήµερα 4 και πλέον
εκατοµµύρια εργαζόµενοι που υπερβαίνουν τις 48 ώρες εργασίας, δηλαδή σχεδόν ένα εκατοµµύριο περισσότεροι από
όσους πριν από την έκδοση της οδηγίας. Οµοίως, αυξήθηκε ο αριθµός όσων εργάζονται πάνω από 55 ώρες και ανέρχεται
σήµερα σε πάνω από 1,55 εκατοµµύριο άτοµα. Το 1% των εργαζοµένων στο Ηνωµένο Βασίλειο απασχολούνται για
περισσότερες από 70 ώρες την εβδοµάδα».

Όσο για την προσωπική συµφωνία του εργαζοµένου σε αυτά τα ωράρια, ο κυνισµός µιας τέτοιας διάταξης υπογραµµίζεται
από το ακόλουθο σχόλιο του εισηγητή: «έχει γενικευθεί η πρακτική της υπογραφής των εν λόγω συµφωνιών ταυτόχρονα
µε την ατοµική σύµβαση εργασίας». Οι επιλογές που έχει λοιπόν ο εργαζόµενος είναι ή να δουλεύει µέχρι θανάτου ή να
µην έχει καθόλου δουλειά.

Αυτή η γενικευµένη καταστρατήγηση κάθε εργασιακής διάταξης που προστατεύει έστω και ελάχιστα τους εργαζοµένους
από την παντοδυναµία της εργοδοσίας αποτελεί σοβαρή κοινωνική οπισθοδρόµηση.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντοµεύτηκε κατ� εφαρµογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισµού)
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Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. � (PT) Καταψηφίσαµε αυτήν την έκθεση καθόσον, δυστυχώς, εγκρίθηκαν προτάσεις
της Οµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών, της Οµάδας
του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων, ∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών και της Οµάδας Ένωση για την
Ευρώπη των Εθνών µε τις οποίες τροποποιείται σε µεγάλο βαθµό το κείµενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατόπιν των προτάσεων και των ψήφων των εν λόγω πολιτικών οµάδων,
αφαιρέθηκαν από το τελικό κείµενο ορισµένα εξαιρετικά σηµαντικά στοιχεία:

- η έκκληση για τη λήψη προσωρινών µέτρων τα οποία θα αποτρέπουν µεγάλο αριθµό κρατών µελών, όπως το Ηνωµένο
Βασίλειο, καθώς και νέα κράτη µέλη, από τη χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης, η οποία καθιστά αδύνατη την επίτευξη
των στόχων της οδηγίας·

- το αίτηµα να λάβει άµεσα η Επιτροπή µέτρα επί παραβάσει κατά του Ηνωµένου Βασιλείου, ενόψει των εκτεταµένων
συστηµατικών παραβιάσεων της οδηγίας που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

- το σηµείο στο οποίο δηλώνεται ότι η ηµερήσια διάταξη της Λισαβόνας θέτει έναν στόχο απασχόλησης ύψους 60% για
τις γυναίκες έως το 2010, ο οποίος δεν πρόκειται να επιτευχθεί εφόσον συνεχιστεί να υφίσταται η δυνατότητα εφαρµογής
αυξηµένου ωραρίου εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, δεν εγκρίθηκαν οι προτάσεις µας, συγκεκριµένα οι προτάσεις που υποστήριζαν τη σταδιακή
µείωση των ωρών εργασίας, καθώς και οι προτάσεις για την προώθηση εναλλακτικών προτύπων οργάνωσης του χρόνου
εργασίας στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και σε παρόµοιους τοµείς οι οποίοι απαιτούν την άµεση διαθεσιµότητα
των εργαζοµένων, προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων όσον αφορά το µέγιστο όριο ωρών
εργασίας.

3-113

Krivine και Vachetta (GUE/NGL), γραπτώς. � (FR) Στόχος της έκθεσης Cercas ήταν να επανεξετάσει σοβαρά την
οδηγία που καθορίζει τη µέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια αυτή
είναι 48 ώρες, υπολογισµένη σε µια περίοδο τεσσάρων µηνών. Εντούτοις, η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα
παρεκκλίσεων, αυξάνοντας την περίοδο αναφοράς σε ένα έτος και επιτρέποντας συγχρόνως την πλήρη παράβλεψη του
κανόνα αυτού εάν οι µισθωτοί «συναινούν ελεύθερα». Η αιτιολογική έκθεση, όµως, της έκθεσης αναγνωρίζει πως αυτές
οι εξαιρέσεις γίνονται πια ο κανόνας στην Ευρώπη. Στο Ηνωµένο Βασίλειο συγκεκριµένα, «η ρήτρα της αυτοεξαίρεσης»
έχει υπογραφεί από ό,τι φαίνεται από το ένα τρίτο των µισθωτών, από τους οποίους 4 εκατοµµύρια ήδη εργάζονται πάνω
από 48 ώρες την εβδοµάδα. Το ψήφισµα ρωτάει, εποµένως, την Επιτροπή γιατί αυτή δεν προχώρησε στην επανεξέταση
της οδηγίας η οποία είχε προβλεφθεί για το 2003. Επιζητώντας τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγείας των
εργαζοµένων, και ειδικά των γυναικών, στόχευε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες γίνεται υπέρβαση των 48 ωρών εβδοµαδιαίως και, κυρίως, να καταργήσει µια «αυτοεξαίρεση» της οποίας γίνεται
εµφανώς κατάχρηση. Για µια ακόµη φορά, η µεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών έδειξε την περιφρόνησή της για τα
κοινωνικά ζητήµατα και την προσήλωσή της στο κέρδος, ψηφίζοντας τροπολογίες που καταστέλλουν κάθε επιθυµία να
περιοριστεί ο χρόνος εργασίας. Γι� αυτόν τον λόγο καταψηφίσαµε το τροποποιηµένο ψήφισµα.
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Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. � (NL) Η οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας του 1993 προστατεύει τους
εργαζόµενους έναντι εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας άνω των 48 ωρών, ηµερήσιας περιόδου ανάπαυσης µικρότερης των
11 ωρών και διακοπών κάτω των 4 εβδοµάδων. Όλα αυτά είναι ελάχιστα όρια, και είναι πολύ εύκολο να καταστούν
ακόµη αυστηρότερα. Αυτό, πάνω από όλα, είναι αναγκαίο προκειµένου να µην επιτραπεί σε κυβερνήσεις χωρών µελών
της ΕΕ να θεωρήσουν ότι αυτά τα ελάχιστα όρια είναι και τα κανονικά και, ως εκ τούτου, να προσαρµόσουν σε αυτά τις
εθνικές τους νοµοθεσίες, όπως φαίνεται ότι επιθυµεί να πράξει ο ολλανδός Υπουργός De Geus. Στην πράξη, η οδηγία
υπονοµεύεται από µια παραχώρηση που είχε γίνει την περίοδο έγκρισής της στην �τότε Συντηρητική� βρετανική
κυβέρνηση. Η ρήτρα εξαίρεσης σηµαίνει ότι, κατά την υπογραφή των συµβάσεων εργασίας τους, ζητείται από τους
βρετανούς εργαζοµένους να παραιτηθούν των δικαιωµάτων τους σε ατοµικό επίπεδο. Τα άτοµα που δεν είναι
διατεθειµένα να παραιτηθούν των δικαιωµάτων τους συχνά αναγκάζονται να παραχωρήσουν τη θέση τους σε άτοµα που
είναι διατεθειµένα να το πράξουν. Ένα επιπλέον πρόβληµα είναι το γεγονός ότι οι ώρες εφηµερίας των πυροσβεστών και
του ιατρικού προσωπικού συχνά δεν συµπεριλαµβάνονται στις ώρες εργασίας τους. ∆εδοµένου ότι αυτό έχει αλλάξει
πλέον κατόπιν απόφασης του ∆ικαστηρίου, οι εν λόγω εργαζόµενοι εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ρήτρας
εξαίρεσης. Αυτό καθιστά δυνατή την εφαρµογή υπερβολικά εκτεταµένων ωραρίων εργασίας. Με µικρή πλειοψηφία, η
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων επέλεξε να στηρίξει την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της
κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου και την κατάργηση των προσωπικών εξαιρέσεων. Σήµερα, αυτή η πρόταση
καταποντίστηκε από µια συντηρητική πλειοψηφία.
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Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. � (PT) Η προκειµένη έκθεση αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την
οργάνωση του χρόνου εργασίας: περίοδοι αναφοράς και ρήτρες αυτοεξαίρεσης, γνωστές και ως ρήτρες «opt-out».
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Το 1993, το Ηνωµένο Βασίλειο είχε διαπραγµατευθεί µια ρήτρα εξαίρεσης η οποία επέτρεπε σε συγκεκριµένα κράτη µέλη
να µην εφαρµόζουν το µέγιστο όριο του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών σε ορισµένες περιπτώσεις.

Αν και οι ρήτρες αυτές δεν περιορίζονται µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, εκεί χρησιµοποιούνται µε τη µεγαλύτερη
συχνότητα.

Η οδηγία του 1993 θεσπίζει, ωστόσο, τον µέγιστο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας των 48 ωρών, προσφέροντας έτσι βασική
προστασία στην πλειονότητα των εργαζοµένων, µε την εξαίρεση κυρίως των διευθυντικών στελεχών.

Παρόλο που υπάρχουν επιφυλάξεις, η έγκριση διαφόρων τροπολογιών περιόρισε τις περισσότερες από τις υπερβολές που
πρότεινε ο εισηγητής. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.
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Sacrédeus (PPE-DE), γραπτώς. � (SV) Η ΕΕ έχει µακρά ιστορία επινόησης ελάχιστων κανόνων για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας. ∆υστυχώς, όµως, η βρετανική ρήτρα εξαίρεσης σε αυτόν τον τοµέα όλο και περισσότερο καθίσταται
κανόνας γενικής ισχύος, δεδοµένου ότι το 33% των υπαλλήλων στη Μεγάλη Βρετανία έχει υπογράψει συµφωνίες µε τις
οποίες προσφέρονται να εργαστούν για περισσότερες από 48 ώρες εβδοµαδιαίως.

Υπάρχει πλέον η τάση για επέκταση του φαινοµένου σε περισσότερες χώρες, δηµιουργώντας κινδύνους για την υγεία των
εργαζοµένων και υπονοµεύοντας την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Εµείς, οι Χριστιανοδηµοκράτες, δεν επιθυµούµε
να στηρίξουµε µια τέτοια εξέλιξη.

Κατά συνέπεια, θεώρησα κρίσιµο να ψηφίσω υπέρ της νέας διατύπωσης της παραγράφου 12, τα δύο τµήµατα της οποίας
εγκρίθηκαν µε 275 ψήφους υπέρ και 229 κατά (και 9 αποχές), και 335 ψήφους υπέρ και 155 κατά (µε 21 αποχές)
αντιστοίχως. Τούτο σηµαίνει ότι το χρονικό όριο της βρετανικής ρήτρας εξαίρεσης πρόκειται πλέον να καταργηθεί
σταδιακά.

Η τροπολογία αριθ. 28 αναφέρεται σε µια µακροπρόθεσµη λύση στο πρόβληµα του ωραρίου των ιατρών που βρίσκονται
σε εφηµερία, το οποίο συζητείται στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης, πράγµα το οποίο στήριξα δεδοµένου
ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσµα θα ήταν να απαιτούνται επιπλέον περίπου 3 000 νέοι ιατροί στη Σουηδία,
καθώς και µια µη βιώσιµη κατάσταση από πλευράς χρηµατοδότησης για τα κοµητειακά συµβούλια.
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Πρόεδρος. � Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και συνεχίζεται στις 15.00)

3-118

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ κ. CEDERSCHIÖLD
Αντιπροέδρου1
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Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ακρόαση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για το ισραηλινό τείχος
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση του Συµβουλίου µε θέµα τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ακρόαση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για το ισραηλινό τείχος.
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά την αντιµετώπιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή,
δυστυχώς, είµαι υποχρεωµένος να δηλώσω ότι ελάχιστες ήταν οι θετικές εξελίξεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των
τελευταίων µηνών. Θα είµαι ειλικρινής απέναντί σας, και θα πω ότι οι προοπτικές προόδου σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα
δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποδίδει µεγάλη σηµασία σε αυτό
το θέµα και, ως Προεδρία, θα διαδραµατίσουµε ενεργό ρόλο στις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ ειδικότερα ως
µέλος της Τετραµερούς, η οποία περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, θα επιδείξουµε δυναµισµό στις προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήµατος.

Ο ιρλανδός Υπουργός Εξωτερικών, µε την ιδιότητα του Προεδρεύοντος του Συµβουλίου, επισκέφθηκε το Ισραήλ και την
Αίγυπτο στις 14-18 Ιανουαρίου 2004. Συναντήθηκε µε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, και,
στο πλαίσιο εθιµοτυπικής επίσκεψης, µε τον Πρόεδρο του Ισραήλ. Στις συναντήσεις του, ο Υπουργός Cowen
υπογράµµισε ότι το τρέχον καθεστώς δεν είναι βιώσιµο και ότι πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στην εφαρµογή του οδικού
χάρτη. Επεσήµανε ότι, εάν τα αρχικά βήµατα που προβλέπονται στο πρώτο στάδιο του οδικού χάρτη θεωρούνται
υπερβολικά µεγάλα, τότε ίσως θα µπορούσαν να γίνουν µικρότερα βήµατα, ως µέσο οικοδόµησης εµπιστοσύνης στην
περιοχή. Η ισραηλινή πλευρά φάνηκε να αντιµετωπίζει µε ενδιαφέρον αυτές τις ιδέες. Παρόµοιες προτάσεις είχαν
                                                          
1 Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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διατυπωθεί και στον παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών, ∆ρα Nabil Sha�ath, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο
∆ουβλίνο στις 9 Ιανουαρίου. Αυτές οι ιδέες κέρδισαν επίσης την υποστήριξη του Προέδρου και του Υπουργού
Εξωτερικών της Αιγύπτου, καθώς και του Γενικού Γραµµατέα του Αραβικού Συνδέσµου.

Ο παλαιστίνιος Πρωθυπουργός, κ. Qurei, επισκέφθηκε το ∆ουβλίνο την περασµένη ∆ευτέρα και οι συζητήσεις του µε τον
Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών περιελάµβαναν την περαιτέρω συζήτηση αυτών των ιδεών. Οι συναντήσεις
έγιναν σε πολύ εγκάρδια ατµόσφαιρα, ενώ οι συζητήσεις ήταν πολύπλευρες και ειλικρινείς. Ο παλαιστίνιος
Πρωθυπουργός ενηµέρωσε τους ιρλανδούς συνοµιλητές του για τις προετοιµασίες που γίνονται για µια συνάντηση µε τον
Πρωθυπουργό του Ισραήλ. ∆ήλωσε ότι είναι πρόθυµος να συναντηθεί µε τον Πρωθυπουργό Σαρόν σε χρόνο που θα
θεωρηθεί πρόσφορος και για τις δύο πλευρές. Ανήγγειλε επίσης µια σειρά από θετικά µέτρα τα οποία η παλαιστινιακή
κυβέρνηση λαµβάνει ήδη, ή θα λάβει σύντοµα. Αυτά περιλαµβάνουν τη µόνιµη επιστροφή της παλαιστινιακής αστυνοµίας
στους δρόµους, δυναµικές ενέργειες για τον τερµατισµό της ενθάρρυνσης τροµοκρατικών πράξεων και µια σαφή δήλωση
µε την οποία επιβεβαιώνεται η δεδηλωµένη παλαιστινιακή θέση ως προς το δικαίωµα του Ισραήλ να υπάρχει ως κράτος
υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

Ο Πρωθυπουργός Qurei περιέγραψε επίσης το έργο της παλαιστινιακής Εκλογικής Επιτροπής, η οποία προετοιµάζεται για
τις εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη κατά τους προσεχείς µήνες. Επίσης, απηύθυνε έκκληση προς την Τετραµερή να
υποχρεώσει την ισραηλινή κυβέρνηση να σταµατήσει την ανέγερση του τείχους, διότι η συνέχιση της κατασκευής του θα
οδηγούσε στην υπονόµευση του οδικού χάρτη και της λύσης των δύο κρατών, σε συνδυασµό µε την ανθρώπινη
καταστροφή και την επιβάρυνση των συνθηκών διαβίωσης του παλαιστινιακού λαού που συνεπάγεται το εν λόγω τείχος.

Αναµφίβολα, η ανέγερση από το Ισραήλ ενός τείχους διαχωρισµού το οποίο εισχωρεί βαθιά στα παλαιστινιακά εδάφη
αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην πρόοδο και την ειρήνη στην περιοχή. Το γεγονός έχει αποτελέσει αντικείµενο
δηλώσεων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων, οι οποίοι καλούν επιτακτικά το Ισραήλ να εξετάσει
τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της ανέγερσης αυτού του τείχους. Είναι περιττό να πω ότι το τείχος ήταν ένα από τα
βασικά ζητήµατα που εθίγησαν κατά τις συζητήσεις του Προεδρεύοντος του Συµβουλίου στο Ισραήλ πριν από δύο
εβδοµάδες, ενώ η ισραηλινή στάση ήταν, δυστυχώς, αδιάλλακτη.

Στις 21 Οκτωβρίου 2003, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπό ένταξη κράτη προώθησαν από κοινού ένα
ψήφισµα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Το εν λόγω ψήφισµα καλούσε το Ισραήλ να
σταµατήσει και να αντιστρέψει την ανέγερση του τείχους και ζητούσε από τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών
να υποβάλει έκθεση σχετικά µε τη συµµόρφωση του Ισραήλ. Όταν, στα τέλη Νοεµβρίου, ο Γενικός Γραµµατέας ανέφερε
ότι δεν υπήρχε καµία ένδειξη συµµόρφωσης από πλευράς του Ισραήλ, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο
καλούσε το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τις νοµικές επιπτώσεις της ανέγερσης ενός τείχους στα
κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη. Το εν λόγω ψήφισµα εγκρίθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 2003. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απείχε
από την ψηφοφορία. Η απόφαση για αποχή της ΕΕ ελήφθη µετά από έντονες διαβουλεύσεις και βασίστηκε στην
πεποίθηση πολλών κρατών µελών ότι η µεταφορά του θέµατος του τείχους σε ένα νοµικό φόρουµ δεν θα συνέβαλλε στην
προώθηση της πολιτικής διαδικασίας που είναι αναγκαία για την ειρήνη. Η αποχή δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι η
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το τείχος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο έχει αλλάξει � τουναντίον.

Όταν έλαβε το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ικαστήριο κάλεσε τα κράτη µέλη των Ηνωµένων Εθνών να
καταθέσουν δηλώσεις ή πληροφορίες στο ∆ικαστήριο, οι οποίες θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στην εξέταση του
θέµατος. Ορισµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεώρησαν ότι ήταν προτιµότερο να κατατεθεί στο ∆ικαστήριο
µια κοινή θέση. Άλλα κράτη επέµειναν ότι κάθε κράτος έπρεπε να υποβάλει ξεχωριστά έγγραφα στο ∆ικαστήριο. Μετά
από εκτεταµένες συζητήσεις �µεταξύ άλλων, και στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 26
Ιανουαρίου� συµφωνήθηκε να υποβάλει ένα έγγραφο η Προεδρία εξ ονόµατος της Ένωσης, ενώ τα επιµέρους κράτη µέλη
θα µπορούσαν να υποβάλουν εθνικά έγγραφα βάσει των πάγιων θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία είχε
διαβιβάσει τα κείµενα των δηλώσεων της Προεδρίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Οκτωβρίου και
στις 8 ∆εκεµβρίου. Τα ίδια κείµενα διαβιβάστηκαν στη Γραµµατεία του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης από τον
ιρλανδό πρεσβευτή στις 30 Ιανουαρίου. Το δικαστήριο έχει πλέον λάβει τα έγγραφα τα οποία κατέθεσαν όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη � συµπεριλαµβανοµένων των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Αναµένεται ότι στις 23
Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η παρουσίαση προφορικών θέσεων και ότι το δικαστήριο θα γνωστοποιήσει τη γνωµοδότησή
του στη Γενική Συνέλευση κάποια στιγµή στα τέλη Μαΐου ή τέλη Ιουλίου.

Παρά το ζοφερό κλίµα που επικρατεί στην περιοχή, έχουν εµφανιστεί ορισµένα ελάχιστα σηµάδια ελπίδας. Η
πρωτοβουλία της Γενεύης, η οποία προωθείται από τους Yossi Beilin και Yasser Abed Rabo, είναι µια ευπρόσδεκτη
ένδειξη ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση λογικών συζητήσεων µεταξύ σηµαντικών προσωπικοτήτων
και των δύο πλευρών. Το εν λόγω σχέδιο περιγράφει ορισµένους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να αντιµετωπιστούν
τα δύσκολα ζητήµατα που αφορούν το τελικό καθεστώς � όπως η Ιερουσαλήµ και το δικαίωµα επιστροφής των
προσφύγων. Με µεγάλη ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι οι συντάκτες του κειµένου επισκέφθηκαν πρόσφατα τις
Βρυξέλλες για να ενηµερώσουν τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ρα Σολάνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται
επίσης άλλες πρωτοβουλίες µεταξύ εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων ακαδηµαϊκών,
πολιτικών προσωπικοτήτων και πρώην αξιωµατικών του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό αποτελεί
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χρήσιµη ένδειξη του γεγονότος ότι ο διάλογος είναι δυνατός, ακόµη και σχετικά µε πολύ δύσκολα και συναισθηµατικά
φορτισµένα ζητήµατα.

Αισθάνοµαι επίσης ενθάρρυνση από τις πληροφορίες ότι ο Αραβικός Σύνδεσµος ενδέχεται να επαναλάβει την
πρωτοβουλία του η οποία είχε εγκριθεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Βηρυτού προ διετίας σχεδόν. Αυτή η ιδέα, την οποία
προώθησε ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ήταν ότι, µε αντάλλαγµα την αναδίπλωση του Ισραήλ στα προ
του 1967 σύνορα, οι σχέσεις µε όλες τις γειτονικές αραβικές χώρες θα εξοµαλύνονταν. Η εξοµάλυνση θα περιελάµβανε τη
νοµική αναγνώριση του Ισραήλ από το σύνολο των µελών του Αραβικού Συνδέσµου, την έναρξη διπλωµατικών σχέσεων,
τη δηµιουργία εµπορικών δεσµών και την προσφορά δυνατοτήτων για τεχνικές και επενδυτικές ανταλλαγές σε όλους τους
τοµείς. Επί του παρόντος, αυτή η πρόταση δεν έτυχε της δέουσας προσοχής από το Ισραήλ, αλλά µε την εφαρµογή του
οδικού χάρτη αυτή η πρωτοβουλία θα µπορούσε να διαδραµατίσει συµπληρωµατικό ρόλο. Επιπλέον, θα µπορούσε να
καθησυχάσει το Ισραήλ ως προς τη σύνεση της σύναψης συµφωνίας ειρήνης µε τους γείτονές του, τη Συρία και τον
Λίβανο.

Απευθύνω θερµή έκκληση στους ηγέτες του Αραβικού Συνδέσµου να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία της προσεχούς
συνόδου κορυφής τους προκειµένου να επαναλάβουν την πρότασή τους προς το Ισραήλ για εξοµάλυνση των σχέσεων.
Πρέπει να τονίσουν την επιθυµία τους για µια συνολική ειρήνη, η οποία δεν µπορεί παρά να ωφελήσει το σύνολο των
χωρών της περιοχής. Απευθύνω επίσης έκκληση στην ισραηλινή ηγεσία να εξετάσει προσεκτικά τα οφέλη και τα
πλεονεκτήµατα που θα µπορούσε να προσφέρει στο Ισραήλ η εξοµάλυνση των σχέσεών του µε τον ευρύτερο περίγυρο
των γειτονικών του χωρών και η ανάληψη του ρόλου που του αντιστοιχεί στον φυσικό οικονοµικό και πολιτικό του χώρο.

Τέλος, θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η επιδίωξη της ειρηνικής επίλυσης της αραβοϊσραηλινής
σύγκρουσης, βάσει των πάγιων θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί προτεραιότητα για την ιρλανδική Προεδρία,
ενώ θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσουµε τον οδικό χάρτη και να πείσουµε τις δύο πλευρές να
καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίτευξη µιας συνολικής και διαρκούς ειρήνης προς όφελος όλων των
λαών και των κρατών της περιοχής.

3-122

Gahler (PPE-DE). � (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν αναφέρεται κανείς στο θέµα του τείχους ασφαλείας
στη µεθόριο µεταξύ του Ισραήλ και των αυτονόµων παλαιστινιακών περιοχών, είναι σαφές ότι πολύ γρήγορα
προκαλούνται συναισθηµατικές αντιδράσεις σε όλους τους εµπλεκοµένους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει
γνωµοδοτήσει πολλές φορές για το εν λόγω ζήτηµα, για την πολιτική σκοπιµότητα του τείχους, για τη νοµιµότητά του, για
το νέο σενάριο που δηµιουργείται εκ µέρους των Ισραηλινών ως προς ενδεχόµενες µελλοντικές ρυθµίσεις, για το πόσο
σκληρό είναι αυτό για πολλούς Παλαιστινίους, καθώς και για την απατηλή ασφάλεια που συνιστά το εν λόγω τείχος για το
Ισραήλ. Έχουµε ήδη εκφράσει µε σαφήνεια την γνώµη µας για όλα αυτά τα σηµεία και δεν θέλω τώρα να αναφερθώ εκ
νέου σε αυτά.

Σήµερα πρέπει να διευκρινιστεί το πώς αντιµετωπίζουµε την ακρόαση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για το τείχος. Αρχικά θα
ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την ιρλανδική Προεδρία για τις παρατηρήσεις της και τις διευκρινίσεις σχετικά µε το ποια
ήταν η τοποθέτηση της ΕΕ, σε ποιες περιπτώσεις και για ποιους λόγους. Υπάρχει το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωµένων Εθνών που στηρίχθηκε σε µια νοµική βάση, τη διαδικασία Uniting for Peace. Εγώ θεωρώ ότι από νοµική
σκοπιά αυτή η βάση δεν είναι µάλλον η κατάλληλη, αφού το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ασφαλείας ήταν σε θέση να
ασχοληθεί µε αυτό και το έπραξε. Έτσι θεωρώ τελικά σωστό ότι η ΕΕ απείχε της ψήφου ως προς αυτό το ζήτηµα,
ασφαλώς για νοµικούς λόγους. Η δήλωση της τότε Προεδρίας όµως έχει και µια πολιτική όψη. Επιτρέψτε µου να σας
παραθέσω µια πρόταση στα αγγλικά: «The EU believes that the proposed request for an advisory opinion from the
International Court of Justice will not help the efforts of the two parties to relaunch a political dialogue and is therefore
inappropriate.» Συνέπεια τούτου ήταν η αποχή της ΕΕ των 15. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να υποτιµούµε αυτήν την πτυχή σε
αυτό το πλαίσιο.

Θα πρέπει να ασκήσουµε πολιτική επίδραση για να ξαναρχίσουν οι συνοµιλίες µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και
για την επανενεργοποίηση του οδικού χάρτη που στο µεταξύ είναι ετοιµοθάνατος, έτσι ώστε να µην χάσουµε εντελώς από
τα µάτια µας, αφενός, τις συνέπειες αυτού του τείχους ασφαλείας και, αφετέρου, τη λύση του ουσιαστικού προβλήµατος.
Κατά τη γνώµη µου, δεν θα µας οδηγήσει στον στόχο το να διεξαγάγουµε εδώ µια νοµική συζήτηση που θα αντιβαίνει
προς τη νοµολογία του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. ∆ιότι σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, δεν µπορεί να
γίνει δίκη όταν ένα κράτος δεν δέχεται την δικαιοδοσία του. Και το Ισραήλ είπε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυµεί την προσφυγή
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. Γι� αυτό, πιστεύω ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες είναι πολύ πιο σηµαντικές και ότι ο µόνος
τρόπος για να καταφέρουµε να γκρεµιστεί αυτό το τείχος ή, ως ένα πρώτο βήµα, να είναι πιο εύκολη η διάβασή του για
τους ανθρώπους είναι να πιέσουµε πραγµατικά τους εµπλεκοµένους να εκτελέσουν το καθήκον τους και να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις που ως γνωστόν ανέλαβαν γραπτώς.

Υποστηρίζω την Προεδρία, εφόσον συνεχίζει τη µέχρι τώρα γραµµή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικροτώ ότι θα
διεξαγάγει εντατικές συνοµιλίες και ελπίζω ότι �παρ� όλο που ως Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν διαδραµατίζουµε
µέχρι σήµερα καίριο και κεντρικό ρόλο� µπορούµε να ασκήσουµε πραγµατικά επιρροή σε όλους τους εµπλεκοµένους µε
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µια ισορροπηµένη στάση, θεωρούµενοι ειλικρινείς διαµεσολαβητές και από τις δύο πλευρές. Εάν όµως δεν συµβεί αυτό,
εάν εξακολουθήσουµε να διαδραµατίζουµε απλά δευτερεύοντα ρόλο όπως µέχρι σήµερα, θεωρώ ότι και οι εµπλεκόµενοι
δεν θα µας δείξουν την εµπιστοσύνη που χρειαζόµαστε για να µπορέσουµε να διαδραµατίσουµε αληθινά έναν ρόλο εδώ.
∆εν αρκούν τα χρήµατα που προσφέρουµε στην περιοχή για να αποκτήσουµε και επιρροή. Πρέπει να µιλάµε µε µία φωνή
από πολιτική άποψη και να επιχειρήσουµε να βοηθήσουµε µε αυτόν τον τρόπο.

3-123

Menéndez del Valle (PSE). � (ES) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι δεν ενδιαφέροµαι ιδιαίτερα να υπεισέλθω σε
συζήτηση σχετικά µε το θέµα του τείχους της ντροπής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. Είναι σαφές ότι αυτό το τείχος είναι ένα
ηθικό έγκληµα και ένα πολιτικό λάθος. Φοβάµαι, ωστόσο, ότι διατρέχουµε τον κίνδυνο να υψώσουµε ένα διαφορετικό
είδος τείχους. Αισθάνοµαι ότι δηµιουργούµε ένα παραπέτασµα καπνού σπαταλώντας τον χρόνο µας σε αυτό το θέµα, αντί
να ασκούµε την πίεση, την ισχύ και την πολιτική βούληση που είναι απαραίτητες για να προωθήσουµε πραγµατικά την
ισραηλο-παλαιστινιακή ειρηνευτική διαδικασία.

Αυτό το περίφηµο τείχος ασφαλώς παρακωλύει τη δηµιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, η ύπαρξη των
εποικισµών καθιστά επίσης αδύνατη τη δηµιουργία ενός βιώσιµου παλαιστινιακού κράτους. Επιπλέον, η ολοσχερής
απουσία πολιτικής βούλησης για την ανάληψη της ενδεδειγµένης δράσης αποτελεί ένα ακόµη µεγαλύτερο εµπόδιο στη
δηµιουργία αυτού του κράτους.

Θα ήθελα να εκµεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να επισηµάνω ότι υψώνεται επίσης και µια σειρά άλλων σηµαντικών
παραπετασµάτων καπνού. Υπάρχει, για παράδειγµα, η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης Μπους ότι προετοιµάζει
ένα µεγάλο σχέδιο για την αναδιάρθρωση του αραβο-ισλαµικού κόσµου και την ενσωµάτωσή του στην δυτική οµπρέλα
ασφαλείας. Τώρα, φαίνεται ότι οι άκρως συντηρητικοί Αµερικανοί αναφέρονται σε µια µεγάλη αναδιαρθρωµένη Μέση
Ανατολή ως την κύρια προτεραιότητα της εξωτερικής τους πολιτικής. Αυτό, υποστηρίζουν, θα διευκολύνει τον
τερµατισµό της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

Για να είµαι ειλικρινής, δεν µπορώ να πάρω στα σοβαρά ένα σχέδιο που επιδιώκει να φέρει δηµοκρατία και ευηµερία από
το Μαρόκο ως το Πακιστάν, από τη µια µέρα στην άλλη. Αντίθετα, πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο είναι άλλη µια προσπάθεια
να παραπλανηθεί η κοινή γνώµη ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεµβρίου. Αυτή η ίδια κοινή γνώµη έχει
αντιληφθεί τώρα ότι οι εκλογικές ανάγκες του Προέδρου Μπους έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα από τις υποτιθέµενες
προθέσεις να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, αυτό το επιδιωκόµενο µεγάλο σχέδιο για τη Μέση Ανατολή θα µπορούσε να κάνει την ισραηλο-παλαιστινιακή
σύγκρουση να φανεί λιγότερο σηµαντική. Κατά τα φαινόµενα, υπάρχει µια πρόταση να συµµετάσχει και η Ευρωπαϊκή
Ένωση στο σχέδιο. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας βασικός παράγοντας στη διαδικασία της
Βαρκελώνης. Αυτή η διαδικασία δεν θα έχει πετύχει, τουλάχιστον όχι απόλυτα, αν δεν τεθεί τέλος στην σύγκρουση
µεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Ένα άλλο παραπέτασµα καπνού είναι αυτό που υψώνει αυτή τη στιγµή ο Πρωθυπουργός Σαρόν. Ο Πρωθυπουργός Σαρόν
ανακοινώνει συνεχώς επίπονες παραχωρήσεις τις οποίες δεν εφαρµόζει ποτέ. Αποδείχτηκε ανίκανος να διαλύσει τους
παράνοµους εποικισµούς στη ∆υτική Όχθη. Αναφέροµαι στον µικρό αριθµό τροχόσπιτων που είναι σκορπισµένα σε
µερικούς λόφους στη ∆υτική Όχθη. Τώρα λέει ότι οι εποικισµοί της Γάζας θα εκκενωθούν. Είµαι διατεθειµένος να δώσω
στον Πρωθυπουργό το πλεονέκτηµα της αµφιβολίας προς το παρόν. Ελπίζω, ωστόσο, ότι αυτό το µεγάλο σχέδιο δεν θα
αποδειχτεί ότι συνίσταται στη µεταφορά των εποίκων της Γάζας στους θύλακες της ∆υτικής Όχθης, οι οποίοι αποτελούν
το πραγµατικό εµπόδιο για τη βιωσιµότητα του παλαιστινιακού κράτους που ελπίζει να ιδρύσει η Τετραµερής.
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Ludford (ELDR). � (EN) Κυρία Πρόεδρε, η κατοχή της ∆υτικής Όχθης και της Γάζας από το Ισραήλ είναι εξαιρετικά
δυσάρεστη και θα µπορούσα να αναφερθώ σε αυτό το πλαίσιο στον πυροβολισµό και θάνατο του µέλους της εκλογικής
µου περιφέρειας Tom Hurndall. Η απειλή, όµως, κατά της ασφάλειας του Ισραήλ είναι επίσης πολύ σοβαρή. Είναι εύλογο
το ερώτηµα, εφόσον ο µόνος λόγος ύπαρξής του είναι ο τερµατισµός των βοµβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας, γιατί το
τείχος δεν κτίζεται κατά µήκος της «πράσινης γραµµής»; Γιατί εισέρχεται σε τέτοιο βάθος στα παλαιστινιακά εδάφη και
δηµιουργεί τόσα προβλήµατα; Χαιρετίζω τουλάχιστον την ανακοίνωση, προ δύο ηµερών, ότι το τείχος θα µετακινηθεί
πλησιέστερα στην πράσινη γραµµή. Χαιρετίζω επίσης την πρόθεση του Πρωθυπουργού Σαρόν για απόσυρση από τους
οικισµούς εποίκων της Γάζας.

Ένας υψηλόβαθµος εταίρος του Συµβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της Ουάσιγκτον, ο Henry Siegman, έγραψε πρόσφατα
ότι η υποστήριξη του αιτήµατος για παλαιστινιακό εθνικό κράτος δεν συνεπάγεται άρνηση του δικαιώµατος των Εβραίων
να ζουν σε δικό τους κράτος. Αυτή ακριβώς είναι και η θέση µου: δύο κράτη το ένα πλάι στο άλλο, µε αναγνώριση του
δικαιώµατος των Παλαιστίνιων να επιστρέψουν κατά κύριο λόγο σε ένα κράτος στη ∆υτική Όχθη και τη Γάζα. Όµως, το
κράτος αυτό πρέπει να είναι βιώσιµο.

Φυσικά, η ευθύνη για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν ανήκει µόνο στους Ισραηλινούς. Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να
επιδιώξουν την ειρήνη και να αποφύγουν την τροµοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο να αµφισβητηθεί το δικαίωµα του Ισραήλ
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να δηµιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, τη στιγµή που οι παλαιστίνιοι ηγέτες φαίνεται να αδυνατούν να σταµατήσουν τις
βοµβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. Υπάρχουν απελπισµένοι άνθρωποι, αλλά δεν είµαι πεπεισµένη ότι η απογοήτευση
είναι η µόνη αιτία για την ύπαρξη βοµβιστών αυτοκτονίας � γίνεται επίσης στρατολόγηση και εκµετάλλευση αυτών των
ατόµων.

Η Παλαιστινιακή Αρχή διέρχεται κρίση, όχι µόνο εξαιτίας των ισραηλινών εχθροπραξιών �παρόλο που συµβάλλουν και
αυτές στην κρίση� αλλά και εξαιτίας της διαφθοράς και της εγκληµατικής αναρχίας. Επισηµαίνω ότι 350 αγωνιστές
παραιτήθηκαν το περασµένο Σαββατοκύριακο από το κίνηµα Φατάχ του Γιασέρ Αραφάτ σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Ίσως
αυτό να µπορεί να συγκριθεί µε την προσφυγή ισραηλινών µη κυβερνητικών οργανώσεων στο Ανώτατο ∆ικαστήριο του
Ισραήλ κατά της ανέγερσης του τείχους.

Η ύψιστη προτεραιότητα είναι η επιστροφή στις πολιτικές διαπραγµατεύσεις. ∆εν είµαι πεπεισµένη ότι η προσφυγή στο
∆ιεθνές ∆ικαστήριο είναι πρόσφορη, διότι εκτρέπει από την πολιτική διαδικασία. Εκείνο που θα βοηθούσε είναι η άσκηση
δηµοκρατικής πίεσης σε επίπεδο βάσης, και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη.
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Morgantini (GUE/NGL). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να είχα πει εγώ όσα ανέφερε ο κ. Menéndez del Valle στην
ανάλυσή του, αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Η αδερφή Dominique διευθύνει τον Οίκο της Παναγίας του Άλγους (Casa di
Nostra Signora dei Dolori) στο Abu Dis, ένα χωριό κοντά στην Ιερουσαλήµ, χωρισµένο στα δύο από το τείχος της
αποµόνωσης και της προσάρτησης, όπως το αποκαλούν οι Παλαιστίνιοι και οι ισραηλινοί ειρηνιστές, ή από τον φράχτη
ασφαλείας, όπως το αποκαλούν οι ισραηλινές αρχές. Ακούστε το µήνυµα της αδερφής Dominique: «Στις 11 Ιανουαρίου
άρχισε η ανέγερση του νέου διαχωριστικού τείχους, ύψους εννέα µέτρων. Αντικαθιστά ένα άλλο τείχος, πολύ πιο χαµηλό,
που κατασκευάσθηκε τον Αύγουστο του 2002 και επέτρεπε στους ανθρώπους να το υπερπηδούν, όταν τους απαγορευόταν
η πρόσβαση στην Ιερουσαλήµ. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν πάνω από αυτό το πρώτο τείχος: παιδιά, µαθητές, µητέρες,
ηλικιωµένοι· πολλοί έπεσαν· ένας µάλιστα έχασε τη ζωή του. Πριν από δύο µήνες αναγκασθήκαµε να καλέσουµε
ασθενοφόρο για έναν άνδρα 65 ετών που έπεσε χτυπώντας στο κεφάλι. Το ασθενοφόρο έφθασε µε µεγάλη καθυστέρηση.
Στο δρόµο ο στρατός έκανε έρευνα στο ασθενοφόρο, ανάγκασε τη σύζυγο του τραυµατία να κατέβει και, όταν έφθασε στο
νοσοκοµείο, ήταν πλέον αργά.

Αυτά που συµβαίνουν γύρω από αυτό το τείχος είναι απαράδεκτα. Επί µήνες εκατοντάδες άνθρωποι περνούν καθηµερινά
µέσα από την ιδιοκτησία µας για να αποφύγουν τον έλεγχο των στρατιωτών, καθώς δεν διαθέτουν τις αναγκαίες άδειες. Οι
άνθρωποι γύρω µας ζουν µε το φόβο της σύλληψης, των ξυλοδαρµών και των εξευτελισµών, όπως πολύ συχνά συµβαίνει.
Η ένταση είναι διαρκής και οι συνθήκες ζωής ολοένα και πιο άθλιες.

Η γενικευµένη απάθεια που επικρατεί γύρω µας µάς προξενεί αισθήµατα αποµόνωσης και απόγνωσης. Θέλουµε να
µεταφέρουµε το µήνυµα αυτών των ανθρώπων που, επί δύο χρόνια, αγωνίζονται καθηµερινά για να φθάσουν στον τόπο
της εργασίας τους και στα σχολεία τους ή πεθαίνουν λόγω έλλειψης ιατρικής βοήθειας. Στην προσπάθειά µας να φέρουµε
εις πέρας την αποστολή µας, συναντήσαµε και εµείς δυσκολίες από τους στρατιώτες, όταν περιθάλψαµε εδώ κάποιους
ανθρώπους, εφόσον δεν επιτρεπόταν η διέλευση του ασθενοφόρου. Το ίδιο πρόβληµα παρουσιάζεται όταν πεθαίνει
κάποιος, καθώς το νεκροταφείο βρίσκεται από την άλλη πλευρά του τείχους. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται επίσης τα
καταστήµατα. Πολλοί από τους ασθενείς µας είναι µόνοι. Οι οικογένειες τους αδυνατούν πλέον να τους επισκεφθούν και
δεν ξέρουµε τι θα συµβεί, όταν ολοκληρωθεί η ανέγερση του τείχους. Η πλειοψηφία των ηλικιωµένων και των υπαλλήλων
µας προέρχεται από τη ∆υτική Όχθη. Από τους δεκαοκτώ υπαλλήλους µας, µόνον τρεις διαθέτουν ισραηλινή ταυτότητα·
επί δύο χρόνια αναγκάζονται να υπερπηδούν το τείχος και να ακολουθούν άλλη διαδροµή για να αποφύγουν τα σηµεία
ελέγχου, καθώς, ακόµη και µε την άδεια διέλευσης οι στρατιώτες τους γύριζαν πίσω.

Το τείχος αυτό των εννέα µέτρων θα µας υποχρεώσει να απολύσουµε την πλειοψηφία του προσωπικού µας και να
πάψουµε να δεχόµαστε ηλικιωµένους από τη ∆υτική Όχθη, που είναι και οι πλέον φτωχοί. Αισθανόµαστε ανησυχία και
βιώνουµε µεγαλύτερη αποµόνωση σε σχέση µε πριν, εξαιτίας του τείχους και επειδή η περιοχή έχει µετατραπεί σε
στρατιωτική ζώνη. Βοηθήστε µας!»

Αυτά είναι τα λόγια της αδερφής Dominique, αλλά η κατάσταση των κατοίκων της Qalqilya είναι στην πραγµατικότητα
πολύ χειρότερη, καθώς το τείχος δεν τους επιτρέπει να δουν ούτε καν την ανατολή του ήλιου. Αυτή η πόλη των 50 000
κατοίκων έχει ως µόνη έξοδο µια σιδερένια πύλη, την οποία ο ισραηλινός στρατός µπορεί να ανοίγει και να κλείνει όποτε
θέλει. Η πύλη κλείνει στις πέντε το απόγευµα και έκτοτε δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος και η έξοδος από την πόλη.
Τι να πούµε επίσης για τους κατοίκους του Budrus οι οποίοι επεχείρησαν, από κοινού µε πολλούς ισραηλινούς ειρηνιστές,
να αντισταθούν ειρηνικά στην εκρίζωση των δένδρων τους και στην κατεδάφιση των σπιτιών τους; Οι στρατιώτες τους
ξυλοκόπησαν άγρια· µάλιστα, ένα ισραηλινό αγόρι εξακολουθεί να βρίσκεται ακόµη στο νοσοκοµείο.

Το τείχος και τα περιφράγµατα που ανεγείρονται εξαναγκάζουν στην πραγµατικότητα τους Παλαιστίνιους να ζουν σε
γκέτο. Για λόγους ασφάλειας, υποστηρίζει ο Σαρόν, για να αποτραπούν οι τροµοκρατικές ενέργειες· όµως, δεν εννοεί να
καταλάβει ότι η ασφάλεια δεν µπορεί να βασίζεται στην ανέγερση του τείχους και των στρατοπέδων συγκέντρωσης, αλλά
στη δυνατότητα των Παλαιστινίων να ζουν ελεύθεροι στο κράτος τους, συνυπάρχοντας µε το κράτος του Ισραήλ. Το
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τείχος δεν είναι µόνο φυλακή: είναι ακόµη µία δήµευση εδαφών, ακόµη µία προσάρτηση. Η γραµµή του δεν ακολουθεί τα
σύνορα του 1967, αλλά εισχωρεί στο παλαιστινιακό έδαφος και το διχοτοµεί. Εν τω µεταξύ, η προπαγάνδα για την
αποδοχή του τείχους εντείνεται συνεχώς. Ανησυχώντας για την αρνητική θέση της διεθνούς κοινότητας, οι ισραηλινές
αρχές επιχειρούν να εµφανίσουν το τείχος λιγότερο τερατώδες. Η πρόταση της οµάδας δηµοσίων σχέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, που δηµοσιεύτηκε στην ισραηλινή εφηµερίδα Maariv αναφέροντας επί λέξει: «Εάν βάφαµε το
τείχος µε ζωηρά χρώµατα, θα γινόταν πιο καλαίσθητο � γεγονός που θα µετρίαζε τις αρνητικές του επιπτώσεις στις
δηµόσιες σχέσεις», δυστυχώς, δεν αποτελεί αστεϊσµό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την ανέγερση του τείχους και ζήτησε τη διακοπή της οικοδόµησής του. Τα τείχη
�όπως διαπιστώσαµε στο Βερολίνο� καταπνίγουν την ελευθερία. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών µε ψήφισµά
της ζήτησε από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης να γνωµοδοτήσει για τη νοµιµότητα του τείχους. Ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Υπουργών δήλωσε �κακώς� ότι δεν θεωρεί σκόπιµη τη γνωµοδότηση του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου. Γιατί, όταν πρόκειται για τις ισραηλινές αρχές, να πρέπει πάντοτε να παραβλέπεται τόσο το διεθνές δίκαιο
όσο και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο όνοµα κάποιων διαπραγµατεύσεων οι οποίες τελικά δεν
διεξάγονται; Και γιατί αντί η Τετραµερής, αντί να ασκεί πιέσεις για τον οδικό χάρτη, να αφήνει το χρόνο να κυλά και τους
ανθρώπους να πεθαίνουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη; Πρόκειται για κατάφωρη συνενοχή, διότι αυτό το τείχος δεν
αφορά την ασφάλεια· το τείχος αυτό συνιστά εδαφική προσάρτηση, αποικιοκρατική κατάκτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
µπορεί να αποποιηθεί το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να αναλάβουµε διπλωµατικές πρωτοβουλίες, να προωθήσουµε τον οδικό
χάρτη και να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να αποτρέψουµε ενέργειες που µπορεί να έχουν ως
συνέπεια τον θάνατο ισραηλινών αµάχων. Ακόµη θα πρέπει να ασκήσουµε οικονοµικές και πολιτικές πιέσεις, ώστε ο
Σαρόν να µην αναλάβει µονοµερείς πρωτοβουλίες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συµβουλίου, η διεθνής κοινότητα συνεκτιµά και εκφράζει την υποστήριξή της στην
πρωτοβουλία της Γενεύης, στην ειρηνική αντίσταση των Παλαιστινίων εναντίον της στρατιωτικής κατοχής, στους
στρατιώτες που αρνούνται να προβούν σε βοµβαρδισµούς και να αποτελέσουν όργανα καταστολής στα κατεχόµενα
εδάφη, στους παλαιστίνιους και ισραηλινούς γονείς οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε
επιθέσεις ισραηλινών εποίκων ή σε δολοφονικές επιθέσεις αυτοκτονίας Παλαιστινίων και οι οποίοι παρόλα αυτά
απορρίπτουν την ιδέα της εκδίκησης. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η συνύπαρξη και η ασφάλεια θα µπορέσουν να γίνουν
πραγµατικότητα, εάν εδραιωθεί το δικαίωµα όλων να ζουν ειρηνικά, µε αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.
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Cohn-Bendit (Verts/ALE). � (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση που διεξάγουµε εδώ είναι παράξενη
και υπάρχουν διάφορες θέσεις που δεν καταλαβαίνω. Είµαστε όλοι υπέρ της επιβολής του δικαίου ως βάσης στις διεθνείς
σχέσεις. Πρέπει να δηµιουργήσουµε το διεθνές δίκαιο που όλοι επιθυµούµε. Γι� αυτό, θεωρώ δικαιολογηµένη την αίτηση
προς το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο να εκπονήσει έκθεση διατυπώνοντας την κρίση του για την ύπαρξη αυτού του
τείχους. Είναι γεγονός ότι κατά βάσιν θέλουµε µια σαφή δήλωση για το τι σηµαίνει αυτό το τείχος. Νοµίζω ότι δεν είναι
ανάγκη να είναι κανείς προφήτης για να δει εύκολα πως µια ενδεχόµενη απόφαση θα µπορούσε να είναι ότι το τείχος
αυτό, που βρίσκεται στα σύνορα που αναγνωρίστηκαν το 1967 από τον ΟΗΕ, µπορεί βέβαια να µην µας αρέσει, αλλά
συµφωνεί µε το διεθνές δίκαιο. Είτε µας αρέσει είτε όχι, οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωµα να κατασκευάσουν ένα τείχος
στην επικράτειά τους. Μπορεί να το θεωρούµε πολιτικά εσφαλµένο, όµως η ασφάλεια είναι ένα θέµα που δεν µπορούµε
να το παραβλέψουµε τόσο εύκολα.

Το σηµαντικότερο στοιχείο είναι πως το τείχος αυτό αποτελεί προσάρτηση. Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, είναι επέκταση
του κράτους του Ισραήλ, και µάλιστα όχι νόµιµη. ∆εν έγιναν διαπραγµατεύσεις, αλλά κατέλαβαν ένα µέρος της χώρας
κάνοντας χρήση βίας. Εφόσον είναι έτσι, θεωρώ σκόπιµο να αποφανθεί το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση που έδωσε αγώνες για να συσταθεί το δικαστήριο αυτό, για παράδειγµα ενάντια στους Αµερικάνους �και
ανέκαθεν λέγαµε ότι θέλουµε διεθνές δίκαιο� δεν θα ήταν σωστό να απέχει εδώ της ψήφου. ∆εν απευθύνεται κατά του
Ισραήλ αλλά κατά του να νοµίζει κάποιο κράτος ότι έχει το δικαίωµα να προσαρτήσει εδάφη. Πρόκειται για ένα καίριο
σηµείο του διεθνούς δικαίου. Μπορεί να γίνει ανταλλαγή εδαφών µέσω διαπραγµατεύσεων, δεν επιτρέπεται όµως η
προσάρτηση εδαφών, και αυτό συνιστά επίσης την βάση του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.

Κατά την δική µου γνώµη, το ίδιο θα ίσχυε σε περίπτωση που θα έπρεπε να αποφανθεί κανείς για το περιεχόµενο των
προγραµµάτων παλαιστινιακών οργανώσεων. Τα προγράµµατα παλαιστινιακών οργανώσεων που δεν αναγνωρίζουν το
κράτος του Ισραήλ είναι επίσης παράνοµα και πρέπει να χαρακτηριστούν ανάλογα. Ο χάρτης της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι ασφαλώς ένα πολύπλοκο ζήτηµα. Θα µπορούσε κανείς να διαπιστώσει και νοµικά
εάν περιλαµβάνεται εκεί ή όχι η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Θα µπορούσε δηλαδή κανείς να ζητήσει την
εξέταση της σύστασης των οµάδων και κοµµάτων που υπεραµύνονται του παλαιστινιακού κράτους και της
παλαιστινιακής αυτονοµίας, προκειµένου να σταµατήσουν επιτέλους και οι δύο πλευρές να απαιτούν για τον εαυτό τους
ένα δικαίωµα ενώ παράλληλα δεν το αναγνωρίζουν στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι το καθοριστικό σε αυτήν την κρίση. Οι
Παλαιστίνιοι πρέπει να αναγνωρίσουν το Ισραήλ και όλες οι τροµοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ βρίσκονται σε αντίθεση
µε αυτό. Και οι Ισραηλινοί πρέπει να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, το τείχος όµως αυτό συνιστά µια άρνηση
της ύπαρξης του παλαιστινιακού κράτους. Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί νοµικά.
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Sandbæk (EDD). � (DA) Κυρία Πρόεδρε, την περασµένη εβδοµάδα η ισραηλινή αντιπροσωπεία διοργάνωσε µια
συνάντηση σχετικά µε το λεγόµενο τείχος ασφαλείας µε τη συµµετοχή, µεταξύ άλλων, του εκπροσώπου του ισραηλινού
Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Peled. Ο κ. Peled µας ανέφερε ένα σύντοµο ανέκδοτο για έναν Αµερικανό που είχε
επισκεφθεί έναν ζωολογικό κήπο στη Μόσχα και, προς µεγάλη του έκπληξη, είχε δει ένα κλουβί στο οποίο υπήρχε ένας
λύκος µαζί µε ένα αρνί. Όπως φάνηκε στη συνέχεια, κάθε µέρα στο κλουβί τοποθετούσαν διαφορετικό αρνί για τον λύκο.
Ο κ. Peled συνέκρινε έπειτα το Ισραήλ µε το αρνί και τους Παλαιστινίους µε τον λύκο, γεγονός που, κατά την άποψή µου,
αποτελεί πλήρη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, δεδοµένου ότι, εξ όσων γνωρίζω, το Ισραήλ είναι το κράτος που έχει
υπό την κατοχή του τη ∆υτική Όχθη και τη Γάζα, διαθέτει πυρηνικά όπλα και έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον
κόσµο και έχει τη στήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών. Παρόλα αυτά, το περιστατικό αυτό είναι χαρακτηριστικό της
συµπεριφοράς και της εικόνας που έχουν οι Ισραηλινοί για τον εαυτό τους.

Εάν ο κόσµος δεν ασκήσει κατά τον εντονότερο δυνατό τρόπο πίεση στο Ισραήλ να γκρεµίσει αυτό το τελείως
καταστροφικό τείχος, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα λάβει το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει
ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Συγχρόνως, ο Σαρόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον οδικό χάρτη
για την ειρήνη µε τις δικές του µονοµερείς αποφάσεις για τον καθορισµό των συνόρων. Μάλιστα, είχα αισθανθεί
ικανοποίηση όταν πληροφορήθηκα ότι ο Σαρόν επιθυµούσε την αποµάκρυνση των οικισµών εποίκων στη Γάζα, µέχρι τη
στιγµή που κατέστη σαφές ότι επιθυµούσε απλώς να τους µεταφέρει στη ∆υτική Όχθη και ότι αυτό ήταν ένα στάδιο της
προσπάθειάς του να εγκαταλείψει πλέον τον οδικό χάρτη για την ειρήνη και, επιπλέον, να αρχίσει να δρα µονοµερώς.
Κάτι τέτοιο είναι, ασφαλώς, απολύτως απαράδεκτο. Οι οικισµοί εποίκων τόσο στη ∆υτική Όχθη όσο και στη Γάζα είναι
παράνοµοι και αποτελούν τα µεγαλύτερα εµπόδια για την ειρήνη.

Οι σύµµαχοι διεξήγαγαν πόλεµο προκειµένου να υποχρεώσουν τον Σαντάµ Χουσεΐν να συµµορφωθεί προς τα ψηφίσµατα
των Ηνωµένων Εθνών. Πότε η διεθνής κοινότητα εξέτασε το ενδεχόµενο να υποχρεώσει τον Σαρόν να πράξει το ίδιο,
απευθύνοντάς του τελεσίγραφο για την αποµάκρυνση του συνόλου των παράνοµων οικισµών εποίκων του Ισραήλ στα
κατεχόµενα εδάφη; Όταν συµβεί αυτό, το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα, εάν κριθεί απαραίτητο, να ανεγείρει ένα
προστατευτικό τείχος κατά µήκος της Πράσινης Γραµµής, αλλά, µέχρι τότε, αυτό δεν θα είναι απαραίτητο δεδοµένου ότι
θα έχει προσφερθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή η βάση προκειµένου να τερµατίσει η ίδια µε αποτελεσµατικό τρόπο όλες
τις βοµβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.
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Pannella (NI). � (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, η κ. Sandbæk δήλωσε ότι επιθυµεί την
κατεδάφιση του τείχους. Η ιστορία είναι παλιά: υπάρχει µια Ευρώπη �η Ευρώπη της κ. Sandbæk� η οποία πριν από
εξήντα χρόνια επιζητούσε την κατεδάφιση της γραµµής Μαζινό για τους ίδιους ουσιαστικά λόγους. Υπήρξε ένας
παραλληλισµός µε το τείχος του Βερολίνου. Όµως, το επονείδιστο εκείνο τείχος, οικοδοµήθηκε και υποστηρίχθηκε από
εκείνους που επιθυµούν σήµερα την κατεδάφιση του ισραηλινού τείχους. Το γεγονός αυτό είναι αδιαµφισβήτητο, κύριε
Cohn-Bendit, παρά τα κάποια λογικά επιχειρήµατα που διατυπώσατε απόψε. Τούτο συµβαίνει τόσο σπάνια που δεν θα
σπαταλήσω ούτε τον δικό σας χρόνο ούτε τον δικό µου για να αντικρούσω τις παρατηρήσεις σας. Επαναλαµβάνω:
συγχαρητήρια για τα λογικά σας επιχειρήµατα!

Κύριε Roche, αυτό που µε ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγµή είναι µια είδηση η οποία εξακολουθεί να µας
διαφεύγει: η συνάδελφος ευρωβουλευτής, ή µάλλον η ισπανίδα Υπουργός Εξωτερικών de Palacio Vallelersundi θα
υποβάλει κατά τις προσεχείς ώρες στην Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µια πρόταση η οποία
συζητήθηκε εκ νέου χθες στο Τολέδο και η οποία έχει εκπονηθεί ή προωθηθεί προσωπικά από τον Σιµόν Πέρες, µε την
πλήρη και αµέριστη υποστήριξη του παλαιστίνιου Υπουργού Εξωτερικών, Nabil Sha�ath. Θα την παρακαλούσα να λάβει
υπόψη της το γεγονός ότι µόνο οι Financial Times και η Norte de Castilla το έχουν αναφέρει. Πρόκειται για την είδηση
της ηµέρας: ο παλαιστίνιος Υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει τη διαδικασία προσχώρησης του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ώστε να ισχύσει το ίδιο και µε το παλαιστινιακό κράτος, όταν αποκτήσει υπόσταση στο πλαίσιο της οµοσπονδίας
των δύο κρατών και όχι του επονείδιστου συνονθυλεύµατος ενός εθνικού κράτους, το οποίο προσφέρουµε στους
Παλαιστίνιους για το 3004: ένα µικρό κυρίαρχο κράτος, το οποίο θα έχει δηµιουργηθεί από ψεύδη, κλέφτες, διαφθορείς
και βίαιους ανθρώπους.

Κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, εύχοµαι να ακούσετε µε ενδιαφέρον την πρόταση της κ. de Palacio Vallelersundi: οι
προτάσεις που καταθέτουµε στην αίθουσα αυτή τα τελευταία είκοσι χρόνια �προκειµένου να αλλάξει το ιστορικό
πλαίσιο� αλλά και οι προτάσεις που θα εκπονηθούν στο µέλλον, µε ή χωρίς οδικό χάρτη, είναι κείµενα αποτυχίας,
αυτοκαταστροφής και δεν αξίζει να κατατίθενται.

Κατά συνέπεια, ευελπιστώ ότι η θέση �η οποία υποστηρίζεται από µεγάλο αριθµό συναδέλφων και σύµφωνα µε την οποία
το Ισραήλ πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση� θα γίνει σύντοµα δεκτή, καθώς συνιστά έναν τρόπο να
αντισταθµίσουµε τα γεγονότα που συνέβησαν το 1939 στην Ευρώπη, και να βοηθήσουµε τους Παλαιστινίους, στους
οποίους θέλετε να κληροδοτήσετε µια φασιστική, ναζιστική, κοµουνιστική και µη δηµοκρατική Μέση Ανατολή.
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Cushnahan (PPE-DE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο ισραηλινός Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν υποστηρίζει ότι η κατασκευή
του διαφιλονικούµενου τείχους της χώρας του αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών της από τις τροµοκρατικές
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επιθέσεις. Αποστρέφοµαι την τροµοκρατία και θα υποστήριζα το δικαίωµα οποιασδήποτε κυβέρνησης να λάβει τα
αναγκαία µέτρα για την υπεράσπιση της ζωής των πολιτών της. Ωστόσο, η στρατηγική στην οποία στηρίζεται η ανέγερση
αυτού του τείχους είναι ηθικά εσφαλµένη, καθώς και αναποτελεσµατική. Όπως πολλές από τις υπόλοιπες στρατηγικές του
κ. Σαρόν κατά της τροµοκρατίας, έτσι και αυτή αδυνατεί να αντιµετωπίσει τα πρωταρχικά αίτια της τροµοκρατίας. Για την
ανέγερση του τείχους έχουν απαλλοτριωθεί παλαιστινιακά εδάφη· χιλιάδες παλαιστίνιοι αγρότες και έµποροι στερούνται
τη γη και τα µέσα οικονοµικής τους επιβίωσης. Εάν το τείχος ολοκληρωθεί, υπολογίζεται ότι περίπου 380 000
Παλαιστίνιοι θα παγιδευτούν µεταξύ του τείχους και των προ της κατοχής του 1967 συνόρων του Ισραήλ, της λεγόµενης
«πράσινης γραµµής». Επιπλέον, 160 000 εξ αυτών θα παγιδευτούν σε γκέτο, ή σε θύλακες οι οποίοι θα περιβάλλονται από
όλες τις πλευρές από το τείχος. Οι παλαιστινιακές κοινότητες ουσιαστικά θα αποµονωθούν µεταξύ τους. Σε ορισµένες
περιπτώσεις µάλιστα θα αποκοπούν από κέντρα όπως η Ιερουσαλήµ, τα οποία αποτελούν το επίκεντρο της οικονοµικής,
κοινωνικής και θρησκευτικής τους ζωής. Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν πρόσφατα δεν θα αποτρέψουν αυτές τις
εξελίξεις.

Επίσης, οι περιορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών θα επιτείνουν τα προβλήµατα της ήδη
αποδυναµωµένης παλαιστινιακής οικονοµίας. Οι επιπτώσεις αυτής της απερίσκεπτης στρατηγικής ασφαλείας εκ µέρους
της ισραηλινής κυβέρνησης θα δηµιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για τη δηµιουργία µιας ακόµη γενιάς τροµοκρατών, αντί
να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα.

Το ζήτηµα της νοµιµότητας του τείχους έχει πλέον µεταφερθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η άρνηση του Ισραήλ
να συµµορφωθεί µε το ψήφισµα το οποίο ενέκρινε τον Οκτώβριο η Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
για την αναστολή της ανέγερσης και την καταστροφή του τείχους οδήγησε στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 8
∆εκεµβρίου να παραπέµψει το θέµα στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο.

Το Ισραήλ πρέπει να σταθεί και να σκεφτεί τις συνέπειες των ενεργειών του. Το τείχος παραβιάζει την τέταρτη Σύµβαση
της Γενεύης, συγκεκριµένα στους δύο τοµείς της απαγόρευσης της χρήσης µέτρων συλλογικής τιµωρίας και της
απαγόρευσης της προσάρτησης, οι οποίες δεν µπορούν να ακυρωθούν µε την επίκληση της στρατιωτικής αναγκαιότητας.
Παραβιάζει επίσης τη συµφωνία του Όσλο όσον αφορά την υποχρέωση προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας των
κατεχοµένων παλαιστινιακών εδαφών και την απαγόρευση του περιορισµού της ελεύθερης κυκλοφορίας. Εάν µάλιστα
εξετάσει κανείς την επίµονη άρνηση του Ισραήλ να συµµορφωθεί µε τα ψηφίσµατα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών,
τίθεται το ερώτηµα: «πού νοµίζει το Ισραήλ ότι οδεύει;». Θέλει να είναι ένα κράτος παρίας, το οποίο θα αντιµετωπίζεται
κατά τον ίδιο τρόπο µε αποµονωµένα κράτη τα οποία περιφρονούν διαρκώς τις διεθνείς τους υποχρεώσεις; Ή µήπως,
αντιθέτως, θα συνεργαστεί µε τη διεθνή κοινότητα για να επιφέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή;

Καθώς η πρόοδος στην εφαρµογή του λεγοµένου οδικού χάρτη είναι αργή ή, ουσιαστικά, ανύπαρκτη, είναι εύλογο να
αµφιβάλλει κανείς ως προς την αξία της επιβολής ενός τόσο αµφιλεγόµενου µέτρου στον παλαιστινιακό λαό. Εάν οι
Ισραηλινοί επιθυµούν σοβαρά να σηµειωθεί πραγµατική πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία και να ξεκινήσει εκ νέου η
εφαρµογή του οδικού χάρτη, οι εργασίες ανέγερσης του τείχους ασφαλείας δεν πρέπει απλώς να ανασταλούν, αλλά να
αντιστραφούν. Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι πρέπει να εργάζονται από κοινού για την άρση των εµποδίων και την
οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο κοινοτήτων προκειµένου να επιτευχθεί µια διευθέτηση η οποία θα έχει
προκύψει από διαπραγµάτευση. Η πρόσφατη δήλωση του Σαρόν ότι σχεδιάζει να διαλύσει τους περισσότερους από τους
21 εβραϊκούς εποικισµούς στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η ανέγερση ακόµη
περισσότερων τειχών ασφαλείας και η παράλυση της ήδη εξασθενηµένης παλαιστινιακής οικονοµίας δεν κάνουν τίποτε
περισσότερο από το να δυσκολεύουν την επίτευξη της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.
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Swoboda (PSE). � (DE) Κυρία Πρόεδρε, εκτιµώ πολύ τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, σήµερα όµως δεν του απέµεινε
τίποτα άλλο παρά να µας αναπαραστήσει ζωηρά πόσο ανίκανη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει µια σαφή θέση σε ένα
από τα πιο σηµαντικά µας θέµατα. Η φωνή της δεν είναι καν βραχνή � δεν βγαίνει καθόλου φωνή.

Τι κάναµε; Απείχαµε της ψήφου σε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα όπου το ζητούµενο είναι ασφαλώς και η νοµιµότητα.
Γιατί συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. Cohn-Bendit ότι το θέµα δεν είναι πως πρόκειται για ένα τείχος που βρίσκεται ακριβώς
επάνω σε µια ξεκάθαρα οριοθετηµένη γραµµή συνόρων. Μπορεί κανείς να είναι είτε υπέρ ή κατά του τείχους. Ωστόσο,
εσείς ο ίδιος, κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, λέτε, και το ίδιο λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κατασκευάζεται βαθιά
µέσα στα εδάφη των Παλαιστινίων. Όταν λαµβάνεται ένα τέτοιο µέτρο, όταν γίνεται µια τέτοια προσάρτηση, όταν
εξετάζεται πώς κρίνεται από νοµική άποψη µια τέτοια οχύρωση των συνόρων, εµείς λέµε απλά «Λυπούµαστε πολύ, δεν
εκφέρουµε γνώµη, κάθε επιµέρους κράτος ας κάνει ό,τι θέλει». Γιατί λοιπόν να επιδιώκουµε µια κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας εάν στα πιο σηµαντικά ζητήµατα λέµε απλά ότι δεν έχουµε γνώµη. Αυτό είναι το σύνθηµα, το
σλόγκαν της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στο εν λόγω ζήτηµα. Θεωρώ ότι είναι ντροπή.

Το ζητούµενο δεν είναι η µονόπλευρη καταδίκη του Ισραήλ. Και πάλι συµφωνώ εδώ απόλυτα µε τον κ. Cohn-Bendit:
όποιος καταδικάζει ή κατακρίνει αυτό το τείχος, πρέπει επίσης όχι µόνο να καταδικάσει κάθε είδος τροµοκρατικής
δραστηριότητας, αλλά και να προσπαθήσει να την καταπολεµήσει.
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Όµως µε µια τέτοια θέση δεν θα πετύχουµε τίποτα. Με τη θέση να µην λέµε ουσιαστικά τίποτα για το σηµαντικό αυτό
ζήτηµα, αποξενώνουµε την παλαιστινιακή πλευρά χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κερδίζουµε τους Ισραηλινούς, αφού το
Ισραήλ άσκησε βέβαια πίεση για να µην λάβουµε εδώ θέση, αλλά δεν πρόκειται για τον λόγο αυτόν να µας συµπεριλάβει
περισσότερο στην ειρηνευτική διαδικασία. Και βρίσκω λυπηρό το ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών και αρχηγοί
κυβερνήσεων δεν το αναγνωρίζουν αυτό και δεν κατανοούν τις συνέπειες. Σήµερα δεν σας έµεινε τίποτα άλλο, κύριε
Roche, από το να µας τα παρουσιάσετε µε αυτόν τον τρόπο.

Έχω όµως δύο ακόµα ερωτήσεις προς εσάς, δηλαδή την Προεδρία. Η πρώτη αφορά τα σχέδια του κ. Σαρόν να εκκενώσει
το µεγαλύτερο µέρος �µέχρι τώρα όχι όλους αλλά το µεγαλύτερο µέρος τους� των οικισµών της λωρίδας της Γάζας. Τι
σηµαίνει αυτό; Σας ακούω να λέτε: η εκκένωση των οικισµών � εξαίρετα, µπράβο, κύριε Σαρόν. Σηµαίνει όµως αυτό ότι
τώρα θα διευρυνθούν άλλες περιοχές, ειδικά στη ∆υτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήµ; Το ερώτηµά µου προς
εσάς, κύριε Πρόεδρε του Συµβουλίου, είναι: έλαβε τουλάχιστον εδώ σαφή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση; Καλή είναι η
υποστήριξη της εκκένωσης οικισµών σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν θα έπρεπε σε καµία περίπτωση να παράσχουµε την
υποστήριξή µας ή να συµφωνήσουµε εάν αυτό σηµαίνει ότι θα προσαρτηθούν άλλες περιοχές της ∆υτικής Όχθης.

Το δεύτερό µου ερώτηµα είναι: τώρα οι Αµερικανοί λένε µεγάλα λόγια για ένα νέο σχέδιο για τη Μέση Ανατολή µε την
ευρεία έννοια του όρου. Ο κ. Fischer τοποθετήθηκε επ� αυτού στη διάσκεψη ασφαλείας του ΝΑΤΟ στο Μόναχο. Γνωρίζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι για το εν λόγω σχέδιο; Έχει να πει κάτι επ� αυτού, και περιλαµβάνει το σχέδιο αυτό και
συγκεκριµένα βήµατα που αφορούν τον βασικό πυρήνα του προβλήµατος, που είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη; Θα
ήταν ενδιαφέρον αν είχαν να µας πουν κάτι γι� αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο.
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Boogerd-Quaak (ELDR). � (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, ο φόβος είναι κακός σύµβουλος.
Κατανοώ την επιθυµία του Ισραήλ να προστατευθεί, αλλά το τείχος δεν είναι η κατάλληλη λύση εν προκειµένω. Μια
έκθεση του ΟΗΕ τον περασµένο Σεπτέµβριο καταδίκαζε το τείχος ως παράνοµο και κατηγορούσε το Ισραήλ για
παράνοµη προσάρτηση. Εσείς, κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, έχετε την άποψη ότι οι ακροάσεις και οι αποφάσεις
του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου θα διαταράξουν την ειρηνευτική διαδικασία. ∆εν συµµερίζοµαι αυτήν την άποψη. Όπως και ο
κ. Cohn-Bendit, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιµο να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτή η ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο,
ενώ δεν πρέπει να κάνουµε εξαιρέσεις ούτε υπέρ του Ισραήλ, ούτε, στο ίδιο πλαίσιο, υπέρ της Παλαιστίνης όταν
διαπράττουν σφάλµατα. Επί του παρόντος, µιλάµε για περίπου 21 000 άτοµα τα οποία κατοικούν στην περιοχή µεταξύ του
τείχους και του Ισραήλ και τα οποία αποκόπτονται από κοινωνικές παροχές, σχολεία και εργασίες. Αυτό θα οδηγήσει σε
αναζωπύρωση του µίσους και σε µια νέα γενιά προσφύγων. Πώς µπορείτε να εξηγήσετε �είµαι µέλος της αντιπροσωπείας
για τις σχέσεις µε την Παλαιστίνη� σε µια οµάδα ανθρώπων από την Καλκίλια, η οποία ήταν γνωστή κατά το παρελθόν
ως σιτοβολώνας της ∆υτικής Όχθης και η οποία βρίσκεται πλησίον ενός µικρού ανοίγµατος στο τείχος, το γεγονός ότι
τους περικυκλώνει από τρεις πλευρές το τείχος; Το γεγονός ότι αποκόπτονται από δύο σηµαντικές πηγές ύδατος και από
όλα τα καλλιεργήσιµα εδάφη που θα έπρεπε να προσφέρουν τρόφιµα στην περιοχή; Η εν λόγω πόλη, µε τους 40 000
κατοίκους της, έχει πρόσβαση µόνο µέσω ενός ισραηλινού σηµείου ελέγχου. Κατά τη γνώµη µου, µια τέτοια περίπτωση
πρέπει να παραπέµπεται ενώπιον του δικαστηρίου. Συµµερίζοµαι την άποψη όλων όσοι έχουν αναφέρει ότι η σύγκρουση
µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης πρέπει να επιλυθεί, αλλά το να ανεχόµαστε την ανέγερση του τείχους και να περιµένουµε
τον τερµατισµό της σύγκρουσης δεν είναι ο τρόπος που θα µας οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
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Lucas (Verts/ALE). � (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν
υποστήριξε την εξέταση του ισραηλινού τείχους από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. Πρόκειται για µια τεράστια χαµένη ευκαιρία.
Η αντίθεση σε µια ακρόαση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, επειδή είναι νοµικό �και όχι πολιτικό� φόρουµ, είναι άστοχη. Το
∆ιεθνές ∆ικαστήριο είναι ίσως το τελευταίο µέσο άσκησης πίεσης στο Τελ Αβίβ που διαθέτουµε, και πρέπει να το
εκµεταλλευτούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι ισχυρίζονται ότι πρέπει, αντ� αυτού, να στηριχθούµε στην άσκηση
πίεσης από την Ευρώπη στο Ισραήλ, θα ήθελα να µου πουν πότε από µόνη της η ευρωπαϊκή πίεση στο Ισραήλ επέφερε
οποιοδήποτε αποτέλεσµα � ποτέ. Και όµως, ενώ υπάρχει ένα διεθνές πολυµερές φόρουµ για την αντιµετώπιση αυτού του
ζητήµατος, επιµένουµε να το αγνοούµε.

Οι Παλαιστίνιοι ορθώς επισηµαίνουν την ασυνέπεια της στάσης µας να τους καλούµε να εγκαταλείψουν τη βία, ενώ
συγχρόνως τους αρνούµαστε τη δυνατότητα να επιδιώξουν επανόρθωση µέσω διεθνών νοµικών οργανισµών. Ένας
παλαιστίνιος διαπραγµατευτής παρατήρησε ότι οι ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία ζήτησαν από τους
Παλαιστινίους να µην προσφεύγουν στη βία, αλλά όταν οι Παλαιστίνιοι προσφεύγουν στη διπλωµατία τους κλείνουµε την
πόρτα κατάµουτρα.

Επιπλέον, υπάρχουν επείγοντες ανθρωπιστικοί λόγοι για την ανάληψη δράσης. Επισκέφθηκα τα κατεχόµενα εδάφη τον
περασµένο µήνα και είδα µε τα ίδια µου τα µάτια πώς το τείχος καταστρέφει χιλιάδες εκτάρια καλλιεργήσιµου εδάφους
και δέντρων, κατεδαφίζει σπίτια και καταστήµατα και αφήνει χιλιάδες οικογένειες χωρίς γη, εργασία, τρόφιµα και ελπίδα.
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε µελέτες της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ΟΗΕ, οι παλαιστινιακός λαός έχει φτάσει στα
επίπεδα ένδειας και υποσιτισµού της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής. Ο ισραηλινός ισχυρισµός ότι πρόκειται για ένα µέτρο
που σχετίζεται µε την ασφάλεια ανατρέπεται πλήρως από το γεγονός ότι το τείχος δεν ακολουθεί την «πράσινη γραµµή»
του 1967. Αντιθέτως, όπως ανέφεραν και προηγούµενοι οµιλητές, εισέρχεται βαθιά στα παλαιστινιακά εδάφη.
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Το τείχος αυτό είναι απαράδεκτο, παράνοµο και ανήθικο και το Συµβούλιο, αρνούµενο να υποστηρίξει το ∆ιεθνές
∆ικαστήριο ως φόρουµ για την εξέταση του θέµατος, συµπεριφέρθηκε µε απερισκεψία και ανευθυνότητα. Το Συµβούλιο
επίσης δεν λειτούργησε µε διαφάνεια, οπότε θα ήθελα να ζητήσω να καταστεί διαθέσιµο στο ευρύ κοινό αντίγραφο της
επιστολής που περιέχει το κείµενο που κατέθεσε η Προεδρία στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο.
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Belder (EDD). � (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ένα πράγµα σε αυτήν τη συζήτηση: χωρίς την
παλαιστινιακή τροµοκρατική εκστρατεία, δεν θα βρισκόταν υπό ανέγερση το ισραηλινό τείχος ασφαλείας. Είναι προς
τιµήν του γερµανού Υπουργού Εξωτερικών το γεγονός ότι επικύρωσε πρόσφατα αυτό το ύστατο µέτρο. ∆εν υπάρχει
αµφιβολία ότι οι απόψεις όσον αφορά την ακριβή πορεία της διαχωριστικής γραµµής µπορεί να ποικίλλουν, ακόµη και
στο ίδιο το Ισραήλ· εξ ου και οι τρέχουσες ακροάσεις ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου του Ισραήλ. Θα ήθελα επίσης
να καταστήσω σαφές ότι το γενικό συµφέρον του παλαιστινιακού πληθυσµού στη ∆υτική Όχθη δεν πρέπει να υποστεί
δυσανάλογη ζηµία εξαιτίας του εξαιρετικά αµφιλεγόµενου τείχους ασφαλείας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν
εξυπηρετεί, ωστόσο, τα συµφέροντά του όταν ζητά από το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο να παρέµβει σε ένα βασικό πολιτικό
ζήτηµα, όπως αυτό το διαχωριστικό τείχος µεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Κάτι τέτοιο προκαταλαµβάνει
απλώς την υφιστάµενη ανάγκη επανάληψης του πολιτικού διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων πλευρών. Εν ολίγοις,
συµφωνώ εν προκειµένω µε τη θέση που υιοθέτησαν η πατρίδα µου, οι Κάτω Χώρες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι µε
την απόρριψη.

Επιπλέον, όσον αφορά τη νοµική διαδικασία που κινήθηκε ενώπιον του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, το καθεστώς ειδικού
παρατηρητή που αναγνωρίστηκε στην Παλαιστίνη �µε άλλα λόγια, στην Παλαιστινιακή Αρχή� είναι τελείως παράδοξο,
και συνιστά σαφή διάκριση εις βάρος του εβραϊκού κράτους. Αυτές οι µονόπλευρες σχέσεις έχουν τα αντίθετα
αποτελέσµατα από πολιτική άποψη. Το γεγονός µάλιστα αποτελεί εξίσου αποτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
καθόσον, την προσεχή εβδοµάδα, θα επισκεφθεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής ο παλαιστίνιος Πρωθυπουργός, αλλά όχι και ο ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Στη σύγκρουση µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, οφείλουµε να εµµείνουµε στη δοκιµασµένη αρχή της ακρόασης και των
δύο πλευρών.
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Berthu (NI). � (FR) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν την ακρόαση στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο σχετικά µε το ισραηλινό τείχος
ασφαλείας, θεωρούµε ότι το πρόβληµα δεν ετέθη καθόλου σωστά και συνεπώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να µην
επιλυθεί και σωστά. Στην ουσία, το τείχος αυτό δεν αποτελεί παρά µόνο τµήµα ενός ευρύτερου σχεδίου, που το
αποκαλούν σχέδιο αποδέσµευσης, το οποίο, και αυτό, είναι απλώς ένα παράρτηµα µιας ακόµη ευρύτερης διαδικασίας, της
διαδικασίας που αφορά τον οδικό χάρτη για τις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις. Όλες αυτές οι αλληλοσυνδέσεις του ενός
επιπέδου µε το άλλο είναι πολύ περίπλοκες. Κατά συνέπεια, θα ήταν ανάρµοστο να θέλουµε να κρίνουµε ένα µικρό µόνο
τµήµα ξεχωριστά, χωρίς να προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε τον ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στο σύνολο της
διαδικασίας. Ειδικά, εάν θέλουµε να το δούµε από µια αµιγώς νοµική σκοπιά, ενώ αυτό αποτελεί τµήµα ενός συνόλου,
µιας ειρηνευτικής διαδικασίας η οποία, προφανώς, έχει πολιτική υφή.

Γι� αυτόν τον λόγο, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν ήθελαν να τεθεί το πρόβληµα ενώπιον του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου,
µε τη δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο θα εµπόδιζε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, είχαν απόλυτο δίκαιο. ∆εν πρέπει να
εξετάσουµε αυτό το πρόβληµα βάζοντάς το στο τηλεσκόπιο γιατί έτσι θα διακινδυνεύαµε να αµφισβητήσουµε µια
ειρηνευτική διαδικασία που όλοι θα ήθελαν να υποστηρίξουν.

Τέλος, πρέπει να διαχωρίσουµε το θέµα αρχής που σχετίζεται µε το τείχος ασφαλείας από την πορεία της ανοικοδόµησής
του. Νοµίζω ότι διέκρινα µια σύγχυση ως προς αυτό σε αυτήν τη συζήτηση. Όσο ο τρόπος ανοικοδόµησης του τείχους
µπορεί να αποτελεί στοιχείο διαπραγµάτευσης, τροποποιούµενο όπως κάθε στοιχείο διαπραγµάτευσης, τόσο το σχετικό µε
το τείχος θέµα αρχής αφορά το κυριαρχικό δικαίωµα ενός κράτους �και µάλιστα ενός κράτους του οποίου η επιβίωση
απειλείται διαρκώς� να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών του.
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Sacrédeus (PPE-DE). � (SV) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υιοθετήσω έναν προσωπικό τόνο σε αυτήν τη συζήτηση, διότι
πιστεύω πως, ό,τι και να πούµε σε αυτό το Σώµα, ίσως να θεωρηθεί προσβλητικό από όλες τις πλευρές. Μπορούµε να
εκφωνούµε οµιλίες εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για το εκλογικό µας σώµα στις
χώρες µας, στη Βρετανία ή τη Γαλλία ή, στη δική µου περίπτωση, στη Σουηδία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, µε ποιον τρόπο είµαστε διατεθειµένοι να συµβάλουµε στο Μεσανατολικό, σε ένα ειρηνικό µέλλον για την
περιοχή και στη συνύπαρξη µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων;

Πριν από δυόµισι χρόνια, επισκέφθηκα τη Λευκωσία και είδα πώς ήταν διαιρεµένη η εν λόγω πόλη. Όταν ήµουν 25 ετών,
είχα ταξιδέψει στο Μπέλφαστ και είδα ότι κι εκείνη η πόλη είναι διαιρεµένη, ενώ µάλιστα πιο πρόσφατα αυτό γίνεται
µέσω φρακτών και τειχών τα οποία έχουν ανεγερθεί για να χωρίσουν τους οπαδούς της Ένωσης και τους
Ρεπουµπλικάνους, τις δύο πληθυσµιακές οµάδες. Στη Θέουτα, η οποία βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική αλλά ανήκει στην
Ισπανία, υπάρχει συρµατόπλεγµα το οποίο διαχωρίζει την ισπανική πόλη Θέουτα από το Μαρόκο. Οι Ηνωµένες Πολιτείες
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έχουν κτίσει έναν φράκτη µεταξύ της χώρας τους και του Μεξικού. Ένας ηλεκτροφόρος φράκτης έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί µεταξύ της Ζιµπάµπουε και της Μποτσουάνας. Τα αναφέρω µήπως αυτά για να δικαιολογήσω κατά κάποιον
τρόπο αυτό που συµβαίνει στη Μέση Ανατολή; Όχι, σε καµία περίπτωση· προσπαθώ, όµως, να δείξω ότι παρόµοιες
καταστάσεις υφίστανται και σε πολλά άλλα µέρη του κόσµου.

Κατά το έτος 2000, και µε την έγκριση του ΟΗΕ, το Ισραήλ κατασκεύασε ένα τείχος ασφαλείας στα σύνορά του µε τον
Λίβανο, το οποίο προέβλεπε ηλεκτρονικά και άλλα συστήµατα παρακολούθησης µε τη χρήση αισθητήρων. Αυτή η κίνηση
χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία και θεωρήθηκε ένας έξυπνος τρόπος µε τον οποίο το Ισραήλ θα
είχε τη δυνατότητα να αποσύρει µονοµερώς τα στρατεύµατά του από τα εδάφη του Λιβάνου κατά το έτος 2000.

Εύχοµαι και πιστεύω ότι το τείχος και το φράγµα που έχουν ανεγερθεί αποτελούν ενδιάµεσες λύσεις ή µέτρα. Εύχοµαι και
πιστεύω ότι δεν πρόκειται για µόνιµες κατασκευές, ενώ εύχοµαι και πιστεύω ότι θα καταστεί δυνατή η επανέναρξη των
ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων. Επιθυµώ να τρέφω θετικά αισθήµατα και για τις δύο πλευρές. Το γεγονός ότι ο
ισραηλινός πληθυσµός άσκησε πιέσεις για την ανέγερση αυτού του τείχους σχετίζεται, ασφαλώς, µε τον µεγάλο αριθµό
επιθέσεων αυτοκτονίας τις οποίες υπέστη ο πληθυσµός του Ισραήλ. Εκατόν είκοσι βοµβιστές αυτοκτονίας έχουν
προκαλέσει σχεδόν 900 θανάτους και επιπλέον 6 000 τραυµατισµούς Ισραηλινών.

Ως καλοί Ευρωπαίοι, και ως καλοί Σουηδοί, ας προσπαθήσουµε να δούµε το θέµα από όλες τις πλευρές. Ας ελπίσουµε ότι
θα επιτευχθεί µια ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή.
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Fava (PSE). � (IT) Κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, παρακολουθώντας τις παρεµβάσεις πολλών συναδέλφων θα
αντιληφθήκατε ότι η αντίδραση είναι σχεδόν οµόφωνη και ότι όλοι πιστεύουµε πως η επιστολή µε την οποία το
Συµβούλιο συνιστά στο ∆ικαστήριο να κρίνει άσκοπη την απόφαση για το ζήτηµα του τείχους στα παλαιστινιακά εδάφη
συνιστά ιδιαίτερα σοβαρό ατόπηµα.

Σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική δηµοκρατία, η κυβέρνηση υποβάλλει την παραίτησή της µπροστά σε µια τόσο ευρεία
και εδραιωµένη άποψη του Κοινοβουλίου. Παρότι ο θεσµός της παραίτησης δεν προβλέπεται στα ευρωπαϊκά όργανα, θα
παρακαλούσα το Συµβούλιο να λάβει υπόψη την εκπεφρασµένη θέση του Σώµατος, η οποία δεν καταγγέλλει το τείχος,
επειδή δηµιουργεί κινδύνους και επιβραδύνει την ειρηνευτική διαδικασία, αλλά καταγγέλλει το τείχος καθαυτό.

Κύριε Προεδρεύων �όπως γνωρίζετε και όπως επανέλαβαν πολλοί συνάδελφοι� το τείχος αυτό είναι καταρχάς ένα τείχος
διχοτόµησης, επειδή δεν ακολουθεί την πράσινη γραµµή του 1967, αλλά εισχωρεί στο παλαιστινιακό έδαφος χωρίζοντας
την παλαιστινιακή κοινότητα, τους µαθητές από τα σχολεία, τα παιδιά από τους γονείς, τους αγρότες από τη γη τους, τους
αρρώστους από τους γιατρούς. Πρόκειται για ένα τείχος που αποσπά εδάφη από την παλαιστινιακή κοινότητα, καθώς
εισχωρεί κατά 25 χιλιόµετρα στο εσωτερικό της ∆υτικής Όχθης· το πρώτο τµήµα, µήκους 150 χιλιοµέτρων, έχει ήδη
κατασκευασθεί αποµονώνοντας 50 000 Παλαιστίνιους από τα εδάφη τους � ενώ ο αριθµός αυτός αναµένεται να ανέλθει
σε 130 000, µετά την ολοκλήρωση του τείχους.

Τα στοιχεία αυτά δεν τα επινοήσαµε εµείς, κύριε Προεδρεύων, αλλά παρέχονται από την κοινωνία των πολιτών του
Ισραήλ και από ισραηλινές µη κυβερνητικές οργανώσεις, υπενθυµίζοντάς µας ότι 670 000 Παλαιστίνιοι κινδυνεύουν να
ζηµιωθούν σοβαρά από την ανέγερση αυτού του τείχους και ότι το 14% του παλαιστινιακού εδάφους θα ξεφύγει από τον
έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Λαµβάνοντας υπόψη τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα φρονούµε ότι είναι το ίδιο το τείχος που προκαλεί την οργή, την
απελπισία και το µίσος· κύριε Προεδρεύων, ελπίζω να διαψευσθώ, αλλά είναι καθήκον µας να αναγνωρίσουµε την
αλήθεια. Και δεν πρέπει να νιώσουµε έκπληξη, εάν αυτή η οργή, η απελπισία και το µίσος οδηγήσουν στη βία. Την ηµέρα
που θα µετράµε και πάλι τα θύµατα και τα αποτελέσµατα αυτής της βίας, θα πρέπει επίσης να θυµηθούµε πόσο
συµβάλαµε στην απελπισία, στο µίσος και στην οργή αυτού του λαού.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου
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Nordmann (ELDR). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω πως µόνο χαρά µπορούµε να νοιώθουµε που η Ευρωπαϊκή Ένωση
για µία φορά απέχει και δείχνει σύνεση σε αυτήν τη διπλωµατική τζιχάντ που έχει ξεσπάσει κατά του Ισραήλ, καθώς στο
παρελθόν οι θέσεις ήταν προκατειληµµένες και συχνά άδικες.

Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης επιθυµώ να δω το τείχος ασφαλείας να γκρεµίζεται και, αφού ζωγραφιστούν κάποια υλικά
του µε άλλα χρώµατα, να τα δω να γίνονται τελικά αναµνηστικά και στολιδάκια, ακριβώς όπως συνέβη µε άλλα τείχη.
Συνεπώς, να εξαφανιστεί, ναι, αλλά όταν πια δεν θα έχει λόγο ύπαρξης � γιατί ο λόγος ύπαρξής του δεν στηρίζεται σε
ιδιοτροπίες. Το τείχος αυτό είναι η ανταπάντηση στην τροµοκρατία των καµικάζι. Τούτου λεχθέντος, για ακόµη µία φορά,
ακόµα και αν είναι δικαιολογηµένο από την οπτική της άµυνας, υπάρχουν κάποια στοιχεία σε σχέση µε το τείχος που
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µπορούν να αµφισβητηθούν, αυτή είναι η αλήθεια. Όµως, τίποτε δεν είναι οριστικό, δεν είναι σύνορο, δεν σηµαίνει
προσάρτηση.

Κύριε Cohn-Bendit, σας αρέσει να µιλάτε για τα σύνορα του 1967, αλλά επιτρέψετε µου να σας υπενθυµίσω πως ποτέ δεν
ήταν κάτι παραπάνω από γραµµές ανακωχής, οι οποίες άρχισαν να αναγνωρίζονται µόνο όταν δεν ίσχυαν πια. Όλα εκεί
είναι στην πραγµατικότητα προσωρινά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Βεβαίως και θα ήθελα να εξαφανιστεί το τείχος, αλλά σε
αντίθεση µε κάποια φράγµατα που σκοτώνουν, αυτό είναι ένα τείχος που σώζει. Θα έπρεπε να θυµηθούµε πόσες
τροµοκρατικές ενέργειες δεν έγιναν, εάν µπορώ να το πω έτσι. Σκεφτείτε τους αθώους που θα είχαν σκοτωθεί από τις
επιθέσεις των καµικάζι, τις οποίες απέτρεψαν έλεγχοι σαν αυτούς. Το πραγµατικό ερώτηµα για αυτό το τείχος, κύριε
Πρόεδρε, είναι το εξής: θα έπρεπε να το εµποδίσουµε να αποτρέπει θανάτους; ∆εν νοµίζω.
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Dhaene (PSE). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διεθνής διαµαρτυρία κατά του
αντιτροµοκρατικού, ή διαχωριστικού, τείχους αρχίζει να αποφέρει καρπούς. Από ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ θα µειώσει το
µήκος του τείχους, ή διαχωριστικής γραµµής, έτσι ώστε να µην εισέρχεται σε τόσο µεγάλο βαθµό στα παλαιστινιακά
εδάφη. Κατά τον τρόπο αυτόν, ο κ. Σαρόν προσπαθεί να ανακόψει τη διεθνή πληµµυρίδα που αντιτίθεται στην πολιτική
του, αλλά θα προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει τη διάλυση των οικισµών εποίκων στη Γάζα ως αντιστάθµισµα για τους
οικισµούς εντός του τείχους στη ∆υτική Όχθη. Έτσι, θα µπορέσει, παρόλα αυτά, να διατηρήσει τους µεγαλύτερους
οικισµούς στην περιοχή και να εγκαταλείψει την προβληµατική Λωρίδα της Γάζας. Συνεπώς, θα καταφέρει για µία ακόµη
φορά να επιδείξει καλή θέληση έναντι της Ουάσινγκτον και να προχωρήσει σιωπηρά στην προσάρτηση των
παλαιστινιακών εδαφών, παρά το γεγονός ότι έτσι υπονοµεύει τον οδικό χάρτη και καθιστά το δικό του σχέδιο το µόνο
βιώσιµο. ∆εν αναγνωρίζει την Πράσινη Γραµµή. Αυτό είναι απαράδεκτο για τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και, όπως
δήλωσε τον Νοέµβριο ο Κόφι Ανάν, αυτό θα έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την ειρήνη.

Και η ίδια η Ευρώπη πρέπει να θεωρήσει απαράδεκτη αυτήν την κατάσταση, και εκφράζω τη λύπη µου για τη στάση του
Συµβουλίου. Ένα βιώσιµο παλαιστινιακό κράτος έχει ανάγκη τη γεωργική γη και τους υδάτινους πόρους, οι οποίοι τώρα
αποκόπτονται. Πρέπει συνεπώς να διατηρήσουµε τις διεθνείς µας διαµαρτυρίες κατά του τείχους. Εξάλλου, το Ισραήλ έχει
το δικαίωµα να επιδιώξει να προστατευθεί έναντι της τροµοκρατίας πίσω από την Πράσινη Γραµµή, αλλά ένα νέο
σιδηρούν παραπέτασµα δεν πρόκειται να προσφέρει λύσεις σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Στη χώρα µου, όταν κάποιος
χτίζει φράκτες, οφείλει να τους χτίζει στη δική του γη· διαφορετικά, ο γείτονας θα καλέσει τον ειρηνοδίκη. Αυτό θα
συµβεί επίσης σε λίγο καιρό στη Χάγη, όταν το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο θα αποφασίσει περί της νοµιµότητας αυτού του
τείχους. Ο κ. Σαρόν προσπαθεί τώρα να δηµιουργήσει ένα προπέτασµα καπνού για να παραπλανήσει τον κόσµο και να
µας κάνει να ξεχάσουµε την ειρηνευτική πρωτοβουλία της Γενεύης. Το ζήτηµα τώρα είναι κατά πόσον το ∆ιεθνές
∆ικαστήριο θα µπορέσει να ενεργήσει στην προκειµένη περίπτωση ως ειρηνοδίκης. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβληµα
έχει πλέον προσελκύσει το παγκόσµιο ενδιαφέρον, και η διεθνής πίεση επιφέρει αποτελέσµατα � ακόµα και στο Ισραήλ,
όπου το Ανώτατο ∆ικαστήριο εξετάζει την υπόθεση αυτήν την περίοδο. Ευελπιστώ δε ότι θα λάβει τη σωστή απόφαση.
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω ότι ήταν πολύ σηµαντικό για το Συµβούλιο να
ακούσει τις απόψεις που εκφράστηκαν στη σηµερινή συζήτηση σχετικά µε το τείχος, καθώς και την ευρύτερη κατάσταση
στη Μέση Ανατολή.

Πολλά από τα θέµατα που θίγονται συγκλίνουν µε τη θέση του Συµβουλίου, την οποία επεδίωξα νωρίτερα να περιγράψω
σε γενικές γραµµές. Πρέπει να κατέστη σαφές από την προηγούµενη δήλωσή µου ότι η ιρλανδική Προεδρία εµµένει στην
άποψη ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι απαράδεκτη. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζουν ότι
προέρχοµαι από ένα µικρό νησί στο οποίο έχουµε πικρή πείρα από διχασµούς και διαχωριστικά τείχη. Θα συνεχίσουµε να
διερευνούµε δυναµικά, σε συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, τις δυνατότητες επίτευξης προόδου �ακόµα και αν
χρειαστεί τα βήµατα που θα γίνουν στην αρχή να είναι µικρά� σε µια διαδικασία στην οποία έχουν υπάρξει
επανειληµµένες καθυστερήσεις.

Θέλω να αναφερθώ σε ορισµένα από τα θέµατα που εθίγησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όσον αφορά την
ευρύτερη προσέγγιση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η προσπάθεια προώθησης της ειρήνης, της προόδου και της
ευηµερίας πρέπει καταρχάς να έχει την ευρεία στήριξη και συµµετοχή όλων των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, πρέπει
να επικεντρώνεται µε έµφαση στην επίλυση της σύγκρουσης µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Εξάλλου, η συνέχιση της
σύγκρουσης αποτελεί κεντρικό θέµα των πραγµατικών συνθηκών ασφαλείας που βιώνουν πολλοί από τους κατοίκους της
περιοχής. Η ανανέωση της εστίασης της ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή δεν πρέπει να παρακάµψει ούτε να απεµπολήσει τα
οφέλη υφιστάµενων µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας της Βαρκελώνης.

Ο κ. Swoboda ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ακουστεί η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον παράνοµο χαρακτήρα
του τείχους. Επιτρέψτε µου να επαναλάβω τη θέση της Ένωσης σχετικά µε την επέκταση του τείχους. ∆εν µπορεί να
δεχτεί ότι ένας φράκτης ή ένα τείχος που ανεγείρεται σε παλαιστινιακά εδάφη εξυπηρετεί καλύτερα τη µακροπρόθεσµη
ασφάλεια του Ισραήλ, και δεν έχω δηλώσει τίποτε που να έρχεται σε αντίθεση µε αυτή τη θέση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
έχει εκφράσει την ανησυχία του για την πορεία που προβλέπεται να ακολουθήσει το τείχος ασφαλείας και την απόκλισή
της από την πράσινη γραµµή στη ∆υτική Όχθη. Η προσάρτηση εδαφών από τη ∆υτική Όχθη ή τη Γάζα είναι παράνοµη,
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είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και τροφοδοτεί την ένταση. Επιπλέον, οι περιορισµοί που συνδέονται µε το τείχος
ασφαλείας έχουν οδηγήσει σε δυσανάλογη επιβάρυνση της κατάστασης του παλαιστινιακού λαού και σε επιδείνωση της
οικονοµίας των κατεχοµένων εδαφών.

Η άποψη της Ένωσης επί του θέµατος είναι απολύτως σαφής σε όλα τα διεθνή φόρα. Η ανέγερση του φράκτη, ή τείχους,
αποτέλεσε επίσης αντικείµενο ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στις 21
Οκτωβρίου, το οποίο προώθησαν από κοινού όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και τα υπό ένταξη κράτη.

Μια άλλη οµιλήτρια, η κ. Lucas, κάλεσε την Προεδρία να δηµοσιεύσει το κείµενο που υποβλήθηκε στο ∆ιεθνές
∆ικαστήριο. Ίσως δεν το γνωρίζει, αλλά ο κανονισµός λειτουργίας του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου µας απαγορεύει ρητώς τη
δηµοσίευση του εγγράφου που καταθέσαµε. Μάλιστα, και το ίδιο το ∆ικαστήριο δεν θα δηµοσιεύσει τις δηλώσεις που
λαµβάνει, για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Brian Cowen, σε µια πρόσφατη οµιλία του στην ιρλανδική Γερουσία, επεσήµανε ότι ο
ισραηλινός λαός δεν χρειάζεται να ζει σε ένα φρούριο, περιβαλλόµενος από εχθρικούς γείτονες, διατρέχοντας κίνδυνο
όταν περπατά ή οδηγεί στους δρόµους της χώρας του, ενώ νεαροί στρατιώτες �απλά αγόρια ή κορίτσια� τελούν υπό
διαρκή κίνδυνο και µεγάλο µέρος των εθνικών πόρων αναλώνεται για να καλύψει το δυσβάστακτο κόστος της άµυνας.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο παλαιστινιακός λαός δεν χρειάζεται να ζει στην απόγνωση και την ταπείνωση, µε νέους
ανθρώπους να ενθαρρύνονται να προβούν σε βοµβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, ενώ τα σπίτια τους ισοπεδώνονται και
καταστρέφονται, η απασχόληση είναι µειωµένη ή ανύπαρκτη, οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να ταξιδέψουν στο
εσωτερικό της χώρας τους και η µετανάστευση εµφανίζεται ως η µόνη οδός διαφυγής.

Πρέπει όλοι να βοηθήσουµε τους λαούς του Ισραήλ και της Παλαιστίνης να βρουν το θάρρος και τη σύνεση να
οικοδοµήσουν µια νέα ειρήνη· το θάρρος να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά όλους όσοι απορρίπτουν τον συµβιβασµό·
τη σύνεση να κατανοήσουν ότι ο τερµατισµός της αβεβαιότητας και του πόνου των γειτόνων τους είναι και προς το δικό
τους µακροπρόθεσµο συµφέρον. Αυτό είναι κάτι που µπορούµε να επιτύχουµε, και, εάν όντως το επιτύχουµε, οι Άγιοι
Τόποι θα µπορούσαν να µετατραπούν σε τόπο ειρήνης και ευηµερίας.

Ευχαριστώ και πάλι όλα τα µέλη του Κοινοβουλίου για την εποικοδοµητική τους υποστήριξη και την έκφραση των
ανησυχιών τους γι� αυτό το θέµα. Φρονώ ότι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο είναι ορθή. Κανένας από
τους βουλευτές αυτού του Σώµατος δεν πρέπει να έχει την παραµικρή ανησυχία ή αµφιβολία ως προς το ενδιαφέρον της
Προεδρίας να συµβάλει στην επίλυση αυτού του προβλήµατος. Προέρχοµαι από ένα µικρό νησί στο οποίο έχουµε γνώση
των αιτίων και του κόστους του διχασµού.
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Πρόεδρος. � Ευχαριστούµε το Συµβούλιο.

Η συζήτηση έληξε.
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∆ιοίκηση επιχειρήσεων και επίβλεψη χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (υπόθεση Parmalat)
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τη διοίκηση επιχειρήσεων και την
επίβλεψη χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µέσα από την υπόθεση της Parmalat.

Ο λόγος στον κ. Bolkestein, εξ ονόµατος της Επιτροπής.
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Bolkestein, Επιτροπή. � (EN) Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτήν τη συζήτηση και στηρίζει σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο
διαφόρων σχεδίων ψηφισµάτων που εκπόνησε το Κοινοβούλιο. Αν και δεν είναι ακόµη τελείως σαφή τα γεγονότα, η
υπόθεση Parmalat προκαλεί βαθιά ανησυχία. Είναι το πιο πρόσφατο από έναν αυξανόµενο κατάλογο µεγάλων
οικονοµικών σκανδάλων διάφορων τύπων �σε διάφορα µέρη� κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Το εµφανές µέγεθος αυτής της απάτης είναι συγκλονιστικό, ενώ η εµφανής συνενοχή διαφόρων ατόµων που ασκούν
σεβαστά, ελεύθερα επαγγέλµατα, παράλληλα µε τις αδυναµίες του ρυθµιστικού ελέγχου, είναι επίσης συγκλονιστική. Η
συσσώρευση διαδοχικών σκανδάλων θα αποδυναµώσει τις χρηµατοοικονοµικές αγορές όπως η διάβρωση που
προκαλείται σε µια δεξαµενή καυσίµων που έχει διαρροή. Πολλοί συνετοί επενδυτές θα αποσυρθούν. Η οικονοµική
ανάπτυξη θα επηρεαστεί εξαιτίας της αύξησης του κόστους του κεφαλαίου � αυτό έχει φανεί ήδη από την υπόθεση Enron.
Συνεπώς, το ζήτηµα µας επηρεάζει όλους.

Το πρώτο σηµείο που θέλω να θίξω είναι το εξής: ο τοµέας των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών καλά θα κάνει να µπει σε
τάξη, και µάλιστα γρήγορα. Κάποιοι στον εν λόγω τοµέα πρέπει να επιδείξουν ηγετικές ικανότητες, να αντισταθούν και να
αναλάβουν τον έλεγχο, προκειµένου να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι οι απατεώνες, να εκτεθούν οι αδίστακτες πρακτικές τους
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και να συγκρατηθεί η υπερβολική πλεονεξία. Εάν οι ηγέτες του τοµέα δεν είναι διατεθειµένοι να το πράξουν, τότε εκείνοι
που φέρουν την ευθύνη της ρύθµισης θα χρειαστεί να κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι επιθυµούν και οι ίδιοι και εµείς.
Εάν τα πράγµατα καταλήξουν εκεί, τότε οι ηγέτες του τοµέα δεν µπορούν να παραπονιούνται για ρυθµίσεις που
προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Θα τις έχουν προκαλέσει οι ίδιοι. Επί του παρόντος δε, είναι εµφανές ότι ο εν λόγω
τοµέας δεν επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες.

∆εύτερον, διαθέτουµε ήδη µια σειρά πολιτικών οι οποίες θα καταφέρουν µέχρις ενός βαθµού να βελτιώσουν κάπως την
κατάσταση στο µέλλον: µέτρα στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες �όπως οι
οδηγίες για την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και για τα ενηµερωτικά φυλλάδια� τα οποία πρέπει να εφαρµοστούν
άµεσα· µέτρα όπως η νέα οδηγία σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες, η οποία θα συµβάλει στην αντιµετώπιση
ορισµένων από τις σηµαντικότερες συγκρούσεις συµφερόντων στον τοµέα των επενδυτικών υπηρεσιών· οι νέοι διεθνείς
λογιστικοί κανόνες που θα ενισχύσουν την κοινοποίηση, παράλληλα µε την οδηγία σχετικά µε τη διαφάνεια � της οποίας
επιθυµούµε την έγκριση από το Κοινοβούλιο πριν από τη διακοπή των εργασιών του για τις εκλογές. Όλες αυτές οι
οδηγίες ενισχύουν επίσης τις δυνατότητες των αρµοδίων αρχών να αναλαµβάνουν δράση αλλά και να συνεργάζονται
περισσότερο σε διασυνοριακό επίπεδο. Κατά την άποψή µου, αυτό σηµαίνει επίσης συνεργασία, κατά τον ίδιο τρόπο, µε
ξένους αρµοδίους για θέµατα ρύθµισης �εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης� ειδικότερα δε µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
της Ουάσιγκτον, καθώς και µε τον PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) των Ηνωµένων Πολιτειών.
Σήµερα οι αγορές κεφαλαίων είναι �ως γνωστόν� παγκόσµιες, οπότε και η συνεργασία των ρυθµιστικών φορέων πρέπει
να είναι επίσης παγκόσµια για να τους ασκεί έλεγχο.

Τρίτον, τον Μάρτιο θα προτείνω στους συναδέλφους µου στην Επιτροπή µια αναθεωρηµένη οδηγία περί εταιρικού
δικαίου σχετικά µε τη λειτουργία του επισήµου λογιστικού ελέγχου. Θα ενισχύσει τον έλεγχο των επαγγελµατιών που
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε ανεξάρτητη εποπτεία, ενισχυµένες επιθεωρήσεις,
αυστηρότερες ηθικές και εκπαιδευτικές αρχές και πρότυπα λογιστικού ελέγχου υψηλής ποιότητας. Αυτές οι τέσσερις
πτυχές θα περιλαµβάνονται στην αναθεωρηµένη οδηγία περί εταιρικού δικαίου.

Εξαιτίας της υπόθεσης Parmalat, η αναθεώρηση της όγδοης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου ενδέχεται επίσης να
περιλαµβάνει τα εξής τέσσερα στοιχεία: πρώτον, πλήρη ευθύνη των οµάδων ελεγκτών για ενοποιηµένους λογαριασµούς
µιας οµάδας επιχειρήσεων· δεύτερον, υποχρεωτικές ανεξάρτητες επιτροπές λογιστικού ελέγχου για τις εισηγµένες
επιχειρήσεις � το σύνολο των 7 000 τέτοιων επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη· τρίτον, αυστηρότερες απαιτήσεις
ως προς την εναλλαγή των ελεγκτών· και, τέταρτον, αυστηρότερες κυρώσεις.

Επιταχύνω τις εργασίες σε άλλες τρεις πτυχές του τοµέα της εταιρικής διακυβέρνησης ή εταιρικού δικαίου, προκειµένου
οι σχετικές προτάσεις να είναι έτοιµες, ει δυνατόν, κατά τα τέλη του τρέχοντος έτους. Οι εν λόγω πτυχές είναι οι εξής
τρεις: ο ρόλος των µη εκτελεστικών διευθυντών· η ευθύνη των διευθυντών για τους εταιρικούς λογαριασµούς· η πλήρης
κοινοποίηση στους εταιρικούς λογαριασµούς των υπεράκτιων εταιρειών ειδικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένου του
λόγου για τον οποίο η επιχείρηση χρησιµοποιεί τέτοιες υπεράκτιες δοµές, καθώς και πολύ αυστηρότερη επαλήθευση του
περιεχοµένου τους από την οµάδα ελεγκτών. Καταβάλλουµε επίσης έντονες προσπάθειες όσον αφορά τα θέµατα
σύγκρουσης συµφερόντων των οικονοµικών αναλυτών και εξετάζουµε εκ νέου τους οργανισµούς αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας. Η έκθεση του κ. Κατηφόρη προσφέρει ιδιαίτερη βοήθεια σε αυτόν τον τοµέα.

Τέλος, ο ρόλος και ο ρυθµιστικός έλεγχος των υπεράκτιων κέντρων πρέπει να ενισχυθούν. Μελετούµε τις διαθέσιµες
επιλογές, αν και αυτό δεν είναι εύκολο. Άνευ απροόπτου, τον Ιούνιο θα παρουσιάσουµε την τρίτη οδηγία σχετικά µε τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, η οποία προσδοκούµε ότι θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο.

Εν κατακλείδι, η σηµερινή συζήτηση είναι πολύ σηµαντική. Υποστηρίζουµε τις γενικές κατευθύνσεις αυτού του
ψηφίσµατος. Εργαζόµαστε, µε αποφασιστικότητα, στο ίδιο πνεύµα. Εξακολουθούµε να αναµένουµε την επίδειξη ισχυρών
ηγετικών ικανοτήτων από πλευράς του τοµέα, καθώς και την αναγκαία δόση ηθικής.
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Fiori (PPE-DE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η υπόθεση Parmalat συνιστά συστηµική κρίση, δεδοµένου ότι
κατέστη εφικτή µέσα από ένα παγκόσµιο δίκτυο συνενοχών και παραλείψεων που είχε ως πρωταγωνιστές τράπεζες,
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όργανα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου, τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά. Πιστεύω ότι η
υπόθεση Parmalat αντιπροσωπεύει τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η
διεθνοποίηση των οποίων επιτρέπει στους απατεώνες να αποκρύπτουν ή να παραποιούν µε ευκολία τις πληροφορίες,
αποδεικνύοντας πως ο αναγκαίος συνδυασµός της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας και της σταθερότητας είναι πολύ
συχνά θεωρητικός και προπαντός ευάλωτος έναντι της διεφθαρµένης βούλησης που έχει τις ρίζες της στο έλλειµµα
ηθικής.

∆υστυχώς, η υπόθεση Parmalat µπορεί να συγκριθεί από κάθε άποψη µε πάρα πολλά οικονοµικά σκάνδαλα που
απασχόλησαν την κοινή γνώµη τον τελευταίο καιρό, όπως οι υποθέσεις WorldCom και Enron. Είναι θλιβερό και δύσκολο
να το παραδεχθούµε, αλλά δηµιουργήθηκε ρωγµή στην παγκόσµια ισορροπία οποία παρέσυρε τους πάντες στο βάραθρο,
από τους ανίδεους επενδυτές έως τους φορείς και όσους έπρεπε να επαγρυπνούν για να µην συµβεί κάτι τέτοιο. ∆εν
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επιθυµούµε ούτε πρέπει να ασχοληθούµε µε επιµέρους ευθύνες, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος µας· καθήκον µας είναι,
αντιθέτως, να καταβάλουµε προσπάθειες για να αποφευχθούν παρόµοιες περιπτώσεις στο µέλλον. Είναι αναγκαίο να
καταπολεµήσουµε τις καταχρήσεις και τις απάτες και να λάβουµε µέτρα, ώστε οι οικονοµικοί αναλυτές να µην είναι
αναγκασµένοι να συστήνουν στους πελάτες τους παράτολµες επενδύσεις.

Μεταξύ άλλων, εξετάσαµε την ανακοίνωση του Μαΐου 2003 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του εταιρικού δικαίου. Η πρόταση ψηφίσµατος που παρουσιάζουµε περιέχει θέσεις που
λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που είχε και που θα µπορούσε να έχει η υπόθεση Parmalat στους υπαλλήλους, τους
επενδυτές, τις τράπεζες, καθώς και στην καλή λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Καθήκον µας είναι να
επιχειρήσουµε µια αλλαγή πλεύσης, να προστατεύσουµε τις οικονοµίες εκατοµµυρίων ανθρώπων και να
αποκαταστήσουµε την απόλυτη εµπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

Είναι αναγκαίο να αντλήσουµε διδάγµατα από αυτήν την περίπτωση και να αντιδράσουµε δεόντως, αξιολογώντας το
συµβάν µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον και να µην περιοριστούµε στη βεβιασµένη αναζήτηση εξιλαστήριων
θυµάτων. Πρέπει να κατανοήσουµε τι δεν λειτούργησε και ποιες ήταν οι ανεπάρκειες του κανονισµού για να τις
αντιµετωπίσουµε, εκχωρώντας ίσως νέες αρµοδιότητες στον δηµόσιο έλεγχο.

Μπορούµε να έχουµε διαφορετικές πολιτικές ιδέες όσον αφορά τους σκοπούς του κανονισµού, την παραγωγή και τη
διανοµή του εισοδήµατος· οφείλουµε όµως να συµφωνήσουµε όλοι στο γεγονός ότι οι απάτες πρέπει να σταµατήσουν.
Ίσως η κρίση της νοµιµότητας δεν είναι µόνο πρόβληµα προσώπων, αλλά και θεσµών � οι οποίοι πιθανόν να είναι
ανεπαρκείς. Ίσως οι κανόνες τους πρέπει να µελετηθούν, να επανεξετασθούν και να αναθεωρηθούν, και για τον λόγο αυτό
έχουµε ανάγκη συνεργασίας. Αυτές που πρέπει να συνεργασθούν είναι οι αρµόδιες αρχές οικονοµικού ελέγχου των
διαφόρων κρατών της Ένωσης. Συνεργασία απαιτείται και µε τις τρίτες χώρες: στο πρωταρχικής σηµασίας αυτό σχέδιο
δεν συµπεριλαµβάνεται µόνο η Ευρώπη, αλλά και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Θα παρακαλούσα επίσης την Επιτροπή να
ελέγξει οποιοδήποτε νέο µέτρο αφορά τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας.

Επιτρέψτε µου να παροτρύνω και πάλι την Επιτροπή να ενσωµατώσει στο σχέδιο δράσης για τη διοίκηση επιχειρήσεων
κάποια µέτρα, ικανά να αποτρέψουν συγκρούσεις συµφερόντων, είτε αυτά αφορούν επενδύσεις τραπεζών ή άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται από εσωτερικούς παράγοντες, είτε περιπτώσεις
οικονοµικών αναλυτών που εργάζονται για τράπεζες επενδύσεων και συµβουλεύουν τους πελάτες τους να επενδύσουν σε
εταιρίες στις οποίες η τράπεζά τους παρέχει καλά αµειβόµενες υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η υπευθυνότητα
και η συµµετοχή των µετόχων. Η σηµασία της διασφάλισης απόλυτης διαφάνειας πριν και µετά τις συναλλαγές είναι
απαραίτητη στους επενδυτές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Κατά συνέπεια, ευχόµαστε τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης
αρχής που θα ελέγχει αµερόληπτα τις ευρωπαϊκές χρηµατοπιστωτικές αγορές και θα εξετάζει περιπτώσεις µε
διασυνοριακές επιπτώσεις, συνάδοντας µε τον πρόσφατο εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισµού.

Επίσης όσον αφορά την υπόθεση Parmalat, θα καλούσα την Επιτροπή να αποφανθεί, το συντοµότερο δυνατόν, εάν οι
διατάξεις που θέσπισε η ιταλική κυβέρνηση είναι συµβατές µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό σχετικά µε τον γαλακτοκοµικό
τοµέα. Οι επιχειρήσεις του τοµέα που συµµετείχαν στον όµιλο Parmalat, αντιµετωπίζουν εδώ και καιρό µια πολύ δύσκολη
οικονοµική κατάσταση, από πλευράς ρευστότητας, που θα µπορούσε να επιφέρει κρίση σε όλη την αλυσίδα. Εάν το
αίτηµα ενίσχυσης θεωρηθεί αντίθετο µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού, θα είναι η αρχή του τέλους για έναν
τοµέα που διαθέτει παράδοση και αναµφίβολα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπόθεση Parmalat απαιτεί µεγάλο αίσθηµα ευθύνης προπαντός από εµάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να παρέµβουµε
σε τρεις τοµείς. Νοµίζω ότι εκπονήσαµε µια εµπεριστατωµένη έκθεση και ότι το επόµενο Κοινοβούλιο θα έχει ασφαλώς
την ευκαιρία να συνεργασθεί ακόµη καλύτερα µε την Επιτροπή.
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Fava (PSE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, η Οµάδα µας εκτιµά τόσο την αµεσότητα µε την οποία παρεµβαίνει η Επιτροπή σε
αυτό το εξαιρετικά θλιβερό �ιδιαίτερα για την ιταλική οικονοµία� ζήτηµα, όσο και το αίσθηµα ευθύνης µε το οποίο ο
Επίτροπος παρουσίασε τις προτάσεις του �οι οποίες επείγουν� εάν αληθεύουν τα στοιχεία που πρέπει να εξετάσουµε:
15 δισεκατοµµύρια ευρώ αντιπροσωπεύουν ένα οικονοµικό έλλειµµα που ισοδυναµεί µε το 15% του συνολικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης το αποτέλεσµα µιας οικονοµικής απορρύθµισης και ενός
χρηµατοπιστωτικού κυνισµού για τον οποίο �όπως επεσήµανε ο συνάδελφος Fiori� οι υπεύθυνοι είναι πολλοί: µεγάλες
τράπεζες, που πρόδωσαν την εµπιστοσύνη των επενδυτών τους· διεθνείς σύµβουλοι, που συχνά και συνειδητά βεβαίωσαν
ψευδείς λογαριασµούς· τα όργανα ελέγχου, που δεν άσκησαν ελέγχους. Επιτρέψτε µου επίσης να υπενθυµίσω, κύριε
Επίτροπε, ότι ένοχες είναι και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που ανέχονται τους φορολογικούς παραδείσους. Πολλοί από
τους φορολογικούς αυτούς παραδείσους βρίσκονται υπό τον έλεγχο κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας
αναφέρω ορισµένα στοιχεία από την Ιταλία: 25 ιταλικές εταιρίες ελέγχουν 400 υπεράκτιες εταιρίες· από αυτές, 171 έχουν
έδρα στο Delaware, µικρή πολιτεία των Ηνωµένων Πολιτειών, και 127 στο Λουξεµβούργο, νευραλγικό κέντρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τι κάνουµε λοιπόν εδώ στην Ευρώπη; Εξ ονόµατος και του συναδέλφου Imbeni, θα πρότεινα µια πρωτοβουλία για τον
περιορισµό του τραπεζικού απορρήτου. Ο βραβευµένος µε Νόµπελ οικονοµίας, Joseph Stieglitz, επισηµαίνει ότι η χρήση
του τραπεζικού απορρήτου αποτελεί συχνά έναν από τους παράγοντες οικονοµικής αστάθειας. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση
διακηρύσσει πάντοτε τη διαφάνεια � και ορθώς. ∆εν θα ήθελα, ωστόσο, να υποκλιθούµε σε κανένα είδωλο τέτοιου είδους!
Θα µπορούσαµε να προτείνουµε στη διεθνή κοινότητα να δώσει επιτέλους ένα ποιοτικό νόηµα στην παγκοσµιοποίηση µε
µια παγκόσµια συµφωνία για το τραπεζικό απόρρητο· πρωτοβουλία που θα αναλάβουµε εµείς, προσπαθώντας να
προτείνουµε �εάν µου επιτρέπετε τον παραλληλισµό� ένα «Κιότο των τραπεζών», προς όφελος της «χρηµατοπιστωτικής
οικολογίας», προκειµένου η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία να αποκτήσει επιτέλους κάποια ηθική.

Κύριε Επίτροπε, ορθώς αντιληφθήκατε και επισηµάνατε ότι τα εθνικά όργανα ελέγχου δεν επαρκούν: έχουµε επείγουσα
ανάγκη από γενικούς και υπερεθνικούς κανόνες. Πρέπει να ελέγχονται οι χρηµατοπιστωτικές αγορές και να αποφεύγονται
οι συγκρούσεις συµφερόντων και η διαπλοκή µεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
αναθεωρήσει τάχιστα τον κοινοτικό κανονισµό, ενισχύοντας τις κυρώσεις σε περίπτωση απάτης, επεµβαίνοντας κατά της
ατιµωρησίας των φορολογικών παραδείσων και θεσπίζοντας κανόνες απόλυτης ανεξαρτησίας για τους ελεγκτές.

Ένα τόσο επείγον και λεπτό θέµα αξίζει ίσως µεγαλύτερη προσοχή εκ µέρους του Κοινοβουλίου και των κοινοτικών
οργάνων, και όχι µια απλή ανακοίνωση. ∆εν προτείνουµε µια επιτροπή έρευνας, αλλά ίσως µια έρευνα µε την προτροπή
της ∆ιάσκεψης των Προέδρων �και άρα, µε το κύρος µιας πρωτοβουλίας της ∆ιάσκεψης των Προέδρων� µια έρευνα η
οποία θα ανατεθεί ανεπίσηµα και προαιρετικά σε οµάδα βουλευτών και η οποία θα µπορεί να συνεχιστεί και µετά τη λήξη
της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Αποστολή της θα είναι να διερευνήσει και να υποβάλει προτάσεις,
προκειµένου να κατανοήσουµε τι συνέβη, πώς µπόρεσε να συµβεί και τι πρέπει να πράξουµε για να µην επαναληφθεί,
δηλαδή για να αποφύγουµε στο µέλλον φαινόµενα όπως αυτό της Parmalat.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε κύριε Bolkestein, η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται στους µετόχους, στη
διαχείριση και στις σχέσεις µεταξύ µετόχων και διοίκησης, ενώ στέκεται ελάχιστα ή καθόλου στους εργαζόµενους, οι
οποίοι υφίστανται πρώτοι τις συνέπειες τραγικών υποθέσεων, όπως της Parmalat.

Επιθυµία µας είναι να αποστείλει το Κοινοβούλιο ένα ηχηρό και σαφές µήνυµα για την προστασία, τη διασφάλιση και την
υποστήριξη χιλιάδων εργαζοµένων �από την Πάρµα έως τη Σικελία� που απασχολούνται άµεσα ή έµµεσα και
κινδυνεύουν σήµερα να βρεθούν χωρίς δουλειά και αµοιβή. Πιστεύω πως µια ηθική αντίληψη της οικονοµίας, όπως αυτή
στην οποία αναφερθήκαµε προ ολίγου επισηµαίνοντας τις ευθύνες που βαρύνουν τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν µπορεί να µην θέτει σήµερα ως κύριο πρόβληµα την προστασία και τη διασφάλιση του δικαιώµατος στην
εργασία.
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Riis-Jørgensen (ELDR). � (DA) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιθυµώ να ευχαριστήσω θερµά τον Επίτροπο Bolkestein για
τη σαφέστατη και ακριβολόγο οµιλία του. ∆εν θα µπορούσε να έχει θέσει καλύτερα το ζήτηµα, διότι εκείνο που
χρειαζόµαστε είναι ισχυρή ηγεσία από πλευράς της βιοµηχανίας και δεοντολογική συµπεριφορά � µε απλά λόγια, ορθή
συµπεριφορά. Αισθάνοµαι, συνεπώς, ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα όσα ακούσαµε από την Επιτροπή.

Επιθυµώ επίσης να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο δράσης σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και το δίκαιο των
επιχειρήσεων. Το εν λόγω σχέδιο είχε ήδη παρουσιαστεί από το περασµένο έτος, και ασφαλώς είναι θαυµάσιο το γεγονός
ότι η Επιτροπή, κατ� αυτόν τον τρόπο, βρέθηκε στην πρωτοπορία. Το σύνολο δε των πρωτοβουλιών που περιέγραψε ο
Επίτροπος Bolkestein σήµερα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό.

Η εφαρµογή αυτού του σχεδίου δράσης είναι αναγκαία, ενώ είναι αναγκαίο να διαθέσει η Επιτροπή περισσότερους
πόρους γι� αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, οι πόροι δεν πρέπει να προέρχονται µόνον από την Επιτροπή, αλλά και από το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Το δυστύχηµα είναι ότι, κατά µέσο όρο, χρειάζεται να περάσουν έξι έως οκτώ έτη µεταξύ
της υποβολής µιας πρότασης της Επιτροπής και της εφαρµογής της από όλα τα κράτη µέλη. Σε ένα τέτοιο χρονικό
διάστηµα µπορούν να ανακύψουν πάρα πολλά οικονοµικά σκάνδαλα, αλλά, στο σχέδιο δράσης της, η Επιτροπή
εκδηλώνει επανειληµµένα επίγνωση των θεµάτων που άπτονται του συγχρονισµού.

Η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση είναι η ανοικτή, διαφανής εταιρική διακυβέρνηση. Μέρος αυτής αποτελεί, ασφαλώς, η
ορθή λογιστική πρακτική. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας αφορά τη συλλογική ευθύνη των µελών των διοικητικών
συµβουλίων για τη λήψη οικονοµικών, και σηµαντικών µη οικονοµικών, αποφάσεων. Επιπλέον, πρέπει να ισχύουν
βελτιωµένοι κανόνες για τον έλεγχο των διαφόρων οµαδικών δοµών που παρατηρούµε σε πολλές εταιρείες. Ορισµένες
εταιρείες είναι διαρθρωµένες κατά τέτοιο τρόπο που δηµιουργούν στους παρατηρητές την αίσθηση ότι βρίσκονται στη
µέση ενός λαβυρίνθου, χωρίς κάποιο νήµα που να διευκολύνει τις κινήσεις τους από το ένα σηµείο στο άλλο. Οι
διαρθρώσεις αυτού του είδους δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν.

Κάτι που δεν πρέπει να λησµονούµε είναι η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας. ∆εν ωφελεί να συσσωρεύουµε
επανειληµµένα κανόνες και να θεωρούµε ότι οι κανόνες λύνουν τα πάντα. Η νοοτροπία που σχετίζεται µε την εταιρική
διακυβέρνηση είναι σηµαντική. Εάν ο γενικός διευθυντής µιας εταιρείας είναι απατεώνας µε εγκληµατικές προθέσεις, οι
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κανόνες δεν βοηθούν. ∆εν υπάρχει λόγος να ορθώνονται περιττά εµπόδια σε όλες τις έντιµες επιχειρήσεις, ο αριθµός των
οποίων είναι µεγάλος. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό η όποια απόφασή µας να είναι ισορροπηµένη και να ωφελεί το
σύνολο. Επιπλέον, οι επενδυτές πρέπει να επιµένουν στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση. Το καλύτερο µέσο για την
εφαρµογή του συνόλου των µέτρων που συζητούµε τώρα είναι, παρ� όλα αυτά, η αγορά. Η άσκηση πίεσης από τους
επενδυτές αποτελεί συχνά το καλύτερο κίνητρο για να κινούνται οι επιχειρήσεις στην ατραπό της αρετής. Εν γένει,
λοιπόν, βρισκόµαστε σε καλό δρόµο. Πρέπει απλώς να επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας και να ταξιδέψουµε µε λίγο
µεγαλύτερη ταχύτητα προς τον προορισµό µας.
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Ribeiro (GUE/NGL). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, το οικονοµικό σκάνδαλο της Parmalat αποτελεί άµεση επίπτωση του
οικονοµικού µονεταρισµού. Αυτός ο µονεταρισµός είναι σαφώς υπερβολικός δεδοµένου ότι η παραγωγή και η εµπορία
προϊόντων για την κάλυψη των υλικών αναγκών των πληθυσµών καταπνίγονται από την κερδοσκοπική πληµµυρίδα των
διεθνών οικονοµικών υψηλού επιπέδου. Εν τω µεταξύ, η ανεπίσηµη οικονοµία ανθεί, παράλληλα µε τη στροφή της
οικονοµίας σε εγκληµατικές πρακτικές, µια κατάσταση κατά την οποία οι αδιαφανείς συναλλαγές καθίστανται σταδιακά
κυρίαρχες, εις βάρος της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης.

Αυτό το σκάνδαλο αποτελεί ένα επιπλέον παράδειγµα των ολέθριων επιπτώσεων της απορύθµισης της αγοράς και της
ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Η Parmalat χρησιµοποίησε όλα τα γνωστά κόλπα: οργανώσεις σε
φορολογικούς παραδείσους, οφέλη από ειδικές υπεράκτιες ρυθµίσεις, κερδοσκοπικά αµοιβαία κεφάλαια και πλαστά
έγγραφα και τιµολόγια. Έτσι καλύφθηκαν τα κενά στα οικονοµικά της επιχείρησης και τα ίχνη µέσω της ύπαρξης
περίπλοκων δοµών και πολλών θυγατρικών επιχειρήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών στους τοµείς των οµολόγων και
των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, µε τη βοήθεια διεθνών τραπεζών, συγκαλύψεων από πλευράς διεθνών εταιρειών
λογιστικού ελέγχου και οργανισµών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι εξέδιδαν θετικές αξιολογήσεις.
Χιλιάδες θέσεις εργασίας τέθηκαν σε κίνδυνο, στις τριάντα και περισσότερες χώρες στις οποίες ανέπτυσσε
δραστηριότητες η Parmalat, προκαλώντας τεράστιες δυσκολίες στους χιλιάδες παραγωγούς γάλακτος που ήταν
εξαρτηµένοι από την εν λόγω εταιρεία.

Η περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν είναι µεµονωµένη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων µόλις ετών, εκδηλώθηκε µια σειρά
οικονοµικών σκανδάλων �στις εταιρείες Enron, WorldCom και Merck, στις Ηνωµένες Πολιτείες· στις Crédit Lyonnais,
Vivendi, Ahold, Kirch, Marconi και Equitable Life σε κράτη µέλη της ΕΕ� τα οποία είχαν ολέθριες κοινωνικές και
οικονοµικές επιπτώσεις.

∆εδοµένου ότι το θέµα αφορά τη λειτουργία οικονοµικών προτύπων, το ζητούµενο είναι η αύξηση της αυστηρότητας και
η ενίσχυση των ελέγχων των οικονοµικών παραγώγων, µε την αντικατάσταση µηχανισµών οι οποίοι είναι αποτέλεσµα και
έχουν ως λόγο ύπαρξης την κερδοσκοπία. Πρέπει να ενισχυθούν οι διεθνείς προσπάθειες για την κατάργηση των
φορολογικών παραδείσων και τον περιορισµό των υπεράκτιων επιχειρήσεων. Απαιτούνται οικονοµικά µέσα για τον
έλεγχο των κινήσεων κεφαλαίου, όπως η θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων φορολόγησης των κερδών από
χρηµατιστηριακές πράξεις. Εκείνο που απαιτείται, ωστόσο, κατεπειγόντως είναι µια επιστροφή στις κεντρικές αξίες της
παραγωγής και της εργασίας. Όσο σηµαντικά και αν είναι τα προβλήµατα των µετόχων �και είναι όντως σοβαρά� πρέπει
να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των θέσεων εργασίας και στην εγγύηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
καθώς και στη διασφάλιση του δικαιώµατός τους στην ενηµέρωση, τη διαβούλευση και τη συµµετοχή. Στην περίπτωση
της Parmalat, πρέπει να εξετασθούν άµεσα οι δυνατότητες παροχής αποζηµιώσεων για τους παραγωγούς γάλακτος που
επλήγησαν.

Θα ήθελα να επισηµάνω την αρνητική συµβολή της ΕΕ όσον αφορά τον οικονοµικό µονεταρισµό και, συγκεκριµένα, το
σχέδιο δράσης σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, το οποίο ενθαρρύνει την απορύθµιση, την ελευθέρωση και
την ολοκλήρωση των αγορών κεφαλαίου παράλληλα µε την αποδιάρθρωση των κανόνων προφύλαξης και των ελεγκτικών
µηχανισµών. Μου προξενεί ανησυχία, κύριε Επίτροπε, η δήλωσή σας ότι η βιαστική και χωρίς επαρκή µελέτη νοµοθεσία
ενδέχεται να επιτείνει, αντί να επιλύσει, τα προβλήµατα των συστηµάτων ρύθµισης που καταδεικνύουν υποθέσεις
µεγάλης έκτασης, όπως της Enron και της Parmalat. Παρά τις ιδεολογικές σας ανησυχίες και τη διστακτικότητά σας ως
προς την ανάληψη κινδύνων, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τις αποδείξεις που έχουµε µπροστά στα µάτια µας, ούτε την
επείγουσα ανάγκη αποτελεσµατικής αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων.
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Jonckheer (Verts/ALE). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θέλω να ασχοληθώ επί µακρόν µε το δράµα της
εταιρείας Parmalat �όγδοης µεγαλύτερης εταιρείας στην Ιταλία� η οποία, σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις,
κινδυνεύει να στοιχίσει τη θέση τους σε χιλιάδες εργαζοµένους καθώς και περίπου 10 εκατ. ευρώ στον ιταλικό
προϋπολογισµό.

Όπως φαίνεται από τη δήλωσή σας, διαπιστώσατε µόνος σας ότι υπήρχε ένα κοινό ψήφισµα του Κοινοβουλίου σχετικά µε
αυτό το θέµα. Στο πλαίσιο των διαφόρων πρωτοβουλιών που ανακοινώνετε ή που βρίσκονται στο στάδιο της
προετοιµασίας, θα ήθελα να σας ακούσω να µιλάτε περισσότερο για την ευθύνη που θα χρειαστεί να αναλάβετε ως
Επίτροπος και να σας ζητήσω να µας ενηµερώσετε εάν οι προτάσεις οδηγιών που ετοιµάζετε σάς φαίνονται επαρκείς και
στο ύψος των περιστάσεων σχετικά µε όσα διακυβεύονται, ειδικά ως προς δύο σηµεία. Καταρχάς, θα ήθελα, σε σχέση µε
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τη φιλελεύθερη συνάδελφο, την κ. Riis-Jørgensen, να υπογραµµίσω ότι οι κανόνες χρειάζονται επειδή υπάρχουν
απατεώνες. Εάν όλοι οι άνθρωποι ήταν τίµιοι δεν θα υπήρχε ανάγκη για κανόνες. Οι κανόνες είναι αναγκαίοι λόγω των
απατεώνων, και οι κανόνες ισχύουν για όλους.

Εάν πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε οδηγίες ως νοµοθετικό µέσο, χρειαζόµαστε περιόδους µεταφοράς στα εθνικά δίκαια
εξαιρετικά βραχείες, και πρέπει να εξασφαλίσουµε πως όλα τα κράτη µέλη µεταφέρουν σωστά αυτές τις οδηγίες. Ανά
τακτά διαστήµατα ενός έτους ή ενάµισι έτους, οι ίδιες οι υπηρεσίες σας καταρτίζουν εκθέσεις αξιολόγησης για τη
στρατηγική της εσωτερικής αγοράς και δεν χάνουν την ευκαιρία να σηµειώσουν πως αρκετές οδηγίες δεν µεταφέρονται
στις εθνικές νοµοθεσίες. Σας ερωτώ, λοιπόν, εάν, για θέµατα σαν αυτά που συζητούµε, θα ήταν αναγκαίες νοµοθετικές
ρυθµίσεις άµεσα εφαρµοστέες στα κράτη µέλη και χωρίς σηµαντικές καθυστερήσεις µεταφοράς. Αλλιώς, υπάρχει ο
κίνδυνος, µέσα σε ένα χρόνο, ίσως δύο, να ξαναβρεθούµε στην ίδια κατάσταση. Και επ� αυτού, εκτιµώ ότι η ευθύνη σας
και η ευθύνη του σώµατος των Επιτρόπων συνδέεται άµεσα µε την επιλογή του νοµοθετικού µέσου.

Περνάω τώρα στον δεύτερο προβληµατισµό µου και πρέπει να πω πως και πάλι λυπάµαι που δεν είναι παρόν το
Συµβούλιο �δεν καταλαβαίνω γιατί το Συµβούλιο κάποιες στιγµές είναι παρόν και κάποιες όχι� γιατί έχω ήδη θέσει ένα
ερώτηµα στην ιρλανδική Προεδρία σχετικά µε το τι προτίθεται να κάνει σε αυτόν τον τοµέα. Στο πλαίσιο της Επιτροπής
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, ο Υπουργός Οικονοµικών µου απάντησε αόριστα, λέγοντας πως εάν κάποιοι
θέλουν να κάνουν απάτες, είναι δύσκολο να τους σταµατήσουµε, άποψη που, προφανώς, δεν συµµερίζοµαι.

Σε σχέση µε τα υπεράκτια κέντρα, κύριε Επίτροπε, γιατί να µην θέσουµε το θέµα µιας αποτελεσµατικής διεθνούς
ρύθµισης στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ; Πράγµατι, το θέµα άπτεται τόσο του διεθνούς εµπορίου όσο και
των κινήσεων των κεφαλαίων. Μια σειρά χωρών ζητούν νέους κανόνες στον ΠΟΕ για θέµατα χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών. ∆εν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση �το Συµβούλιο και η Επιτροπή� θα µπορούσαν να ανοίξουν τη
συζήτηση αυτή στον ΠΟΕ, όπου υπάρχουν δεσµευτικές διατάξεις; Εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της Οµάδας ∆ιεθνούς
Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο των επιτροπών των Ηνωµένων Εθνών, συζητούµε το
πρόβληµα της ρυθµιστικής κάλυψης των υπεράκτιων κέντρων και, για να το πούµε απλά, της κατάργησης των
φορολογικών παραδείσων. ∆εν θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα να προχωρήσουµε πιο γρήγορα ή µήπως πρέπει να
περιµένουµε άλλα δέκα οικονοµικά σκάνδαλα;

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εδώ έχουµε, κατά την άποψή µου, µια µοναδική ευκαιρία να αποδείξουµε στους
ευρωπαίους πολίτες πόσο χρήσιµη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπόθεση της Parmalat είναι πραγµατικά σκανδαλώδης
και σκανδαλώδες είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές αρχές δεν δραστηριοποιούνται περισσότερο και πιο γρήγορα, κάτι που
θα σας παρότρυνα να κάνετε.
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Muscardini (UEN). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως η υπόθεση Cirio στην Ιταλία και η υπόθεση Enron στις
Ηνωµένες Πολιτείες ή άλλες ανάλογες υποθέσεις στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, η υπόθεση Parmalat είναι δείγµα
της κρίσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τους πολυεθνικούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, στη βάση της οποίας
βρίσκεται το τεράστιο και ολέθριο χάσµα µεταξύ της πραγµατικής οικονοµίας και της κερδοσκοπικής φούσκας: ένας
πλασµατικός πλούτος υπό τη µορφή χαρτιού που υπερβαίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον πραγµατικό πλούτο που βασίζεται
στην παραγωγή και στις επενδύσεις.

Ένα άλλο κοινό στοιχείο των υποθέσεων αυτών είναι ο ελλιπής ή ανεπαρκής έλεγχος από τα αρµόδια όργανα: κεντρικές
τράπεζες, επιτροπές ελέγχου των χρηµατιστηρίων, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, επαγγελµατικούς οργανισµούς ελέγχου.
∆εν είναι τυχαίο ότι όταν οι φορείς αυτοί τίθενται εν αµφιβόλω από τους επενδυτές ή τις οργανώσεις των καταναλωτών,
όλοι επαναλαµβάνουν τον ίδιο ισχυρισµό, ότι δηλαδή «εµείς δεν γνωρίζαµε την πραγµατική κατάσταση, δεν είχαµε ιδέα
για την απάτη». Ή οι φορείς αυτοί ψεύδονται ή οι κανόνες ελέγχου είναι τόσο ελαστικοί �και, άρα, ελάχιστα ακριβείς�
ώστε η ερµηνεία τους να επιτρέπει την υλοποίηση σοβαρότατων περιπτώσεων απάτης. Αυτό πραγµατοποιείται, σε πρώτη
φάση, από τους επενδυτές/αποταµιευτές, µε τη συναίνεση ίσως των ίδιων των τραπεζών, όπως αναφέραµε εξάλλου σε
αρκετές ερωτήσεις σχετικά µε το πρόβληµα της χρηµατιστηριακής φούσκας. ∆υστυχώς, παρότι µιλήσαµε για αυτήν πολύ
πριν εκραγεί, τα ευρωπαϊκά όργανα δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή επί του θέµατος.

Αναφέροµαι στη συναίνεση, δεδοµένου ότι ένα ακόµη στοιχείο που προκύπτει από αυτές τις περιπτώσεις είναι η
σύγκρουση συµφερόντων που ταλανίζει τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, πάντα εις βάρος των επενδυτών. Προκειµένου να
αντιµετωπίσουµε την ανεπάρκεια των κανόνων µας, καταθέσαµε τις προηγούµενες εβδοµάδες ένα ψήφισµα στην
Επιτροπή, µε το οποίο την καλέσαµε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αρµόδιων
φορέων και οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών, µε στόχο την προστασία
των επενδυτών, καθώς και να αξιολογήσει τη δυνατότητα εναρµόνισης των ισχυόντων κανονισµών ώστε να διασφαλίζεται
η εφαρµογή των αρχών δεοντολογίας, βάσει των οποίων οι ελεγκτές δεν πρέπει να είναι µισθωτοί εκείνων τους οποίους
ελέγχουν.

Οι διαβόητες υποθέσεις παρανοµίας που επιφέρουν τραγικές συνέπειες στις επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων
αποταµιευτών, µας παρέχουν άλλη µία ευκαιρία να υπερασπισθούµε τους ανεξάρτητους επαγγελµατίες συµβούλους �για
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τους οποίους µιλήσαµε ήδη στο Κοινοβούλιο� και να καλέσουµε την Επιτροπή να µελετήσει τη σκοπιµότητα δηµιουργίας
ενός ευρωπαϊκού µητρώου αυτών των επαγγελµατιών: αφενός για να προσπαθήσουµε να λύσουµε το µεγάλο ζήτηµα της
σύγκρουσης συµφερόντων, περιορίζοντας το µονοπώλιο των τραπεζικών συµβούλων, και αφετέρου για να επιδιώξουµε
µια επαγγελµατική κατάρτιση υψηλής ποιότητας που θα βασίζεται στην ηθική και στην αποδεδειγµένη εµπειρία στον εν
λόγω τοµέα.

Ζητούµε να ληφθούν µέτρα για την υποστήριξη των εργαζοµένων της Parmalat �και για την αποζηµίωση των επενδυτών
που εξαπατήθηκαν σε ορισµένες περιπτώσεις δύο φορές � όχι µόνον από την Parmalat, αλλά και από εκείνους που τους
συνέστησαν κάποιες επενδύσεις. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιµετωπίσει σοβαρά κάποιες νέες,
δυνητικά καταστροφικές συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει το τεράστιο χάσµα µεταξύ της πραγµατικής οικονοµίας και
της χρηµατοπιστωτικής οικονοµίας. Όσο δεν λαµβάνουµε µέτρα για να µειώσουµε αυτό το χάσµα, οι κίνδυνοι θα
ελλοχεύουν.
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Borghezio (NI). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, η σύσταση εξεταστικής επιτροπής, την οποία ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
θα µας παράσχει τα αναγκαία εκείνα στοιχεία που δεν εκφράζονται µε επάρκεια στην πρόταση ψηφίσµατος, καθώς και
συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τα αναγκαία µέσα, ώστε να µην επαναληφθούν υποθέσεις, όπως αυτή
της Parmalat.

Πιστεύουµε ότι η Parmalat Finance µε έδρα το Ρότερνταµ της Ολλανδίας εξέδωσε 5 δισεκατοµµύρια οµολογίες για
λογαριασµό µιας εταιρείας µε πολύ µικρό κεφάλαιο, λίγων χιλιάδων ευρώ. Στην πραγµατικότητα, δεν επρόκειτο για
πραγµατικές οµολογίες, αλλά για γραµµάτια εις διαταγή, τα οποία κάποιες τράπεζες �συµπεριλαµβανοµένων και κάποιων
πολύ γνωστών� συνέστησαν στους πελάτες τους από τα γραφεία τους, αποκρύπτοντας την πραγµατική τους φύση, που
ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αγνοούν.

Όσον αφορά την καλύτερη ενηµέρωση των επενδυτών, πρέπει να θεσπίσουµε συγκεκριµένους κανόνες: τα έντυπα πρέπει
να περιέχουν συνοπτική περιγραφή του προϊόντος. Εµείς ζητήσαµε να περιλαµβάνουν επίσης έκθεση σχετικά µε τον
συντελεστή κινδύνου, αλλά και να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της οµολογίας � στοιχείο που δεν προβλέπεται
σήµερα.

Εκκρεµεί επίσης το ζήτηµα των αποζηµιώσεων. Είναι µάταιο να κλαίµε κατόπιν εορτής. Αντιθέτως, θα πρέπει να
εξετάσουµε τον τρόπο που θα ανακτήσουµε τα αποσπασθέντα ποσά και να παρέχουµε συγκεκριµένες εγγυήσεις στους
αποταµιευτές σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Γιατί οι τράπεζες να µην είναι άµεσα και έµµεσα
υπεύθυνες, από τη στιγµή που σύστηναν την αγορά οµολόγων χωρίς αξία ακόµη και λίγο πριν από την πτώχευση; Στις
συνελεύσεις των εταιρειών οι µέτοχοι µπορούν να διαδραµατίσουν ρόλο ελέγχου. Επειδή, όµως, οι έλεγχος αυτός είναι
αποτελεσµατικός, πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτική δηµοσίευση των πρακτικών στο ενηµερωτικό δελτίο, όσον
αφορά το µέτρο που εξετάζει η συνέλευση.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι δικαστές αντιµετωπίζουν ήδη µεγάλες δυσκολίες στην ανάκτηση των χρηµάτων, για
παράδειγµα από τις αµερικανικές τράπεζες, επειδή στην Αµερική οι κανόνες προβλέπουν σήµερα την προνοµιακή
µεταχείριση των αµερικανών πιστωτών. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να υπάρξει πραγµατική αµοιβαιότητα µεταξύ
Ευρώπης και Ηνωµένων Πολιτειών στις διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων από
δραστηριότητες οικονοµικού εγκλήµατος.

Σε µια δηµοκρατική οικονοµία που επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων, γιατί να µην προβλέπεται η
υποχρεωτική εκπροσώπηση των εργαζοµένων-µετόχων στα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων εταιρειών µε
αντιπροσώπους οι οποίοι θα φέρουν και καθήκοντα ελέγχου;
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Villiers (PPE-DE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ακούσαµε, η υπόθεση της Parmalat ήταν µια καταστροφή για τους
υπαλλήλους της εταιρείας, για τους επενδυτές, για τους αποταµιευτές, για τους πιστωτές της, για τους πελάτες της, καθώς
επίσης και για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Έχουµε καθήκον, ως νοµοθέτες και υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών
αποφάσεων, να εξετάσουµε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση και να
προσπαθήσουµε να αποτρέψουµε την επανάληψη παρόµοιων καταστροφών.

Πώς µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι αυτού του είδους οι εγκληµατικές συµπεριφορές θα αποκαλύπτονται πριν
καταλήξουν σε καταστροφές τεραστίων διαστάσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Parmalat, πριν δηλαδή
συνεχιστούν επί σειρά ετών, όπως συνέβη προφανώς στην Parmalat; Απευθύνω έκκληση στο Σώµα να φροντίσουµε η
απάντησή µας να είναι ανάλογη, να είναι συνετή και να αντιµετωπίζει τα πραγµατικά γεγονότα κατά τρόπο αµερόληπτο,
να προχωρήσουµε σε λεπτοµερή ανάλυση των όσων συνέβησαν, των λαθών που έγιναν �εάν ισχύει κάτι τέτοιο� ως προς
το ρυθµιστικό σύστηµα, και του πώς µπορούµε να βελτιώσουµε το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο προκειµένου να
προσπαθήσουµε να αποτρέψουµε την επανάληψη περιπτώσεων όπως της Parmalat.
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Μπορούµε να είµαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από την εκδήλωση του σκανδάλου
Parmalat διότι, όπως αναφέρθηκε από ορισµένους, σκάνδαλα έχουν σηµειωθεί σε ολόκληρο τον κόσµο. Η περίπτωση της
εταιρείας Enron είναι η µεγαλύτερη, αλλά υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που ήταν αρκετά αφελείς ώστε να πουν ότι «εντάξει, το σκάνδαλο µε την Enron συνέβη στις ΗΠΑ,
αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουµε τέτοια προβλήµατα». Εάν είχαν πει κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι θα
αισθάνονται µάλλον ανόητοι αυτήν τη στιγµή, αλλά δεν ήταν αυτή η γενικότερη αντίδραση εδώ και στα κράτη µέλη
ενόψει της κρίσης που προέκυψε λόγω της Enron. Είδαµε τι συνέβη και αντιδράσαµε. Αυτό θα µας βοηθήσει, διότι έχουµε
προετοιµάσει το έδαφος για να προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε ένα παρόµοιο καταστροφικό συµβάν στο εσωτερικό
της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφεραν πολλοί οµιλητές, πρέπει να εξετάσουµε τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι επαγγελµατίες �τραπεζίτες,
ελεγκτές, οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας� που εµπλέκονται στην υπόθεση της Parmalat, για να
εξετάσουµε εάν υπάρχει κάποιος τρόπος να διασφαλίσουµε στο µέλλον ότι δεν θα εξαπατώνται, ότι θα έχουν τη
δυνατότητα να βοηθήσουν τους αποταµιευτές και τους επενδυτές να εντοπίσουν απάτες αυτού του είδους, καθώς και ότι
θα λειτουργούν βάσει ορθών ρυθµιστικών πλαισίων. Πρέπει επίσης να εξετάσουµε κατά πόσον η περαιτέρω ρύθµιση θα
εξασφαλίσει τη βελτίωση της δυνατότητάς τους να εντοπίζουν απάτες αυτού του είδους. ∆εν πρέπει, όµως, να κάνουµε το
λάθος να προσπαθήσουµε να µετατρέψουµε τους ελεγκτές και τους δικηγόρους, καθώς και τους οργανισµούς
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, σε αστυνοµικούς, διότι, απλούστατα, κάτι τέτοιο δεν θα απέδιδε.

Πρέπει επίσης να δεχτούµε ότι το είδος προφανούς εγκληµατικής συµπεριφοράς και απάτης που διαπιστώσαµε στην
περίπτωση της Parmalat είναι κάτι που ποτέ δεν µπορεί να εξαλειφθεί πλήρως. Ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσµατικό
και εκτεταµένο µπορεί να είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο που διαθέτουµε, πάντοτε θα υπάρχουν απατεώνες και εγκληµατίες
οι οποίοι θα παραβαίνουν τους κανόνες. Πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας στη βελτίωση της τήρησης των κανόνων
και των ρυθµίσεων που διαθέτουµε.

Από πολλές απόψεις, αυτό είναι ένα ζήτηµα που αφορά τα κράτη µέλη. Πρέπει να αφιερώσουν πολύ περισσότερους
πόρους στις αστυνοµικές τους δυνάµεις, ιδίως σε εκείνες που στρέφονται συγκεκριµένα κατά του οικονοµικού
εγκλήµατος. Αυτό είναι ένα από τα σηµαντικότερα διδάγµατα που µπορούµε να αντλήσουµε από την υπόθεση Parmalat.
∆εν είναι αναγκαίο να θεσπίσουµε µια ολόκληρη σειρά νέων ρυθµίσεων, οι οποίες µπορεί στο τέλος να µετατραπούν
απλώς σε επιβάρυνση για τον µεγάλο αριθµό των παραγόντων της αγοράς που είναι απολύτως έντιµοι. Χρειαζόµαστε
περισσότερη συνεργασία µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών αρχών µας, και όχι µια ενιαία ρυθµιστική αρχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη µέλη πρέπει να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στην καταπολέµηση του οικονοµικού
εγκλήµατος και στη διάθεση µιας µεγάλης, αποτελεσµατικής αστυνοµικής δύναµης για την επίτευξη αυτού του στόχου
στο µέλλον.
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Berès (PSE). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, µετά την υπόθεση Enron �και αυτό είναι ένα
σηµείο στο οποίο συµφωνώ µε την κ. Villiers� πολλοί στην Ευρώπη σκέφτηκαν πως τέτοιου είδους υποθέσεις
χαρακτηρίζουν τον αµερικανικό καπιταλισµό, αλλά όχι τον ευρωπαϊκό. Λοιπόν, η υπόθεση Parmalat, απέδειξε ότι
παρόµοιες στρεβλές εξελίξεις δεν είναι ξένες προς τον ευρωπαϊκό καπιταλισµό του 21ου αιώνα. Στην πραγµατικότητα,
έχουµε µπροστά µας ένα γεγονός µε επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την υπόθεση Parmalat και αφορούν την
προσαρµογή των µέσων τα οποία, στην πραγµατικότητα, δεν έχουµε αλλάξει ως προς την ουσία τους από τον 19o αιώνα,
ενώ η φύση του καπιταλισµού, από τη µεριά της, έχει αλλάξει πολύ. Στον 19ο αιώνα, το κεφάλαιο και το εργατικό
δυναµικό ήταν οι αντιµαχόµενες δυνάµεις στις επιχειρήσεις. Έκτοτε, το κεφάλαιο έχει διασκορπιστεί και έχει ανακαλύψει,
υποδεικνύοντας µεγάλο βαθµό ευφυΐας, χίλιους και έναν τρόπους να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στο µεταξύ, δεν
υπάρχει ευρωπαϊκή ή παγκόσµια αγορά για το εργατικό δυναµικό, το οποίο συνεχίζει να στηρίζεται µόνο στη δύναµή του.

Αντιµετωπίζουµε τέσσερα µεγάλα προβλήµατα: το ζήτηµα των φορολογικών παραδείσων, το ζήτηµα του τρόπου µε τον
οποίο οργανώνεται το κεφάλαιο, το ζήτηµα της αποσύνδεσης της χρηµατοδότησης από την παραγωγή και τέλος το ζήτηµα
του τι θα απογίνουν οι µισθωτοί και οι άλλοι εργαζόµενοι. Τίποτα λιγότερο από αυτά. Από αυτή την άποψη, σας
ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για τις προτάσεις σας, γιατί αποτελούν έναν µικρό σπόρο που φυτεύεται στον µακρύ δρόµο
της χάραξης ρυθµιστικού πλαισίου για τον παγκόσµιο καπιταλισµό. Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να υπογραµµίσω δύο ή
τρεις δυσκολίες που προκύπτουν, κατά την άποψή µου, από τις προτάσεις σας. Νοµίζω πως δεν συµµερίζεστε την άποψη
της κ. Villiers, σύµφωνα µε την οποία για να δηµιουργήσουµε ρυθµιστικό πλαίσιο για τον καπιταλισµό θα αρκούσε να
βάλουµε έναν αστυνοµικό πίσω από κάθε τραπεζίτη. Εγώ προσωπικά συµφωνώ µαζί της σε ένα σηµείο: θα υπάρχουν
πάντα απατεώνες. Απατεώνες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και µε τον ίδιο
τρόπο απατεώνες υπάρχουν στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, ο οποίος δεν θα απαλλαγεί ποτέ από αυτούς. Το θέµα είναι
να µην τους τείνουµε και χέρι βοηθείας. Προς το παρόν, ο σύγχρονος καπιταλισµός λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο που
προσφέρει «σανίδα σωτηρίας» στα κακά παιδιά του χρηµατοοικονοµικού κόσµου. Αυτές οι «σανίδες σωτηρίας» παίρνουν
τη µορφή των φορολογικών παραδείσων, των φορολογικών απατών και των ακατανόητων δοµών του κεφαλαίου. Αυτό
που οφείλουµε να καταπολεµήσουµε είναι το ακατανόητο των δοµών, το οποίο µας εµποδίζει να συλλάβουµε τους
ενόχους. Γι� αυτό πρέπει µε αποφασιστικότητα να καταπολεµήσουµε τους φορολογικούς παραδείσους, ασκώντας ακόµα
περισσότερες πιέσεις, χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή µας είτε πρόκειται για εµπάργκο είτε για
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µποϊκοτάζ. Εάν µια χώρα µποϊκοτάρεται επειδή δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, γιατί να µην µποϊκοτάρουµε µιαν
άλλη χώρα επειδή συγκαλύπτει ύποπτες καπιταλιστικές κινήσεις; Μου φαίνεται ότι αξίζει τον κόπο να το σκεφτούµε.

Και έπειτα, εάν θέλουµε πραγµατικά να φτάσουµε στη διαφάνεια, τότε πρέπει να δώσουµε δικαίωµα γνώµης σε εκείνους
που µπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Η αλήθεια είναι πως δεν µπορείτε να φιλοδοξείτε να ρυθµίσετε καλύτερα τη
λειτουργία των επιχειρήσεων χωρίς να δώσετε περισσότερο βάρος στη φωνή των µισθωτών και των άλλων εργαζοµένων.
Αυτό ισχύει και για τη συζήτηση που είχαµε για την έκθεση του κ. Κατηφόρη σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας και επίσης για το θέµα των εξαγορών, για τα οποία το Σώµα µας έχει διεξάγει συζήτηση,
και δεν πρέπει να ξεχνάµε το θέµα των διοικητικών συµβουλίων των επιχειρήσεων. Επ� αυτού, µου φαίνεται, κύριε
Επίτροπε, ότι το κείµενο που µας υποβάλατε σχετικά µε τη διοίκηση των επιχειρήσεων παραµένει πολύ λίγο σε σχέση µε
αυτά που χρειαζόµαστε.

Εν κατακλείδι, θέλω να υπενθυµίσω πως η ζωή των επιχειρήσεων είναι κάτι πολύ σηµαντικό για να το αφήνουµε µόνο
στα χέρια των οικονοµολόγων και των χρηµατιστών.
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Calò (ELDR). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, η υπόθεση Parmalat δεν µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί εύκολα, επειδή δεν είναι
απόλυτα κατανοητές οι ευθύνες και οι σύνθετοι και αµφιλεγόµενοι µηχανισµοί που την επέτρεψαν. Είναι πολύ λίγο να το
θεωρήσουµε απλώς ένα ιταλικό σκάνδαλο. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια διεθνή υπόθεση µε µεγάλες προεκτάσεις, στην
οποία εµπλέκονται σηµαντικές τράπεζες διεθνούς κύρους.

Αντιθέτως είναι πολύ σαφείς οι ζηµίες που υπέστησαν οι επενδυτές. Αυτούς πρέπει να αναλογισθούµε, µελετώντας και
ευνοώντας την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων, όπως συγκεκριµένες µορφές ασφάλισης, ικανές να αποζηµιώσουν τους
µικροεπενδυτές που εµπλέκονται στην πτώχευση. Η µεγαλύτερη οικονοµική και λογιστική απάτη που σηµειώθηκε ποτέ
στην Ευρώπη �όπως χαρακτηρίστηκε� ανέδειξε µε δραµατικό τρόπο την απουσία αυστηρών και αποτελεσµατικών
κανόνων ικανών να αποτρέψουν φαινόµενα παραποίησης του ισολογισµού των εταιριών, τα οποία, δυνάµει ενός
πρόσφατου ιταλικού νόµου, έχουν πάψει να συνιστούν ποινικά κολάσιµες πράξεις. Σε µια ενιαία αγορά, όπως η
ευρωπαϊκή, όπου οι Συνθήκες ορίζουν την εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής περί ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων,
εµπορευµάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, είναι αναγκαία η παρέµβαση της Επιτροπής για να προστατεύσει περισσότερο
τους ευρωπαίους πολίτες από απάτες αυτού του τύπου, µε κοινοτικά µέτρα που µπορούν να εντείνουν την εποπτεία των
ισολογισµών στις εταιρίες της Ένωσης.

Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Η «Ιταλία των Αξιών», υπό την προεδρία του Antonio Di Pietro και συµµετέχοντας στην Οµάδα
του Κόµµατος των Φιλελευθέρων, ∆ηµοκρατών και Μεταρρυθµιστών ζητεί τη θέσπιση αυστηρών ευρωπαϊκών κανόνων,
ούτως ώστε σε εταιρικό ή ατοµικό επίπεδο να µην επιτρέπεται κανένα είδος παράτυπης οικονοµικής ή χρηµατοπιστωτικής
συνεργασίας µεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα εικοσιπέντε κράτη µέλη και δρουν σε δοµές φορολογικών
παραδείσων στα µη συµµορφούµενα κράτη. Ειδικότερα, ένα αυστηρό και δεσµευτικό από αυτήν την άποψη οικονοµικό
εµπάργκο θα ανάγκαζε όλη τη διεθνή κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ, να υιοθετήσει µια τίµια συµπεριφορά,
ώστε να αποτραπεί η επανάληψη επεισοδίων, όπως αυτά για τα οποία συζητούµε.
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Cauquil (GUE/NGL). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, για χρόνια, η εργοδοσία της Parmalat έπρεπε να χρησιµοποιεί την ίδια
γλώσσα προς τους 36 000 υπαλλήλους της, διασκορπισµένους σε τριάντα χώρες, µε αυτήν που χρησιµοποιούν όλοι οι
εργοδότες προς τους εργαζοµένους τους. Έπρεπε να τους πουν πως ήταν αδύνατον να αυξηθούν οι µισθοί τους, ότι έπρεπε
να µειωθεί ο αριθµός των εργαζοµένων και ότι αυτό έπρεπε να γίνει προς το συµφέρον της αναγκαίας
ανταγωνιστικότητας. Λοιπόν, οι εργαζόµενοι της επιχείρησης αυτής διαπίστωσαν πόσο χυδαία ήταν αυτά τα ψέµατα.
Καταλαβαίνουν πως τους εξαπάτησαν. Σε πόσους µισθούς θα µπορούσε να έχει γίνει αύξηση µε τα 14 δισεκατοµµύρια
ευρώ που υπεξαίρεσε το αφεντικό τους; Πόσες απολύσεις που παρουσιάζονταν ως αναγκαίες θα µπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί;

Το αποκορύφωµα είναι ότι όλοι αυτοί που υπήρξαν συνένοχοι στις υπεξαιρέσεις �οι τράπεζες και οι διοικητικές
υπηρεσίες� θα συνεχίσουν σαν να µην έγινε τίποτα, ενώ οι 36 000 εργαζόµενοι της επιχείρησης διατρέχουν τον κίνδυνο
να χάσουν τα προς το ζην και χιλιάδες µικροί αγρότες γαλακτοπαραγωγοί έχουν υποστεί ζηµίες. Μεταξύ των
επιχειρήσεων, που διατείνεστε ότι είναι και η πλειοψηφία, οι οποίες συµπεριφέρονται ηθικά και τίµια, πόσες ακόµα
Parmalat υπάρχουν που δεν έχουν ακόµη ξεσκεπαστεί; Και, επιπλέον, πώς µπορούµε να το µάθουµε; Πώς θα µπορούσαν
οι πολίτες να διακρίνουν τους απατεώνες εργοδότες από εκείνους που διατείνονται ότι δεν είναι; Και παράλληλα µε τον
ανοιχτό γκανγκστερισµό των αφεντικών της Parmalat και πολλών άλλων, µήπως δεν ασκούν όλες, στην πραγµατικότητα,
οι µεγάλες επιχειρήσεις, αυτού του είδους τον γκανγκστερισµό �νόµιµος, βέβαια σ� αυτήν την περίπτωση� που συνίσταται
στο να κλείνουν ένα εργοστάσιο πετώντας στο δρόµο τους εργάτες του, µόνο και µόνο για να επιτύχουν επιπλέον
προστιθέµενη αξία στο χρηµατιστήριο; Οι νόµοι σας δίνουν στα αφεντικά και στα διοικητικά συµβούλια µια δικτατορική
εξουσία επί των επιχειρήσεων τους.
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Είµαστε υπέρ του να µπορούν οι εργαζόµενοι, οι καταναλωτές και οι πολίτες να ελέγξουν τις επιχειρήσεις, τους
λογαριασµούς τους, τον τρόπο µε τον οποίο βγάζουν κέρδος και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούν αυτό το κέρδος. Η
κοινότητα πρέπει να µπορεί να τους ελέγξει ανά πάσα στιγµή και να απαγορεύει αποφάσεις που αντίκεινται έκδηλα στα
συµφέροντά της. Οι φορολογικοί παράδεισοι δεν βρίσκονται µόνο στις Μπαχάµες. Για να τους καταργήσουµε εδώ στην
Ευρώπη, πρέπει να καταργήσουµε το τραπεζικό και το επιχειρηµατικό απόρρητο.
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Frassoni (Verts/ALE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάγκη της Ευρώπης για άµεση
δράση είναι εξέχουσας και κοµβικής σηµασίας, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα όργανά µας είναι πράγµατι σε θέση να
ερµηνεύσουν τις ανάγκες των πολιτών. Η διαδικασία πρέπει να είναι εµφανής σε όλους και αποτελεσµατική. Επίτροπε
Bolkestein, είναι σαφές ότι δεν είµαστε Ηνωµένες Πολιτείες και ότι οι δυνατότητές µας για δράση είναι πιο
περιορισµένες, επειδή περιστέλλονται από τις εθνικές αντιπαλότητες και τα διάφορα δικαιώµατα αρνησικυρίας, ιδίως
στους τοµείς που µας απασχολούν αυτήν τη στιγµή.

Ωστόσο, κατά την άποψή µας, στην περίπτωση της Parmalat υπάρχει ένα περιθώριο δράσης που πρέπει να εκµεταλλευθεί
η Επιτροπή. Πρέπει να βαδίσουµε ουσιαστικά προς τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν ήδη υποδειχθεί. Πρώτον, η
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις όσον αφορά τη συµπεριφορά των εταιρειών, όταν αυτές δρουν στους
επονοµαζόµενους φορολογικούς παραδείσους, προκειµένου να κρύψουν τα παράνοµα έσοδά τους. Πιστεύουµε ότι
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κοινοτική νοµοθεσία στην προσπάθειά µας να περιορίσουµε και να εµποδίσουµε τη
δράση αυτή, καθώς αυτή ήταν µία από τις κύριες αιτίες που προκάλεσαν την υπόθεση Parmalat. Αυτό, Επίτροπε
Bolkestein, υπερβαίνει κατά πολύ µια πρόταση περί νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων. Πολύ φοβούµαι ότι η Επιτροπή,
επιδιώκοντας να σταθεί πράγµατι στο πλευρό των καταναλωτών και των επενδυτών, ειδικά αυτήν την τόσο ασταθή �από
πολιτικής άποψης� περίοδο, θα όφειλε να διατυπώσει µια πρόταση η οποία να τους υπερασπίζεται και η οποία,
επαναλαµβάνω, να υπερβαίνει κατά πολύ τις προτάσεις που παρουσιάσθηκαν σήµερα.

∆εύτερον, θα ήθελα να ακούσω από τον Επίτροπο Bolkestein κάποιες προτάσεις που θα πείσουν τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελέγχουν αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, που έχουν πρόσβαση σε αυτούς ή που έχουν
ιδιαίτερα ελαστικές νοµοθεσίες επί του θέµατος, να αλλάξουν τακτική.

Τρίτον, επαναλαµβάνω την ερώτηση του συναδέλφου κ. Jonckheer: ποια είναι η άποψη του Επιτρόπου Bolkestein σχετικά
µε την παρουσίαση της θέσης της ΕΕ επί των θεµάτων αυτών στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου;
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Angelilli (UEN). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, όπως επεσήµαναν ήδη οι συνάδελφοί µου, η πτώχευση της πολυεθνικής Parmalat
ήταν για την Ιταλία ένα πολύ σοβαρό πλήγµα το οποίο επηρέασε χιλιάδες ιταλούς µικροαποταµιευτές και ενδέχεται να
θέσει σε κίνδυνο τη χρηµατοπιστωτική αξιοπιστία και να προκαλέσει στο µέλλον µια ευρύτερη δυσπιστία των διεθνών
επενδυτών προς τη χώρα µας.

Μία από τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την κατάρρευση ήταν, καταρχάς, η έγκριση των παραποιηµένων ισολογισµών
του οµίλου Parmalat στην οποία προέβη µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες λογιστικού ελέγχου, η οποία απέκρυψε την
πραγµατική περιουσιακή κατάσταση της εν λόγω εταιρείας. Είναι επίσης σαφές ότι και άλλα όργανα ελέγχου �όπως η
Τράπεζα Ιταλίας και η Consob� δεν προέβησαν δεόντως και εγκαίρως στους αναγκαίους ελέγχους. Κάποια από τα
γνωστότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής αγοράς, τόσο ιταλικά όσο και ευρωπαϊκά,
φαίνεται ότι έχουν εµπλακεί στην υπόθεση, έχοντας εκδώσει ανεξέλεγκτο αριθµό αναλογιών που δεν µπορούν να
εξοφληθούν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η υπόθεση Parmalat χαρακτηρίσθηκε ως η ευρωπαϊκή Enron, παρότι στην πραγµατικότητα
είναι πιο σοβαρή από το αµερικανικό σκάνδαλο, καθώς το αµερικανικό ΑΕγχΠ είναι κατά πολύ ανώτερο του ιταλικού.

Ως γνωστόν, η πτώχευση της Parmalat αποτελεί δυστυχώς µόνο την τελευταία µιας µακράς σειράς ανάλογων υποθέσεων
που συνέβησαν σε όλη την Ευρώπη. Τι µπορούν λοιπόν να περιµένουν οι ιταλοί και οι ευρωπαίοι πολίτες που συχνά
πέφτουν θύµατα αυτού του οικονοµικού τυχοδιωκτισµού; Πιστεύω ότι περιµένουν επείγοντα και απτά µέτρα τόσο για την
προστασία των εργαζοµένων στην αλυσίδα Parmalat, εν προκειµένω, όσο και για τη γενικότερη προστασία και
αποζηµίωση των αποταµιευτών που ζηµιώνονται από τέτοιες πτωχεύσεις. Αναµένουν επίσης µέτρα προκειµένου να
αποφευχθούν στο µέλλον ανάλογα φαινόµενα και για να περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των µικροαποταµιευτών σε
κίνδυνο.

Θα ήθελα, εν κατακλείδι, να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου σε δύο τελευταία σηµεία: πιστεύω ότι θα ήταν
σκόπιµη η σύσταση ενός φορέα εποπτείας και ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο �ένα είδος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς� µε δικαίωµα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, υπό τον άµεσο έλεγχο της ΕΚΤ, ώστε να διαπιστώνεται η
αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της κεφαλαιαγοράς για να προστατεύονται οι επενδυτές όσο το δυνατόν καλύτερα.
Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάργηση των φορολογικών παραδείσων µε τη δηµιουργία µιας µαύρης λίστας.
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Della Vedova (NI). � (IT) Επίτροπε Bolkestein, χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες που προαναγγείλατε, όπως και εκείνες που
αναλήφθηκαν πρόσφατα. Πρέπει να σας αναγνωρίσουµε ότι εν µέσω του σκανδάλου Enron είχατε επισηµάνει ότι η
Ευρώπη δεν είναι προστατευµένη από σκάνδαλα αυτού του είδους. Θέλω να διευκρινίσω σε όλους ότι το σκάνδαλο
Parmalat δεν αφορά µια υγιή επιχείρηση που καταστράφηκε από χρηµατοπιστωτικές απάτες· δυστυχώς για την Ιταλία, το
σκάνδαλο Parmalat είναι η περίπτωση µιας σκαιής και ανεπαρκούς επιχείρησης που κάποιοι προσπάθησαν να σώσουν µε
χρηµατοπιστωτικές απάτες.

Σήµερα ορθώς µιλήσαµε πολύ για ελέγχους. Πιστεύω ότι ένα θέµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε είναι ο ρόλος των
Κεντρικών Τραπεζών κάθε χώρας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας έχει έναν θεµελιώδη ρόλο στην καθοδήγηση της
δραστηριότητας των τραπεζών και, µέσω αυτών, στο βιοµηχανικό σύστηµα, καθώς έχει αναλάβει αρµοδιότητες σε θέµατα
ανταγωνισµού και ελέγχου των µονοπωλίων. Πιστεύω ότι πρόκειται για µια ανωµαλία που πρέπει να αποκατασταθεί και
για την οποία πρέπει να λάβουν µέτρα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Επιτροπή και το Συµβούλιο.

Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να ενεργήσουµε πολύ προσεκτικά στη θέσπιση ελέγχων και κυρώσεων ως αντίδραση στην
υπόθεση Parmalat. Είναι πολύ σωστό να ενταθούν οι έλεγχοι, αλλά δεν πρέπει να θέσουµε ανέφικτους περιορισµούς σε
µια χρηµατοπιστωτική αγορά που είναι ζωτικής σηµασίας για την ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης αναζητούµε
κυρώσεις οι οποίες θα χρησιµεύσουν ως µέσο για την αποτροπή συµπεριφορών εξαπάτησης, όπως και οι έλεγχοι·
ειδικότερα, βάσει του άρθρου 153 της Συνθήκης θα πρέπει να παράσχουµε στους καταναλωτές ένα σηµαντικό όργανο, τη
συλλογική αγωγή, που θα χρησίµευε ως µέσο για την αποτροπή συµπεριφορών εξαπάτησης από όπου και εάν
προέρχονται.
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Lehne (PPE-DE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, µετά την υπόθεση της Enron και της Worldcom τώρα την
έπαθε µε την Parmalat και η Ευρώπη. Τι να κάνουµε, παντού υπάρχουν εγκληµατίες. ∆εν υπάρχουν µόνο καλοί
άνθρωποι, υπάρχουν και κακοί και για την αντιµετώπισή τους φτιάξαµε νόµους. ∆υστυχώς, συµβαίνει οι κακοί άνθρωποι
να τους παραβαίνουν. Γι� αυτό, δεν πιστεύω ότι έχει τώρα νόηµα να επινοήσουµε εκ νέου τον τροχό και να εξετάσουµε
και πάλι µήπως θα πρέπει να απαγορεύσουµε ξανά αυτά τα πράγµατα. Ήταν ήδη απαγορευµένα.

Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να διαπιστώσουµε µε µια σωστή ανάλυση πού υπήρξαν ενδεχοµένως ελλείψεις στα
συστήµατα εποπτείας και τι µπορεί ακόµα να γίνει για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Αισθάνοµαι µεγάλη ευγνωµοσύνη �
ειδικά µετά από τις δηλώσεις του Επιτρόπου και τις γνωστές προτάσεις της Επιτροπής� διότι εδώ στην Ευρώπη, αντίθετα
από ό,τι συµβαίνει στην Αµερική, δεν υπάρχει πρόθεση υπερβολικών αντιδράσεων αλλά επιχειρείται µε µεµονωµένα
µέτρα η βελτίωση της υφισταµένης νοµικής κατάστασης, προκειµένου όχι βέβαια να αποκλείσουµε παρόµοια περιστατικά
στο µέλλον �αυτό δεν γίνεται� αλλά να µειώσουµε τις πιθανότητες να συµβούν. Θεωρώ ότι οι προτάσεις που διατύπωσε η
Χειµερινή Επιτροπή στην δεύτερή της έκθεση στοχεύουν ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Το σχέδιο δράσης της
Επιτροπής για το εταιρικό δίκαιο υιοθετεί στα βασικά σηµεία αυτές τις προτάσεις της δεύτερης χειµερινής έκθεσης. ∆εν
θα ήθελα να αναφερθώ τώρα λεπτοµερειακά σε αυτό, απλά επειδή το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για το εταιρικό δίκαιο
θα αποτελέσει ως γνωστόν αντικείµενο ιδιαίτερης συζήτησης στο πλαίσιο µιας έκθεσης εδώ στο Σώµα.

Θέλω να αναφέρω ως παράδειγµα δύο σηµεία. Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει
τώρα την 8η οδηγία σε εύθετο χρόνο, πιστεύω όµως ότι ανεξάρτητα από τις πολλές καλές ιδέες που περιλαµβάνει, ίσως θα
έπρεπε να εξετάσουµε µήπως µπορούσαµε να κάνουµε κάποια πράγµατα κάπως πιο συνεπή. Θεωρώ δυσάρεστο το
γεγονός ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι δυνατόν οι εταιρίες οικονοµικού ελέγχου να είναι
ταυτόχρονα σύµβουλοι και ελεγκτές µεγάλων εισηγµένων επιχειρήσεων. Η δική µου άποψη είναι πως όποιος συµβουλεύει
δεν πρέπει να ελέγχει και αντίστροφα. Κατά τα άλλα, αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα στις συνθήκες της αγοράς, γιατί η πίτα
θα διατηρούσε το µέγεθός της, απλώς θα µοιραζόταν µε διαφορετικό τρόπο. Υπό αυτό το πρίσµα είναι ασφαλώς
ευχάριστο ότι οι αµερικανικές προτάσεις νοµοθετικού περιεχοµένου θα ισχύουν και για τις διεθνείς εταιρίες οικονοµικού
ελέγχου που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Υπάρχουν άλλοι τοµείς, ως προς τους οποίους µερικές φορές αµφιβάλλω για το εύλογο των προτάσεων της Επιτροπής,
όπως για παράδειγµα όταν ζητείται σε σχέση µε την οδηγία για την διαφάνεια να καθιερωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι
τριµηνιαίες εκθέσεις για τις επιχειρήσεις. Θέλω εδώ να επισηµάνω ότι επιχειρήσεις όπως η Enron, η Worldcom και άλλες
υπέβαλαν τις εν λόγω εκθέσεις, που δυστυχώς ήταν όλες ψευδείς. Έτσι, δεν νοµίζω ότι το µέσον αυτό αποτελεί
πραγµατική βοήθεια. Το ζητούµενο δεν είναι να δηµιουργήσουµε ένα πλεόνασµα ενηµέρωσης, αλλά να λαµβάνουµε τις
αντικειµενικά απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει ο επενδυτής.

Θα ήθελα να τελειώσω µε αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Goebbels (PSE). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στο έργο του «Σύντοµη Ιστορία της
Οικονοµικής Ευφορίας», ο John Kenneth Galbraith αποκήρυσσε την πεποίθηση σύµφωνα µε την οποία � και παραθέτω τα
λόγια του: «οικονοµική επιτυχία και ευφυΐα συµβαδίζουν».
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Η υπόθεση Parmalat είναι τέλειο παράδειγµα αυτής της ρήσης, γιατί ο ιδρυτής της Parmalat φαινόταν να έχει οικονοµική
επιτυχία. Ο χρηµατοοικονοµικός κόσµος, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι πολιτικοί κύκλοι αρκέστηκαν στην επίφαση
της επιτυχίας και ούτε οι ελεγκτές, ούτε οι τραπεζίτες, ούτε οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ούτε
καν οι ιταλικές αρχές δεν αµφισβήτησαν τον ισολογισµό που δηµοσίευσε η Parmalat. Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που
ανέπτυξαν πάνω από όλα την εγκληµατική τους ευφυΐα για να εξαπατήσουν χρηµατοοικονοµικές αγορές που βρίσκονταν
σε κατάσταση ευφορίας έχει γίνει πολύ µακρύς τα τελευταία χρόνια.

Από την Enron µέχρι την Parmalat, είναι ατελείωτες οι φαινοµενικά αξιοπρεπείς επιχειρήσεις που τελικά «µαγείρεψαν»
τους ισολογισµούς τους για να αποφύγουν υποχώρηση στο χρηµατιστήριο. Όλα αυτά τα οικονοµικά σκάνδαλα είναι
καρπός της πεποίθησης που διαδίδεται ευρέως στις αγορές ότι µπορεί κανείς χωρίς ρίσκο να γίνει πολύ πλούσιος σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα. Τώρα, τα µεγάλα κέρδη είναι σε γενικές γραµµές καρπός πολύ µεγάλων ρίσκων και όταν τα
ρίσκα δεν αποδίδουν κέρδη, αλλά ζηµίες, είναι µεγάλος ο πειρασµός να µείνουν προσωρινά κρυφές οι εν λόγω ζηµίες, µε
σκοπό να αποσβεσθούν γρήγορα µε την επίτευξη κέρδους που θα βασίζεται σε ακόµη µεγαλύτερα ρίσκα.

Κινητοποιώντας όλα τα µέσα της χρηµατοοικονοµικής σοφιστείας, οι ζηµίες τοποθετούνται σε ειδικά οχήµατα, ο τζίρος
διογκώνεται µε ψευδοσυναλλαγές, όπως η πώληση-φάντασµα σκόνης γάλακτος στο κουβανέζικο καθεστώς από την
Parmalat, και φανερώνονται ανύπαρκτα κέρδη χάρη σε ένα είδος δηµιουργικής λογιστικής. Έναντι αυτών των σκανδάλων,
ο κόσµος των επιχειρήσεων παραµένει το ίδιο κοντόφθαλµος.

Ήµουν εισηγητής του Κοινοβουλίου για την οδηγία σχετικά µε τις καταχρήσεις της αγοράς και τις δοσοληψίες εκ των
έσω. Με τον ρόλο του εισηγητή, συνδιαλέχθηκα µε τους οικονοµικούς κύκλους και δέχτηκα έναν εντυπωσιακό αριθµό
εκπροσώπων οµάδων πιέσεων. Συχνά �υπερβολικά συχνά, µάλιστα� άκουσα τότε πως η Enron ήταν µια µεµονωµένη
περίπτωση και αποτέλεσµα της παράλογης πληθωρικότητας της αµερικανικής αγοράς, αλλά πως η Ευρώπη ήταν
διαφορετική. Τώρα γνωρίζουµε πως η εγκληµατική δυναµική είναι ισότιµα µοιρασµένη και στις δυο µεριές του
Ατλαντικού.

Ένας µόνο τρόπος υπάρχει για να προλάβουµε τα οικονοµικά σκάνδαλα. Η Ευρώπη, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιαπωνία
και όλα τα σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά κέντρα πρέπει να συνεργαστούν. Χρειάζεται διαφάνεια µαζί µε ένα δεσµευτικό
ρυθµιστικό πλαίσιο που να επιβάλλεται επίσης και στους φορολογικούς παράδεισους, τα υπεράκτια κέντρα και τις άλλες
µαύρες τρύπες της διεθνούς οικονοµίας. Το θέµα δεν είναι να απαγορεύσουµε στα νησιά της Καραϊβικής ή του Ειρηνικού
να παίζουν µε τους µεγάλους και να προσφέρουν διευκολύνσεις στον κόσµο των επιχειρήσεων, αλλά να απαγορεύσουµε
στις µεγάλες αµερικανικές, ευρωπαϊκές και ιαπωνικές τράπεζες να χρηµατοδοτούν οτιδήποτε µέσα από εταιρείες-βιτρίνες
εγκατεστηµένες σε νησιά που δεν υπόκεινται σε έλεγχο και δεν έχουν ρυθµιστικό καθεστώς, εάν οι τράπεζες αυτές δεν
µπορούν να εγγυηθούν πως οι δραστηριότητες αυτές είναι νόµιµες.

Το µέσον για το πετύχουµε αυτό πρέπει να συνίσταται σε νέους κανόνες που να διέπουν την επάρκεια κεφαλαίων για τις
τράπεζες, δηλαδή αυτό που στην κοινοτική διάλεκτο αποκαλούµε συµφωνία της Βασιλείας II. Συγκρούσεις συµφερόντων
µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ελέγχου, λογιστικού ελέγχου κλπ. πρέπει επίσης να αποφεύγονται, αλλά το θέµα δεν
είναι να τιµωρήσουµε τις τράπεζες και τους άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Ιδιαίτερα εάν θέλουµε να έχει
κοινωνικό πρόσωπο, η οικονοµία της αγοράς χρειάζεται επιχειρηµατίες που να επιχειρούν και καινοτόµα οικονοµικά
κυκλώµατα που να τους χρηµατοδοτούν, αλλά όλα θα πρέπει να γίνονται για να διοικούνται οι αγορές αυτές µε τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίσουµε ότι οι εργαζόµενοι, οι υπεργολάβοι, οι προµηθευτές και οι µέτοχοι δεν θα πέφτουν θύµατα
µιας οικονοµικής εγκληµατικότητας που δραστηριοποιείται κάτω από την επίφαση της αξιοπρέπειας.
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Andria (PPE-DE). � (IT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Bolkestein, κυρίες και κύριοι, η κατάρρευση της Parmalat, καθώς και
οι άλλες ανησυχητικές χρηµατοπιστωτικές κρίσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν, έφεραν στο φως τις αδυναµίες
των κανόνων που ελέγχουν τις χρηµατοπιστωτικές αγορές.

Όπως συνέβη στις Ηνωµένες Πολιτείες µετά την υπόθεση Enron και στη Μεγάλη Βρετανία µε τις 34 περιπτώσεις
αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, έτσι και στην Ιταλία συνειδητοποιήσαµε αµέσως την ανάγκη θέσπισης
αποτελεσµατικών νοµοθετικών µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και �σε ευρύτερη κλίµακα� τον
περιορισµό της αναξιοπιστίας που αναπόφευκτα δηµιουργείται στη σχετική χρηµατοπιστωτική αγορά.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να παραµερίσουµε τον συναισθηµατικό παράγοντα και κυρίως να µην
επηρεασθούµε από τις αναµφίβολα σοβαρές πτυχές όσων συνέβησαν και από τα κίνητρα που µπορούν να προκαλέσουν.
∆εν θεωρώ επίσης ορθή τη λήψη έκτακτων µέτρων �όπως τη δυνατότητα µιας ανώτερης εποπτεύουσας αρχής� µε σκοπό
την επιτήρηση, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσουµε έναν νέο φορέα που δύσκολα θα µπορούσε να συµβάλει θετικά
σε ένα περιβάλλον που απαιτεί αναδιάρθρωση.

Οι ισχύουσες διατάξεις απαιτούν ορθή εφαρµογή και βεβαίως αναµόρφωση. Καίριο ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει η
νοµοθεσία που διέπει τις πτωχεύσεις: η ισότιµη µεταχείριση των πιστωτών και η ύποπτη περίοδος θα πρέπει να βρουν
θέση και στην έκτακτη και στην ελεγχόµενη διαχείριση. Με τον τρόπο αυτό η προστασία των πιστωτών θα ενισχυθεί και
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το πιστωτικό σύστηµα, που ασφαλώς δεν είναι άµοιρο ευθυνών στην υπόθεση Parmalat, δεν θα είναι ο µόνος κριτής των
γεγονότων. Αντιθέτως, αυτά θα πρέπει να υπόκεινται στην κρίση ενός διορισµένου δικαστή.

Συνεπώς, για να συνεχίσουµε στο θέµα των γενικών προτάσεων, θα πρέπει να αυξήσουµε τη διαθέσιµη πληροφόρηση για
όλα τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που διατίθενται στο κοινό, τόσο στα ex ante ενηµερωτικά φυλλάδια όσο και στις εκ
των υστέρων ανακοινώσεις, και να καταργήσουµε τις ασυµµετρίες ενηµέρωσης για τα διάφορα χρηµατοπιστωτικά
προϊόντα που διατίθενται στο κοινό. Ο έλεγχος της διαφάνειας πρέπει να επεκταθεί στα πάντα, συµπεριλαµβανοµένων
των τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων διαχειριστικού περιεχοµένου που προσφέρονται στους επενδυτές. Είναι
αναπόφευκτη η εισαγωγή αυστηρότερων τοµέων ασυµβατότητας, ώστε να προστατευθεί η ανεξαρτησία των ελεγκτικών
οργάνων. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για τις εταιρείες που εκδίδουν οµολογίες: θα πρέπει να εκπονούνται
έγραφα, δεσµευτικά για την εταιρεία, τα οποία θα αναφέρουν τι θα πράξει η εταιρεία, πότε θα το πράξει και ποια
επενδυτικά προϊόντα θα χρησιµοποιηθούν· προπαντός όµως, παράλληλα µε τις εταιρείες λογιστικού ελέγχου, πρέπει να
δηµιουργηθεί µια θέση που θεσπίσθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες προ δέκα ετών: η θέση του επόπτη δεοντολογίας. Ο
επόπτης, ο οποίος αφουγκράζεται ή εντοπίζει τα διάφορα σήµατα, πρέπει να είναι σε θέση να συλλαµβάνει ακόµη και τα
πιο ασθενή σήµατα συναγερµού που διαφεύγουν από τους αναλυτές, οι οποίοι είναι προσηλωµένοι στις αποδείξεις. Από
την έκθεση εργασιών του επόπτη δεοντολογίας µπορούµε να εντοπίσουµε όχι µόνον τα αποτελέσµατα της διαχείρισης,
αλλά µέχρι και το µέγεθος της εταιρικής αξιοπιστίας.
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Ettl (PSE). � (DE) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε! Το ευρωπαϊκό σκάνδαλο της Parmalat δεν υστερεί σε τίποτα από το µέχρι
τώρα µεγαλύτερο οικονοµικό σκάνδαλο των ΗΠΑ, εκείνο της Worldcom. Φυσικά, µε ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο
σκάνδαλο της Parmalat ενεπλάκη και µια αυστριακή εταιρία. Όµως από τότε που εµφανίστηκαν τα µεγάλα σκάνδαλα στις
ΗΠΑ, πριν από περίπου τρία χρόνια, συζητούµε για ευρωπαϊκούς µηχανισµούς ελέγχου και για σχετική νοµοθεσία.
∆υστυχώς, σήµερα η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πως κάποιοι θέλουν µεγαλύτερο και άλλοι µικρότερο έλεγχο. Σε
αυτό το αντικειµενικό ζήτηµα, δεν διαφαίνεται σχεδόν καµία προσέγγιση µέσα σε αυτήν την πολιτική πόλωση που κατά
τη γνώµη µου είναι γελοία.

Μόλις χθες ασχοληθήκαµε µε τους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιστάσεις, η συντηρητική
πτέρυγα ψήφισε υπέρ καλύτερων και πιο ισχυρών µηχανισµών ελέγχου, αποδεχόµενη έτσι το ολιγοπώλιο του ελέγχου και
της αξιολόγησης όπως είναι, χωρίς ιδιαίτερα σχόλια. Πώς πρέπει να δούµε την κατάσταση από την δική µας σκοπιά; Είναι
ζήτηµα προτιµήσεων.

Σύντοµα θα έχουµε επίσης την ευκαιρία να ψηφίσουµε για την οδηγία που αφορά τη συγχώνευση εταιρειών µετοχικού
κεφαλαίου διαφόρων κρατών. Ήδη διαφαίνεται ότι αυτή η οδηγία θα παρακάµπτει τα συµφέροντα των εργαζοµένων και
τους βελτιωµένους µηχανισµούς ελέγχου. Όµως οι νοµικές διατάξεις της ΕΕ διευκολύνουν έως τώρα τις πολιτικές
εξαπάτησης µιας σειράς αδιαφανών χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Οι φορολογικοί παράδεισοι εξακολουθούν να
διατηρούνται µολονότι εδώ και χρόνια προβάλλεται το αίτηµα ρύθµισης του θέµατος. ∆εν είναι όµως δυνατόν η Ευρώπη
µας µε τους µηχανισµούς ρύθµισης και ελέγχου της να µοιάζει µε ένα τυρί Βίτσερις γεµάτο τρύπες και να ανοίγει έτσι
διάπλατα την πόρτα στην απάτη. Αν δεν ενεργήσουµε τώρα, δεν θα κερδίσουµε ούτε την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων,
που τώρα χάνουν τις θέσεις τους, ούτε των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές, πράγµατα που ως γνωστόν θέλουµε.

3-163

Inglewood (PPE-DE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, το σκάνδαλο Parmalat συνίσταται σε µια σειρά διαφορετικών µεταξύ τους
κρίσεων. Πρώτον, σηµειώθηκε απάτη τερατωδών διαστάσεων, δεύτερον, η αγορά διέρχεται συστηµική κρίση και, τρίτον,
σηµειώθηκε µια τεράστια κοινωνική καταστροφή στην Ιταλία, ενώ οι περισσότεροι από όσους επλήγησαν από αυτήν
εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

∆εν θέλω να προβώ σε κάποιο άλλο σχόλιο σχετικά µε την απάτη ή τα προβλήµατα που ενδεχοµένως υπάρχουν στην
Ιταλία. Θα προτιµούσα να µιλήσω για τις επιπτώσεις τέτοιων φαινοµένων στις αγορές. Κάποιες φορές λησµονούµε ότι
ένα από τα διδάγµατα του 20ού αιώνα ήταν η σαφής ανάδειξη στοιχείων τα οποία υποστηρίζουν την άποψη ότι οι αγορές
είναι το καλύτερο µέσο δηµιουργίας ευηµερίας και θέσεων εργασίας παγκοσµίως. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η ορθή
λειτουργία των αγορών είναι ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική συλλογική ευηµερία µας. Οι αγορές αυτές πρέπει να
είναι οργανωµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε η εγκληµατικότητα να είναι δύσκολη. Εντούτοις, ακριβώς όπως είναι
αδύνατον να οργανωθεί η πόλη του Στρασβούργου κατά τρόπο που να καθίσταται αδύνατη η διάπραξη κλοπών, κατά τον
ίδιο τρόπο, είναι αδύνατον να οργανωθούν οι χρηµατοοικονοµικές αγορές κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν θα
υπάρχει η παραµικρή δυνατότητα διάπραξης εγκληµάτων απάτης. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουµε.

Από την άλλη πλευρά, είναι σηµαντικό οι επενδυτές να έχουν εµπιστοσύνη στην αγορά. Οι ισχυρισµοί και τα στοιχεία που
παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις για την οικονοµική τους κατάσταση πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, και οι
κανόνες για τον τρόπο µε τον οποίο συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι αδιάβλητοι. Χαιρετίζω τα σχόλια
του Επιτρόπου Bolkestein σχετικά µε την αναθεώρηση του λογιστικού ελέγχου και των προτύπων λογιστικού ελέγχου.

Οµοίως, η διοίκηση των επιχειρήσεων στην αγορά πρέπει να είναι άψογη όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
λαµβάνονται οι αποφάσεις. Και επ� αυτού, χαιρετίζω τα σχόλια στα οποία προέβη στη δήλωσή του ο κ. Επίτροπος.
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Επιπλέον, οι ισχυρισµοί που προβάλλονται στην αγορά και οι συµβουλές που προσφέρονται στους πιθανούς
συµµετέχοντες σε αυτήν πρέπει να είναι τέτοιες που να µην υπάρχει η παραµικρή υποψία ατασθαλιών. ∆ιερωτώµαι, όµως
�και αυτό το λέω ίσως επειδή δεν πρόκειται να είµαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές� εάν µπορεί να λεχθεί το ίδιο και
για τους ισχυρισµούς που θα προβάλουν οι πολιτικές παρατάξεις στις επικείµενες εκλογές;

∆εν πρέπει να λησµονούµε επίσης ότι, ακόµη και στην περίπτωση εµφανών απωλειών µεγάλης κλίµακας των τραπεζών,
είναι πολύ πιθανόν ότι, σε έναν κόσµο στον οποίο η παροχή συντάξεων από τον ιδιωτικό τοµέα θα καθίσταται όλο και
περισσότερο ο κανόνας, οι απλοί πολίτες θα είναι εκείνοι που υφίστανται τις ζηµίες που προξενούν αυτές οι καταστροφές.
Η εµπιστοσύνη του µικροεπενδυτή �είτε άµεσα είτε µέσω των ταµείων συντάξεων� θα είναι άκρως σηµαντική για τη
λειτουργία του καπιταλισµού του 21ου αιώνα.

Πολλοί οµιλητές αναφέρθηκαν στις ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις αποτελούν τη λύση, αλλά όχι οι υπερβολικές ρυθµίσεις. Αυτό
είναι το δίδαγµα που πρέπει να αντλήσουµε από αυτήν την κρίση.
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Bolkestein, Επιτροπή. � (EN) Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τα µέλη του Κοινοβουλίου για τις παρατηρήσεις τους
όσον αφορά τα όσα δήλωσα κατά την έναρξη αυτής της συζήτησης, καθώς επίσης και για όλες τις άλλες παρατηρήσεις
που έγιναν για το σηµαντικό αυτό ζήτηµα. Ενόψει και της σπουδαιότητας του θέµατος, θα ήθελα, στο κλείσιµο αυτής της
συζήτησης, να αναφερθώ σε ορισµένα από τα σηµεία που εθίγησαν.

Καταρχάς, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά µε µια πραγµατικά σηµαντική πτυχή αυτής της υπόθεσης: τους υπεράκτιους
φορολογικούς παραδείσους και τις εταιρείες ειδικού σκοπού. Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα της κατάστασης στην
υπόθεση της Parmalat, όσον αφορά τη χρήση των υπεράκτιων οικονοµικών κέντρων και των εταιρειών ειδικού σκοπού,
εξακολουθεί να µην έχει διευκρινιστεί. Είναι σαφές ότι είναι πλέον καιρός να µπει κάποια τάξη σε αυτό το θέµα. Όλοι
αυτοί οι τύποι ειδικών εταιρειών πρέπει να πληρούν τρία κριτήρια: πρώτον, πρέπει να καταγράφονται στους εταιρικούς
λογαριασµούς, δεύτερον, η εταιρεία πρέπει να εξηγεί τον λόγο ύπαρξής τους �για ποιους λόγους η επιχείρηση έχει ανάγκη
τέτοιες εταιρείες ειδικού σκοπού;� και, τρίτον, η οµάδα των ελεγκτών πρέπει να φέρει την ευθύνη του ελέγχου της
πραγµατικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. Αυτές οι εξαιρετικά πολυσύνθετες εταιρικές δοµές πρέπει να
υφίστανται αυστηρότερους ελέγχους.

Στο ίδιο πνεύµα, η Επιτροπή θα µελετήσει την επιβολή αυξηµένων απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο της
τροποποίησης της τέταρτης και της έβδοµης οδηγίας σχετικά µε το εταιρικό δίκαιο. Αυτές οι τροποποιήσεις αναµένεται να
έχουν εγκριθεί έως τον Σεπτέµβριο του 2004. Το θέµα της διαφάνειας των εταιρειών ειδικού σκοπού και άλλων νοµικών
ρυθµίσεων βρίσκονται υπό εξέταση από την Επιτροπή, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο
ευρύτερο διεθνές πλαίσιο.

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω κάτι σχετικά µε τους λογιστικούς ελέγχους. Θα µπορούσε εύλογα να τεθεί το ερώτηµα
κατά πόσον παρατηρούµε µια συστηµική αποτυχία στη λειτουργία του λογιστικού ελέγχου· αν και φρονώ ότι ο ελεγκτής
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ορθότητας των εκθέσεων σχετικά µε τα οικονοµικά των επιχειρήσεων,
δεν είναι ο µόνος παράγοντας που εξετάζουµε. Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τις ευθύνες για
την υποβολή εκθέσεων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Εκτός από τους ελεγκτές,
πρέπει επίσης να εξετάσουµε τον ρόλο της διοίκησης, των µη εκτελεστικών διευθυντών, των µηχανισµών της διοίκησης
των επιχειρήσεων, των οργανισµών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας �όπως αναφέρθηκε σήµερα το απόγευµα�
και των τραπεζών επενδύσεων.

Όσον αφορά τους ελεγκτές, φρονώ ότι χρειάζεται µεγαλύτερη γενναιότητα προκειµένου να αντιστέκονται σε αθέµιτες
λογιστικές πρακτικές και ανάρµοστες εµπορικές πιέσεις από τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις. Αρκετά από τα µέτρα που θα
προτείνει η Επιτροπή στην προσεχή οδηγία της αναµένεται να βοηθήσουν τους ελεγκτές να µην υποκύπτουν σε τέτοιες
πρακτικές, όπως, για παράδειγµα, κριτήρια ανεξαρτησίας, αυστηρή δηµόσια επίβλεψη, επικοινωνία µε επιτροπές
λογιστικού ελέγχου και σοβαρές εξωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας.

Μπορούµε επίσης να αναρωτηθούµε κατά πόσον υπάρχει κάποιο πρόβληµα στο λογιστικό σύστηµα. Προφανώς, η
ισχύουσα νοµοθεσία στην Ιταλία όσον αφορά τους ετήσιους απολογισµούς δεν απαιτεί ούτε δήλωση ταµειακών ροών,
ούτε πολλές πληροφορίες σχετικά µε οικονοµικά παράγωγα και τον αντίκτυπό τους στην οικονοµική κατάσταση. Η
οδηγία περί λογικής αξίας στον λογιστικό τοµέα, η οποία εγκρίθηκε το 2001, τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2004.
Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, απαιτείται λεπτοµερής κοινοποίηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων όπως η λογική αξία
των χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες σχετικά µε το εύρος και τον χαρακτήρα τους, καθώς και ένας πίνακας στον
οποίο παρουσιάζονται οι διακυµάνσεις της λογικής αξίας. Η έκδοση ετησίων ισολογισµών, οι οποίοι θα συντάσσονταν
βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα οποία απαιτούν µια δήλωση ταµειακών ροών καθώς και λογικών αξιών, θα
αντικατόπτριζαν πιστότερα την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της Parmalat και ενδεχοµένως θα είχαν αποτρέψει την
απάτη, τουλάχιστον στην κλίµακα στην οποία εκδηλώθηκε.
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Επιπλέον, υπάρχει το ζήτηµα της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στην παράγραφο 7 του ψηφίσµατος αναφέρεται ότι οι
πολιτικές κατευθύνσεις του προγράµµατος δράσης για τη διοίκηση των επιχειρήσεων βασίζονται κυρίως στη διαφάνεια
και την κοινοποίηση. Αυτό είναι απολύτως ορθό, έχουν αναπτυχθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες σχετικά µε τη διαφάνεια
και την κοινοποίηση, αλλά το πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει επίσης σηµαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες εκδηλώνονται
µέσω οδηγιών: προτείνει κατάλληλους και αναλογικούς δεσµευτικούς κανόνες, για παράδειγµα όσον αφορά τα
δικαιώµατα των µετόχων αλλά και την ευθύνη των διευθυντών.

Όσον αφορά τους ανεξάρτητους διευθυντές, το πρόγραµµα δράσης προαναγγέλλει µια σύσταση µε στόχο την ενίσχυση
του ρόλου τους, τουλάχιστον σε µια βάση συµµόρφωσης ή αιτιολόγησης. Συνεπώς, ισχύει πράγµατι ότι η κοινοποίηση
είναι κεντρικό στοιχείο. Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης έχουν δείξει ότι είναι αµφίβολο εάν
µια προσέγγιση η οποία θα βασίζεται σε δεσµευτικούς κανόνες σχετικά µε τη σύνθεση και τον ρόλο των διοικητικών
επιτροπών θα είχε ιδιαίτερα αποτελέσµατα.

Τέλος, για να ολοκληρώσουµε αυτήν τη σηµαντική συζήτηση, θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια του κ. Fava, ο οποίος
δήλωσε ότι χρειαζόµαστε «κανόνες καθολικής ισχύος». Συµφωνώ, αν και δεν είναι εύκολο να θεσπίσουµε κανόνες
καθολικής ισχύος. Έγινε επίσης αναφορά στον ΠΟΕ: είναι και αυτή µια δυνατότητα. Ο ΟΟΣΑ καταβάλλει πολλές
προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα και πρέπει να προσέξουµε να µην ξεπεράσουµε τα όρια των δυνατοτήτων µας. Θα ήθελα,
συνεπώς, να στηρίξουµε τον ΟΟΣΑ όσο το δυνατόν περισσότερο στο έργο του.

Ο κ. Jonckheer ανέφερε ότι πρόκειται για µια χρυσή ευκαιρία να δείξουµε στους πολίτες ποιος είναι ο ρόλος µας. Έχει
δίκιο διότι, όπως έχουν αναφέρει πολλοί από τους οµιλητές στη σηµερινή συζήτηση, οι απλοί πολίτες είναι αυτοί που
ζηµιώνονται πρώτοι και χάνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα ή τις θέσεις εργασίας τους. Πρέπει να καταστήσουµε
σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να θέσει τέρµα σε αυτού του είδους τις
πρακτικές, και οι προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές ίσως προσφέρουν µια καλή ευκαιρία για να γίνει αυτό.

Ο κ. Jonckheer ρώτησε επίσης εάν οι διευθυντές θα ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ερώτηση αυτή είναι
πολύ σηµαντική. Είναι επαρκή τα µέτρα που λαµβάνει η Επιτροπή, το Συµβούλιο Υπουργών και το Κοινοβούλιο; Όπως
ανέφεραν ο κ. Lehne και ο Λόρδος Inglewood, κανείς δεν µπορεί να προσφέρει εγγυήσεις. Είναι αδύνατον να εγγυηθεί
κανείς ότι δεν θα προκύψει κάτι παρόµοιο � εγγυήσεις προσφέρονται µόνο για ηλεκτρικές σκούπες! Αυτό είναι κάτι που
δεν έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε, αλλά µπορούµε να ορθώσουµε εµπόδια στην υλοποίηση των σχεδίων όσων
έχουν εγκληµατικές προθέσεις. Η κατάσταση περιγράφεται µάλλον από το «µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα»· βρισκόµαστε
µεταξύ, αφενός, του κ. Jonckheer, ο οποίος λέει ότι πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι δεν θα επαναληφθούν υποθέσεις αυτού
του είδους και, αφετέρου, του κ. Della Vedova, του κ. Lehne και του Λόρδου Inglewood, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι
αδύνατον να αποφευχθούν τελείως τα εγκλήµατα απάτης. Εντούτοις, µπορούµε να καταστήσουµε δυσκολότερη τη
διάπραξή τους.

Τα µέτρα που έχουν λάβει η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν όντως πολύ δυσκολότερη την επανάληψη
παροµοίων υποθέσεων. Ελπίζω δε ότι το σύνολο των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεργαστεί µε την
Επιτροπή σε µια προσπάθεια να καταστεί σαφές στο εκλογικό σώµα ότι η Επιτροπή επιτελεί το έργο που της έχει ανατεθεί
και ότι τα µέλη του Κοινοβουλίου επιτελούν επίσης το καθήκον τους προκειµένου να αποτραπεί η επανάληψη
αντίστοιχων υποθέσεων.
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Frassoni (Verts/ALE). � (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται απλώς για µια µικρή διευκρίνιση. Κύριε Επίτροπε, στην αρχή
της οµιλίας σας αναφερθήκατε στις υπεράκτιες τραπεζικές συναλλαγές και απαριθµήσατε ορισµένα κριτήρια. Σηµαίνει
µήπως αυτό ότι πρόκειται να παρουσιάσετε κάποια νοµοθετική πρόταση σχετικά;
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Bolkestein, Επιτροπή. � (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα και προηγουµένως, η πρόταση κλειδί εν προκειµένω είναι:
«Είναι σαφές ότι είναι πλέον καιρός να µπει κάποια τάξη σε αυτό το θέµα». Ανέφερα τρία κριτήρια: οι εταιρείες ειδικού
σκοπού πρέπει να καταγράφονται στους εταιρικούς λογαριασµούς· ο λόγος ύπαρξής τους πρέπει να εξηγείται � για ποιο
λόγο τις έχει ανάγκη η επιχείρηση· και η οµάδα των ελεγκτών πρέπει να φέρει την ευθύνη του ελέγχου. Εξετάζουµε πιο
αυστηρές απαιτήσεις κοινοποίησης στις τροποποιήσεις της τέταρτης και έβδοµης οδηγίας σχετικά µε το εταιρικό δίκαιο,
οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν τον Σεπτέµβριο, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσον αυτές οι τροποποιήσεις είναι επαρκείς
για τον έλεγχο του όλου συστήµατος των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων και των εταιρειών ειδικού σκοπού.
Ωστόσο, αυτά τα τρία κριτήρια που µόλις ανέφερα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν, και πρέπει να βρούµε τρόπους για να
διασφαλίσουµε την τήρησή τους.
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Πρόεδρος. � Ολοκληρώνοντας αυτήν τη συζήτηση, ανακοινώνω ότι έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσµατος από έξι
πολιτικές οµάδες1.

Η συζήτηση έληξε
                                                          
1 Βλ. συνοπτικά πρακτικά
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Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέµπτη.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. PUERTA
Αντιπροέδρου
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Ώρα των Ερωτήσεων (Συµβούλιο)
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συµβούλιο (B5-0007/2004).
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 1 της κ. María Izquierdo Rojo (H-0845/03):

Θέµα: Εξαφάνιση των καλλιεργειών και του κοινωνικού ιστού στην Ανδαλουσία, ως συνέπεια των νέων προτάσεων των ΚΟΑ στον
τοµέα του ελαιολάδου, του βάµβακα και του καπνού

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις µεσογειακές καλλιέργειες ελαιολάδου, βάµβακα και καπνού, υπό τους ισχύοντες
όρους θα οδηγήσει στη δραστική εξαφάνιση των καλλιεργειών και του αντίστοιχου κοινωνικού και οικονοµικού ιστού, στις µειονεκτούσες
ζώνες, του στόχου 1 περιφερειακού ενδιαφέροντος. Το πρόβληµα επιδεινώνεται εάν λάβουµε υπόψη ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές
οικονοµικές λύσεις για αυτές τις καλλιέργειες µε την ίδια ικανότητα παραγωγής θέσεων εργασίας και ευηµερίας στις παραγωγικές ζώνες.
Επιπλέον η Επιτροπή δεν υπέβαλε καµιά σοβαρή πρόταση όσον αφορά την µετατροπή των γεωργικών απασχολήσεων που χάνονται και
επιχειρεί να τροποποιήσει άλλες ΚΟΑ που λειτούργησαν καλώς.

Εξάλλου στα πλαίσια της προοπτικής των διαρθρωτικών πολιτικών στην ΕΕ, δεν έχουν επενδυθεί σηµαντικά κεφάλαια στην δηµιουργία
αυτού του γεωργικού κοινωνικο-οικονοµικού ιστού, για να καταστραφεί τώρα ένα µεγάλο µέρος αυτών των επενδύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν µε τόσες προσπάθειες.

Θα µεριµνήσει η ιρλανδική Προεδρία ώστε να εξαρτηθεί η έγκριση αυτού του τύπου προτάσεων από την υποβολή προγραµµάτων και
σχεδίων µε βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις που θα εγγυώνται τη διατήρηση της απασχόλησης και του υφισταµένου κοινωνικού ιστού;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Τον Νοέµβριο του 2003 το Συµβούλιο άρχισε να εξετάζει τις νοµοθετικές προτάσεις που η
Επιτροπή τoυ είχε διαβιβάσει στις 18 Νοεµβρίου 2003 για την υπαγωγή, µεταξύ άλλων, των καθεστώτων στήριξης του
βάµβακα, του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, του καπνού και του λυκίσκου στον κανονισµό για τη γενική
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ που ψήφισε τo Συµβούλιο τον Σεπτέµβριο του 2003. Μια αρχική γενική συζήτηση επί των δύο
αυτών προτάσεων κανονισµών διεξήχθη στο Συµβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 17 ∆εκεµβρίου 2003. Στην εν λόγω
σύνοδο οι αντιπροσωπείες των παραγωγών κρατών µελών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο που θα είχαν
τα προτεινόµενα µέτρα στους σχετικούς κλάδους, λόγω του ότι αφορoύν καλλιέργειες, οι οποίες βρίσκονται επί το
πλείστον σε περιοχές του στόχου 1 και παρουσιάζουν δυσκολίες αναπροσανατολισµoύ.

Αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται και θα ήταν πρόωρο να προδικάσουµε την έκβαση των διαδικασιών και των
συζητήσεων που θα διεξαχθούν στο Συµβούλιο. Ωστόσο, το Συµβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο της
µεταρρύθµισης σε περιοχές όπου η γεωργική οικονοµία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε καλλιέργειες, οι οποίες
καλύπτονται από την εν λόγω µεταρρύθµιση. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή έχουν δώσει τη δέουσα προσοχή στην άποψη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε
ισορροπηµένη λύση, λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά συµφέροντα που διακυβεύονται.
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Izquierdo Rojo (PSE). � (ES) Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά το Συµβούλιο για αυτή την απάντηση, µολονότι
αισθάνοµαι ότι δεν ήταν πλήρης.

Θα ήθελα να ρωτήσω το Συµβούλιο αν θα ήταν διατεθειµένο να εξετάσει αυτά τα µέτρα που προβλέπεται να εγκριθούν
στις ΚΟΑ ως προσωρινά, µέχρι να λάβουµε τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε τον αντίκτυπό τους στη γεωργική
απασχόληση.

Συµπεραίνω από αυτή την απάντηση ότι µπορεί να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στη γεωργική απασχόληση και ότι το
Συµβούλιο δεν επιθυµεί να συµβεί αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα ήταν δυνατό να χαρακτηρίσει το Συµβούλιο αυτά τα
µέτρα ως προσωρινά µέχρι να καταδειχτεί ο αντίκτυπός τους.
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Αντιλαµβάνοµαι την άποψη της βουλευτού. ∆εν είµαι σίγουρος εάν µπορεί να δοθεί ο
χαρακτηρισµός «προσωρινός». Η Προεδρία γνωρίζει ότι αυτές οι προτάσεις µπορεί να έχουν αντίκτυπο στον κοινωνικό
ιστό, ιδίως σε περιοχές όπως η Ανδαλουσία. Έχουµε σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε αυτό. Η Προεδρία γνωρίζει τις
ανησυχίες των παραγωγών κρατών µελών µήπως, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµες εναλλακτικές επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες για τους γεωργούς που λαµβάνουν αποσυνδεδεµένη ή µερικώς αποσυνδεδεµένη ενίσχυση, οι παραγωγοί
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αυτοί εγκαταλείψουν οριστικά την παραγωγή, προκαλώντας ζηµιά στον γεωργικό ιστό της περιοχής. Πιστεύω ότι αυτή
είναι η ουσία της ερώτησης της βουλευτού.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το ζήτηµα αυτό κατά τη διατύπωση των προτάσεων της. Προτείνει ένα ποσοστό των δαπανών
για τη στήριξη των παραγωγών να διατηρηθεί ως εθνικό απόθεµα για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων. Yπάρχει,
λοιπόν, ένα στοιχείο έκτακτης ανάγκης στις εν λόγω προτάσεις. Το Συµβούλιο θα παρακολουθήσει στενά αυτά τα
στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής και θα προσπαθήσει να καταλήξει σε συµβιβαστική λύση που θα είναι αποδεκτή
από τα κράτη µέλη παραγωγούς. Όπως έχω αναφέρει, η ιρλανδική Προεδρία γνωρίζει καλά έναν τέτοιο ενδεχοµένως
αρνητικό περιφερειακό αντίκτυπο. Θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί.

3-175

Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 2 της κ. Mary Elizabeth Banotti (H-0847/03):

Θέµα: Κοινωνική ενσωµάτωση και τριτογενής τοµέας

∆εδοµένου του γεγονότος ότι µεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα και τη βελτίωση της διαδικασίας
της κοινωνικής ενσωµάτωσης στην Ιρλανδία και σε άλλα Κράτη Μέλη προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η προτεραιότητα, της
Ιρλανδική Προεδρία, όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια και πώς σκοπεύει το Συµβούλιο να προωθήσει την κοινωνική
ενσωµάτωση σε µη προνοµιούχες περιοχές της Ένωσης.
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Eίναι πραγµατικά µια πολύ ενδιαφέρουσα και περιεκτική ερώτηση, όπως θα περίµενα από την
Mary Banotti. Όπως η κ. Banotti αναµφίβολα γνωρίζει, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας κάλεσε τον Μάρτιο του
2000 τα κράτη µέλη και ιδίως την Επιτροπή να λάβουν µέτρα, προκειµένου να συµβάλουν καθοριστικά στην εξάλειψη της
φτώχειας. Η Ατζέντα της Λισαβόνας στο σύνολό της δεν επικεντρώθηκε µόνο στην επιχειρηµατικότητα. Συµφώνησε,
επίσης, ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις πολιτικές τους για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού µε βάση την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, συνδυάζοντας κοινούς στόχους, εθνικά σχέδια
δράσης και από κοινού συµφωνηθέντες δείκτες, µε σκοπό την προώθηση περισσότερο φιλόδοξων και αποτελεσµατικών
πολιτικών στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη παράλληλα µε ένα κοινοτικό πρόγραµµα για την περίοδο από το 2002
ως το 2006, το οποίο προορίζεται να ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών
µεταξύ των κρατών µελών. Η τελευταία µου φράση ήταν ιδιαίτερα σχοινοτενής, αλλά η εστίαση της πρότασης ήταν η
ενδεδειγµένη.

Κατόπιν της υποβολής των εθνικών προγραµµάτων δράσης κοινωνικής ένταξης του δεύτερου γύρου για την περίοδο
2003-2005, η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεσή της για την κοινωνική ένταξη τον ∆εκέµβριο του 2003. Η εν λόγω
έκθεση καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές και προκλήσεις σε όλη την Ένωση. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα γιατί
επισηµαίνει οµαδική εργασία και καινοτόµες προσεγγίσεις κοινού ενδιαφέροντος. Θα αποτελέσει τη βάση της κοινής
έκθεσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη, η οποία θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο στο εαρινό
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Σηµαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις περιφερειακές και τοπικές διαφορές των
επιπέδων φτώχειας, καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ποικίλλουν τα βασικά αίτια της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού από περιοχή σε περιοχή. Υποψιάζοµαι ότι αυτό το θέµα απασχολούσε σοβαρά την κ. Banotti
όταν έθετε την ερώτησή της.

Σε περιφερειακή βάση, ιδίως, παρακµάζουσες περιοχές µε αρνητική µετανάστευση, υψηλό ποσοστό ανεργίας και
αυξηµένα επίπεδα εξάρτησης αντιπαρατάσσονται µε προβλήµατα πυκνοκατοικηµένων και αναπτυσσόµενων περιφερειών
όπου κυριαρχούν θέµατα στέγασης. Η γενική εικόνα συµπληρώνεται από διαφορές και περιφερειακές ανισότητες.

Η έκθεση υπογράµµισε επίσης το πρόβληµα των περιθωριακών γεωργικών περιοχών µε φαινόµενα γήρανσης του
πληθυσµού, χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες και υψηλότερα επίπεδα εξάρτησης. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις
ειδικές συγκεντρώσεις φτώχειας και την πολλαπλή υστέρηση σε κοινότητες, ιδίως αστικές, όπως για παράδειγµα µεταξύ
των µεταναστών.

Η επισήµανσή µου για τη φτώχεια είναι ότι υπάρχουν διαφορές και ανισότητες, όπως όλοι γνωρίζουµε. Αυτή είναι η
κατάσταση και ενάντια σε αυτή την κατάσταση η έκθεση τονίζει τη σηµασία που έχει για τα κράτη µέλη να αναπτύξουν
ολοκληρωµένες και συντονισµένες στρατηγικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε
κοινότητες που αντιµετωπίζουν πολλαπλά µειονεκτήµατα. Τέτοιες στρατηγικές πρέπει να προσαρµόζουν τις πολιτικές
στην τοπική κατάσταση, να διευκολύνουν την κινητικότητα και τη συµµετοχή όλων των φορέων �συµπεριλαµβανοµένου
του τριτογενούς τοµέα� και να διασφαλίζουν περισσότερο προσβάσιµες και ποιοτικές υπηρεσίες για τους φτωχούς και
τους κοινωνικά αποκλεισµένους πολίτες.

Όσον αφορά στην ιρλανδική Προεδρία, θα προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για να διασφαλίσει ότι οι
στόχοι κοινωνικής ένταξης της Ένωσης αντικατοπτρίζονται πλήρως κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και στη συνέχεια



80 11/02/2004

στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Για πρώτη φορά, για παράδειγµα, τον Μάρτιο του 2004, η συνεδρίαση τoυ
Συµβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών θα διαβιβάσει στο εαρινό
Συµβούλιο ένα βασικό έγγραφο, το οποίο θα περιλαµβάνει τις απόψεις της για το θέµα. Θα αναφέρεται επίσης στους
στόχους της Λισαβόνας αναφορικά µε την πολιτική προστασίας και απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων για
την εξάλειψη της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στα κράτη µέλη.

Τέλος, η ιρλανδική Προεδρία θα λάβει µια σειρά από πρωτοβουλίες, προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη να
αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές και προγράµµατα για την καταπολέµηση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής
ένταξης. Κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας, θα πραγµατοποιηθούν τρεις ειδικές διασκέψεις. Η πρώτη θα
διεξαχθεί στις 1 και 2 Απριλίου στο Bundoran της κοµητείας Donegal, µια ιδιαίτερα κατάλληλη τοποθεσία δεδοµένης της
περιφερειακής της θέσης. Θα έχει ως θέµα την εναρµόνιση της κινητικότητας µε την κοινωνική ένταξη καθώς και τον
ρόλο της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής.

Η δεύτερη θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Μαΐου στο ∆ουβλίνο: είναι η διάσκεψη για τις Οικογένειες, την Αλλαγή και την
Κοινωνική Πολιτική και θα περιλαµβάνει συζήτηση για την οικογένεια ως επίκεντρο της κοινωνικής ένταξης και της
κοινωνικής συνοχής.

Η τρίτη θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Θα αποτελεί συνέχεια προηγούµενης διάσκεψης και θα είναι
µια ειδική συνάντηση ανθρώπων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βιώσει τη φτώχεια. Στόχος της θα είναι η
ανάπτυξη περαιτέρω τρόπων που θα προωθούν τη συµµετοχή, σε όλα τα επίπεδα, ανθρώπων µε εµπειρία στη φτώχεια
καθώς και η προώθηση της δηµιουργίας διαρθρωτικών δικτύων που θα διευκολύνουν τον εν λόγω στόχο.

Είµαι βέβαιος ότι η αξιότιµη βουλευτής θα συµφωνήσει µαζί µου ότι, ανεξάρτητα από το πόσο καλοί είναι οι υπεύθυνοι
για τη χάραξη της πολιτικής, δεν µπορείς πραγµατικά να διαµορφώσεις πολιτική που να επικεντρώνεται αποτελεσµατικά
και ουσιαστικά στις ανάγκες των οικογενειών και των κοινοτήτων που ζουν στη φτώχεια, εάν δεν αφουγκραστείς τους
ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτή την εµπειρία.
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Banotti (PPE-DE). � (EN) Kύριε Πρόεδρε, δεν τολµούσα καν να σκεφτώ ότι θα έπαιρνα µια τόσο εκτενή και
εµπεριστατωµένη απάντηση σε µια ερώτηση τριών µόνο γραµµών. Ήταν πραγµατικά µια παγίδα για τον Υπουργό, γιατί
φυσικά ενδιαφέροµαι για ό,τι συµβαίνει ανά την Eυρώπη, αλλά ενδιαφέροµαι ιδιαίτερα για ό,τι συµβαίνει στη δική µου
περιφέρεια, όπου υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι η ιρλανδική κυβέρνηση δεν εκπληρώνει προηγούµενες υποσχέσεις της
προς διάφορες οµάδες, οι οποίες έχουν καταβάλει σηµαντική προσπάθεια να εκπονήσουν προγράµµατα και σχέδια προς
αυτή την κατεύθυνση.

Αναφέροµαι συγκεκριµένα στο Dun Laoghaire του Rathdown, το οποίο από πολλές απόψεις αναγνωρίζεται ως πλούσια
περιοχή, αλλά έχει, βέβαια, σοβαρά µειονεκτήµατα, για την αντιµετώπιση των οποίων οι τοπικοί οργανισµοί έχουν
καταβάλει σηµαντική προσπάθεια. Χαίροµαι που ακούω ότι η ιρλανδική κυβέρνηση και Προεδρία είναι τόσο
αφοσιωµένες όσο ανέφερε ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε πιο κοντά στο σπίτι σας για να
βεβαιωθείτε ότι πολλά από τα αυτά τα προγράµµατα, που είναι εξαιρετικά καλά σχεδιασµένα, θα επιβιώσουν πραγµατικά;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Είµαι βέβαιος ότι η αξιότιµη βουλευτής δεν θα ήθελε να µακρηγορήσω για τις εξαίρετες
πολιτικές �ειδικά τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης� που η κυβέρνηση της Ιρλανδίας πρόσφατα εισήγαγε, αλλά θα ήθελε
ενδεχοµένως να βεβαιώσω ότι θα στηρίξω το θέµα κατάλληλα σε επίπεδο Συµβουλίου.

Στην απάντησή µου τόνισα ιδιαίτερα ότι ακόµη και σε πλούσιες περιοχές �πράγµατι, η κ. βουλευτής αναφέρθηκε σε µια
περιοχή που θεωρείται γενικά, και δικαίως, πολύ πλούσια� υπάρχει φτώχεια και στέρηση.

Ένα από τα θέµατα που αντιµετωπίζουµε στην Ιρλανδία είναι ότι µε πολλούς τρόπους �ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι
παρουσιάζουν στατιστικές για να στηρίξουν αυτού του είδους τον ισχυρισµό που µόλις διατυπώθηκε� γινόµαστε εµείς τα
θύµατα της ίδιας της επιτυχίας µας. Αυτή είναι µία από τις κατηγορίες που µας προσάπτουν. Γνωρίζω ότι ορισµένες από
τις µελέτες στις οποίες επικεντρώθηκε η ερώτηση της αξιότιµης βουλευτή υπέδειξαν, για παράδειγµα, ότι στην Ιρλανδία
το ποσοστό του ΑΕγχΠ που αφιερώνεται στην κοινωνική προστασία είναι χαµηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. Τα
ποσοστά που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι 14% ή 14,7% έναντι µέσου όρου 27,5% στην ΕΕ. Αυτός είναι ένας από
τους τοµείς στους οποίους γίνονται τέτοιες βασικές συγκρίσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για στατιστικό παραλογισµό, εάν
κοιτάξετε λεπτοµερώς τη στατιστική βάση στην οποία γίνονται οι συγκρίσεις. Το ΑΕγχΠ της Ιρλανδίας, για παράδειγµα,
είναι έως και 15% πάνω από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της. Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο για ένα κράτος µέλος.
Συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό εξαιτίας της φύσης της οικονοµικής µας ανάπτυξης, όπως θα γνωρίζει η αξιότιµη βουλευτής,
και οφείλεται κυρίως στον επαναπατρισµό κεφαλαίων. Η κοινωνική προστασία, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος, θα ήταν πάνω από το 70%, που αποτελεί µια πιο ρεαλιστική ένδειξη.

Αντί να εµπλακούµε σε µια µεγάλη στατιστική συζήτηση, µπορεί και πρέπει να τονιστεί ότι η φτώχεια και οι θύλακες
φτώχειας θα βρίσκονται σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσια είναι. Για αυτόν τον λόγο, τα προγράµµατα
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για την εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να είναι πιο στρατηγικά σχεδιασµένα και να βασίζονται σε πραγµατικές εµπειρίες
και εµείς στην ιρλανδική Προεδρία προσπαθούµε να το πετύχουµε αυτό.

Η φτώχεια είναι πολύ σχετικό θέµα. Κάθε αντικειµενικός παρατηρητής θα έλεγε ότι τα περισσότερα κράτη µέλη
�συµπεριλαµβανοµένου και του δικού µου κράτους µέλους� τα έχουν πάει ιδιαίτερα καλά τελευταία. Ωστόσο, καθένας
πρέπει πάντα να επικεντρώνεται στο συγκεκριµένο είδος φτώχειας που αναφέρθηκε στη συµπληρωµατική ερώτηση και το
οποίο επιδίωξα να στηρίξω στην αρχική µου απάντηση. Ατοµικοί θύλακες αναπόφευκτα θα παρουσιαστούν. Ωστόσο, για
να επιστρέψουµε στην πραγµατικότητα, η κατάσταση στο µέρος από το οποίο καταγόµαστε και οι δύο είναι αρκετά
καλύτερη από ό,τι δείχνει κάποιες φορές η πρόγνωση.
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 3 του κ. Lennart Sacrédeus (H-0849/03):

Θέµα: Η εξαφάνιση του δηµοσιογράφου Dawit Isaac στην Ερυθραία

Το Σεπτέµβριο του 2001 η κυβέρνηση της Ερυθραίας απαγόρευσε τις ανεξάρτητες εφηµερίδες. ∆έκα δηµοσιογράφοι, µεταξύ των οποίων και
ο Dawit Isaac, φυλακίστηκαν. Ο Dawit Isaac είναι υπήκοος τόσο της Σουηδίας όσο και της Ερυθραίας. Έλαβε µέρος στη δηµιουργία της
πρώτης ιδιωτικής εφηµερίδας της Ερυθραίας, Setit.

Η κυβέρνηση της Ερυθραίας αρνείται να γνωστοποιήσει πού βρίσκονται ο Dawit και οι άλλοι δηµοσιογράφοι. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση
της Ερυθραίας, ο Dawit κρατείται στη φυλακή για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ο κ. Dawit Isaac δεν συνάντησε ακόµα εκπροσώπους των
σουηδικών αρχών και η ανησυχία για τη ζωή του ολοένα και αυξάνεται.

Με ποιον τρόπο είναι διατεθειµένο το Συµβούλιο να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της Ερυθραίας, ούτως ώστε να διαλευκανθεί η τύχη του
Dawit Isaac, που είναι πολίτης της ΕΕ, και να µπορέσουν οι συγγενείς του και οι σουηδικές αρχές να τον συναντήσουν;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Γνωρίζω αυτή την υπόθεση. Το Συµβούλιο συνεχίζει να ανησυχεί έντονα για την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ερυθραία γενικά, όχι µόνο για αυτή τη συγκεκριµένη υπόθεση. Οι σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την κυβέρνηση της Ερυθραίας έχουν εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια, µετά τη δύσκολη
κατάσταση στα τέλη του 2001, και έχει αποκατασταθεί ο διάλογος για την κατάσταση στο εσωτερικό της και τις
ειρηνευτικές διαδικασίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.

Σε συναντήσεις τοπικού επιπέδου οι επικεφαλής αποστολής έχουν εκφράσει, σε αρκετές περιπτώσεις, την ανησυχία της
Ένωσης για τη φυλάκιση ενός αριθµού ανθρώπων �µεταξύ των οποίων πολλοί δηµοσιογράφοι� και την καταπίεση του
ανεξάρτητου Τύπου. Έχουν υποβληθεί επανειληµµένα αιτήµατα για απαγγελία κατηγοριών στους συλληφθέντες ή
απελευθέρωσή τους. Τον Οκτώβριο του 2003, το Συµβούλιο χαιρέτισε τα πρόσφατα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της
Ερυθραίας για την αποκατάσταση του κλίµατος γενικής επικοινωνίας και ανάπτυξης εποικοδοµητικού πολιτικού διαλόγου
µε την Ένωση. Η ΕΕ κάλεσε µάλιστα την κυβέρνηση να εγκαινιάσει διάλογο βασιζόµενο στη δηµοκρατία, το κράτος
δικαίου και άλλα σηµαντικά στοιχεία της Συµφωνίας του Κοτονού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συµβούλιο θα συνεχίσει να
εφιστά την προσοχή της κυβέρνησης της Ερυθραίας σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως η προαναφερθείσα.

Επαναλαµβάνω ότι το θέµα των κρατουµένων έχει επίσηµα τεθεί στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου. Η ιταλική Προεδρία
συγκεκριµένα, έθιξε περιπτώσεις, όπως αυτή του κ. Dawit Isaac, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, απευθείας στις αρχές
της Ερυθραίας. Η ιρλανδική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να στηρίξει τη σκληρή
δουλειά των σουηδικών αρχών που προσπαθούν να εξαφαλίσουν πληροφορίες �και, το πιο σηµαντικό, πρόσβαση� στον
κ. Isaac.
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Sacrédeus (PPE-DE). � (SV) Κύριε Πρόεδρε, επιθυµώ και εγώ να ευχαριστήσω την ιρλανδική Προεδρία για την
απάντησή της, ενώ χαιρετίζω ειλικρινά την Ιρλανδία ως τη νέα χώρα η οποία αναλαµβάνει την ευθύνη της Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριµένα όσον αφορά τον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ΕΕ µπορεί να πράξει πολύ περισσότερα από όσα
µπορεί να επιτύχουν οι κυβερνήσεις των επιµέρους κρατών µελών, όπως για παράδειγµα οι κυβερνήσεις της Ιρλανδίας ή
της Σουηδίας. Αισθάνοµαι, συνεπώς, ικανοποίηση για την προσήλωσή σας στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Ερυθραία.

Από την απάντηση της ιρλανδικής Προεδρίας, συνάγω ότι δεν έχουν υπάρξει νέες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας
απευθύνω έκκληση, πριν από τη λήξη της Προεδρίας σας στις αρχές του καλοκαιριού, να καταβάλετε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την απόκτηση περισσότερων λεπτοµερειών όσον αφορά την υπόθεση του δηµοσιογράφου κ. Dawit Isaacs,
ο οποίος είναι υπήκοος τόσο της Σουηδίας όσο και της Ερυθραίας. Έχουµε βάσιµους, και αυξανόµενους, φόβους για την
τύχη του, ενώ φοβόµαστε ότι µπορεί να µην βρίσκεται πλέον εν ζωή. Σας απευθύνω θερµή έκκληση να καταβάλετε κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Dawit Isaacs θα επιστρέψει ζωντανός στη Σουηδία.

3-182
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Μπορώ να καταλάβω καλά τις ανησυχίες που εκφράζονται εδώ. Το µόνο που µπορώ να κάνω
είναι να επαναλάβω αυτό που υπογράµµισα: το Συµβούλιο επαναβεβαιώνει σαφώς την αφοσίωση και τον σεβασµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Πράγµατι, όπως επεσήµανε ο αξιότιµος βουλευτής, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα δεν καθορίζονται γεωγραφικά. Αποτελούν µια γενική αλήθεια ζωής και κάθε κράτος µε το οποίο η Ένωση
έχει οποιαδήποτε επαφή πρέπει να γνωρίζει τις ανησυχίες µας αναφορικά µε αυτά, ιδίως στην περίπτωση που το άτοµο
διαθέτει διπλή υπηκοότητα και είναι πολίτης κράτους µέλους της ΕΕ.

Κατανοώ πλήρως και υποστηρίζω τα σχόλια του αξιότιµου βουλευτή.

3-183

Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 4 του κ. Gerard Collins (H-0850/03):

Θέµα: ΕΕ και Νότιος Αφρική

Θα µπορούσε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου να προβεί σε δήλωση σχετικά µε το πώς βλέπει το Συµβούλιο την εξέλιξη των σχέσεων της ΕΕ µε
τη Νότιο Αφρική κατά το 2004; Θεωρεί το Συµβούλιο ότι η ΕΕ και η Νότιος Αφρική µπορούν να συνεργασθούν εποικοδοµητικά ώστε να
κινητοποιήσουν και να συντονίσουν την ευρωπαϊκή και διεθνή υποστήριξη για τη ∆ιάσκεψη των Μεγάλων Λιµνών για την ειρήνη, την
ασφάλεια, τη δηµοκρατία και την ανάπτυξη, τη σύγκληση της οποίας υποστήριξε για πρώτη φορά το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη τον
Οκτώβριο 1994;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Collins, ο οποίος έχει ένα µακροβιότατο και ενεργό
ενδιαφέρον για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την Αφρική και πράγµατι ένα καταπληκτικό ιστορικό σε αυτό το
συγκεκριµένο θέµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη Νότιο Αφρική σηµαντικό εταίρο στις σχέσεις της µε την Αφρική, όχι µόνο διµερώς, αλλά
και εξαιτίας του ρόλου της στην Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής (SADC), την Αφρικανική Ένωση και
γενικά την επίλυση των συγκρούσεων στην Αφρική. Η Νότιος Αφρική έχει οργανώσει και προεδρεύσει επιτυχώς σε
διασκέψεις για την επίλυση των συγκρούσεων στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό και στο Μπουρούντι και αυτό το µήνα η ΕΕ
απέδωσε εύσηµα στην αποφασιστική συµβολή της Νοτίου Αφρικής στην ολοκλήρωση της πολιτικής συµφωνίας µε τις
Κοµόρες.

Η Νότιος Αφρική έχει, επίσης, προσφέρει ειρηνευτικές δυνάµεις στις αποστολές που διοικούνται από την UNAC σε
τέτοιο βαθµό που πλέον αποτελεί τη χώρα µε τις περισσότερες δυνάµεις στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Αφρική και
αυτό βάσει οποιωνδήποτε κριτηρίων αποτελεί µια εξαιρετική διάκριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει αυτές τις
δραστηριότητες µε δηµόσιες ανακοινώσεις και έχει βοηθήσει τη Νότιο Αφρική να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη των
δυνάµεών της που συµµετέχουν στην αφρικανική αποστολή στο Μπουρούντι, καθώς αποτελεί µια σηµαντική οικονοµική
αφαίµαξη για µια χώρα σαν τη Νότιο Αφρική, η οποία ακόµη αντιµετωπίζει σηµαντικές εσωτερικές προκλήσεις �

φτώχεια, ανεργία και φυσικά την πανδηµία του ιού ΗΙV/AIDS.

Η Νότιος Αφρική έχει διαδραµατίσει πολύ σηµαντικό και θετικό ρόλο στην επανέναρξη του διαλόγου µεταξύ ΕΕ-
Αφρικής µετά τη µαταίωση της προγραµµατισµένης συνόδου κορυφής της Λισσαβόνας. Η Νότιος Αφρική είναι επίσης
βασικός υποστηρικτής της πρωτοβουλίας για την Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD).

Τους επόµενους µήνες, υπό την Προεδρία της Ιρλανδίας στο Συµβούλιο, θα προσφέρουµε µια σειρά από ευκαιρίες για την
προώθηση του διαλόγου µε τη Νότιο Αφρική. Κατόπιν της συνάντησης πολιτικού διαλόγου στο περιθώριο της τέταρτης
συνόδου του Συµβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Νοτίου Αφρικής στην Πρετόρια τον ∆εκέµβριο του 2003, η Προεδρία
διοργανώνει διάσκεψη ανώτατων αξιωµατούχων στη Νότιο Αφρική στις αρχές της θητείας της, καθώς και µια υπουργική
συνεδρίαση της τρόικας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ουβλίνο.

Οι συναντήσεις αυτές θα προσφέρουν µια ευκαιρία για εµβάθυνση του διαλόγου και συζήτηση θεµάτων κοινού
ενδιαφέροντος. Το 2004 είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονιά για τη Νότιο Αφρική, καθώς γιορτάζει δέκα χρόνια
δηµοκρατίας στις 27 Απριλίου. Τα κράτη µέλη της ΕΕ αναµένεται να εκπροσωπηθούν σε αυτή τη σηµαντική επέτειο.
Αυτή η επέτειος είναι στιγµή περηφάνιας για τη Νότιο Αφρική και πρέπει να συµµεριστούµε αυτή την περηφάνια της
χώρας και τα επιτεύγµατά της.

Μια προγραµµατισµένη διάσκεψη στις Μεγάλες Λίµνες αποτελεί πρωτοβουλία της UNAU, η οποία στηρίζεται σε µεγάλο
βαθµό στην αφρικανική αυτοδυναµία. Ο Ibrahima Fall, ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση αυτού του συνεδρίου και το διοργανώνει µαζί µε τις εθνικές
προπαρασκευαστικές επιτροπές των επτά κυριότερων χωρών. Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για την περιοχή των
Μεγάλων Λιµνών έχει προσφέρει τη βοήθειά του και έχει συµµετάσχει σε κάποιες προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Θα
παρακολουθούµε µε άγρυπνη προσοχή αυτή τη σηµαντική διάσκεψη που θα επιδιώξει να φέρει την ειρήνη σε αυτή την
πολύπαθη περιοχή.
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Επιτρέψτε µου και πάλι να διαβεβαιώσω τον αξιότιµο βουλευτή και εσάς, κύριε Πρόεδρε, ότι η ιρλανδική Προεδρία θα
συνεργαστεί µε τη Νότιο Αφρική και άλλους σηµαντικούς αφρικανούς εταίρους σε αυτό το πολύ σηµαντικό και σπουδαίο
θέµα.
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Collins (UEN). � (EN) Θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες και την εκτίµηση µου στον Υπουργό Roche για την
εµπεριστατωµένη απάντησή του, την οποία επικροτώ. Είναι κάτι στο οποίο θα µπορούµε να αναφερθούµε ξανά και ξανά
στο µέλλον.

Θα ήθελα να αναφέρω στον Υπουργό ότι πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας, όταν συνεργαζόµαστε µε τη Νότιο Αφρική,
ότι η Ζιµπάµπουε είναι ένα γειτονικό κράτος της Νοτίου Αφρικής και η πολιτική κατάσταση εκεί προκαλεί ασφαλώς
σοβαρή παγκόσµια ανησυχία, καθώς επίσης και ότι πρόκειται για ένα θέµα που έχει τεθεί σε πολλές περιπτώσεις.

Θα µπορούσε η Προεδρία να εξηγήσει πώς βλέπει τη µελλοντική σχέση ανάµεσα στη Νότιο Αφρική και τη Ζιµπάµπουε,
πώς βλέπει τη µελλοντική σχέση ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ζιµπάµπουε και θα µπορούσε να προσδιορίσει
την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει η ΕΕ ώστε να επιφέρει αλλαγή στη στάση των αρχών της Νοτίου Αφρικής, να
προσπαθήσουν να συµβιβαστούν, µε ρεαλιστικό τρόπο, µε την τροµερή κατάσταση που επικρατεί στη Ζιµπάµπουε, την
οποία δεν έχουν ακόµα καταφέρει να αναγνωρίσουν;
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Roche, Επιτροπή. � (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όπως ανέφερε ο κ. βουλευτής, είναι
εξαιρετικά σηµαντικό να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη Νότιο Αφρική για το ευαίσθητο θέµα της Ζιµπάµπουε.
Τα θέµατα στην Αφρική δεν µπορούν να επιλυθούν από ανθρώπους που κουνούν το δάχτυλο τους από µακριά. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Νοτίου Αφρικής, όχι µόνο στο θέµα της Ζιµπάµπουε αλλά γενικώς
στην ήπειρο. Έχει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη δική της νότια περιοχή της Αφρικής. Εποµένως, θα
συνεργαστούµε διµερώς µε τη Νότιο Αφρική στο θέµα της Ζιµπάµπουε, όπως κάνουµε µε την Κοινότητα για την
Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής, της οποίας η Νότιος Αφρική είναι ηγετικό µέλος.

Έχει συµφωνηθεί, τόσο µε την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Νοτίου Αφρικής όσο και µε την Αφρικανική Ένωση, ότι
η Ζιµπάµπουε θα πρέπει να συζητηθεί ως θέµα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Για να αναφερθώ στο σηµείο που έθιξε ο κ.
Collins, η κρίση στη Ζιµπάµπουε επηρεάζει άµεσα τις γειτονικές της χώρες καθώς επίσης και τη Νότιο Αφρική. Ο
αντίκτυπος που έχει η κατάσταση αυτής της ταραχώδους χώρας στις γειτονικές της χώρες ήταν το αντικείµενο
συζητήσεων ΕΕ-Αφρικής που πραγµατοποίησε η υπουργική τρόικα µόλις τον Νοέµβριο του 2003. Το θέµα συζητήθηκε
επίσης στην πρόσφατη κοινή σύνοδο ανώτερων αξιωµατούχων Ευρωπαϊκής Ένωσης�Κοινότητας για την Ανάπτυξη της
Νοτίου Αφρικής. Κατά τον πολιτικό µας διάλογο µε τη Νότιο Αφρική τον περασµένο ∆εκέµβριο, υπήρξε µια
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τη Ζιµπάµπουε και η Νότιος Αφρική αναγνώρισε την ανθρωπιστική
βοήθεια της ΕΕ σε αυτή την ταραγµένη χώρα.

Για να επανέλθω στη βασική θέση του κ. Collins, συµφωνώ απόλυτα µαζί του. Μέρος της λύσης του προβλήµατος της
Ζιµπάµπουε θα βρεθεί στη Νότιο Αφρική. Η Νότιος Αφρική είναι βασικός παράγοντας και η Ένωση, όπως προτείνει ο κ.
Collins, θα πρέπει να συνεργαστεί µε τη Νότιο Αφρική σε αυτό το θέµα.
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Rübig (PPE-DE). � (DE) Γνωρίζουµε ότι οι εµπορικές σχέσεις µπορούν επίσης να αποτελέσουν βάση για την βελτίωση
των πολιτικών σχέσεων και γι� αυτό θέτω το ακόλουθο ερώτηµα: υπάρχουν σχέδια για την βελτίωση του γενικού πλαισίου
για τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ µικρών, µεσαίων ή οικογενειακών επιχειρήσεων της Ευρώπης και της Νοτίου Αφρικής;
Αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει µια βάση για τη δηµιουργία ευηµερίας στις φτωχότερες περιοχές, πράγµα που τελικά
αποτελεί και τη βάση για την επικράτηση της ειρήνης;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Η προφανής απάντηση είναι «Ναι». Καλύτερες επιχειρηµατικές σχέσεις προκύπτουν συχνά
µετά από ειρηνευτικές διαδικασίες και όχι πριν, αλλά είναι προφανές ότι οτιδήποτε θα µπορούσε να συνεισφέρει στην
οικονοµική ευηµερία της συγκεκριµένης περιοχής θα ήταν σηµαντικό και ουσιώδες. Αυτή τη στιγµή δεν έχω υπόψη µου
κάποια συγκεκριµένη πρωτοβουλία αναφορικά µε τη δραστηριοποίηση ΜΜΕ στο εν λόγω µέρος της ηπείρου.

Υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες θα µπορούσε να δοθεί προσοχή κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας. ∆εν
έχουµε επίσηµη ατζέντα, αλλά κοιτάζουµε, για παράδειγµα, την ανασκόπηση των εξελίξεων στη Νότιο Αφρική στο
πλαίσιο της δέκατης επετείου από την απελευθέρωσή της και την ανασκόπηση των εξελίξεων στην ΕΕ, ιδίως τη
διεύρυνση. Θα παρακολουθούµε επίσης τις εξελίξεις στην Αφρικανική Ένωση και τη Νέα Εταιρική Σχέση για την
Ανάπτυξη της Αφρικής. Η δηµιουργία της Αφρικανικής Ένωσης και της Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της
Αφρικής είναι άλλη µία σηµαντική πρωτοβουλία. ∆εν υπάρχει υποκατάστατο για τα κράτη της Αφρικής που αποκτούν την
αυτοδυναµία τους. Η Αφρική πρέπει να κερδίσει την αυτοδυναµία της, αλλά εµείς στην Ευρώπη πρέπει να στηρίξουµε την
Αφρική σε αυτό. ∆εν υπάρχει υποκατάστατο για τα αφρικανικά κράτη που αποκτούν αυτοδυναµία στην ήπειρο βάσει µιας
ενοποιηµένης προσέγγισης.
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Πρωτοβουλίες όπως αυτή της Αφρικανικής Ένωσης και της Νέας Εταιρικής Σχέσης για την Ανάπτυξη της Αφρικής είναι
πολύ σηµαντικές. Μία από τις φιλοδοξίες της ιρλανδικής Προεδρίας είναι να δώσει µεγαλύτερη προτεραιότητα σε θέµατα
που σχετίζονται µε την Αφρική στην ηµερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από το ότι θα ήταν θετικό για την
ίδια την Ευρώπη να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο και να επιδείξει ένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Αφρική, η Ευρώπη
έχει επίσης κάποιες ηθικές υποχρεώσεις σχετικά µε αυτό το θέµα.
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Πρόεδρος. � Η ερώτηση αριθ. 5 αποσύρθηκε.

Ερώτηση αριθ. 6 του κ. Brian Crowley (H-0853/03):

Θέµα: Προώθηση της καλής πρακτικής στην προστασία του παιδιού στο πλαίσιο των προγραµµάτων νεότητας στην Ευρώπη

Όπως γνωρίζει το Συµβούλιο, το πρόγραµµα νεότητας της ΕΕ προβλέπει κινητικότητα και άτυπη εκπαίδευση για χιλιάδες νέους από 15 έως
25 ετών και είναι ανοικτό στη συµµετοχή νέων από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Προσφέρει δυνατότητες στους νέους µε τη µορφή τόσο οµαδικών
ανταλλαγών και ατοµικής εθελοντικής εργασίας όσο και δραστηριοτήτων στήριξης.

Προκειµένου να διασφαλισθεί η πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των νέων που συµµετέχουν στα προγράµµατα αυτά
από τον κίνδυνο κακοµεταχείρισης και λαµβανοµένου υπόψη του ιρλανδικού κώδικα καλής πρακτικής : προστασία του παιδιού για τον τοµέα
προγραµµάτων νεότητας (Σεπτέµβριος 2002), προτίθεται το Συµβούλιο να αναλάβει άµεση δράση για να εξασφαλίσει ότι στο Πρόγραµµα
Νεότητας θα ενσωµατωθεί πολιτική ή στρατηγική προστασίας του παιδιού, και προτίθεται να προτείνει την έγκριση ψηφίσµατος κατά τη
λήξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Νεότητας, και θα αναλάβει επίσης την απαραίτητη δράση για να εξασφαλίσει τη δηµιουργία
επιτελικής οµάδας υψηλού επιπέδου για το θέµα της προστασίας του παιδιού στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράµµατος Νεότητας της
ΕΕ;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα � όπως θα περίµενα από ένα από τα πιο νεανικά
πνεύµατα του Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο θα ξεκινήσει τη συζήτηση σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραµµα νεότητας που θα
εφαρµοστεί µετά το 2006, αµέσως µόλις εγκριθεί επίσηµα από την Επιτροπή και διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο. Στο µεταξύ, θα ήταν ανάρµοστο για το Συµβούλιο να προδικάσει µε οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόµενο τη
πρότασης, που εναπόκειται αποκλειστικά στην πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Παράλληλα, η Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία για τη νέα γενιά ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, κατάρτισης και
προγραµµάτων για νέους. Το πρόγραµµα της Προεδρίας στον τοµέα των νέων περιλαµβάνει ένα ψήφισµα για την
κοινωνική ένταξη των νέων, το οποίο, µεταξύ άλλων, θα καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν, στο πλαίσιο της επιδίωξης
των στόχων κοινωνικής ένταξης που περιέχονται στη Λευκή Βίβλο για τους Νέους, στρατηγικές και προτάσεις,
προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι σηµαντικά µέτρα κοινωνικής ένταξης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής για
τους νέους.

Θα ήθελα επίσης να υπογραµµίσω ότι το Συµβούλιο γνωρίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων απέναντι σε κάθε
είδους εκµετάλλευση. Είναι ένα θέµα για το οποίο το Συµβούλιο έχει εγκρίνει µια σειρά µέτρων και συγκεκριµένα στις 22
∆εκεµβρίου 2003 ενέκρινε απόφαση πλαίσιο για την καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης των ανηλίκων και
της παιδικής πορνογραφίας. Η απόφαση πλαίσιο υποχρεώνει τα κράτη µέλη να τιµωρούν συγκεκριµένες συµπεριφορές
που σχετίζονται µε την εκµετάλλευση ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία ως ποινικά αδικήµατα βάσει των εθνικών
νόµων.
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Crowley (UEN). � (EN) Ευχαριστώ για αυτή την απάντηση, κύριε Προεδρεύων. Θίξατε κάποια από τα ζητήµατα που
ήθελα να θέσω συµπληρωµατικά. Καθώς εµφανίζονται νέες τεχνολογίες επικοινωνίας �∆ιαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα και
άλλα� παρατηρούµε περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν πρόσφατα στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη Γερµανία
όπου πορνογραφικές φωτογραφίες νέων διαδίδονταν σε σχολεία µέσω κινητών τηλεφώνων µεταξύ των µαθητών.
Μπορείτε να υποβάλετε συγκεκριµένες προτάσεις που θα διαβιβαστούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, µε σκοπό όχι
µόνο να αντιµετωπιστεί νοµοθετικά αυτό το πρόβληµα, αλλά να ξεκινήσει συνεργασία µεταξύ εκείνων που εµπλέκονται
στη βιοµηχανία τόσο από τεχνολογικής πλευράς όσο και από πλευράς διανοµής, καθώς και να µεταφερθεί µέρος της
ευθύνης και της έµφασης σε αυτούς τους φορείς ώστε να ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των δικτύων;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Ο κ. Crowley έχει δίκιο: η σύγχρονη τεχνολογία και η εξέλιξή της δηµιουργούν µια
συγκεκριµένη πρόκληση. Οι υποθέσεις, οι οποίες έχουν επισηµανθεί, για παράδειγµα στα κρατικά µέσα ενηµέρωσης της
Ιρλανδίας και τα µέσα ενηµέρωσης άλλων κρατών, απεικονίζουν πόσο δύσκολο είναι για τα κράτη µέλη να συµβαδίσουν
µε την τεχνολογία και την κατάχρηση της τεχνολογίας.
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Η προστασία των ανηλίκων �ιδιαίτερα σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο και άλλες εξελισσόµενες τεχνολογίες� είναι σαφώς κάτι
που µας απασχολεί.

Η πορνογραφία και το εµπόριο πορνογραφικών εικόνων �είτε µέσω του ∆ιαδικτύου είτε µέσω των νέων δικτύων κινητής
τηλεφωνίας� αντιµετωπίζεται µε την απόφαση πλαίσιο της 22ας ∆εκεµβρίου του 2003 για την καταπολέµηση της
σεξουαλικής εκµετάλλευσης ανηλίκων και της παιδικής πορνογραφίας. Σύµφωνα µε την απόφαση πλαίσιο, κάθε κράτος
µέλος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι κάθε τύπου εκµετάλλευση ανηλίκων είναι αξιόποινη.

Αυτό που έλαβε υπόψη της η απόφαση πλαίσιο �και απεικονίζει πάλι πόσο δίκιο έχει ο κ. Crowley� ήταν η εκµετάλλευση
της τεχνολογίας από εµπορικά συµφέροντα. Αυτό που δεν έλαβε υπόψη της, σαφέστατα, ήταν το είδος της κατάχρησης
που τονίστηκε στα σχόλια του Τύπου και στο οποίο ο κ. Crowley επέστησε την προσοχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται
προφανώς η απαγόρευση της εµπορικής εκµετάλλευσης και της εµπορικής κατάχρησης νέων τεχνολογιών υπό µορφή
παιδικής πορνογραφίας και εκµετάλλευσης.

Οι προτάσεις προβλέπουν ότι σχετικά µε αδικήµατα που αφορούν την παιδική πορνογραφία, κάθε κράτος µέλος πρέπει να
λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραγωγή, διανοµή, προµήθεια και απόκτηση υλικού παιδικής
πορνογραφίας είναι αξιόποινη. Αυτό θίγει το συγκεκριµένο επιχείρηµα του κ. Crowley για τη νέα τεχνολογία κινητών
τηλεφώνων µε δυνατότητα φωτογραφίας ή βίντεο. Η οδηγία πλαίσιο µπορεί να αντιµετωπίσει το είδος του προβλήµατος
που τονίζει.

Καθιστά κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την αντιµετώπιση των θεµάτων που ανακύπτουν κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά.
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Rübig (PPE-DE). � (DE) Φυσικά, το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι νέοι είναι η ανεργία, εξαιτίας της οποίας
προκύπτουν ορισµένες ανεπιθύµητες δραστηριότητες. Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εµπορικών
και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, ∆ρ Leitl, είπε ότι δεν είναι καθόλου αποδεκτή η ανεργία για τους νέους µεταξύ 15 και
25 ετών και ότι πρέπει να έχουν να επιλέξουν είτε να εργαστούν είτε να εκπαιδευτούν, προκειµένου να επιτύχουν την
ένταξή τους στην κοινωνία. Πιστεύετε ότι µπορούν να αναληφθούν παρόµοιες πρωτοβουλίες και στο πρόγραµµα
νεότητας;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) O αξιότιµος βουλευτής έχει δίκιο γιατί η ανεργία, ιδίως η ανεργία στους νέους, είναι ένας
ιδιαίτερα δύσκολος τοµέας. Μέρος της γενικής διαδικασίας της Λισαβόνας είναι η αντιµετώπιση της ανεργίας σε όλα τα
επίπεδα. Ένας γνωστός πολιτικός ηγέτης της χώρας µου είπε κάποτε ότι η παλίρροια που ανεβαίνει παρασύρει όλες τις
βάρκες, µε άλλα λόγια, ότι η καλύτερη απάντηση στην ανεργία είναι η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η δηµιουργία του
κατάλληλου οικονοµικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου για την προώθηση των ορθών πρακτικών στην προστασία των
ανηλίκων και την απασχόληση των νέων ανά την Ευρώπη, θα βρείτε µια αναφορά στην επίτευξη µεγαλύτερης συνοχής
στις πολιτικές, καλύτερου συντονισµού και συνεργασίας στη χάραξη των πολιτικών κοινωνικής φύσης, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στον εν λόγω τοµέα. Αυτή η έκκληση περιλαµβάνει πολιτικές
αναφορικά µε τη στέγαση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική πρόνοια, την απασχόληση, θέµατα υγείας,
µέτρα καταπολέµησης της εγκληµατικότητας και πολλά άλλα.

Η φτώχεια οδηγεί σε πολλά άσχηµα αποτελέσµατα και όταν η φτώχεια επηρεάζει τους νέους ανθρώπους, ιδίως σε µια
σύγχρονη κοινωνία, θέτει συγκεκριµένες προκλήσεις για τους υπεύθυνους της χάραξης πολιτικής, όπως υπέδειξε ο
αξιότιµος βουλευτής. Σηµειώνω το σχόλιο του και τις προτάσεις του.
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Πρόεδρος. � Η ερώτηση αριθ. 7 αποσύρθηκε.

Ερώτηση αριθ. 8 του κ. Liam Hyland (H-0857/03):

Θέµα: Επισήµανση των κρεάτων

Μια πρόσφατη έρευνα για τους καταναλωτές που είχε οργανωθεί από την Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίµων της Ιρλανδίας, αποκάλυψε ότι οι
περισσότεροι καταναλωτές επιθυµούν να διαθέτουν συγκεκριµένες πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης όσον αφορά όλες τις πωλήσεις
κρεάτων.

Ποια είναι η θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την επέκταση των ρυθµίσεων που διέπουν την επισήµανση του βοείου κρέατος στον κλάδο
πώλησης κρεάτων;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Είµαι βέβαιος ότι όλοι θα θέλαµε να στείλουµε τις ευχές µας για ταχεία ανάρρωση στον κ.
Fitzsimons, έναν άνθρωπο µε τόσο έντονη προσωπικότητα.

Ο κ. Hyland έθεσε µια πολύ σηµαντική ερώτηση, δεδοµένων κάποιων ανησυχιών για τα τρόφιµα, γενικά, και τους
κινδύνους στην υγεία. Το Συµβούλιο γνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από τον κ. Hyland. Ωστόσο, δεν έχει
υποβληθεί ακόµα από την Επιτροπή κάποια πρόταση, η οποία θα παρέχει τη βάση για µια λεπτοµερή εξέταση από το
Συµβούλιο. Η ερώτηση προτρέχει των γεγονότων. Εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή σύντοµα θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των ισχυόντων κανονισµών επισήµανσης του βοείου
κρέατος, η οποία θα εξετάσει συγκεκριµένα το θέµα που παρουσιάστηκε. Το Συµβούλιο θα έχει στη συνέχεια την
ευκαιρία να τη συζητήσει σε βάθος και επιθυµεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προστασία των συµφερόντων των
καταναλωτών.

Θα ήθελα να κάνω µια περαιτέρω επισήµανση στον καλό µου φίλο Liam Hyland σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. Το όλο θέµα
της επισήµανσης και του τρόπου που συσχετίζονται η επισήµανση µε την προστασία των καταναλωτών είναι κάτι για το
οποίο ο κ. Hyland έχει επιδείξει µεγάλη δραστηριότητα επί χρόνια. Η ερώτησή του προδικάζει κάτι που η Επιτροπή
σκοπεύει να κάνει. Η σκέψη του έχει προχωρήσει σε αυτό τον τοµέα εδώ και πολύ καιρό. Στην ερώτησή του προσδιόρισε
έναν τοµέα που θα απαιτήσει την προσοχή της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Hyland (UEN). � (ΕΝ) Με τόσο πολύ ευγενικά σχόλια από τον Προεδρεύοντα του Συµβουλίου, σχεδόν µετανιώνω που
ανακοίνωσα την αποχώρησή µου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως είδαµε µε την πρόσφατη επιδηµία γρίπης των πουλερικών στην Ταϊλάνδη, η ερώτηση σχετικά µε τη χώρα
προέλευσης είναι µία από τις βασικές ανησυχίες των ευρωπαίων καταναλωτών. Εάν υπάρχει κατάλληλη ανιχνευσιµότητα,
τότε κάθε εστιατόριο πρέπει να γνωρίζει τη χώρα προέλευσης του κρέατος και των άλλων προϊόντων που προσφέρει.
Γνωρίζω, και είµαι βέβαιος ότι και ο Υπουργός γνωρίζει, ότι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές στη χώρα µου, την
Ιρλανδία, ανησυχούν ότι πολλά εστιατόρια δεν είναι σε θέση να παρέχουν αυτή την πληροφορία. Πέρα από τα θέµατα
ασφάλειας και ποιότητας, αυτό στερεί το δικαίωµα από τους καταναλωτές να υποστηρίξουν την εγχώρια ή ευρωπαϊκή
παραγωγή έναντι της παραγωγής από τρίτες χώρες.

Η συµπληρωµατική µου ερώτηση είναι: συµφωνεί το Συµβούλιο ότι οι καταναλωτές έχουν βάσιµες ανησυχίες στον εν
λόγω τοµέα; Ξέρω τώρα πια ότι συµφωνεί και είµαι ευγνώµων στον Προεδρεύοντα διότι αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Τι
περαιτέρω δράση µπορεί να λάβει η Προεδρία για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω θέµα θα υποστηριχτεί σε µελλοντικές
προτάσεις για την επισήµανση; Γνωρίζω ότι το Συµβούλιο θα συµβάλει πολύ θετικά στο τελικό αποτέλεσµα αυτού του
ζωτικού τοµέα που προκαλεί ανησυχία στους καταναλωτές.
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Ως ένας από τους πολλούς ικανοποιηµένους ψηφοφόρους του Liam Hyland το µόνο που θα
ήθελα να δηλώσω στο Κοινοβούλιο είναι ότι και εγώ λυπήθηκα που αποφάσισε να αποχωρήσει. ∆εν έχω καµία αµφιβολία
ότι θα µεταφέρει την εξαιρετική ενέργεια και το ταλέντο που διαθέτει και θα τα χρησιµοποιήσει πολύ καλά κάπου αλλού.
Το κέρδος της Ιρλανδίας να πάρει πίσω µόνιµα τον Liam θα είναι η απώλεια αυτού του Κοινοβουλίου.

Ο αξιότιµος βουλευτής έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν βάσιµες ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και
θέµατα επισήµανσης και ανιχνευσιµότητας. Για παράδειγµα, οι φόβοι που προκάλεσαν η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των
βοοειδών και ο αφθώδης πυρετός κλόνισαν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Tα πρόσφατα
περιστατικά που σχετίζονται µε τη γρίπη των πουλερικών, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Hyland, έχουν σίγουρα κλονίσει
την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Πράγµατι, δεν πρόκειται απλώς για ένα σηµαντικό θέµα: οι καταναλωτές έχουν
δικαίωµα στη συνεχή πληροφόρηση αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα το οποίο είναι σηµαντικό για την ασφάλεια των
τροφίµων.

Η ιρλανδική Προεδρία σκοπεύει να διευκολύνει τη συζήτηση επί του θέµατος της επισήµανσης �το οποίο αποτελεί την
ουσία της ερώτησης του κ. Hyland� όταν η Επιτροπή παρουσιάσει την έκθεσή της, την οποία ελπίζουµε να δούµε στο
προσεχές µέλλον. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υποβάλουµε αυτό το ζήτηµα στο Συµβούλιο το συντοµότερο δυνατό.
Πράγµατι, στην Ιρλανδία εκπονήθηκε λεπτοµερής µελέτη επί του θέµατος από οµάδα επισήµανσης τροφίµων που
συστάθηκε ειδικά για αυτό τον σκοπό. Ορµώµενος από την έκθεση αυτής της οµάδας, ο συνάδελφός µου, κ. Walsh,
Υπουργός Γεωργίας και Τροφίµων, έγραψε στον Επίτροπο Byrne την άνοιξη του 2003 προτείνοντας οι κανονισµοί
επισήµανσης, ειδικότερα οι κανονισµοί επισήµανσης για το βόειο κρέας, να επεκταθούν και στον κλάδο της εστίασης.
Αυτό είναι το σηµείο που προσπαθεί να τονίσει ο κ. Hyland. Οι καταναλωτές έχουν απόλυτο δικαίωµα να γνωρίζουν την
προέλευση του βοείου κρέατος και έχουν απόλυτο δικαίωµα να γνωρίζουν τι έχει προστεθεί, γιατί η νόθευση των
τροφίµων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα.

Ο συνάδελφός µου, Υπουργός Walsh, ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες για το εν λόγω ζήτηµα κατά την εκπόνηση
της έκθεσης από την Επιτροπή και αναµένουµε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε αυτό αργά ή γρήγορα.
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Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 9 του κ. Seán Ó Neachtain (H-0859/03):

Θέµα: ∆ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών στον τοµέα της αλιείας

Συµφωνεί το Συµβούλιο ότι στους αλιείς και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους πρέπει να επιτρέπεται να έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή
και εµπλοκή στη διεργασία λήψεως αποφάσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής; Συµφωνεί το Συµβούλιο ότι για να έχουν οι αλιείς
εµπιστοσύνη στις επιστηµονικές συµβουλές, οι οποίες χρησιµοποιούνται στη λήψη των αποφάσεων για τη διαχείριση της αλιείας, θα πρέπει
να αναπτυχθούν πιο στενοί δεσµοί µεταξύ των αλιέων και των επιστηµόνων για να παρέχονται οι επιστηµονικές συµβουλές κατά τρόπο
διαφανέστερο; Συµφωνεί επίσης το Συµβούλιο ότι τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια, τα οποία θα περιλαµβάνουν τους αλιείς και τις
οργανώσεις τους στην διεργασία λήψεως αποφάσεων, αποτελούν τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί πρόοδος;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Αυτή είναι µια ερώτηση από τον κ. Ó Neachtain: ένα ωραίο όνοµα από τα δυτικά της
Ιρλανδίας.

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του αξιότιµου βουλευτή ότι οι αλιείς και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν
δεν θα έπρεπε απλώς, αλλά επιβάλλεται να έχουν δικαίωµα µεγαλύτερης συµµετοχής και ανάµιξης στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αυτή είναι µία από τις αρχές που συµφωνήθηκαν στην αναθεώρηση της
ΚΑΠ, η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2002. Στενότεροι δεσµοί µεταξύ των αλιέων και των
επιστηµόνων θα βελτίωναν τη διαφάνεια των επιστηµονικών συµβουλών και αυτού του είδους ο δεσµός πρέπει επίσης να
ενθαρρυνθεί.

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι ο δρόµος προς τα εµπρός είναι τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια � ΠΓΣ. Όπως είπε ο
Πρόεδρος του Συµβουλίου στην Επιτροπή Αλιείας τον Ιανουάριο, αυτά τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια θα
πραγµατοποιήσουν ένα φόρουµ όπου όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν θέµατα που
τους απασχολούν. Αυτή η διαδικασία διαλόγου θα οδηγήσει σταδιακά σε µεγαλύτερη αµοιβαία κατανόηση και
εµπιστοσύνη. Μερικά χρόνια πριν, ως βουλευτής του ιρλανδικού Κοινοβουλίου, προήδρευσα µιας κοινοβουλευτικής
επιτροπής, η οποία εξέτασε τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε η βιοµηχανία της αλιείας σχετικά µε αξιωµατούχους σε
διάφορες ρυθµιστικές υπηρεσίες στην Ιρλανδία. Μία από τις προτάσεις που κάναµε εκείνη την εποχή ήταν ότι το είδος
ακριβώς του διαλόγου που ο κ. Ó Neachtain προωθεί στη βιοµηχανία της αλιείας έχει προεξάρχουσα σηµασία, υπό την
προϋπόθεση και οι δύο φορείς να µπορούν να κατανοήσουν τους αντίστοιχους ρόλους τους.

Το Συµβούλιο σκοπεύει να εγκρίνει την απόφαση για τη σύσταση ΠΓΣ το συντοµότερο δυνατό αφού ακούσει τις απόψεις
του Κοινοβουλίου επί του θέµατος. Το Συµβούλιο ανυποµονεί και πάλι να τις παραλάβει νωρίτερα παρά αργότερα. Ξέρω
ότι η συµβολή του κ. Ó Neachtain θα είναι ξεχωριστή και πολύ ουσιαστική σε αυτό τον διάλογο.
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Ó Neachtain (UEN). � (ΕΝ) Θέλω να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την εµπεριστατωµένη απάντησή του, καθώς
και για την υποστήριξή του στην αρχή των περιφερειακών γνωµοδοτικών συµβουλίων. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το
νέο µέτρο, το οποίο περιλαµβάνεται στην κοινή αλιευτική πολιτική για πρώτη φορά, θα είναι προς το συνολικό όφελος
του τοµέα της αλιείας τα επόµενα χρόνια.

Μπορεί να προβλέψει ο Υπουργός Roche ότι το µέτρο, εάν επιτύχει, θα διαδραµατίσει πιο καθοριστικό ρόλο στην κοινή
αλιευτική πολιτική και θα προσδώσει στους αλιείς και τα ενδιαφερόµενα µέρη θεσµοθετηµένο ρόλο στην ανάπτυξη της
ΚΑΠ στο µέλλον;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Ευχαριστώ, κύριε Ó Neachtain. Η απάντηση στη συµπληρωµατική ερώτηση του κ. Ó
Neachtain περιλαµβανόταν στην απάντηση που έδωσα στην αρχική ερώτηση. Η Προεδρία υπέδειξε ξεκάθαρα τον
προηγούµενο µήνα ότι τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια προσφέρουν ένα σηµαντικό φόρουµ για όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη. Υπάρχουν θέµατα προς επίλυση, αλλά θα συµφωνήσω µε τη γενική αρχή ότι η διαβούλευση των
ενδιαφερόµενων µερών στον αλιευτικό κλάδο είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Η ιρλανδική Προεδρία θα προωθήσει το θέµα της επικοινωνίας µε τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα � επιχειρηµατικές
οµάδες πολιτών και ιδιώτες πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Το είδος ανάπτυξης που ο κ. Ó Neachtain πράγµατι προωθεί εδώ
και καιρό συµβαδίζει απόλυτα µε τις βασικές γραµµές της πολιτικής της ιρλανδικής Προεδρίας, οι οποίες αφορούν στη
βελτίωση γενικά της σχέσης της Κοινότητας µε τους πολίτες της Ευρώπης, είτε αυτοί οι πολίτες ασχολούνται µε την
αλιεία ή τη γεωργία ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.
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Πρόεδρος. � ∆εδοµένου ότι αναφέρονται στο ίδιο θέµα, οι ερωτήσεις αριθ. 10 και 11 θα απαντηθούν από κοινού.

Ερώτηση αριθ. 10 του κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, τον οποίο αντικαθιστά ο κ. ∆ηµήτριος Κουλουριάνος (H-0861/03):
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Θέµα: Προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος

Σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές, οι εκλογές στη λεγόµενη «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βορείου Κύπρου» θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν
µια εκ νέου κινητικότητα στην κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού προβλήµατος.

Μετά τα αποτελέσµατα των εκλογών, θεωρεί το Συµβούλιο ότι διαµορφώνονται συνθήκες επίλυσης του προβλήµατος; Οι θέσεις της
Τουρκίας ενισχύουν τις πρωτοβουλίες επίλυσης του Κυπριακού;

Ερώτηση αριθ. 11 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0042/04):

Θέµα: Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό και προοπτικές επίλυσης

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Η.Π.Α ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ξεκάθαρα στο Συµβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων
ότι το σχέδιο Ανάν δεν αποτελεί βάση των διαπραγµατεύσεων αλλά σηµείο αναφοράς για τη διεξαγωγή τους. Τόνισε δε ότι στις
διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να λάβει µέρος µια ανεξάρτητη και αµερόληπτη χώρα µε πολιτικό βάρος καθώς και ένας νέος εκπρόσωπος του
Κόφι Ανάν.

Πιστεύει το Συµβούλιο, βάσει αυτών των δεδοµένων αλλά και βάσει του γεγονότος ότι ο Ραούφ Ντεκτάς παραµένει ο επίσηµος
διαπραγµατευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς, ότι υπάρχει δυνατότητα ταχείας εξεύρεσης µόνιµης λύσης στο πολιτικό πρόβληµα της
Νήσου;

∆ιαβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα να ενταχθεί η Κύπρος ως ενιαία οντότητα στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004 µε εφαρµογή του κοινοτικού
κεκτηµένου σε όλη την επικράτεια της;

Σκοπεύει να λάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες µε σκοπό την υλοποίηση µιας τέτοιας πολιτικής;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Οι ερωτήσεις είναι άκρως επίκαιρες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει επανειληµµένως εκφράσει
την προτίµησή του για την ένταξη µιας ενωµένης Κύπρου στην Ένωση την 1η Μαΐου του 2004. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του ∆εκεµβρίου του 2003 κάλεσε όλα τα µέρη �συγκεκριµένα την Τουρκία και την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων� να
προσφέρουν τη δυναµική υποστήριξή τους στις προσπάθειες του γενικού γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κ. Aνάν και
σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε την άµεση επανέναρξη των συνοµιλιών βάσει των προτάσεών του. Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν
επαναλάβει την προθυµία τους να προσαρµόσουν τους όρους ενός διακανονισµού στις αρχές στις οποίες βασίστηκε η
ίδρυση της ΕΕ.

Στις εβδοµάδες που ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έχει σηµειωθεί µια σειρά εξελίξεων �στην πραγµατικότητα
έχουν σηµειωθεί εξελίξεις εντός του τελευταίου 24ώρου� οι οποίες έχουν επίπτωση στις προοπτικές για έναν συνολικό
διακανονισµό. Στη Βόρεια Κύπρο, µετά τις εκλογές του ∆εκεµβρίου, για παράδειγµα, έχει σχηµατιστεί µια κυβέρνηση
συνασπισµού, υπό την ηγεσία του κ. Mehmet Ali Talat, αρχηγού του Ρεπουµπλικανικού Τουρκικού Κόµµατος (CTP), η
οποία τάσσεται υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού και της ένταξης της ενωµένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ.
Ντενκτάς �αρχηγός του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος� είναι το άλλο µέρος του εν λόγω συνασπισµού.

Στην Τουρκία, κατόπιν εντατικής διαδικασίας διαβουλεύσεων, το Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε στις 23
Ιανουαρίου του 2004 ότι έχει καταλήξει σε µια οµόφωνη θέση υπέρ των διαπραγµατεύσεων, λαµβάνοντας το σχέδιο Aνάν
ως αναφορά µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες στη νήσο.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Eρντογάν συζήτησε την κατάσταση µε τον γενικό γραµµατέα Aνάν στο Νταβός στις 24
Ιανουαρίου και στη συνέχεια δήλωσε δηµοσίως ότι η Τουρκία στηρίζει την επανέναρξη των συνοµιλιών βάσει του
σχεδίου Aνάν, µε σκοπό την έγκριση ενός διακανονισµού µέσω δηµοψηφίσµατος πριν από την 1η Μαΐου.

Ο Πρωθυπουργός Eρντογάν συναντήθηκε µε τους πολιτικούς ηγέτες της Βορείου Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένου του
Ραούφ Ντενκτάς, κατά την επιστροφή του από το Νταβός. Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος έχει επαναλάβει ότι η κυβέρνηση
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι πρόθυµη να συµµετάσχει στην επανέναρξη των συνοµιλιών άνευ όρων.

Την προηγούµενη εβδοµάδα, ο γενικός γραµµατέας Aνάν προσκάλεσε τα µέρη να συνεχίσουν τις συνοµιλίες για την
πλήρη επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος βάσει των προτάσεών του. Ανέφερε στην πρόσκλησή του ότι θα λάβει την
αποδοχή της πρόσκλησης ως δέσµευση για την ολοκλήρωση του σχεδίου µε τη βοήθεια των Ηνωµένων Εθνών έως τις 31
Μαρτίου του 2004 και θα θέσει το τελικό σχέδιο σε ξεχωριστό, παράλληλο δηµοψήφισµα στις 21 Απριλίου του 2004. Ο
γενικός γραµµατέας κάλεσε τους ηγέτες να συγκεντρώσουν την πολιτική θέληση που απαιτείται, προκειµένου να
επιφέρουν αυτό το αποτέλεσµα στο µικρό χρονικό διάστηµα που έχουν στη διάθεσή τους.

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της επιστολής του, τα µέρη θα συµφωνήσουν να ολοκληρώσουν τις διαπραγµατεύσεις
έως τις 26 Μαρτίου. Εάν δεν έχει επιτευχθεί ένα ολοκληρωµένο κείµενο έως τότε, ο γενικός γραµµατέας Aνάν θα προβεί
στις απαραίτητες προτάσεις, προκειµένου να ολοκληρωθεί το κείµενο έως τις 31 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα πολύ
φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα.
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Οι συνοµιλίες στις οποίες συµµετέχουν ο Ελληνοκύπριος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης άρχισαν στη Νέα Υόρκη χθες, 10
Φεβρουαρίου. Αυτή η επανέναρξη προσφέρει µια πραγµατική δυνατότητα για επίτευξη του ιστορικού στόχου της ένταξης
µιας ενωµένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Αποδεχόµαστε όλοι ότι υπάρχουν ακόµη ζητήµατα προς επίλυση. Όµως, αυτή η Ένωση υποστηρίζει σθεναρά τον
κεντρικό ρόλο των Ηνωµένων Εθνών στην αναζήτηση µιας συνολικής διευθέτησης. Υποστηρίζουµε πλήρως αυτή την
τελευταία πρωτοβουλία του γενικού γραµµατέα Aνάν και το Συµβούλιο είναι έτοιµο να βοηθήσει µε οποιονδήποτε τρόπο
θεωρεί χρήσιµο, προκειµένου να συνδράµει στην επίτευξη συµφωνίας.

Η Επιτροπή θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να συµβάλει σε µια
ταχεία λύση µέσα στο πλαίσιο του κεκτηµένου. Εάν επιτευχθεί λύση, η Ένωση είναι έτοιµη να προσφέρει οικονοµική
βοήθεια για την ανάπτυξη του βορείου τµήµατος της Κύπρου.

Το Συµβούλιο συνεχίζει να ελπίζει ότι είναι πιθανό να υποδεχθεί µια ενωµένη Κύπρο στην Ένωση την 1η Μαΐου του
2004. Θα πρέπει να αναφέρω στο Κοινοβούλιο ότι έχω προσωπικό λόγο για να ελπίζω ότι θα συµβεί την 1η Μαΐου, καθώς
η πόλη στην οποία ζω θα υποδεχτεί την Κύπρο την ηµέρα της υποδοχής την 1η Μαΐου του 2004. Ο χρόνος που αποµένει,
ωστόσο, είναι περιορισµένος και εάν οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, θα απαιτηθούν δύσκολοι
συµβιβασµοί �και βέβαια πολιτική βούληση� και από τις δύο πλευρές.

Η ένταξη µιας ενωµένης Κύπρου είναι ξεκάθαρα προς το συµφέρον όλων των κατοίκων της νήσου. Είναι επίσης
σαφέστατα προς το συµφέρον των ανθρώπων της Ελλάδας, της Τουρκίας και αυτής της Ένωσης.
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Posselt (PPE-DE). � (DE) Θα ήθελα να ρωτήσω µόνο το εξής: µπορεί να αποκλείσει το Συµβούλιο ότι στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων για το Κυπριακό, που τις επικροτώ θερµά και τις υποστηρίζω, δεν θα γίνουν παρασκηνιακά συµφωνίες
ως προς την έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και την ένταξη;
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Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Κατανοώ την ερώτηση, αλλά αυτή είναι µια πολύ λεπτή περίοδος. Ο βουλευτής θα γνωρίζει ότι
οι συνοµιλίες µεταξύ του Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη συνεχίζονται, αυτή τη στιγµή, στην έδρα των
Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του γενικού γραµµατέα. Συνεπώς, έχουµε όλοι ευθύνη να είµαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σχολιάζουµε δηµόσια τις προοπτικές εξέλιξης την παρούσα στιγµή. ∆εν υπάρχει καµία
αµφιβολία ότι επιµέρους θέµατα, σπρωξίµατα ή νοήµατα θα χρησιµοποιηθούν προκειµένου να προκύψει κάποια λύση.

Σύµφωνα µε τη σαφή δέσµευση που δόθηκε στην Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του
2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αποφασίσει τον ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους, βάσει της έκθεσης και των
προτάσεων τις Επιτροπής, εάν η Τουρκία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Καθώς τώρα διεξάγονται
λεπτοµερείς και λεπτές διαπραγµατεύσεις στη Νέα Υόρκη, δεν είναι η κατάλληλη στιγµή να υπεισέλθουµε σε εικασίες για
άλλες συµφωνίες. Η πραγµατικότητα είναι ότι η προσφορά έχει γίνει, είναι στο τραπέζι, βρίσκεται εκεί προς συζήτηση και
θα αποφασιστεί τον ∆εκέµβριο του επόµενου έτους. Σχετίζεται µε τα αντικειµενικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία οι
βουλευτές του Κοινοβουλίου και η τουρκική κυβέρνηση κατανοούν.
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Sacrédeus (PPE-DE). � (SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει κατά το παρελθόν την άποψη ότι αντιµετωπίζει
ως κατοχή την τουρκική παρουσία στη Βόρεια Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρουσιάζεται ως ένα σχέδιο ειρήνης,
και η επιθυµία µας είναι η διασφάλιση των παρακαταθηκών που µας έχουν αφήσει οι De Gasperi, Schuman, Monet και
Adenauer. Σε αυτό το πλαίσιο, συµφωνεί µε τις αντιλήψεις της ΕΕ για την ειρήνη, καθώς και µε τις παρακαταθήκες που
µας έχουν κληροδοτήσει οι ιδρυτές της ΕΕ, η προσφορά στην Τουρκία µιας ηµεροµηνίας έναρξης των διαπραγµατεύσεων
για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγµή που η Τουρκία εξακολουθεί να είναι µια δύναµη κατοχής στη
Βόρεια Κύπρο; Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν µια χώρα να κατέχει ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
συγχρόνως, να της προσφέρεται το δικαίωµα έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων;
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Roche, Συµβούλιο. � (EN) Έχω ήδη υποδείξει την αντικειµενική βάση πάνω στην οποία θα ληφθεί η απόφαση σχετικά µε
το θέµα της τουρκικής υποψηφιότητας.

Η Ένωση είναι ο ισχυρότερος και πιο σταθερός υποστηρικτής της αποστολής καλών υπηρεσιών στην Κύπρο του γενικού
γραµµατέα Kόφι Ανάν. Σαφέστατα, γνωρίζουµε όλοι τον ρόλο που η τουρκική κυβέρνηση µπορεί να διαδραµατίσει
προκειµένου να επιτευχθεί λύση.

Επιστρέφω στην προηγούµενη επισήµανση που έκανα. Η αντικειµενική βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί
οποιαδήποτε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ολοκληρωµένη και σε πλήρη συµφωνία µε τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης. Αυτή είναι η βάση και δεν πρόκειται να γίνουν άλλου είδους διαπραγµατεύσεις.
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3-209

Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 12 του κ. Josu Ortuondo Larrea (H-0001/04):

Θέµα: Παραβιάζει η ισπανική κυβέρνηση το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ;

Περισσότεροι από εκατό καθηγητές Ποινικού ∆ικαίου από δηµόσια πανεπιστήµια σε ολόκληρη την Ισπανία, έδωσαν στη δηµοσιότητα µια
διακήρυξη στην οποία επικρίνουν µε δριµύτητα το «συνεχιζόµενο θλιβερό θέαµα» των µεταρρυθµίσεων του Ποινικού ∆ικαίου που προώθησε
η κυβέρνηση Αθνάρ στη διάρκεια του 2003.

Οι συντάκτες του κειµένου καταφέρονται εναντίον της τελευταίας τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα που έχει στόχο να αφαιρέσει από τον
πρόεδρο της τοπικής κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων τη δυνατότητα να προκηρύξει δηµοψήφισµα εκεί, και να τον οδηγήσει στη φυλακή
εάν το πράξει. Προειδοποιούν επίσης ότι η πολιτική της «έντασης της καταστολής» στην οποία έχει καταφύγει η ισπανική κυβέρνηση, σε
δικαστικά θέµατα, θα µπορούσε να οδηγήσει στην «κατάρρευση του κράτους δικαίου, µετά από το οποίο αποµένει µόνο η βαρβαρότητα».

Έχει λάβει το Συµβούλιο γνώση των γεγονότων αυτών; Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ αναφέρεται πως «το Συµβούλιο
δύναται � να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος µέλος αρχών που µνηµονεύονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1, και να του απευθύνει κατάλληλες συστάσεις». ∆εν πιστεύει το Συµβούλιο ότι έχει την ηθική, πολιτική και νοµική υποχρέωση
να εξακριβώσει εάν αληθεύουν ή όχι τα καταγγελλόµενα και, ενδεχοµένως, να απευθύνει τις ενδεδειγµένες συστάσεις και να λάβει τα
αναγκαία µέτρα;

3-210

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Το Συµβούλιο παραπέµπει τον αξιότιµο βουλευτή στην απάντηση που του έδωσε στην
προφορική του ερώτηση H-0806/03 σχετικά µε το ίδιο θέµα κατά τη διάρκεια της Ώρας των Ερωτήσεων την περίοδο
συνόδου του Ιανουαρίου του 2004.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συµβούλιο θα υπογράµµιζε το γεγονός ότι η Ένωση ιδρύθηκε βάσει των αρχών της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου �
αρχών που είναι κοινές για όλα τα κράτη µέλη.

3-211

Ortuondo Larrea (Verts/ALE). � (ES) Μακάρι να άκουγαν αυτή τη συζήτηση οι επιζώντες ιρλανδοί πολίτες οι οποίοι
θυµούνται την εποχή που κυβερνούνταν από το Λονδίνο.

Από τη στιγµή της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ειρήνη ήταν ένας από τους βασικούς της στόχους.
Περισσότεροι από εκατό καθηγητές ποινικού δικαίου από όλη την Ισπανία αισθάνθηκαν υποχρεωµένοι να διακηρύξουν
δηµόσια την κατάρρευση του κράτους δικαίου που προωθεί η παρούσα ισπανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτό δεν µπορεί
να αγνοηθεί αν ο κοινός στόχος είναι να διατηρηθεί η ειρήνη και η ολοκλήρωση. Η ειρήνη και η ολοκλήρωση στην
Ευρώπη πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τον σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών.

Είστε πεπεισµένος ότι η ισπανική κυβέρνηση σέβεται τις δηµοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου;

3-212

Roche, Συµβούλιο. � (EN) Κατανοώ το πάθος στην ερώτηση, αλλά θα ήθελα να επισηµάνω ότι πραγµατικά δεν µπορώ να
προσθέσω τίποτα περισσότερο στις απαντήσεις που δόθηκαν στην εν λόγω ερώτηση και οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί
στον βουλευτή, τόσο αυτή τη φορά όσο και την προηγούµενη.

3-213

Πρόεδρος. � Ερώτηση αριθ. 13 του κ. Bernd Posselt (H-0003/04):

Θέµα: Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου

Έχει κάνει η ιρλανδική Προεδρία του Συµβουλίου σκέψεις για το πώς θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα του καθεστώτος (status) του
Κοσσυφοπεδίου;

3-214

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Τα ∆υτικά Βαλκάνια θα παραµείνουν βεβαίως σηµαντική προτεραιότητα της εξωτερικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ιρλανδική Προεδρία, όπως ήταν και κατά τη διάρκεια των προηγούµενων
Προεδριών. Θα επιδιώξουµε συγκεκριµένα να στηριχτούµε στην πρόοδο και την καλή δουλειά της ελληνικής και ιταλικής
Προεδρίας πέρυσι. Το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η ιρλανδική Προεδρία προβλέπεται στην ατζέντα που
συµφωνήθηκε στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε τον προηγούµενο Ιούνιο στη
Θεσσαλονίκη και στην οποία παρευρέθηκα. Η εν λόγω σύνοδος επιβεβαίωσε ότι το µέλλον των κρατών των ∆υτικών
Βαλκανίων βρίσκεται στην ενσωµάτωσή τους µέσα στις δοµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουσιαστική πρόοδος σηµειώθηκε πρόσφατα στο Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσµατος 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών. Το Συµβούλιο στηρίζει απόλυτα τον Harri Holkeri, τον ειδικό απεσταλµένο των Ηνωµένων Εθνών
για το Κοσσυφοπέδιο, στην προσπάθειά του να καταστήσει λειτουργική την πολιτική «προϋποθέσεων πριν από το τελικό
καθεστώς» και να εξασφαλίσει την πρόοδο στον απευθείας διάλογο για πρακτικά θέµατα µεταξύ Βελιγραδίου και
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Πρίστινας. Πράγµατι, δεν θα µπορούσε να υπάρξει καλύτερος ειδικός απεσταλµένος για αυτό το θέµα από τον κ. Holkeri.
Εµείς στην Ιρλανδία έχουµε λόγο να είµαστε ευγνώµονες για τις ικανότητές του, και ιδίως για τις διαπραγµατευτικές του
ικανότητες. Αυτά είναι σηµαντικά στοιχεία για περαιτέρω πρόοδο προς την τελική διευθέτηση του θέµατος του
καθεστώτος.

Τον ∆εκέµβριο, το Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία των διαρθρωτικών οικονοµικών µεταρρυθµίσεων στο
Κοσσυφοπέδιο. Η πρόοδος στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εφαρµογή οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων. Το Συµβούλιο κάλεσε τους προσωρινούς θεσµούς αυτοδιοίκησης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης το συντοµότερο δυνατό.

Η ιρλανδική Προεδρία θα εργαστεί για να διασφαλίσει µια όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία ανάµεσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη του ειδικού απεσταλµένου κ. Holkeri.

Τον Νοέµβριο, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε την ετοιµότητα της Ένωσης να συνδράµει στη δηµιουργία ενός πολυεθνικού
και δηµοκρατικού Κοσσυφοπεδίου, µέσα από τη θέση του στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρµογής της
απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας και της πολιτικής «προϋποθέσεων πριν από το τελικό καθεστώς».

Ανυποµονούµε για µια προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση της έκθεσης, την οποία το Συµβούλιο του Νοεµβρίου ζήτησε
από τον Ύπατο Αρµοστή Χαβιέ Σολάνα να ετοιµάσει σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, καθώς και σε συνεργασία µε
τον κ. Holkeri. Αυτή θα εξετάσει τρόπους και µεθόδους περαιτέρω ενδυνάµωσης της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην εφαρµογή του ψηφίσµατος 1244, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τον µηχανισµό ιχνηλάτησης της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και τη σηµασία της αποτελεσµατικής εφαρµογής των «προϋποθέσεων πριν από το
τελικό καθεστώς».

3-215

Posselt (PPE-DE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συµβουλίου για την πολύ
ολοκληρωµένη και λεπτοµερειακή απάντησή του. Θέλω µόνο να προσθέσω δύο κριτικές παρατηρήσεις ή ερωτήσεις.

Πρώτον: ακούµε διαρκώς το σύνθηµα «προϋποθέσεις πριν από το τελικό καθεστώς». Ωστόσο, όλοι οι σχετικά µεγάλοι
επενδυτές στο Κοσσυφοπέδιο µου λένε ότι δεν πρόκειται να κάνουν µακροπρόθεσµες επενδύσεις εκεί όσο δεν έχουν µια
κάποια ιδέα για την εξέλιξη του θέµατος του καθεστώτος. Αυτό σηµαίνει ότι το «προϋποθέσεις πριν από το τελικό
καθεστώς» δεν λειτουργεί παρά µόνο εν µέρει, επειδή απλά δεν υπάρχει ασφάλεια σχετικά µε το µέλλον του
Κοσσυφοπεδίου. Αυτό αποτελεί πρόβληµα για την πρόοδο της οικονοµίας.

Το δεύτερο σχετικό σηµείο που θέλω να θίξω είναι το εξής: ως γνωστόν, οι Αµερικανοί εξήγγειλαν ότι µπορεί να
αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου το 2005. ∆εν θα έπρεπε η ΕΕ να προετοιµαστεί
γι� αυτό το αργότερο εφέτος, το 2004, για να µην βρεθεί προ τετελεσµένων γεγονότων;

3-216

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Ναι, η πρώτη επισήµανση που έχω να κάνω είναι ότι ο αξιότιµος βουλευτής έχει προφανώς
δίκιο: η οικονοµική πρόοδος εξαρτάται κατά πολύ από τις περιστάσεις. Ως λέκτορας επί πολλά χρόνια σε ένα από τα
πανεπιστήµιά µας στην Ιρλανδία, ανέφερα ότι η οικονοµική πρόοδος είναι το πιο ευαίσθητο από όλα του λουλούδια και
πρέπει να µεγαλώνει σε ένα πολύ ειδικό οικο-περιβάλλον, το οποίο να είναι ιδιαίτερα φιλικό στις ανάγκες του. Η ιδιωτική
επένδυση σε οποιαδήποτε ταραχώδη περιοχή καθορίζεται, όπως είναι ιδιαίτερα προφανές, από το γενικό κλίµα.

Η ΕΕ ανυποµονεί, ωστόσο, να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη στο Κοσσυφοπέδιο. Στον πυλώνα 4 UNMIK
�απεχθάνοµαι τα ακρωνύµια, παρεµπιπτόντως� η ΕΕ συνδράµει στην αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας
στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία των συνθηκών σύγχρονης οικονοµίας ανοικτής αγοράς. Σε αυτό το σηµείο
βρίσκεται η ουσία της συµπληρωµατικής ερώτησης. Σκοπός πρέπει να είναι η παγίωση ενός βιώσιµου ιδιωτικού τοµέα
που µπορεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας γιατί αυτή είναι η µοναδική ελπίδα της περιοχής. Στόχος είναι η παροχή
µακροπρόθεσµων προοπτικών. Προϋπόθεση θα είναι να φέρουµε το νοµοθετικό και διοικητικό πλαίσιο του
Κοσσυφοπεδίου πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σκοπεύουν να επενδύσουν, αυτό
ακριβώς θα απαιτήσουν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ανασυγκρότησης συνεχίζει να χρηµατοδοτεί και να διαχειρίζεται βιώσιµα προγράµµατα
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης στο Κοσσυφοπέδιο. Τελικά, η λύση θα πρέπει να βρεθεί επί τόπου στο εν λόγω κράτος,
δηµιουργώντας αυτές τις συνθήκες που έχει υπόψη του ο βουλευτής. Η Προεδρία απευθύνει έκκληση στα προσωρινά
θεσµικά όργανα να συµµετάσχουν εποικοδοµητικά στην εν λόγω διαδικασία.

Το έγγραφο για τα Κριτήρια του Κοσσυφοπεδίου �που συµφωνήθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου του 2003� και η συνεχιζόµενη
ανάπτυξη της διαδικασίας εφαρµογής µπορούν να προσφέρουν ένα σαφές πλαίσιο µε το οποίο θα πρέπει να
συµµορφωθούν τα προσωρινά θεσµικά όργανα, αλλά µπορούν επίσης να προσφέρουν ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί
να αναπτυχθεί η απαραίτητη εµπιστοσύνη. Ο µηχανισµός ελέγχου που ανακοινώθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου του 2003
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προβλέπει ότι η πρόοδος των προσωρινών θεσµών στην ικανοποίηση των βασικών στόχων θα αξιολογείται µε
τριµηνιαίους ελέγχους.

Eάν υπάρξει συµµόρφωση µε όλα τα παραπάνω, θα δηµιουργηθεί το είδος της εµπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για να
επιτευχθεί βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Bιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη θα επιτευχθεί εάν και όταν οι συνθήκες για
επενδύσεις κρίνονται κατάλληλες από ιδιωτική επιχείρηση ή ιδιώτες επενδυτές.

3-217

Ortuondo Larrea (Verts/ALE). � (ES) Θα ήθελα να συγχαρώ την ιρλανδική Προεδρία και το Συµβούλιο για όλες τις
προσπάθειες που καταβάλλουν προκειµένου να επιλύσουν τη σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο και άλλες συγκρούσεις στον
κόσµο.

Το Συµβούλιο και τα θεσµικά όργανα ανησυχούν πολύ για αυτά που συµβαίνουν στον κόσµο. Προσπαθούν να
προσφέρουν λύσεις και να συµβάλουν στην προώθηση της ειρήνης στον κόσµο και στην επίλυση των συγκρούσεων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση συµµετέχει επίσης βοηθώντας να επιλυθεί η σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτή η βοήθεια
συµπεριλαµβάνει παροχή οικονοµικής υποστήριξης για την ειρηνευτική διαδικασία.

Κύριε Προεδρεύοντα του Συµβουλίου, θα ήταν πάρα πολύ να ζητήσουµε να καταβληθούν κάποιες µικρές προσπάθειες και
για την επίλυση της πολιτικής σύγκρουσης της Χώρας των Βάσκων, που αποτελεί επίσης µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

3-218

Πρόεδρος. � Μολονότι η ερώτηση είναι έγκυρη, δεν είναι σχετική, καθώς δεν αφορά το πρόβληµα του Κοσσυφοπεδίου.

3-219

Πρόεδρος. � ∆εδοµένου ότι αναφέρονται στο ίδιο θέµα, οι ερωτήσεις 14, 15, 16 και 17 θα απαντηθούν από κοινού.

Ερώτηση αριθ. 14 του κ. Miguel Angel Martínez Martínez (H-0007/04):

Θέµα: Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις συνθήκες κράτησης κουβανών κρατουµένων στις Ηνωµένες Πολιτείες

Οι συνθήκες κράτησης πέντε κουβανών πολιτών φυλακισµένων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και συγκεκριµένα τα εµπόδια στη
σχέση τους µε τους οικείους τους, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του ∆ιεθνούς δικαίου και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκ
µέρους της βορειοαµερικανικής κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέµβει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
εκεί όπου παραβιάζονται, και είναι απαράδεκτο να υπεκφεύγουµε της ευθύνης µας µε την αιτιολογία ότι οι παραβιάσεις αυτές αποτελούν
θέµα που αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Κούβα.

Θα προβεί άραγε το Συµβούλιο σε κάποιες ενέργειες προκειµένου να αξιώσει από τις αρχές της Βόρειας Αµερικής συµπεριφορά που θα
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το ∆ιεθνές δίκαιο όσον αφορά την κατάσταση των κρατουµένων αυτών και των οικογενειών τους;

Ερώτηση αριθ. 15 του κ. Pedro Marset Campos (H-0036/04):

Θέµα: Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Κουβανών πολιτών στις Ηνωµένες Πολιτείες

Οι συνθήκες κράτησης 5 Κουβανών πολιτών στις Ηνωµένες Πολιτείες και η έλλειψη άµεσης επαφής µε τους πιο κοντινούς συγγενείς τους
συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκ µέρους της κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών.

∆εν θεωρεί το Συµβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέµβει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθότι οι
καταγγελλόµενες εδώ παραβιάσεις δεν αποτελούν µόνο διµερή υπόθεση µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Κούβας; Προτίθεται το Συµβούλιο
να προβεί σε κάποια σχετική παρέµβαση; Γνωρίζει η τρέχουσα ιρλανδική Προεδρία ότι δεν δόθηκε καµία απάντηση από την ιταλική
Προεδρία στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από πολλούς βουλευτές σχετικά µε αυτήν την υπόθεση;

Ερώτηση αριθ. 16 της κ. Ilda Figueiredo (H-0058/04):

Θέµα: Παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου εκ µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών σε βάρος Κουβανών πολιτών

Η κατάσταση στην οποία ευρίσκονται πέντε κουβανοί πολίτες οι οποίοι αδίκως δικάστηκαν και φυλακίστηκαν στο Μαϊάµι καθώς και η
πλήρης έλλειψη επαφής δύο εξ αυτών µε τους οικείους τους συνιστούν σοβαρή παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου εκ µέρους των
αρχών της Βορείου Αµερικής.

Γνωρίζει άραγε το Συµβούλιο την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα άτοµα αυτά; Σκοπεύει το Συµβούλιο να εκφέρει άποψη για το θέµα
ώστε η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να είναι πράγµατι οικουµενική και όχι προνόµιο ολίγων;
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Ερώτηση αριθ. 17 του κ. Ευστράτιου Κόρακα, τον οποίο αντικαθιστά ο κ. Ιωάννης Πατάκης (H-0061/04):

Θέµα: Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τις ΗΠΑ όσον αφορά τους πέντε κουβανούς πολίτες που κρατούνται παράνοµα

Οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των πέντε κουβανών πολιτών στις ΗΠΑ και η απαγόρευση κάθε άµεσης επαφής µε τους συγγενείς τους,
για εγκλήµατα που ποτέ δεν διέπραξαν, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων,
από την αµερικανική κυβέρνηση.

Σκοπεύει το Συµβούλιο να παρέµβει για να γίνουν σεβαστά από τις ΗΠΑ τα δικαιώµατα των πέντε κρατούµενων, εγκαταλείποντας τη
σηµερινή ουσιαστικά συνένοχη στάση του. Θεωρεί η ιρλανδική Προεδρία ότι πρέπει να ασχοληθεί µε το σοβαρό αυτό θέµα ή θα το αποφύγει,
όπως έκανε η ιταλική Προεδρία, που δεν έδωσε έστω µια απάντηση σε ανάλογες ερωτήσεις πολλών βουλευτών;

3-220

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Το Συµβούλιο δεν έχει τίποτα να προσθέσει στις απαντήσεις που δόθηκαν στη σύνοδο του
Σεπτεµβρίου 2003, ούτε σε εκείνες που δόθηκαν σε παρόµοιες ερωτήσεις �αριθ. H-0629/03 και H-0743/03� στις
συνόδους του Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου.

3-221

Πρόεδρος. � Μολονότι καταρχήν δεν υπάρχει περιθώριο για συµπληρωµατικές ερωτήσεις µετά την απάντηση του κ.
Προεδρεύοντα του Συµβουλίου, θα επιτρέψω την υποβολή περαιτέρω ερωτήσεων.

3-222

Martínez Martínez (PSE). � (ES) Σας ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να καταστήσω σαφές στο Σώµα ότι θα
συνεχίσουµε να θέτουµε ερωτήσεις µέχρι να σταµατήσει να υπάρχει το πρόβληµα και ο πόνος που προκαλεί. Ασφαλώς,
θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για απαντήσεις µέχρι να λάβουµε κάτι καλύτερο από απλώς γραφειοκρατικές απαντήσεις. Θα
έφτανα µάλιστα στο σηµείο να πω ότι οι απαντήσεις αυτές είναι ανάξιες του ατόµου που τις παρέχει.

Οι προκείµενοι πέντε κρατούµενοι τιµωρήθηκαν µε εξαιρετικά βαριές ποινές σε δίκες που, σύµφωνα µε αµερικανούς
µάρτυρες και νοµικούς εµπειρογνώµονες, στερούνταν κάθε νοµικής εγκυρότητας. Αυτές οι δίκες καταγγέλθηκαν ως δίκες
φάρσες. Επιπλέον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα παραβιάζονται διπλά. ∆εν στερούνται τα δικαιώµατά τους µόνον οι
κρατούµενοι, αλλά και οι οικογένειές τους, οι οποίες δεν έχουν το βασικό δικαίωµα να επισκεπτούν τους συγγενείς τους.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν το Συµβούλιο ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αυτών των συγκεκριµένων Κουβανών
ή ενδιαφέρεται µόνο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα εκείνων των άλλων Κουβανών οι οποίοι βρίσκονται τόσο πολύ στο
επίκεντρο της δηµοσιότητας τους τελευταίους λίγους µήνες.

Μπορεί πραγµατικά να δικαιολογηθεί µια επιλεκτική προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κούβα; Η προσέγγιση
αυτή θα πρέπει πραγµατικά να διαφοροποιείται, ανάλογα µε την ταυτότητα του παραβάτη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και την ταυτότητα του θύµατος της παραβίασης; Έχει επίγνωση ο Προεδρεύων του Συµβουλίου ότι η αξιοπιστία και η
ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από τη συνεπή της δράση; Σε αυτή την περίπτωση, η στάση της Ένωσης ήταν
απολύτως ασυνεπής. Ωστόσο, όλα αυτά θα µπορούσε να φαίνεται ότι έχουν ελάχιστη σηµασία στο ευρύτερο πλαίσιο της
όλης εξωφρενικής κατάστασης στον κόλπο του Γκουαντανάµο.

3-223

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) ∆εν θα ήθελα να δώσω στον κ. Martínez Martínez µια γραφειοκρατική απάντηση, γιατί τρέφω
µεγάλο σεβασµό για το άτοµό του, καθώς τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Είναι καλός φίλος.

Το Συµβούλιο τονίζει και πάλι ότι αποδοκιµάζει οποιαδήποτε κατάσταση µη σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Αποτελούν παγκόσµια ανησυχία. Όπως θα συνέβαινε και µε τους πολίτες οποιασδήποτε άλλης χώρας, εάν η κυβέρνηση
της Κούβας ανησυχεί για την κατάσταση κάποιου πολίτη της στις ΗΠΑ, έχει το δικαίωµα να θέσει το θέµα στις
αµερικανικές αρχές, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων.

Είµαι υποχρεωµένος να υποστηρίξω τις απαντήσεις που δόθηκαν από προηγούµενες Προεδρίες. Η πραγµατικότητα είναι
ότι η Σύµβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων παρέχει το πλαίσιο για την αντιµετώπιση θεµάτων τέτοιας
φύσης και τα µέσα µε τα οποία η κυβέρνηση της Κούβας δικαιούται να προβαίνει σε διαβήµατα για λογαριασµό των
πολιτών της.

Υπάρχει και ένα άλλο θέµα, για το οποίο προκαταλαµβάνω συµπληρωµατική ερώτηση: η πρόσβαση. Γνωρίζω ότι ο
τρόπος πρόσβασης των συγγενών στους κρατούµενους είναι ένα από τα µελήµατα του κ. Martínez Martínez. Η θέση µας
είναι ότι όλα τα κράτη έχουν αποκλειστικό και χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις δικαίωµα να αποφασίζουν για την είσοδο
αλλοδαπών στη χώρα τους. ∆εν µπορώ να προσθέσω πολλά περισσότερα από όσα έχω ήδη πει. Ωστόσο, τονίζω ότι το
Συµβούλιο αποδοκιµάζει οποιαδήποτε κατάσταση µη σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όπως ίσως γνωρίζει ο κ.
Martínez Martínez, ήµουν στο παρελθόν µέλος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών. Παίρνω
όλα τα θέµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πραγµατικά σοβαρά � ανεξάρτητα µε το πού προκύπτουν και ανεξάρτητα
από το ποια κράτη αφορούν.
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Marset Campos (GUE/NGL). � (ES) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Προεδρεύοντα του Συµβουλίου για τη
χρήσιµη απάντησή του. ∆εν την θεωρώ απολύτως ικανοποιητική, ωστόσο, διότι ανέφερε τη Σύµβαση της Βιέννης ως τη
νοµική βάση σε αυτή την περίπτωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς έχει αναλάβει δράση σε παρόµοιες περιπτώσεις σε άλλα µέρη του κόσµου. Εποµένως,
κατά την άποψη µου, η απάντηση που έχει δοθεί δεν είναι σωστή. Όποτε προέκυψαν προβλήµατα σχετικά µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα µεταξύ δύο χωρών που καλύπτονταν από αυτή τη Σύµβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφραζε την
ανησυχία της για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Παρέµβαινε και ζητούσε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Εποµένως, σας ζητώ να αναθεωρήσετε την επιχειρηµατολογία σας και να την αναπτύξετε περισσότερο. ∆ιαφορετικά, η
στάση σας θα ερµηνευόταν ως µεροληψία.

3-225

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Για άλλη µία φορά, θα εµµείνω στις απαντήσεις που έχω ήδη δώσει για το θέµα. ∆εν θα ήθελα
να ληφθεί οτιδήποτε από τα λεγόµενα µου ως ένδειξη µεροληπτικής προσέγγισης σε οποιοδήποτε θέµα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν παγκόσµια ανησυχία και δεν θα ήθελα να υπάρχει η αντίληψη ότι η
ιρλανδική Προεδρία, ή και οποιαδήποτε άλλη Προεδρία της ΕΕ, θα υιοθετούσε µεροληπτική προσέγγιση σε θέµατα που
αφορούν ανθρώπινα δικαιώµατα. Πρέπει να είµαστε συνεπείς, και, όπως έχω ήδη αναφέρει, η Σύβαση της Βιέννης περί
προξενικών σχέσεων παρέχει το πλαίσιο υπό το πρίσµα του οποίου πρέπει να αντιµετωπίζονται οποιαδήποτε θέµατα
ανακύπτουν.

3-226

Figueiredo (GUE/NGL). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συµβουλίου, ούτε κι εµένα µε ικανοποιεί η
απάντησή σας, καθόσον έχω λάβει πληροφορίες για περιπτώσεις συγγενών κουβανών πολιτών οι οποίοι κρατούνται
παράνοµα σε φυλακές των ΗΠΑ, και οι οποίοι έχουν στερηθεί το δικαίωµά τους σε επισκέψεις. Σε µια περίπτωση, δεν
επετράπη καθόλου σε µια µητέρα να επισκεφθεί τον γιο της, ενώ σε µια άλλη περίπτωση, η σύζυγος ενός εκ των
κρατουµένων µου είπε ότι δεν της είχε επιτραπεί να επισκεφθεί τον σύζυγό της στις φυλακές των ΗΠΑ. Το γεγονός
αποτελεί, προφανώς, κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, σας ερωτώ για µία ακόµη φορά
ποια είναι τα µέτρα που πρέπει να λάβει το Συµβούλιο προκειµένου να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα αυτής της µητέρας
και αυτής της συζύγου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους οικείους τους οι οποίοι κρατούνται
παρανόµως σε φυλακές των ΗΠΑ.

3-227

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Κινδυνεύοντας να επαναλάβω όσα έχω ήδη πει, όσον αφορά στην πρόσβαση των συγγενών
στους κρατούµενους, ο αξιότιµος βουλευτής γνωρίζει καλά ότι θέση µας είναι ότι όλα τα κράτη έχουν ένα αποκλειστικό
και χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις δικαίωµα να αποφασίζουν για την είσοδο αλλοδαπών στη χώρα τους. Αυτό
αναγνωρίζεται ξεκάθαρα από το διεθνές δίκαιο.

Η δεύτερη επισήµανση είναι ότι εάν η κυβέρνηση της Κούβας, η οποία είναι σαφέστατα υπεύθυνη για τους πολίτες της,
θεωρεί ότι ανακύπτουν θέµατα που αποτελούν παράβαση της Σύµβασης της Βιέννης, έχει τη δυνατότητα να θέσει τα εν
λόγω θέµατα. ∆εν υπάρχει, πραγµατικά, κάτι περαιτέρω που θα µπορούσε να προσθέσει η Προεδρία σε αυτό το θέµα.

3-228

Πατάκης (GUE/NGL), � Κύριε προεδρεύοντα, εγώ αισθάνοµαι πραγµατικά τη δύσκολη θέση σας να δώσετε απάντηση
σχετικά µ� αυτό το οξύ πρόβληµα, µια απάντηση στην οποία επιµένουµε και την οποία απαιτούµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, από το Συµβούλιο, όταν για άλλα ζητήµατα παίρνει πρωτοβουλίες. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα, ξέρουµε πολύ καλά
την απάνθρωπη µεταχείριση προς αυτούς τους ανθρώπους, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώµατα του
ανθρώπου.

Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε προεδρεύοντα; Καταδικάστηκαν ως εγκληµατίες επειδή προσπάθησαν να αποτρέψουν
εγκλήµατα τροµοκρατικών οργανώσεων, µισθωτών των ΗΠΑ, εναντίον της Κούβας και τη δολοφονία ηγετών τους,
µεταξύ των οποίων και του ίδιου του Φιντέλ Κάστρο.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει περίτρανα πόσο υποκριτικά και επιλεκτικά είναι τα όσα λέγονται περί πάταξης της
τροµοκρατίας από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει κουβέντα για την
απελευθέρωση αυτών των πατριωτών αγωνιστών της δηµοκρατίας, ευθυγραµµίζεται πλήρως και συµµετέχει στην
εκστρατεία κατά της Κούβας, που αποτελεί φάρο για τους λαούς της περιοχής.

Και ερωτώ, κύριε προεδρεύοντα: πώς αισθάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη µια να µιλάει για πάταξη της τροµοκρατίας
και από την άλλη να γίνεται στην ουσία συνένοχη µε τις ΗΠΑ στα µέτρα που παίρνουν κατά των αντιτροµοκρατών
αγωνιστών.

3-229

Roche, Συµβούλιο. � (ΕΝ) Βεβαίως απορρίπτω τον ισχυρισµό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς αυτή η Προεδρία
έχουν διφορούµενες απόψεις, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε θέµατα που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όπως
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έχω ήδη αναφέρει, το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδοκιµάζουν κάθε περίπτωση µη σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, αλλά και πάλι, εάν η κυβέρνηση της Κούβας ανησυχεί για την κατάσταση των πολιτών της στις ΗΠΑ, είναι
ελεύθερη να θέσει το θέµα απευθείας στις αµερικανικές αρχές, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση της Βιέννης επί
προξενικών θεµάτων.

Έτσι διαµορφώνονται τα πράγµατα. Εκεί έγκειται το θέµα. Υπάρχει το δικαίωµα να θέσει κάποιος το ζήτηµα. Είτε οι
βουλευτές ικανοποιούνται από αυτή την απάντηση είτε όχι, αυτή τυγχάνει να είναι η θέση στο διεθνές δίκαιο. Έχει
θεσπιστεί από τη Σύµβαση και δεν µπορώ να προχωρήσω περαιτέρω.

3-230

Crowley (UEN). � (EN) Φοβάµαι ότι θα συµβάλω στη θλίψη και τη δυστυχία που προξενούν στον Προεδρεύοντα αυτές
οι ερωτήσεις.

Θα ήθελα να κάνω µια πρόταση, αντί να θέσω συµπληρωµατική ερώτηση. Θα µπορούσατε, κύριε Προεδρεύων, να µας
δώσετε σε αυτό το Κοινοβούλιο µια ένδειξη ότι για να πετύχουµε το αποτέλεσµα που όλοι επιθυµούµε να δούµε, θα
υποβάλετε σε κάποιο στάδιο της Προεδρίας σας αυτό το θέµα �σε ανύποπτη στιγµή� στους οµολόγους σας από άλλα
κράτη µέλη και τις ΗΠΑ, ή ίσως και από την Κούβα;

3-231

Roche, Συµβούλιο. � (EN) Εάν απαντούσα στην ερώτηση του κ. Crowley καταφατικά δεν θα ήταν ιδιαίτερα φρόνιµο.
Ωστόσο, µε γνωρίζει αρκετά καλά για να ξέρει ότι είµαι αρκετά τολµηρός ώστε να θέτω θέµατα που πρέπει να
συζητηθούν, ακόµη και αν µερικές φορές προκαλούν δυσφορία. ∆εν θέλω να δηµιουργήσω ψεύτικες ελπίδες, αλλά
επισηµαίνω ότι υπάρχουν δυνατότητες, ιδίως στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βιέννης, για την κυβέρνηση της Κούβας �η
οποία είναι πρωταρχικά υπεύθυνη για την ευηµερία των πολιτών της� να θέσει το θέµα εάν επιθυµεί.

3-232

Πρόεδρος. � ∆εδοµένου ότι ο χρόνος που προβλέπεται για την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συµβούλιο έχει εξαντληθεί,
οι ερωτήσεις αριθ. 18 ως 33 θα απαντηθούν γραπτώς1.

Η Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συµβούλιο έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.01 και συνεχίζεται στις 21.00)

3-234

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ κ. FRIEDRICH
Αντιπροέδρου2

3-235

Σύγκλιση του εφαρµοστέου δικαίου στις συµβατικές ενοχές

3-236

Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την συζήτηση της έκθεσης (A5-0041/2004) του κ. Gargani, εξ ονόµατος της
Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά µε τις προοπτικές προσέγγισης του αστικού δικονοµικού
δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2002) 746 - COM(2002) 654 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI)).
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Bartolozzi (PPE-DE), αναπληρωτής εισηγητής. � (IT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε κυρία de Palacio, κυρίες και κύριοι, ο
υψηλός και διαρκώς αυξανόµενος όγκος των εµπορικών συναλλαγών, αλλά και της κυκλοφορίας των προσώπων στους
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοεί ολοένα και περισσότερο το ενδεχόµενο εµπλοκής µεµονωµένων πολιτών ή
επιχειρήσεων σε ένδικες διαφορές διασυνοριακού χαρακτήρα. Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες οι διάδικοι είναι
µόνιµοι κάτοικοι διαφορετικών κρατών µελών και οι οποίες, για τον λόγο αυτό, έχουν αυξηµένο βαθµό δυσκολίας. Στις
περιπτώσεις αυτές, υπάρχει ο κίνδυνος παραίτησης των ενδιαφεροµένων από τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους,
εξαιτίας των εµποδίων που παρουσιάζονται στην προσπάθεια τους να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες σε µια ξένη χώρα,
τη νοµοθεσία και τις διαδικασίες της οποίας δεν γνωρίζουν, όπως επίσης εξαιτίας της δικαστικής δαπάνης που πρέπει να
επωµιστούν. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στις διαφορές στις οποίες δεν διακυβεύονται
υπέρογκα χρηµατικά ποσά, η δικαστική δαπάνη ενδέχεται να υπερβαίνει το επίδικο χρηµατικό ποσό. Εν ολίγοις, πρόκειται
για µια πραγµατική εσωτερική αγορά την οποία δηµιουργεί η ύπαρξη ενός κοινού χώρου δικαιοσύνης στον οποίο µπορούν
να έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, χωρίς κυρώσεις, άσχετα από τα δικαστικά συστήµατα των
διαφορετικών κρατών µελών.

Στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται οι δύο Πράσινες Βίβλοι που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας πρωτοβουλίας της
Επιτροπής. Η πρώτη ασχολείται µε τη µετατροπή της Σύµβασης της Ρώµης του 1980 σε κοινοτική πράξη, καθώς και µε
τον εκσυγχρονισµό της. Η µετατροπή της Σύµβασης της Ρώµης σε κοινοτική πράξη, η οποία µελετάται σήµερα,

                                                          
1 Βλ. Παράρτηµα «Ώρα των Ερωτήσεων».
2 Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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προστίθεται σε ό,τι έχει ήδη υλοποιηθεί µε τη Σύµβαση των Βρυξελλών και είναι ασφαλώς χρήσιµη στο µέτρο που
διασφαλίζει την άµεση και ενιαία ερµηνεία εκ µέρους του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Η δέσµη των κανόνων πρέπει στο
µέλλον να συµπληρωθεί από την κοινοτική πράξη που φέρει την ονοµασία Ρώµη ΙΙ, και η οποία περιλαµβάνεται στην
πρόσφατη πρόταση κανονισµού για το εφαρµοστέο δίκαιο σε εξωσυµβατικές ενοχές � εισηγήτρια της οποίας είναι η κ.
Wallis.

Η αναγκαιότητα ενσωµάτωσης των τριών πράξεων σε ένα ενιαίο σύνολο είναι πασιφανής και προϋποθέτει όχι µόνο την
ταχεία µετατροπή της Σύµβασης της Ρώµης σε κοινοτική πράξη �µε την έγκριση του κατάλληλου κανονισµού, κατά
τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η οµοιογένεια του κανονιστικού corpus του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου υπό τη µορφή µιας
πηγής δικαίου� αλλά και τη δηµιουργία, σε µια µεταγενέστερη φάση, µιας ουσιαστικής κωδικοποίησης που θα
συγκεντρώνει κατά τρόπο συστηµατικό τις κοινοτικοποιηµένες διατάξεις των Βρυξέλες I, Ρώµη I και Ρώµη II, ενόψει
µάλιστα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά µε τις καινοτοµίες που θα ενταχθούν στη Σύµβαση της Ρώµης, θα µπορούσε καταρχάς να θεσπισθεί µια αρχή,
βάσει της οποίας, ακόµη και στην περίπτωση που επιλεγεί η νοµοθεσία ενός τρίτου κράτους, θα είναι διασφαλισµένη η
υπερίσχυση των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά �φερ� ειπείν� την προστασία
του ασθενέστερου µέρους, όπως είναι οι εργαζόµενοι ή οι καταναλωτές.

 Εν συνεχεία, απαιτείται η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των κανόνων της Σύµβασης στα ασφαλιστήρια συµβόλαια,
καθώς και η εισαγωγή ορισµένων διευκρινίσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο συντονισµός των διατάξεων που διέπουν τις
καταναλωτικές και εργασιακές συµβάσεις, και τις συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εµπόριο, µε την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει επίσης η δεύτερη Πράσινη Βίβλος που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά µε τη θέσπιση µιας
διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής όπως και µιας διαδικασίας απλούστευσης και επιτάχυνσης της
εκδίκασης των µικροδιαφορών. Για πολλούς ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις, κυρίως για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, η σίγουρη όπως και ταχεία ικανοποίηση των αξιώσεων έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία, κυρίως όταν η
αντιδικία αποκτά διασυνοριακό χαρακτήρα λόγω του ότι ο οφειλέτης είναι κάτοικος εξωτερικού, οπότε η εκτέλεση της
απόφασης πρέπει να γίνει στο εξωτερικό.

Η προστιθέµενη αξία των διαδικασιών αυτών, οι οποίες πρέπει να θεσπιστούν µε κοινοτικό κανονισµό για λόγους οι
οποίοι ήδη παρατέθηκαν αναφορικά µε τη Σύµβαση της Ρώµης, έγκειται στη δυνατότητα εκτέλεσης χωρίς προσφυγή στη
διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την είσπραξη
τεράστιου αριθµού µη αµφισβητούµενων αξιώσεων ή την ικανοποίηση αξιώσεων τις οποίες, σε αντίθετη περίπτωση, οι
δανειστές δίσταζαν εκ προοιµίου να εγείρουν.

Ο κανονισµός πρέπει επίσης να ορίζει τη συνολική διαδικασία έκδοσης διαταγών, υποδεικνύοντας τις προϋποθέσεις για
την υποβολή αίτησης εκ µέρους του δανειστή, κατά τρόπον ώστε να θεσπίζεται µια σαφώς οριζόµενη κοινή διαδικασία η
οποία συνεπάγεται, ενδεχοµένως, σαφώς οριζόµενες δαπάνες. Ως εκ τούτου, υπάρχουν κάποιες παράµετροι που πρέπει να
ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να αξιολογηθεί το εάν η
κίνηση της εν λόγω διαδικασίας πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις διασυνοριακών υποθέσεων ή αν µπορεί να
εφαρµοστεί στις διαφορές µεταξύ διαδίκων που διαµένουν στο ίδιο κράτος. Λαµβάνοντας υπόψη ότι µια ειδική διαδικασία
αυτού του τύπου δεν προβλέπεται στο δικονοµικό σύστηµα όλων των κρατών και ότι, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου η
εν λόγω διαδικασία υπάρχει, η εφαρµογή της παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές, προς αποφυγή τυχόν διακριτικής
µεταχείρισης των διαφόρων κατηγοριών δανειστών, κρίνεται επιθυµητό να αφεθεί η εφαρµογή αυτής της πράξης στη
διακριτική ευχέρεια των διαδίκων, ακόµα και όταν πρόκειται για περιπτώσεις εσωτερικών διαφορών.
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De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να επισηµάνω ότι
η Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιηµένη µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση µε τη δηµιουργία µιας
διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Οι υποδείξεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε τα ειδικά
χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας �για τις οποίες είµαστε πραγµατικά πολύ ευγνώµονες� θα ληφθούν υπόψη στην
προπαρασκευαστική εργασία πριν από την έγκριση ενός κανονισµού µε τον οποίο θα δηµιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός
εκτελεστός τίτλος στο εντελώς άµεσο µέλλον.

Χαίροµαι που διαπιστώνω ότι συµφωνούµε επίσης στην ιδέα ότι η διαδικασία έκδοσης εντολής πληρωµής δεν πρέπει να
αντικαταστήσει ούτε να εναρµονίζει το εθνικό δικονοµικό δίκαιο, αλλά ότι πρέπει να αποτελεί ένα εναλλακτικό και
προαιρετικό µέσο και ότι, επιπλέον, πρέπει να εφαρµόζεται αποκλειστικά στις χρηµατικές απαιτήσεις ανεξάρτητα από το
αν αυτές αναφέρονται σε συµβατικές ή εξωσυµβατικές ενοχές, και ανεξάρτητα από το όριό τους.

Θα ήθελα να επισηµάνω επίσης ότι συµµεριζόµαστε την άποψη ότι δεν δικαιολογείται η θέσπιση ξεχωριστών κανόνων
σχετικά µε την αρµόδια δικαιοδοτική αρχή διαφορετικών από τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
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44/2001 (Βρυξέλλες I) και ότι συµφωνούµε µε την έµφαση που δίδεται στην κατάλληλη προστασία των δικαιωµάτων
υπεράσπισης.

Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης ότι η άµεση εκτελεστότητα των δικαστικών αποφάσεων σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να
επιτυγχάνεται µέσω του µελλοντικού κανονισµού µε τον οποίο θα δηµιουργείται ένας ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για
µη αµφισβητούµενα χρέη.

Αυτές οι κοινές πεποιθήσεις θα ικανοποιηθούν πλήρως στην επόµενη πρόταση κανονισµού, µολονότι υπάρχουν άλλα
ζητήµατα σχετικά µε τα οποία το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να έχει παρουσιάσει οριστική πρόταση, αλλά διατηρεί µια πιο
ανοιχτή προσέγγιση: όπως στην περίπτωση της επιλογής ενός µοντέλου µε ένα µόνο στάδιο βασισµένο σε αποδείξεις ή
ενός µοντέλου µε δύο στάδια χωρίς αποδείξεις.

Εν πάση περιπτώσει, προκειµένου να δηµιουργήσει µια πραγµατικά οµοιόµορφη διαδικασία ευρωπαϊκής έκδοσης εντολής
πληρωµής, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει µια απόφαση και περιµένω ότι θα επιλέξει µια διαδικασία που δεν απαιτεί την
παρουσίαση έγγραφων αποδείξεων.

Η Επιτροπή θα το θεωρούσε ατυχές αν, σε αντίθεση µε άλλες περιπτώσεις �όπως για παράδειγµα την οδηγία σχετικά µε
τη δωρεάν δικαστική αρωγή� το Κοινοβούλιο δεν υποστήριζε ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής, το οποίο περιλαµβάνει επίσης
εθνικές καταστάσεις, και υποστήριζε απλά µια πιο περιοριστική προσέγγιση.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς και τον εισηγητή της για τις
αναφορές του στο Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε το µελλοντικό κοινοτικό µέσο για την εκδίκαση των µικροδιαφορών.

Επίσης πρέπει να πούµε ότι σκοπεύουµε να παρουσιάσουµε την κατάλληλη στιγµή �περίπου τον Οκτώβριο αυτού του
έτους� µια πρόταση για ένα κοινοτικό µέσο µε ευρύ πεδίο εφαρµογής, µια πρόταση της οποίας θα προηγηθεί ευρεία
διαβούλευση, τόσο µε τα κράτη µέλη όσο και µε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές. Ο στόχος της θα είναι η απλούστευση
και επιτάχυνση της εκδίκασης των µικροδιαφορών, και από αυτή την άποψη προβλέπουµε ότι θα αποτελείται από δύο
στοιχεία: το πρώτο από αυτά θα δηµιουργήσει µια ευρωπαϊκή διαδικασία µικροδιαφορών η οποία θα είναι ένα
προαιρετικό εργαλείο που θα συµπληρώνει τις υπάρχουσες δυνατότητες στα διάφορα κράτη µέλη· και το δεύτερο θα
αντικαταστήσει τα ενδιάµεσα µέτρα �exequatur� προκειµένου να επιτραπεί η αναγνώριση και η εκτέλεση σε ένα άλλο
κράτος των αποφάσεων σε µια ευρωπαϊκή διαδικασία εκδίκασης µικροδιαφορών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και τον εισηγητή της για την υποστήριξή του στην
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά µε τη µετατροπή της Σύµβασης της Ρώµης του 1980 για το δίκαιο που διέπει τις
συµβατικές ενοχές σε κοινοτικό µέσο, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεκτική ερµηνεία του και να επιταχυνθεί η
εφαρµογή του στα νέα κράτη.

Όταν σχεδιάσουµε την πρόταση σχετικά µε το εν λόγω µέσο, θα εξετάσουµε ασφαλώς προσεκτικά τις εξαιρετικά
πολύτιµες αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση σχετικά µε διάφορα ζητήµατα πιο τεχνικής φύσεως και, όπως είπα,
ακολουθώντας µια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης που ξεκινήσαµε µέσω του Πράσινου Βιβλίου, θα πρέπει να είναι
εφικτό να εγκρίνουµε µια πρόταση κανονισµού µέσα στο 2005.
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Medina Ortega (PSE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή δεν είναι µια νοµοθετική διαδικασία, αλλά µια διαδικασία
διαβούλευσης, µια προκαταρκτική φάση, και θα επεσήµανα ότι το Κοινοβούλιο δεν ενεργεί ως νοµοθετικό όργανο, αλλά
ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και πιθανότατα, δεν υπάρχει κανένα άλλο θεσµικό όργανο που να
εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών τόσο πιστά όσο το δικό µας, καθώς εκλεγόµαστε από τους πολίτες.

Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι καλές ιδέες. Είµαστε στη φάση του Πράσινου Βιβλίου, ελπίζουµε ότι η Επιτροπή θα
παρουσιάσει σύντοµα τις προτάσεις της και, πάνω απ� όλα, θα ήθελα να χαιρετίσω το γεγονός ότι η Επιτροπή υιοθετεί ήδη
µια από τις κύριες προτάσεις που περιέχονταν στις συστάσεις του Κοινοβουλίου: την προσφυγή στον κανονισµό, που
είναι η καταλληλότερη διαδικασία για την έγκριση αυτών των κανόνων. ∆εν µπορούµε να τους εντάξουµε σε οδηγία, διότι
αυτό θα έδινε µεγάλο περιθώριο ελιγµών στις εθνικές αρχές και θα µπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την
εφαρµογή τους.

∆εύτερον, πιστεύω ότι υπάρχει µια πολύ σηµαντική ιδέα στην έκθεση Gargani: η ιδέα της σηµασίας της κωδικοποίησης.
Αυτή η ιδέα αντανακλάται στην πρόσφατη διοργανική συµφωνία, που έχει συναφθεί µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής: στο µέτρο του δυνατού, όσο προχωράµε εγκρίνοντας νοµικούς
κανόνες, πρέπει να τους κωδικοποιούµε, ώστε να µην βρεθούµε στη συνέχεια µε µια σειρά κανονισµών, οδηγιών,
αποφάσεων, κλπ. που δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους. Αρχίζουµε ήδη να αποκτάµε ένα σηµαντικό σύνολο κανόνων
συνεργασίας σε θέµατα ιδιωτικού δικαίου και το ιδανικό θα ήταν να µπορούσαµε να τους συγκεντρώσουµε σε ένα
κωδικοποιηµένο κείµενο, ενώ θα µπορούσαµε επίσης να εξετάσουµε ένα είδος µόνιµης κωδικοποίησης, δηλαδή, κάθε
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νέος κανόνας πρέπει να ενσωµατώνεται στους άλλους, προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συνοχή στο
νοµοθετικό κείµενο.

Αυτή δεν είναι ασφαλώς η κατάλληλη στιγµή να κάνουµε συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά µε αυτό το θέµα, αλλά µας
δίδεται η ευκαιρία να το κάνουµε και, εποµένως, θα πρέπει να προσπαθήσουµε να το επιτύχουµε και να προσπαθήσουµε
να υιοθετηθεί.

Τέλος, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται καλά στην αρχική φάση· πιστεύω ότι οι προτάσεις που
θα κάνει η Επιτροπή σε αυτό το Κοινοβούλιο από τον Οκτώβριο θα γίνουν ευνοϊκά δεκτές και θα µπορέσουµε να
εργαστούµε προς όφελος των πολιτών, προκειµένου το κοινοτικό δίκαιο να είναι όσο το δυνατόν πιο εναρµονισµένο και
συνεκτικό, προς όφελος, όπως έλεγε προηγουµένως ο κ. Bartolozzi, των µικρών επιχειρήσεων και των απλών πολιτών, οι
οποίοι περιµένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από έναν απλό µηχανισµό διεθνούς διπλωµατικής
συνεργασίας.
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MacCormick (Verts/ALE). � (EN) Kύριε Πρόεδρε, είναι χαρά µου να λαµβάνω τον λόγο απόψε σχετικά µε αυτό το
σηµαντικό θέµα. Σήµερα το απόγευµα, είχα την τύχη να προεδρεύσω µιας συνεδρίασης στην οποία συζητήσαµε την
προτεινόµενη οδηγία για την ενίσχυση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το ουσιαστικό συµπέρασµα αυτής της
συζήτησης ήταν ότι η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των νοµικών συστηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στην
πραγµατικότητα τη διαδικασία και όχι την ουσία του νόµου. Οι προτάσεις για την προσέγγιση του δικονοµικού δικαίου
είναι µεταξύ αυτών που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη δυσκολία επίτευξης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουµε υπόψη
µας.

Όπως καλά θα γνωρίζετε, εκπροσωπώ µια περιοχή της Σκωτίας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Εµείς, στη Σκωτία, έχουµε τη
µοναδικά καλή τύχη να διαθέτουµε ένα νοµικό σύστηµα, το οποίο είναι σχεδόν µισό-µισό, για παράδειγµα ένα αµάλγαµα
των συστηµάτων αστικού δικαίου της κεντρικής Ευρώπης και του συστήµατος του κοινοδικαίου της Αγγλίας, της
Ιρλανδίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Ενδεχοµένως, η Επίτροπος θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο στη µελέτη του
δικονοµικού δικαίου των Σκωτσέζων ως πιθανή γέφυρα µεταξύ των δύο εντελώς διαφορετικών συστηµάτων αυτής της
ηπείρου. Όπως και να έχει η κατάσταση, στην Οµάδα µου υποστηρίζουµε ότι πρέπει να µετακινηθούµε από τις συµβάσεις
στη νοµοθεσία. Ο κ. Medina Ortega έχει απόλυτο δίκιο να υποστηρίζει ότι η νοµοθεσία είναι το σωστό όργανο
αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων εναρµόνισης.

Τέλος, αναφορικά µε τις µικροδιαφορές, οτιδήποτε περιέχει η έκθεση Gargani είναι αξιοθαύµαστο. Ωστόσο, θα ήθελα
ειδικά να υπογραµµίσω, αναφορικά µε την επίδοση των εγγράφων, την παράγραφο 6 θ) που αναφέρει: «η επίδοση πρέπει
να πραγµατοποιείται από ειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει νοµική παιδεία και είναι σε θέση να παράσχει στον
οφειλέτη οιαδήποτε εξήγηση όσον αφορά την εν εξελίξει διαδικασία». Πολλές ενέργειες από αυτές που έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί στην πορεία για εναρµόνιση ανατρέπονται αυτή τη στιγµή από κακή µετάφραση, έλλειψη ερµηνείας και
έλλειψη σαφήνειας. Παρακαλώ για την υποστήριξη αυτού του θέµατος.
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Πρόεδρος. � Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.
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Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την συζήτηση της έκθεσης (A5-0021/2004) του κ. Μαστοράκη, εξ ονόµατος
της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1406/2002, σχετικά µε
τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (COM(2003) 440 � C5-0393/2003 �
2003/0159(COD)).

3-244

De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας δεν έχει πολύ καιρό που βρίσκεται σε λειτουργία. Ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε τη διεύρυνση
των αρµοδιοτήτων του σε τρία πολύ συγκεκριµένα και πολύ επίκαιρα πεδία: την καταπολέµηση της ρύπανσης από πλοία,
την κατάρτιση των πληρωµάτων και την προστασία της θάλασσας.

Θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι πρόσφατες θαλάσσιες καταστροφές κατέδειξαν ξεκάθαρα την ανάγκη υιοθέτησης νέων
µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι µόνο στο θέµα της πρόληψης της ρύπανσης, αλλά επίσης σχετικά µε τη διάθεση και τη
διαχείριση των πόρων για την καταπολέµηση της ρύπανσης όταν αυτή προκύπτει.
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Η δράση του Οργανισµού στον τοµέα της καταπολέµησης της ρύπανσης θα συµπληρώσει τις ισχύουσες διατάξεις στα
κράτη της Ένωσης και θα συνεισφέρει προστιθέµενη αξία στις δράσεις που αναλαµβάνονται σε κοινοτική κλίµακα στο
πεδίο της προστασίας των πολιτών. Θα συµπληρώσει τα συστήµατα παρέµβασης των κρατών µελών της Ένωσης και σε
καµία περίπτωση δεν πρόκειται να τα αντικαταστήσει � ούτε επιδιώκει να τα αντικαταστήσει. Για τον σκοπό αυτό, ο
Οργανισµός θα είναι σε θέση να ναυλώσει ειδικευµένα και πολυδύναµα πλοία. Πέρα από την παροχή των κατάλληλων
µέσων, ο Οργανισµός θα παρέχει τεχνική και επιστηµονική συνδροµή στον τοµέα αυτό στα κράτη µέλη και στην
Επιτροπή.

Όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, η πρότασή µας συνεπάγεται µια απλή σύγκριση µε την
υπάρχουσα διάταξη στον κανονισµό σύστασης του Οργανισµού, µε έναν πιο σηµαντικό ρόλο για την Κοινότητα, δυνάµει
της οδηγίας 2001/25/ΕΚ. Εποµένως, καλείται να συµβάλει ενεργά στις νέες διαδικασίες για την αναγνώριση των τίτλων
επάρκειας των ναυτικών που χορηγούνται από τρίτες χώρες.

Επίσης στον τοµέα της προστασίας των πολιτών, η πρότασή µας αποσκοπεί στη λήψη υπόψη της νέας κοινοτικής
αρµοδιότητας σχετικά µε τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων. Ο κανονισµός που
εισάγει αυτή τη νέα αρµοδιότητα θα τεθεί σύντοµα σε ισχύ, χάρη στη συµφωνία που επιτεύχθηκε από το Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Βάσει αυτής της συµφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει την
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ελέγχου που εισάγονται από τα κράτη. Η συνδροµή του Οργανισµού σε αυτές τις
επιθεωρήσεις είναι απολύτως ενδεδειγµένη. Μία τροπολογία που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο στο κείµενο του
κανονισµού σχετικά µε τον Οργανισµό καθορίζει το πλαίσιο αυτής της συνδροµής και την περιορίζει πρακτικά στους
ελέγχους του ιδιωτικού τοµέα. Μολονότι αυτή η προσέγγιση είναι πιο περιοριστική από εκείνη που έχουµε υποστηρίξει, η
Επιτροπή θα µπορούσε να τη δεχτεί.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ ότι οι θέσεις του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου σε αυτό
το θέµα σε γενικές γραµµές συµπίπτουν και θα ήθελα να εκµεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κ.
Μαστοράκη για την εργασία που επιτέλεσε. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες είναι εποικοδοµητικές και πιστεύω ότι µε αυτό
τον τρόπο θα µπορέσουµε να επιτύχουµε γρήγορα µια συµφωνία µε το Κοινοβούλιο και, εποµένως, να επανδρώσουµε τον
Οργανισµό µε αυτές τις νέες αρµοδιότητες, ιδίως την αρµοδιότητα διαχείρισης των πόρων για την καταπολέµηση της
θαλάσσιας ρύπανσης. Αυτό, µαζί µε την τροποποίηση της διάθεσης των πόρων στον φετινό προϋπολογισµό και στους
µελλοντικούς προϋπολογισµούς, θα επιτρέψει να αποκτήσουµε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πλοία για την καταπολέµηση της
θαλάσσιας ρύπανσης στην ανοιχτή θάλασσα, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε κάτι που δυστυχώς δεν µπορούµε να
αποτρέψουµε, που είναι η πιθανότητα να προκληθούν νέες καταστροφές, όπως εκείνες που έχουµε ήδη δει, καθώς
µηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει. Πρέπει να προσπαθήσουµε να ελαχιστοποιήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο τις
επιπτώσεις αυτών των καταστροφών, αν τυχόν συµβούν.
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Μαστοράκης (PSE), Εισηγητής. � Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επέκταση των αρµοδιοτήτων του
Οργανισµού ώστε να µπορεί αυτός να υποστηρίζει το υφιστάµενο κοινοτικό πλαίσιο και µηχανισµό στους τοµείς της
ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης και της πολιτικής προστασίας.

Συζητήσαµε αρκετά το εύρος αυτής της επέκτασης στην επιτροπή µας και µε στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
καταλήξαµε σχεδόν οµόφωνα στη χρυσή τοµή που µπορεί να δεχθεί και το Συµβούλιο. Βασικό στοιχείο της
προτεινόµενης τροποποίησης είναι ότι ο Οργανισµός λειτουργεί γενικά επικουρικά χωρίς να τίθενται σε αµφισβήτηση οι
αρµοδιότητες των κρατών µελών, και παρέχει τη συνδροµή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ε σας κρύβω ότι υπήρξε
έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, όχι µόνο safety αλλά και security, και τελικά
αποφασίσαµε να αποδεχθούµε το εφικτό. Ίσως βοήθησε και το γεγονός ότι στη γλώσσα του εισηγητή, την ελληνική
γλώσσα, safety και security αποδίδονται µε την ίδια λέξη.

Πίστη µας είναι πως όταν µιλάµε για ένα µηχανισµό προστασίας είναι προφανώς προτιµότερο να έχουµε ένα έστω
λιγότερο εξοπλισµένο µηχανισµό αλλά το ταχύτερο δυνατό. Αυτή την ώρα προέχει για µας, δηλαδή πρέπει να προέχει, η
ταχύτητα οργάνωσης της αντιµετώπισης περιπτώσεων όπως αυτή του Prestige, λόγω της οποίας το Κοινοβούλιό µας
συγκρότησε και προσωρινή επιτροπή, ώστε να µάθουµε τι ακριβώς έγινε και να έχουµε προτάσεις ως προς το πρακτέο στο
µέλλον. Εξάλλου, προβλέπεται αξιολόγηση του τροποποιούµενου κανονισµού ώστε, εάν χρειασθεί, να προχωρήσει η
διαδικασία βελτίωσής του. Με την ευκαιρία, θέλω να ζητήσω για άλλη µια φορά να σταµατήσει η απαράδεκτη
µεταχείριση του καπετάνιου του Prestige Απόστολου Μαγκούρα ως εγκληµατία. Τέτοιες συµπεριφορές και δεν είναι
ανθρώπινα αποδεκτές και αποµακρύνουν ποιοτικούς νέους από τα ναυτικά επαγγέλµατα, µε προφανείς κινδύνους για την
παγκόσµια ναυτιλία και τις θάλασσές µας.

Τελειώνοντας, και ευχαριστώντας όσους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες πήραν µέρος στη διαδικασία αυτή,
σηµειώνω ότι η επιτροπή µας διαφώνησε στις προταθείσες από την Επιτροπή Προϋπολογισµών τροπολογίες, θεωρώντας
ότι δεν είναι σωστό να συµπεριληφθούν σε ένα κανονισµό όπως είναι ο τροποποιούµενος, για λόγους και ουσιαστικούς
και τυπικούς.
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Χατζηδάκης (PPE-DE). � Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι στην επιτροπή µας η έκθεση του κ. Μαστοράκη έγινε δεκτή µε
45 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά καταδεικνύει, νοµίζω, περίτρανα το γεγονός ότι υπάρχει συναίνεση σχεδόν από το
σύνολο του Σώµατος για το περιεχόµενό της.

Από την αρχή ξεκαθαρίστηκε από τη δική µας πλευρά ότι συµφωνούµε µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
διευρύνει τις αρµοδιότητες του Οργανισµού Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας. Είναι αναγκαίο να συµβεί
αυτό και νοµίζω ότι το ναυάγιο του Prestige το έδειξε καθαρά. Γι� αυτό το λόγο στηρίξαµε από την αρχή την έκθεση του
κ. Μαστοράκη. Είναι άλλωστε ενδεικτική προς αυτή την κατεύθυνση και η στάση που είχε το κόµµα µας και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα στην έκθεση Sterckx. Εκεί είχαν για πρώτη φορά προταθεί ιδέες που σήµερα
προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είµαι ευτυχής που και σήµερα εδώ, ενώπιον του Σώµατος, επαναλαµβάνω εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος
τη στήριξή µας στην έκθεση Μαστοράκη, ο οποίος κατέβαλε προσπάθεια συνεννοήσεως µε το Συµβούλιο, έτσι ώστε
γρήγορα και στην πρώτη ανάγνωση να τελειώσουµε µε αυτό το ζήτηµα χωρίς καθυστερήσεις. Η προσπάθεια συνεννόησης
του εισηγητή ήταν δύσκολη σε πολλές περιπτώσεις, διότι έπρεπε να βρεθούν σηµεία σύγκλισης µε ορισµένα κράτη µέλη
που είχαν κάποια ζητήµατα να προβάλουν σχετικά µε την αρχή της επικουρικότητας. Τελικώς, τα προβλήµατα αυτά
ξεπεράστηκαν και θα ήθελα συνεπώς να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του.

Πέραν όλων αυτών, όχι πια ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, αλλά ως Έλληνας ευρωβουλευτής, θα
ήθελα, µια και ο ίδιος αναφέρθηκε στο συγκεκριµένο ζήτηµα, να πω ότι προφανώς συµφωνώ µαζί του στην αναφορά που
έκανε για τον Έλληνα πλοίαρχο και θέλω να ελπίζω ότι οι ισπανικές αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για µια δίκαιη
αντιµετώπισή του.
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Poignant (PSE). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σπάνια διεξάγεται συνεδρίαση κατά την οποία δεν γίνεται λόγος
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η παρούσα σύνοδος δεν αποτελεί εξαίρεση, όµως µας έδωσε µια συναίνεση.
Πραγµατικά, πιστεύω ότι έχουµε συµφωνήσει σε µεγάλο βαθµό µε την έκθεση του συναδέλφου ευρωβουλευτή.

∆ύο-τρία λόγια για δυο-τρία θέµατα. Πρώτον, τα σηµεία καταφυγής. Πιστεύω, κυρία Επίτροπε, πως όταν ολοκληρωθούν
οι εργασίες, καλό θα ήταν να διαθέταµε ένα ευρωπαϊκό µητρώο µε τις τοποθεσίες και τους λιµένες καταφυγής καθώς και
τις διαδικασίες των σηµείων καταφυγής, ώστε οι πολίτες να µπορούν να ενηµερώνονται για αυτά και να έχουν πλήρη
πρόσβαση στις λεπτοµέρειες.

∆υο λόγια, τώρα, για τον ίδιο τον Οργανισµό. Βρίσκεται στη Λισαβόνα. Του εύχοµαι καλή τύχη στο λιµάνι της
Λισαβόνας, αλλά ας µην ξεχνάµε ότι πρέπει να εξοπλιστεί µε περιφερειακά τεχνικά γραφεία και ότι αυτά πρέπει να
οργανωθούν γρήγορα. Πρέπει να ενεργήσουµε µε τέτοιον τρόπο ώστε το επιχειρησιακό τµήµα του Οργανισµού, η
ποικιλία των µέσων που διαθέτει, να τεθούν σε λειτουργία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχουν προβλεφθεί περιφερειακά
τεχνικά γραφεία, νοµίζω, στην ακτή του Ατλαντικού, στη Μεσόγειο, στη Βαλτική και στην Αδριατική.

Τέλος, διάβασα χθες στην έκθεση της Επιτροπής για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για το 2007-2012 ότι προτείνετε να
συσταθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισµός προστασίας των συνόρων που να διαθέτει ευρωπαϊκό σώµα φυλάκων των
συνόρων. Νοµίζω πως σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να στρέψετε την προσοχή σας και στα θαλάσσια σύνορα. Αυτά που
προτείνατε για τα χερσαία σύνορα αξίζει να εξεταστούν µε την προοπτική εφαρµογής τους και στον θαλάσσιο τοµέα, µε
τρόπο όχι ταυτόσηµο, αλλά προσαρµοσµένο.

Για να κλείσω, κυρία Επίτροπε, νοµίζω πως µακράν απέχουµε από το να έχουµε ολοκληρώσει αυτό το έργο. Υπάρχει ένας
τοµέας στον οποίο καλό θα ήταν να συνεχίσουµε επίσης τις προσπάθειές µας: ο τοµέας των σηµαιών ευκαιρίας, γιατί,
κατά την άποψή µου, όσο είναι δυνατόν, µέσω ενός δικηγόρου που χρησιµεύει ως βιτρίνα σε έναν ανώνυµο και πολύ
πλούσιο πλοιοκτήτη, να νηολογηθεί ένα πλοίο για 1 500 δολάρια ΗΠΑ στον Παναµά και αυτό να µπορεί να γίνει µε κάθε
µυστικότητα, θα συνεχίσουν να πλανώνται απειλές κατά των ναυτικών και του περιβάλλοντος.
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Vermeer (ELDR). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ταχεία έναρξη της
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας θα εξυπηρετούσε σηµαντικά την τρέχουσα
ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ο κ. Μαστοράκης κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα να εργαστεί αποτελεσµατικά σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ενδεχοµένως δεν θα συµφωνήσουν όλοι µε την άποψή µου, αλλά δεν λυπούµαι για τους περιορισµούς όσον αφορά την
ασφάλεια, ενώ φρονώ ότι υφίσταται πλέον σαφής οριοθέτηση όλων των παραµέτρων. Η προσπάθεια υπαγωγής των
µέτρων σωµατικής ασφάλειας στο πεδίο αρµοδιοτήτων του Οργανισµού θα τον εξέθετε απλώς σε επικρίσεις και, κατά
συνέπεια, θα µπορούσε να παρεµποδίσει την ταχεία σύστασή του. Κατά την άποψή µου, αυτό σηµαίνει ότι η
προστιθέµενη αξία έγκειται στη βελτίωση του συντονισµού των γνώσεων και των πόρων που διαθέτουν ήδη τα διάφορα
κράτη µέλη.



11/02/2004 101

Είναι σηµαντικό να µπορέσουµε να πούµε «ναι» αύριο, κυρίως δεδοµένου ότι έτσι θα µπορέσουµε στη συνέχεια να
νοµοθετήσουµε για τη σύσταση του Οργανισµού στις αρχές Μαρτίου, επιτρέποντας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας να καταθέσει προτάσεις για τον προϋπολογισµό του 2005, πράγµα που θα µπορούσε να
συµβεί πριν από την 1η Απριλίου. Κατά τον τρόπο αυτόν, δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι
αρµοδιότητες του Οργανισµού στον τοµέα της καταπολέµησης της ρύπανσης από πετρέλαιο θα µπορούν να γίνουν πράξη,
και προσφέρουµε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων για την αγορά νέου εξοπλισµού. Θεωρώ
ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Οργανισµός θα είναι επίσης εξουσιοδοτηµένος να αξιολογεί τα προγράµµατα
εκπαίδευσης τρίτων χωρών, διότι, στο κάτω-κάτω της γραφής, ο µεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τα ανθρώπινα
λάθη, οπότε αυτό το µέτρο θα µειώσει τους κινδύνους από έλλειψη γνώσεων. ∆υστυχώς, οι αρµοδιότητες εντοπισµού στις
περιπτώσεις ναυαγίων υπήρξαν µάλλον απογοητευτικές. Συγκεκριµένα, περιορίζονται απλώς στην ανταλλαγή µεθόδων
εργασίας και στοιχείων, δραστηριότητα την οποία θεωρώ ανεπαρκή.

Θα ήθελα να ρωτήσω την κ. Επίτροπο, εφόσον συναφθούν συµφωνίες µε τρίτες χώρες, δεν θα ήταν συνετό να
διασφαλιστεί ότι µία από τις πρώτες χώρες θα είναι η Ρωσία, έτσι ώστε να καταστήσουµε πιο ασφαλείς τις ευρωπαϊκές
ακτές;

3-249

Ortuondo Larrea (Verts/ALE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εξαιτίας της πικρής εµπειρίας του ναυαγίου του
Prestige, η Επιτροπή µας παρουσιάζει µια πρόταση τροποποίησης του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας. Εµείς συµφωνούµε µε τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού, προκειµένου να
µπορέσει να παρέχει υποστήριξη στον τοµέα της θαλάσσιας ρύπανσης �ακούσιας ή εκούσιας� και στον τοµέα της
προστασίας των πολιτών, και προκειµένου να µπορούν να πραγµατοποιούνται συστηµατικοί έλεγχοι των συστηµάτων
ασφαλείας των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων.

Επίσης είµαστε υπέρ της συµµετοχής του Οργανισµού στις διαδικασίες αναγνώρισης των πιστοποιητικών επάρκειας των
ναυτικών επαγγελµάτων που εκδίδονται από τρίτες χώρες, στο οποίο εγώ θα πρόσθετα τη δυνατότητα έγκρισης
µηχανισµών που ελέγχουν τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία Marpol και άλλες, προκειµένου να αποτρέψουµε την
απόρριψη των υπολειµµάτων των πετρελαιοφόρων ή των λαδιών της σεντίνας στη θάλασσα.

Συγκεκριµένα, πιστεύουµε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός πρέπει να επανδρωθεί µε όλους τους οικονοµικούς,
ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι απαραίτητοι προκειµένου να είναι σε θέση να εκτελέσει σωστά αυτές τις
λειτουργίες. Καταρχάς, πρέπει να έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις θαλάσσιας καταστροφής το οποίο θα
καλύπτει όλες τις ακτές, από το Γιβραλτάρ ως τη Ρωσία, και το οποίο θα µπορεί να αναπτυχθεί αν χρειαστεί στον
Ατλαντικό Ωκεανό, τη Μεσόγειο, τη Βαλτική, τη Βόρεια Θάλασσα, κλπ. συµπεριλαµβάνοντας σχέδια διαχείρισης των
αποβλήτων που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις περισυλλογής και καθαρισµού των καυσίµων.

Θα πρέπει επίσης να έχει έναν επαρκή στόλο πλοίων ταχείας επέµβασης και ειδικευµένα πλοία διάσωσης, επίσης µε
δυνατότητα άντλησης και µεταφοράς των καυσίµων από οποιοδήποτε πλοίο που αντιµετωπίζει πρόβληµα. Και φυσικά θα
πρέπει να έχει το ειδικευµένο προσωπικό για να επαληθεύει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ελέγχου και την
εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και την πρόληψη της ρύπανσης στους ευρωπαϊκούς λιµένες και στα πλοία που πλέουν
σε κοινοτικά ύδατα, όχι µόνο σε εκείνα που αγκυροβολούν στις ακτές µας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μαστοράκη για την έκθεσή του και να εκφράσω την υποστήριξή µας στην πρόταση της
Επιτροπής, µολονότι θα επιθυµούσαµε να είχαµε προχωρήσει λίγο πιο µακριά.
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Queiró (UEN). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, αξίζει να σηµειωθεί ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συµβούλιο
αντέδρασαν γρήγορα και αποτελεσµατικά στα τραγικά ατυχήµατα των πετρελαιοφόρων Erika και Prestige στα ανοικτά
των ευρωπαϊκών ακτών. Εγκρίθηκε επίσης σηµαντική νοµοθεσία, στο πλαίσιο της οποίας θα ήθελα να επισηµάνω τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, ο οποίος πρόκειται να έχει την έδρα του στη
Λισαβόνα, γεγονός το οποίο, φυσικά, χαιρετίζω. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο έχει δηµιουργήσει µια
προσωρινή επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα (MARE), την έκθεση της οποίας αναµένουµε µε
ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι σήµερα συζητούµε για πολλοστή φορά αυτό το θέµα, µε τον ειδικό στόχο της επέκτασης των
αρµοδιοτήτων του Οργανισµού, αποδεικνύει µε θαυµάσιο τρόπο ότι, ανεξάρτητα από το τι συµβαίνει συχνά σε παρόµοιες
περιστάσεις, η παρέλευση σχετικά µεγάλου χρονικού διαστήµατος και τα αποτελέσµατα της πίεσης από τα µέσα
ενηµέρωσης που συνοδεύουν γεγονότα αυτού του είδους δεν έχουν εξαντλήσει τη δυνατότητά µας για την ανάληψη
πολιτικής δράσης και παρακολούθησης των εξελίξεων σε αυτόν τον τοµέα.

Ας εξετάσουµε, λοιπόν, τους τοµείς στους οποίους η Επιτροπή προτείνει την επέκταση των δυνατοτήτων παρέµβασης του
Οργανισµού. Πρώτον, ανταπόκριση στη ρύπανση της θάλασσας. Πάντα ισχυριζόµασταν ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να
συντονίζουν τις προσπάθειές τους όταν συµβαίνουν ατυχήµατα. Η εµπειρία µας έχει διδάξει ότι κανένα κράτος δεν έχει
από µόνο του τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει µεγάλης κλίµακας διαρροές πετρελαίου. Συνεπώς, είναι προφανή τα οφέλη
της συντονισµένης δράσης της Κοινότητας σε αυτόν τον τοµέα, και ο οργανισµός µπορεί εν προκειµένω να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο. Η νέα του αρµοδιότητα, η αντιµετώπιση ατυχηµάτων, είναι, επιπλέον, το µείζον θετικό σηµείο της
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πρότασης για εµάς, στην Πορτογαλία, µια παράκτια χώρα, η οποία έχει εκτεταµένη ακτογραµµή και στην οποία
συγκλίνουν πολλές θαλάσσιες οδοί. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να είµαστε απολύτως ακριβείς όσον αφορά τον
καθορισµό των µεθόδων παρέµβασης του οργανισµού, κυρίως δε σε σχέση µε την ύπαρξη ειδικών πλοίων τα οποία θα
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη σε περίπτωση ρύπανσης, καθώς και µε το σύστηµα ναύλωσης αυτών
των πλοίων.

∆εύτερον, η εκπαίδευση των ναυτικών δεν δηµιουργεί προβλήµατα, κυρίως όσον αφορά τον τρόπο συµµετοχής του
οργανισµού στις διαδικασίες αναγνώρισης των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών που εκδίδονται από χώρες εκτός
της ΕΕ.

Τρίτον, το πλέον διαφιλονικούµενο ζήτηµα αφορά τις δραστηριότητες του οργανισµού στον τοµέα της ασφάλειας,
δεδοµένου ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής φαινόταν να προσκρούει στις αρµοδιότητες των κρατών µελών σε θέµατα
εθνικής ασφάλειας και καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Παρά ταύτα, µε τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε ο
εισηγητής και ενέκρινε η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού, επιτεύχθηκε όχι απλώς ο
περιορισµός του πεδίου αρµοδιοτήτων του Οργανισµού σε σαφώς καθορισµένους τοµείς οι οποίοι αντιστοιχούν στις νέες
κοινοτικές αρµοδιότητες που προκύπτουν από την οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών
εγκαταστάσεων, αλλά και η διασφάλιση ότι οι δραστηριότητές τους θα συµπληρώνουν τις αρµοδιότητες των παράκτιων
κρατών και δεν θα προσκρούουν σε αυτές. Εν κατακλείδι, συµφωνούµε µε την ισορροπηµένη προσέγγιση που υιοθέτησε
ο εισηγητής, τον οποίο επιθυµούµε να συγχαρούµε για τη θαυµάσια συµβολή του στη βελτίωση της ασφάλειας στη
θάλασσα και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Εκείνο που δεν πρέπει να λησµονούµε ποτέ είναι πως, όταν
συµβαίνουν ατυχήµατα, οι επιπτώσεις δεν σέβονται τα εθνικά σύνορα.
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Souchet (NI). � (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι απαραίτητο, για να προλάβουµε καταχρήσεις και να αποφύγουµε το δέλεαρ,
να καθορίζονται µε µεγάλη ακρίβεια τα καθήκοντα που ανατίθενται στους κοινοτικούς οργανισµούς, παρότι ο αριθµός
των οργανισµών αυτών τείνει να πολλαπλασιάζεται µε ανησυχητικό ρυθµό. Γι� αυτόν τον λόγο, είµαστε πολύ προσεκτικοί
όταν εξετάζουµε την πρόταση που µας έχει υποβληθεί να αυξηθούν οι αρµοδιότητες του Οργανισµού Ασφάλειας της
Ναυσιπλοΐας, ειδικά σε δύο ευαίσθητους τοµείς.

Μολονότι, σχετικά µε τα πλοία απορρύπανσης, εκ πρώτης όψεως δεν είµαστε αντίθετοι µε την αµοιβαία συνεργασία µε
στόχο την ανάληψη τους κόστους για την προµήθειά τους, πρέπει να επαναβεβαιωθεί σαφώς, όσον αφορά τη διαχείριση
αυτών των πλοίων, ότι η ευθύνη και η πρωτοβουλία όταν πρόκειται για πρόληψη και καταπολέµηση της θαλάσσιας
ρύπανσης βαρύνει καταρχάς τα παράκτια κράτη µέλη και ότι η Επιτροπή πρέπει να παρεµβαίνει µόνο συµπληρωµατικά,
εφαρµόζοντας ευσυνείδητα και µε σύνεση την αρχή της επικουρικότητας. Είναι ζωτικής σηµασίας να αποφύγουµε την
περίπτωση όπου η κοινοτική παρέµβαση ενδέχεται να βλάψει την αποτελεσµατικότητα συστηµάτων διοίκησης που έχουν
αποδείξει την αξία τους, όπως συνέβη, παραδείγµατος χάρη, µε τον συντονισµό των εθνικών, κοινοτικών και
εξωκοινοτικών µέσων που ανέλαβε η λιµενική αρχή του Ατλαντικού, όταν ναυάγησε το Prestige.

Ως προς τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού στον τοµέα της καταπολέµησης των τροµοκρατικών απειλών,
αυτή πρέπει να καθοριστεί µε σαφήνεια. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός δεν έχει προφανώς την εξουσία να παρεµβαίνει
ως προς την αρχή των επιθεωρήσεων ούτε να προτείνει ενδεχόµενες κυρώσεις. Ο Οργανισµός µπορεί µόνο να
διαδραµατίσει έναν ρόλο απλού εκτελεστικού οργάνου σε θέµατα επιθεωρήσεων των πλοίων και των λιµενικών
εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το ζήτηµα που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο για την
ασφάλεια των κρατών µελών, ώστε να αποφύγουµε τη δηµιουργία σύγχυσης και την ανάληψη εκ µέρους των
υπεργολάβων ευθυνών που δεν του ανήκουν.
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Figueiredo (GUE/NGL). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουµε ότι χρειάστηκε να προηγηθεί το ναυάγιο του
πετρελαιοφόρου Prestige και η συνακόλουθη απουσία συντονισµού των ενεργειών των κρατών µελών, προκειµένου να
αποφασίσει η Επιτροπή να προτείνει τις υπό συζήτηση τροποποιήσεις του κανονισµού για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας. Το ναυάγιο �και η ανθρώπινη, περιβαλλοντική και οικονοµική τραγωδία την
οποία προκάλεσε στις περιοχές που επλήγησαν, κυρίως δε στη Γαλικία� κατέδειξε την ανάγκη να καταστούν πιο
αποτελεσµατικές οι παρεµβάσεις και να βελτιωθεί ο συντονισµός των ενεργειών των κρατών µελών. ∆εν υπάρχει,
ωστόσο, καµία απολύτως δικαιολογία για την επέκταση των αρµοδιοτήτων του οργανισµού σε τοµείς για τους οποίους
την αποκλειστική ευθύνη έχουν σαφώς τα κράτη µέλη, καθόσον αυτό θα συνεπαγόταν τον διπλασιασµό του κόστους και
την αφαίρεση των συναφών αρµοδιοτήτων από τα κράτη µέλη. Κάτι τέτοιο άπτεται θεµάτων εθνικής κυριαρχίας,
οδηγώντας έτσι σε συγκρούσεις αρµοδιοτήτων.

Το κρίσιµο ζήτηµα είναι να εξακριβωθεί σε ποιο βαθµό µπορεί και πρέπει να επεκταθούν οι αρµοδιότητες του εν λόγω
οργανισµού. Οφείλω βέβαια να δηλώσω ότι µε ικανοποιεί το γεγονός ότι ο οργανισµός πρόκειται να έχει έδρα την
Πορτογαλία· ελπίζω δε αυτό να υλοποιηθεί το συντοµότερο δυνατόν, και θα ήταν ευχάριστο εάν η κ. Επίτροπος είχε τη
δυνατότητα να µας διαφωτίσει ως προς το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Οι αρµοδιότητες στις οποίες αναφέρθηκα δεν
πρέπει να επιτραπεί να υπονοµεύσουν την αρχή της επικουρικότητας. Ο εισηγητής δηλώνει ότι το έργο του οργανισµού
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ως προς την καταπολέµηση της ρύπανσης πρέπει να περιορίζεται στην τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη και να µην
υποκαθιστά τους µηχανισµούς ανταπόκρισης των κρατών µελών· πρέπει να προσφέρει πρόσθετους πόρους όταν αυτοί
έχουν ζητηθεί από την κυβέρνηση υπό την αρµοδιότητα της οποίας πρόκειται να διεξαχθούν οι εργασίες καθαρισµού.

Συµµερίζοµαι αυτήν την άποψη, δεδοµένου ότι κανένα κράτος δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει από µόνο του µεγάλης
κλίµακας διαρροές πετρελαίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο οργανισµός µπορεί να προσφέρει υποστήριξη, αλλά δεν πρέπει
να υποκαθιστά τον ρόλο των κρατών µελών. Ο οργανισµός δεν µπορεί και δεν πρέπει να επεµβαίνει για την
καταπολέµηση τροµοκρατικών επιθέσεων· πρέπει να του ανατεθεί η αρµοδιότητα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας
της ασφάλειας των σκαφών και των λιµενικών εγκαταστάσεων των κρατών µελών. Η σύστασή του µπορεί να συµβάλει
στην ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές και µε τη στήριξη των επιµέρους
κρατών µελών, λειτουργώντας ως επικουρικό τεχνικό και επιστηµονικό σύστηµα και όχι ως υπερεθνικό σώµα το οποίο
ελέγχει την ασφάλεια ή ακόµη και τις αλιευτικές δραστηριότητες.
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Jarzembowski (PPE-DE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, πραγµατικά δεν µπορώ να συµφωνήσω µε τα
περισσότερα από τα σχόλια της προηγούµενης οµιλήτριας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες του οργανισµού. Ξέρετε,
αν εξετάσουµε το παρελθόν �τις περιπτώσεις Erika και Prestige� βλέπουµε ότι τα κράτη µέλη απέδειξαν πως δεν είναι
ικανά να λύσουν µόνα τους έγκαιρα τα προβλήµατα. Χρειαζόµαστε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της
Ναυσιπλοΐας και την επέκταση των αρµοδιοτήτων του.

Το Σώµα ανέκαθεν υποστήριζε τον Οργανισµό. Επιτρέψτε µου να σας θυµίσω µία συγκεκριµένη περίπτωση: το
φθινόπωρο, όταν γινόταν η σύσταση του Οργανισµού και το Συµβούλιο θέλησε να περικόψει τις θέσεις του, εµείς
απορρίψαµε άµεσα αυτό το µέτρο κατά την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισµού.

Κυρία Αντιπρόεδρε, κι εγώ πιστεύω ότι οι προτάσεις του εισηγητή �συγκεκριµένα να εφοδιαστεί ο Οργανισµός µε τους
απαραίτητους, πραγµατικά επαρκείς οικονοµικούς πόρους για να µπορεί να µισθώνει µετά από αίτηση των παρακτίων
χωρών πλοία, εξοπλισµό κλπ. και να αντιδρά γρήγορα προσφέροντας βοήθεια σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης�
σηµαίνουν πως ο Οργανισµός πρέπει όντως να εφοδιαστεί µε επαρκείς πόρους.

Φυσικά, έχω και κάποιους ενδοιασµούς. ∆εν θα πρέπει να παραφορτώσουµε τον οργανισµό µε καθήκοντα πρόληψης
γενικών κινδύνων. Το πρωταρχικό καθήκον του Οργανισµού είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό, ενιαίο και αποτελεσµατικό
επίπεδο ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και πρόληψης της ρύπανσης που προξενείται από πλοία µέσα στην Κοινότητα και όχι
να αναλάβει την γενική πρόληψη της τροµοκρατίας. Πρέπει να προσέξουµε πολύ να µην δηµιουργήσουµε προσδοκίες που
ο Οργανισµός δεν µπορεί να εκπληρώσει.

Κυρία Αντιπρόεδρε, τώρα που ξεκινήσαµε για νέες θάλασσες µε την ίδρυση του Οργανισµού, ζητήσαµε να µας υποβάλει
ο Οργανισµός γρήγορα ένα αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας, διότι θέλουµε να συζητήσουµε µαζί σας το πρόγραµµα αυτό,
αφού εσείς είστε ως Επίτροπος υπεύθυνη για τον εν λόγω οργανισµό. Ο Οργανισµός δεν έχει ξεχωριστή δοµή ή ταυτότητα
� η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής του λειτουργίας. ∆εν αµφιβάλλω ότι θα κάνετε ό,τι
πρέπει, κυρία Αντιπρόεδρε, αλλά πρέπει να συζητήσουµε αναλυτικά το θέµα διότι δεν µπορούµε να παραφορτώσουµε τον
Οργανισµό κι ύστερα να µην του διαθέσουµε το απαραίτητο προσωπικό και πόρους. Έτσι θα δηµιουργούσαµε
προβλήµατα στον Οργανισµό. Ως εκ τούτου πρέπει να συζητήσουµε συγκεκριµένα ποιά καθήκοντα θα πρέπει να
αναλάβει, ποιά µπορεί να αναλάβει και ποιοι πόροι θα χρειαστούν γι� αυτό.

Θα ήθελα να συµφωνήσω µε τα σχόλια ενός από τους προηγούµενους οµιλητές. Κυρία Αντιπρόεδρε, θα χαιρόµουν αν
µπορούσατε να µας πείτε απόψε πόσο σύντοµα µπορεί να γίνει η µετεγκατάσταση του Οργανισµού. Ανέκαθεν ήµασταν
ικανοποιηµένοι διότι ο Οργανισµός άρχισε να εργάζεται στις Βρυξέλλες, γιατί το έργο του ήταν επειγόντως απαραίτητο.
∆εδοµένου όµως ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πειραµατίστηκαν ήδη αρκετόν καιρό και εξέτασαν διάφορα
µέρη της Ευρώπης και τώρα αποφάσισαν υπέρ της Λισαβόνας, δεν θέλουµε να περάσουν τα επόµενα δύο χρόνια µε την
ενοικίαση των χώρων και τις ετοιµασίες και µόνο µετά να µπορεί να αρχίσει η καθαυτό λειτουργία του Οργανισµού. Ίσως
µπορείτε να µας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά µε ένα ενδεχόµενο χρονοδιάγραµµα, διότι θέλουµε να γίνει
γρήγορα η µεταφορά στη Λισαβόνα προκειµένου να αρχίσει να λειτουργεί γρήγορα ένας αποτελεσµατικός Οργανισµός.

Θέλω να κάνω µια τελική παρατήρηση. Ήµουν παλιότερα δικαστής κα θεωρώ ότι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στα
σχόλιά µας για τον πλοίαρχο του Prestige. Είναι και δική µου εντύπωση ότι θα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να φύγει
από την Ισπανία και να ζήσει κάπου αλλού εντός της εσωτερικής αγοράς, συγκεκριµένα στην πατρίδα του, την Ελλάδα.
Όµως σε µια δηµοκρατία, σε ένα κράτος δικαίου, υπάρχει η διάκριση των εξουσιών και δεν τον εµποδίζουν να
εγκαταλείψει την χώρα οι ισπανικές αρχές, αλλά το ισπανικό δικαστήριο. Θα πρέπει το Σώµα να δείξει µεγάλη προσοχή
και να µην παρεµβαίνει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
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Miguélez Ramos (PSE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, η βύθιση του πετρελαιοφόρου Prestige στα ανοιχτά των ακτών της
Γαλικίας κατέδειξε, µεταξύ πολλών άλλων ελλείψεων, την έλλειψη συντονισµού των κρατών µελών όσον αφορά την
καταπολέµηση της ρύπανσης. Η Επιτροπή προτείνει τώρα µια τροποποίηση του προσφάτως εγκριθέντος κανονισµού µε
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τον οποίο συστήνεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας, ο οποίος δηµιουργήθηκε µετά το
ναυάγιο του Erika, όχι µόνο για να παρέχει υποστήριξη στον τοµέα της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά επίσης στην
προστασία έναντι παράνοµων πράξεων.

Όσον αφορά τη ρύπανση, πιστεύω ότι η πρόταση είναι κάπως µπερδεµένη. Ο Οργανισµός θα πρέπει να διαθέτει τους
απαραίτητους πόρους για να παρεµβαίνει όταν ένα κράτος µέλος το ζητά και κάτω από τη δικαιοδοσία του, µε ειδικά
πλοία που θα λειτουργούν κάτω από ένα καθεστώς ναύλωσης και τα οποία θα τίθενται, αν ζητηθεί, στη διάθεση του
συγκεκριµένου κράτους µέλους. ∆εν προσδιορίζεται αν πρέπει να αγοράζονται, να ενοικιάζονται ή να ναυλώνονται σε
µόνιµη ή προσωρινή βάση. Προσωπικά, θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό το θέµα, διότι στη Γαλικία, κατά την επίσκεψη
του ∆ιευθυντή του Οργανισµού, ακριβώς εν µέσω της κρίσης του Prestige, διάβασα ότι ένα από τα πλοία θα είχε µόνιµη
βάση στη Fisterra.

Οι τροπολογίες του εισηγητή καθορίζουν ότι η κύρια ευθύνη όσον αφορά την ρύπανση ανήκει στα παράκτια κράτη, τα
οποία θα πρέπει να διαθέτουν ίδιους πόρους �το οποίο ορισµένοι από εµάς θεωρούµε ότι είναι λογικό� και οι δράσεις του
Οργανισµού θα αναλαµβάνονται µόνο κατόπιν αιτήµατος του κράτους µέλους, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας. Αλλά αυτή η αρχή δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την παθητικότητα της Κοινότητας. Με το
πρόσχηµα ότι είναι αρµοδιότητα των κρατών µελών και όχι της Ένωσης, είδαµε κατά τη διάρκεια της καταστροφής του
Prestige, πώς ένα από αυτά, µια χώρα µε µια σηµαντική ακτογραµµή, δεν διέθετε, και εξακολουθεί να µην διαθέτει
σήµερα, τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα για να αντιµετωπίσει µια έκτακτη ανάγκη.

Η Επιτροπή δεν µπορεί να συνεχίσει να αγνοεί την ανάγκη να θεσπίσει κοινοτικούς µηχανισµούς αντίδρασης ή έναν
ευρωπαϊκό συντονισµό των µέσων των διαφορετικών κρατών προκειµένου να καλυφθούν οι καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης και να αντιµετωπιστούν οι καταστροφές.

Μεταξύ των νέων αρµοδιοτήτων, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράσαµε προηγουµένως, πιστεύουµε, όπως ο εισηγητής, ότι
η πρόταση της Επιτροπή πρέπει να υποστηριχθεί, εφόσον συµβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων
µεταφορών.
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Dillen (NI). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως συµβαίνει, δυστυχώς, πάρα πολύ συχνά στη
διεθνή πολιτική, η ευρωπαϊκή πολιτική υποφέρει επίσης από το σύνδροµο το οποίο, όπως και στην περίπτωση των
περιβαλλοντικών καταστροφών, την οδηγεί να ενεργεί κατά τρόπο µάλλον αντιδραστικό, αντί για θετικό και προληπτικό,
µε µεγάλη συχνότητα µάλιστα, όταν επεξεργάζεται αποτελεσµατικά µέτρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, χρειάστηκε να σηµειωθεί
η καταστροφή την οποία προκάλεσε το πετρελαιοφόρο Erika προκειµένου να συστηθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας. Λιγότερο από ένα έτος µετά την έγκριση του κανονισµού, η Γαλλία ήρθε αντιµέτωπη µε την
καταστροφή την οποία προκάλεσε το πετρελαιοφόρο Prestige. Γι� αυτό υποβάλλεται τώρα µια πρόταση για την
τροποποίηση αυτού του κανονισµού και την κάλυψη των κενών του.

Αν και δεν µπορούµε παρά να επιδοκιµάσουµε έναν οργανισµό αυτού του είδους, ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο
αποτελεσµατικό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ορισµένες αντιρρήσεις. Καταρχάς, χαιρετίζω το γεγονός ότι ο
οργανισµός θα έχει την αρµοδιότητα για την καταπολέµηση της ρύπανσης, κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου
κράτους µέλους, µε τη βοήθεια ειδικών σκαφών. Αυτή η περιβαλλοντική πτυχή έχει την ανεπιφύλακτη στήριξη της
Οµάδας µου.

∆εύτερον, υποστηρίζουµε επίσης την πρόταση να δοθεί στον οργανισµό ένας ρόλος που θα περιλαµβάνει τα
πιστοποιητικά ικανότητας των ναυτικών, υπό τον όρο ότι θα διασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των
υφιστάµενων προγραµµάτων εκπαίδευσης.

Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά το τρίτο σηµείο. Την αρµοδιότητα για τη λήψη µέτρων ασφαλείας έναντι των
τροµοκρατικών απειλών δεν πρέπει να την έχει ο εν λόγω οργανισµός, αλλά οι ίδιες οι αρµόδιες λιµενικές αρχές.
Επ� αυτού, ως κάτοικος της Αµβέρσας, είµαι σε θέση να δηλώσω ότι ο λιµένας της Αµβέρσας, σε αυτόν τον τοµέα,
µεταξύ των άλλων, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες προκειµένου να εναρµονίσει την ασφάλεια των υποδοµών του
µε τους κανονισµούς των αντίστοιχων αµερικανικών τελωνειακών αρχών. Όπως πράξαµε πριν από µερικούς µήνες µε την
αυτοεξυπηρέτηση, πρέπει να αντισταθούµε στη διακαή επιθυµία της Επιτροπής να θεσπίσει ένα συγκεντρωτικό πρότυπο
για όλους τους λιµένες της Ευρώπης, και παραµένουµε υπέρ του ιστορικού χανσεατικού προτύπου, το οποίο έχει εγγυηθεί
την ευηµερία, την επέκταση, την απασχόληση και την ασφάλεια των λιµένων µας στη Βόρεια Ευρώπη.
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Cardoso (PPE-DE). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατόπιν των πρόσφατων
θαλασσίων ατυχηµάτων στις ευρωπαϊκές ακτές, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη αφυπνίστηκαν επιτέλους και διαπίστωσαν ότι
είχε έλθει η στιγµή να αναλάβουν δράση, προκειµένου να αποκτήσουµε τη δυνατότητα να προλαµβάνουµε αυτά τα
ατυχήµατα και να ανταποκρινόµαστε σε αυτά κατά τρόπο αποτελεσµατικό και χωρίς καθυστερήσεις. Η πιο ευπρόσδεκτη
εξέλιξη είναι η δηµιουργία ενός µηχανισµού συντονισµού για τέτοιες ενέργειες, ήτοι ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
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Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, µε σαφείς και κατανοητούς στόχους οι οποίοι θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της ευθύνης και
της αποτελεσµατικότητας.

Ο κύριος στόχος είναι η πρόληψη και η αντιµετώπιση των ατυχηµάτων ρύπανσης της θάλασσας και είναι, κατά συνέπεια,
κάτι που όλοι γνωρίζουµε. Η θάλασσα καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη µας και αποτελεί πηγή ζωής για το
µέλλον, και γι� αυτόν τον λόγο πρέπει να προστατεύσουµε τους πόρους της. Όσοι διασχίζουν τις θάλασσες πρέπει,
φυσικά, να είναι ανά πάσα στιγµή υπόλογοι για την κατάσταση των πλοίων, για τα άτοµα που εργάζονται σε αυτά και για
τους εργαζοµένους του τοµέα στην ξηρά. Είναι, συνεπώς, επειγόντως αναγκαίος ο έλεγχος των θαλασσίων διαδροµών
προκειµένου να είναι ασφαλείς, καθώς και η ενίσχυση του ισχύοντος προτύπου, τόσο από την άποψη των επιθεωρήσεων
όσο και από τη συχνότητα µε την οποία διενεργούνται.

Αν και δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισµό σε αυτό το στάδιο, η αύξηση των ανησυχιών για την απειλή
τροµοκρατικών επιθέσεων στα πλοία και τις λιµενικές εγκαταστάσεις έχει ήδη οδηγήσει στη λήψη ειδικών µέτρων και τη
δηµιουργία διεθνών οργάνων. Αυτή η ανησυχία µπορεί να αντιµετωπιστεί, µε σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο, στον
κανονισµό του οργανισµού, συνιστώντας έναν περαιτέρω στόχο και ενισχύοντας την εµπιστοσύνη όλων των
ενδιαφεροµένων φορέων στο σύνολο των κρατών µελών. Με κάθε ειλικρίνεια, κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί απόλυτη
αποτελεσµατικότητα, αλλά η διαρκής επαγρύπνηση και µέριµνα, µε την υποστήριξη του αναγκαίου εξοπλισµού
ανίχνευσης, αποκατάστασης και ανταλλαγής πληροφοριών, θα οδηγήσουν αναµφίβολα σε µείωση των δραστηριοτήτων
αυτού του είδους.

Επιθυµώ επίσης να τονίσω τη σπουδαιότητα της συστηµατικής και αυστηρής αξιολόγησης της επέµβασης στον τοµέα της
πρόληψης και της καταπολέµησης της ρύπανσης της θάλασσας. Μόνο µε την κατανόηση των µέσων και των κινήτρων,
καθώς και µε την απόδοση της ευθύνης σε όσους ενέχονται σε παρόµοιες ενέργειες, θα µπορέσουµε, κατά την άποψή µου,
να εξασφαλίσουµε ότι κάθε βήµα που πραγµατοποιούµε είναι ασφαλέστερο και πιο σίγουρο από το προηγούµενο.
Ανεξάρτητα από το θέµα της εν γένει αξιολόγησης, πρέπει να εφαρµοστεί µε συνέπεια ένα σύστηµα αξιολόγησης των
ευθυνών. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι κρίσιµη και σίγουρα θα αποσοβήσει τυχόν αµέλειες, οι οποίες δεν µπορεί
και δεν πρέπει να συγχωρούνται.

Θεωρώ ότι η εκπαίδευση των ναυτικών είναι υψίστης σηµασίας � τόσο η τεχνική και επιστηµονική κατάρτιση στη
ναυτιλιακή ασφάλεια όσο και η απόκτηση των αναγκαίων προσόντων. Εκτός από τη συµπλήρωση των δυνατοτήτων
αντίδρασης των κρατών µελών, η συνεργασία του οργανισµού αποσκοπεί και στη διασφάλιση ότι κάθε κράτος µέλος θα
είναι επαρκώς εξοπλισµένο ώστε να αποκριθεί σε οποιοδήποτε ατύχηµα κοντά στην ακτογραµµή του. Συµφωνώ ότι ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας πρέπει να διαθέτει προσωπικό µε υψηλή κατάρτιση και εµπειρία
στον τοµέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη αυτών των στόχων µε επάρκεια και
επαγγελµατισµό.

Καθόσον προέρχοµαι από την Πορτογαλία, και έχω ισχυρούς δεσµούς µε τη θάλασσα, φρονώ ότι ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας θα αποτελεί πάντα µια πρόκληση για...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την οµιλήτρια)
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Casaca (PSE). � (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιθυµώ να δηλώσω ότι χαιρετίζω
την έκθεση και εκφράζω και τα δικά µου συγχαρητήρια στον εισηγητή, κ. Μαστοράκη. Οφείλω επίσης να πω στην κ.
Επίτροπο, µε κάθε δυνατή σαφήνεια: «µην φοβάστε να επιδείξετε φιλοδοξία». Είναι προφανές σε όλους ότι έχουµε να
κάνουµε µε ένα πρόβληµα ευρωπαϊκών διαστάσεων. ∆εν µιλάµε µόνο για το Prestige ή το Erika· µιλάµε για χιλιάδες
πλοία που ρυπαίνουν κάθε χρόνο τα ευρωπαϊκά ύδατα στο πλαίσιο φοβερών επιθέσεων εις βάρος του περιβάλλοντος,
έναντι των οποίων τα κράτη µέλη έχουν αποδειχθεί ανίσχυρα. Απαιτείται µια ευρωπαϊκή διάσταση· απαιτείται η
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. ∆εν έχω κατά νου οποιασδήποτε µορφής πρόσθετη προσπάθεια εν
προκειµένω, δεδοµένου ότι οι προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα θα καταστούν αποτελεσµατικές µόνον εάν εκδηλώνονται
µε ενιαίο τρόπο.

Το πρόβληµα δεν είναι σε καµία περίπτωση ότι οι προτάσεις είναι υπερβολικά τολµηρές· το πρόβληµα είναι ότι είναι
υπερβολικά διστακτικές. Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ, επιδείξτε φιλοδοξία! Οι Ευρωπαίοι έχουν ανάγκη τη φιλοδοξία,
έχουν ανάγκη την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων· επιθυµούν αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της
Ναυσιπλοΐας να τους πει πότε θα είµαστε σε θέση να τερµατίσουµε το σκάνδαλο της επανειληµµένης ρύπανσης των
θαλασσών, πότε θα θεσπίσουµε νέους κανόνες για τις θαλάσσιες µεταφορές. Αυτό ακριβώς χρειαζόµαστε! Ενώπιον αυτής
της ευθύνης, το παρόν Σώµα πρέπει να έχει το σύνολο των δυνατοτήτων που χρειάζεται και να συνδράµει µε κάθε δυνατό
τρόπο τις προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα. ∆εν πρέπει να υποκύψουµε στη συντηρητική νοοτροπία όλων εκείνων οι
οποίοι περνούν τη ζωή τους σκεπτόµενοι µε όρους συγκριτικής ισχύος των κρατών µελών και αγνοούν αυτά που είναι
πραγµατικά σηµαντικά για τους πολίτες.
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De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μαστοράκη και όλους
τους αξιότιµους βουλευτές για την εξαιρετική εργασία που επιτελέσατε, συµµετέχοντας σε κάτι που για πέντε χρόνια
σχεδόν ήταν αναµφίβολα ένα από τα βασικά στοιχεία της θητείας αυτού του Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής. Ένα
από τα µεγάλα βήµατα που κάναµε µπροστά χάρη στην κοινή εργασία µας όλα αυτά τα χρόνια είναι το γεγονός ότι
φέραµε πραγµατική επανάσταση στο ζήτηµα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δείξαµε µεγάλη
φιλοδοξία, κύριε Casaca, διότι περάσαµε πρακτικά από το µηδέν, δεν θα έλεγα στο άπειρο, αλλά σίγουρα επιτύχαµε πάρα
πολλά.

Πρέπει να προχωρήσουµε ακόµη περισσότερο, αλλά τα βήµατα που έχουµε κάνει είναι θεαµατικά. Θα ήθελα να πω στους
αξιότιµους βουλευτές, πρώτον, ότι στο πεδίο της ασφάλειας, από την άποψη της καταπολέµησης της τροµοκρατίας
επίσης, κάποιος πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα του ελέγχου, της επίβλεψης και της υποστήριξης, τα οποία συχνά
συνδέονται στενά µε την ασφάλεια στο άλλο πεδίο, και εποµένως πιστεύουµε ότι θα ήταν καλύτερο να περιλαµβάνει ο
Οργανισµός και τις δύο πτυχές.

∆εύτερον, όσον αφορά την επάνδρωση του Οργανισµού µε αρµοδιότητες διαχείρισης �και καταλαβαίνω ότι η κ. Miguélez
Ramos θα ήθελε περισσότερες διευκρινίσεις� είναι αλήθεια ότι έχουµε επιλέξει να αφήσουµε διάφορες επιλογές ανοιχτές.
Σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή θα είναι δυνατό απλώς να ζητηθούν πλοία· σε άλλες συνθήκες, να ναυλωθούν· και σε
άλλες, να λειτουργήσουν άµεσα. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες: σύµβαση, διαχείριση, ιδιοκτησία. ∆εν αποκλείουµε
καµία επιλογή. Θα πρέπει να δούµε τι δηµοσιονοµικούς πόρους διαθέτουµε και ποιες είναι οι συνθήκες. Ας ελπίσουµε ότι
αυτός ο Οργανισµός θα προχωρήσει µπροστά και θα το κάνει µε επιτυχία και για πολύ καιρό ακόµη. Πρέπει να του
δώσουµε ένα περιθώριο. Θα πρέπει να αναζητήσουµε την πιο ενδεδειγµένη µέθοδο και, αναµφίβολα, αυτό το ίδιο
Κοινοβούλιο, αν και µόνο µέσω των προϋπολογισµών, θα έχει πολλά να πει σχετικά µε το ποια θα είναι η µέθοδος που θα
αποφασιστεί τελικά.

Τρίτον, όσον αφορά την ακτοφυλακή, κυρίες και κύριοι, γνωρίζω τι θέλει αυτό το Κοινοβούλιο και θα ήµουν πολύ
ευχαριστηµένη µε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουµε να κάνουµε ορισµένα προκαταρκτικά βήµατα, µέχρι να
επιτύχουµε την πραγµατική ολοκλήρωση των εθνικών ακτοφυλακών, και έναν πραγµατικό συντονισµό σε όλους τους
τοµείς.

Τέταρτον, µιλήσατε για µεγαλύτερες αρµοδιότητες και υπήρξαν διάφορες παρεµβάσεις που εξέφραζαν την ανησυχία ότι
οι δραστηριότητες του Οργανισµού πρόκειται να αντικαταστήσουν τις αρµοδιότητες των κρατών. Όχι, κυρίες και κύριοι.
Μιλάµε για µια συµπληρωµατική και επικουρική δραστηριότητα, που δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αντικατάσταση.
∆εν πρόκειται να αφαιρέσουµε τις αρµοδιότητες από τα κράτη, αλλά µιλάµε για δυνατότητες που δεν υπήρχαν στο
παρελθόν και οι οποίες, θα µας είναι διαθέσιµες, µέσω αυτού του Οργανισµού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να
µπορούµε να αγωνιστούµε για πιο ασφαλείς και πιο καθαρές θάλασσες.

Πέµπτον: πότε πρόκειται να µετεγκατασταθεί ο Οργανισµός; Το συντοµότερο δυνατό, κυρίες και κύριοι. Αλλά πρέπει να
γνωρίζετε ότι διαπραγµατευόµαστε το θέµα της έδρας µε τις πορτογαλικές αρχές. Αν εξαρτιόταν από µας, θα γινόταν πριν
από το καλοκαίρι. Το πρόβληµα είναι ότι οι πορτογαλικές αρχές αντιµετωπίζουν ορισµένα προβλήµατα όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις και θα πρέπει να δούµε αν θα επιλυθούν πριν από το τέλος του έτους. Αλλά αυτό δεν θα εξαρτηθεί από
εµάς, αλλά από τις πορτογαλικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι έχουν προσληφθεί ήδη σαράντα άτοµα,
συµπεριλαµβανοµένου προσωρινού προσωπικού, βοηθητικού προσωπικού και διαπρεπών εθνικών εµπειρογνωµόνων.
Έχουµε δώσει ιδιαίτερη έµφαση σε αυτή την πτυχή, διότι πιστεύουµε ότι εκεί βρίσκεται η συσσωρευµένη γνώση και
εµπειρία, και επιπλέον αυτό θα µας επιτρέψει καλύτερη συνεργασία µε τα κράτη της Ένωσης, από τα οποία, επιµένω, δεν
υπάρχει καµία πρόθεση να αφαιρεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα, αλλά αντίθετα να τους δοθεί µεγαλύτερη υποστήριξη.
Σχετικά µε τη διαχείριση και την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρύπανσης, πρόκειται να διοριστούν δέκα άτοµα, επτά,
για την κατάρτιση, και για την ασφάλεια, αναφορικά µε τις πτυχές της τροµοκρατίας, οκτώ άτοµα.

Θα ήθελα να επισηµάνω στους αξιότιµους βουλευτές �και να απαντήσω στην κ. Miguélez Ramos� ότι είναι προφανές ότι
η βορειοδυτική ακτή της Ιβηρικής Χερσονήσου είναι ένα από τα σηµεία µεγαλύτερου κινδύνου όσον αφορά τη ρύπανση
από πλοία. Αρκεί να δούµε πού έχουν συµβεί τα περισσότερα ατυχήµατα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών: στις
ακτές της Γαλικίας. Άλλα σηµεία κινδύνου είναι η περιοχή της Μάγχης, η Βρετάνη, κλπ. Η ιδέα είναι ότι τα πλοία
αντιµετώπισης της ρύπανσης πρέπει να συγκεντρωθούν και να εγκατασταθούν µόνιµα, ουσιαστικά ως µια βάση
επιχειρήσεων, στις περιοχές όπου υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος και σαφώς θα χρειαστούν επίσης στη Μεσόγειο.

Τέλος, θα πω ότι ο Οργανισµός πρέπει να έχει επίσης κεραίες στη Μεσόγειο. Αυτά είναι ζητήµατα που εξετάζουµε.

Κύριε Πρόεδρε, σήµερα πρόκειται να εγκρίνουµε �ελπίζω� και επίσης πρόκειται να συζητήσουµε σε λίγο το ζήτηµα
σχετικά µε την ευθύνη και το ∆ιεθνές Ταµείο Αποζηµιώσεων λόγω Ρυπάνσεως Πετρελαίου (IOPCF). Για άλλη µία φορά �
και αυτές είναι οι τελευταίες µας συνεδριάσεις της Ολοµέλειας� συνεχίζουµε να σηµειώνουµε πρόοδο και να συµφωνούµε
σε εξαιρετικά σηµαντικά µέτρα προκειµένου να επανδρώσουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ένα νοµικό σύστηµα και ένα
σύστηµα µέσων που θα µας επιτρέψει πραγµατικά να καταπολεµήσουµε τη θαλάσσια ρύπανση και να βελτιώσουµε την
ασφάλεια. Γνωρίζουµε ότι πιθανότατα στο µέλλον θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα όπως οι σηµαίες ευκαιρίας
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και ορισµένες πτυχές του δικαίου της θάλασσας � και αναφέροµαι σε αυτό που είπε ο κ. Casaca. Θα έχουµε αφήσει έναν
έτοιµο δρόµο και ελπίζω ότι το άτοµο που θα µε διαδεχτεί �διότι αυτός είναι ένας αγώνας σκυταλοδροµίας� θα µπορέσει
να ολοκληρώσει το έργο που έχουµε προωθήσει όλοι εµείς κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

Όσον αφορά τις ευθύνες των πλοιάρχων �και πιστεύω ότι υπήρξαν απαντήσεις από διαφορετικά στοιχεία� όλοι θέλουµε
να βλέπουµε τους ανθρώπους να απολαµβάνουν κάθε δυνατή ελευθερία, αλλά υπάρχει ένα σαφές ζήτηµα, και αυτό είναι ο
σεβασµός των δικαστικών αποφάσεων σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης.

3-259

Πρόεδρος. � Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε de Palacio!

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

3-260

∆ιατροπικές µονάδες φόρτωσης
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την συζήτηση της έκθεσης (A5-0016/2004) του κ. Stockmann, εξ ονόµατος
της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού, σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τις διατροπικές µονάδες φόρτωσης (COM(2003) 155 � C5-0167/2003 �
2003/0056(COD)).
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De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον κ. Stockmann για το έργο που επιτέλεσε και να του πω ότι αυτή η πρόταση αποσκοπεί σαφέστατα στο να διευκολύνει
και να προωθήσει τις διατροπικές µεταφορές.

Πιστεύουµε ότι είναι ένα βασικό στοιχείο, αν θέλουµε να διατηρήσουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
να συνδυάσουµε την οικονοµική ανάπτυξη µε ποιότητα ζωής, µε ανταγωνιστικότητα και µε µεταφορές που είναι
ανταγωνιστικές και σέβονται το περιβάλλον.

Πρέπει να βελτιώσουµε και να διασαφηνίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τις δυνατότητες που έχουµε,
συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους µεταφορών, γεγονός το οποίο θα µας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουµε τις υποδοµές
που έχουµε στη διάθεσή µας.

Όταν µιλάµε για τον τοµέα της διατροπικότητας χρειαζόµαστε µια πιο σοβαρή και συνεκτική προσέγγιση της συντήρησης
και του ελέγχου των µονάδων, διότι οι µονάδες είναι εκείνες που πρόκειται να επιτρέψουν τη µεταφορά των
εµπορευµατοκιβωτίων �η αρχή του εµπορευµατοκιβώτιου, όπως είδαµε, είναι ο κοµιστής του µέλλοντος� µε πλοίο, τρένο
ή φορτηγό στην επικράτειά µας.

Εξ ου και η ανάγκη για µια πιο συνεκτική και σοβαρή προσέγγιση στη διατήρηση του ελέγχου των µονάδων µε στόχο την
αύξηση της ασφάλειας, στην εναρµόνιση ορισµένων χαρακτηριστικών των ανταλλασσόµενων αµαξωµάτων προκειµένου
να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της µεταφόρτωσης και της διαχείρισης, και στην εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής
διατροπικής µονάδας φόρτωσης η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των σηµερινών εµπορευµατοκιβωτίων και των
ανταλλασσόµενων αµαξωµάτων, δηλαδή, δυνατότητα στοιβασίας, αντοχή, µαζί µε µια βέλτιστη διάσταση της ευρωπαϊκής
παλέτας σύµφωνα µε τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας οδικών µεταφορών. Θα επιµείνω ότι πρέπει επίσης να είναι
δυνατό να µεταφέρονται οδικώς.

Η πρόθεση της Επιτροπής είναι να δηµιουργήσει ένα πιο εναρµονισµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα µονάδων
φόρτωσης για τις διατροπικές µεταφορές. Μολονότι οι σιδηροδροµικές µεταφορές θα ωφεληθούν αναµφίβολα από την
πρόταση, ένας στόχος κλειδί είναι να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στις εσωτερικές πλωτές µεταφορές και στις
ακτοπλοϊκές µεταφορές στην ευρωπαϊκή διατροπική αγορά. Εποµένως, µόνο µέσω µιας µεγαλύτερης εναρµόνισης των
µονάδων φόρτωσης, µπορούµε να επιτύχουµε την απαραίτητη αποδοτικότητα για να µειωθεί το κόστος των µεταφορών,
των µεταφορτώσεων και να γίνουν οι θαλάσσιες µεταφορές πιο ανταγωνιστικές όταν θα πρέπει αντικαταστήσουν τον
δρόµο ή τον σιδηρόδροµο.

Παρουσιάζοντας αυτό το µέτρο, η Επιτροπή δεν πρότεινε τίποτα επαναστατικό �δεν επιδιώκουµε να επανεφεύρουµε τον
τροχό� έχουµε εµπιστοσύνη στην ήδη δοκιµασµένη και ικανοποιητική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία
δηµιουργήσαµε την εσωτερική αγορά: µια οδηγία πλαίσιο που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις και αφήνει τις τεχνικές
λεπτοµέρειες στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, οι οποίοι συγκαλούν τους εµπειρογνώµονες και επίσης τους
υπεύθυνους των τοµέων. Εκείνοι γνωρίζουν τι χρειάζεται ο τοµέας προκειµένου να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους.
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Πρέπει να πω για άλλη µία φορά ότι διεξήγαµε µια πολύ χρήσιµη και ουσιαστική συζήτηση σχετικά µε το θέµα αυτό µε
την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της που
αφιέρωσαν σε αυτό το µέτρο τον χρόνο και την προσπάθεια που ήταν απαραίτητα προκειµένου αυτή η πρώτη ανάγνωση
να γίνει ήδη µια απολύτως ώριµη απόφαση.

Στο Συµβούλιο, ωστόσο, τα πράγµατα δεν προχωρούν τόσο γρήγορα. Ελπίζω ότι το Συµβούλιο θα µελετήσει προσεκτικά
τα αποτελέσµατα αυτής της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και ότι θα µπορέσει να συµφωνήσει γρήγορα σε µια
κοινή θέση και, ει δυνατόν, σε µια κοινή θέση που θα υποστηρίζει την πρόταση η οποία θα προκύψει µετά τη συζήτηση
στο Κοινοβούλιο.
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Stockmann (PSE), εισηγητής. � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η κ. Επίτροπος έχει δίκιο: οι
διατροπικές µεταφορές διαθέτουν περιορισµένη ανταγωνιστικότητα και οι υπάρχουσες µονάδες �είτε είναι
εµπορευµατοκιβώτια είτε ανταλλασσόµενα αµαξώµατα� δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα και στα τέσσερα είδη
µεταφορών. Η περίπλοκη και µακρόχρονη διαδικασία µεταφοράς από το ένα είδος στο άλλο απαιτεί όχι µόνο πολύ χρόνο
αλλά και πολλά χρήµατα. Ως εκ τούτου, οι διατροπικές µεταφορές είναι από τη φύση τους προβληµατικές. Πρώτον, είναι
πολύ πιο περίπλοκες, και ως προς την οργάνωση, και δεύτερον, πολύ λίγοι φορείς έχουν σαφή εικόνα ολόκληρης της
διατροπικής αλυσίδας. Γι� αυτό, πρέπει να προωθήσουµε τις διατροπικές µεταφορές και αυτό κάνουµε µε την παρούσα
οδηγία.

Η οδηγία έχει τριπλό σκοπό: πρώτον, τη δηµιουργία µίας νέας µονάδας φόρτωσης, της ευρωπαϊκής διατροπικής µονάδας
φόρτωσης, δεύτερον, τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας για όλες τις νέες µονάδες φόρτωσης �και
ελπίζουµε ότι τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα θα µειώσουµε έτσι στο µισό τον χρόνο µεταφοράς από ένα είδος σε άλλο στους
τερµατικούς σταθµούς� και τρίτον, την βελτίωση της ασφάλειας σύµφωνα µε τη διεθνή σύµβαση για ασφαλή
εµπορευµατοκιβώτια (CSC). Ίσως ήταν κάπως παραπλανητικό από την πλευρά της Επιτροπής να παρουσιάσει την οδηγία
ως µέρος του προγράµµατος για την προώθηση των ακτοπλοϊκών µεταφορών. Ασφαλώς θα ωφεληθούν και οι
ακτοπλοϊκές µεταφορές, όµως εδώ συζητούµε για ολόκληρη την αλυσίδα των µεταφορών και για τη διατροπική
τυποποίηση που δεν υπήρχε µε αυτήν τη µορφή. Συνήθως, η τυποποίηση αφορούσε επιµέρους τρόπους µεταφοράς ή
ειδικές πτυχές τους. Εποµένως, αυτή η οδηγία είναι κάτι νέο.

Ωστόσο, ο σκοπός της τυποποίησης δεν είναι µόνο να επισηµανθεί µια ιδανική τεχνική λύση. Με την τυποποίηση θα
επιτύχουµε ασφάλεια ως προς τον προγραµµατισµό και τις επενδύσεις, θα µειώσουµε τα εµπόδια για την είσοδο στην
αγορά και το κόστος των προϊόντων και θα ανοίξουµε νέες αγορές. Είµαι πεπεισµένος ότι η Ευρώπη χρειάζεται την
καλύτερη δυνατή διατροπική µονάδα φόρτωσης που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των εµπορευµατοκιβωτίων και των
ανταλλασσόµενων αµαξωµάτων. Θα είναι τρόπον τινά ένα ευρωπαϊκό «υπερεµπορευµατοκιβώτιο» που θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τρόπους µεταφοράς και να µεταφερθεί εύκολα από τον έναν στον άλλο. Θα µπορεί να
στοιβάζεται και να διακινείται από επάνω, θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πλοία, θα προσφέρει τον µέγιστο χώρο για να
µεταφέρονται παλέτες ISO και θα επιτρέπει γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι ο αριθµός των απαιτουµένων οχηµάτων για την οδική µεταφορά του ίδιου όγκου αγαθών θα
µειωθεί κατά 25% µε τη χρησιµοποίηση των νέων υπερεµπορευµατοκιβωτίων. Αυτό το θεωρώ κάπως αισιόδοξο, αλλά
δείχνει τουλάχιστον µια τάση αλλαγής. ∆εν είναι δικαιολογηµένες οι ανησυχίες ότι δεν θα επιτρέπονται πλέον οι
υφιστάµενες µονάδες φόρτωσης. Η χρησιµοποίηση των νέων εµπορευµατοκιβωτίων δεν είναι δεσµευτική σύµφωνα µε
την οδηγία, αλλά θα ρυθµιστεί από την αγορά. Εποµένως, θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται διαφορετικές µονάδες,
αλλά η ευρωπαϊκή µονάδα φόρτωσης θα επικρατήσει στην αγορά εξαιτίας των διαπιστωµένων πλεονεκτηµάτων της.
Πιστεύω και εγώ ότι θα έχει µεγάλη επιτυχία στην αγορά των εξαγωγών. Πρέπει να κατακτήσουµε τις µεγάλες αγορές της
Κίνας και της Ρωσίας και η αναµενόµενη αύξηση µεταφοράς αγαθών προς την Ανατολική Ευρώπη µιλάει από µόνη της.

Επίσης, η οδηγία δεν θίγει τα πρότυπα ISO. Επιτύχαµε να διαλύσουµε τις σχετικές ανησυχίες µε τροποποιήσεις του
κειµένου της Επιτροπής. Για παράδειγµα τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων κυψελοειδούς δοµής τώρα πρέπει να
συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ISO. Καθορίσαµε ότι πρέπει να είναι δυνατή η ασφαλής στοίβαξη εντός και επί του
καταστρώµατος χωρίς προσαρµογή των ήδη υφισταµένων οδηγών κυψελών. Επίσης ορίσαµε εξωτερικό ύψος 2 900
χιλιοστών που αντιστοιχεί στο ύψος που ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τυποποίησης (CEN). Έτσι,
δηµιουργήσαµε την καλύτερη δυνατή µονάδα φόρτωσης για τις οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές.

Όµως η λεπτοµερειακή τυποποίηση πρέπει να γίνει από τους οργανισµούς τυποποίησης και τη βιοµηχανία. Εµείς απλώς
ορίσαµε ένα πλαίσιο για τη διαδικασία αυτήν. Θέλαµε ή θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια διαδικασία τυποποίησης κατ�
εξουσιοδότηση, έτσι ώστε η τυποποίηση να προχωρήσει γρηγορότερα. Σχετικές προσπάθειες είχαν δροµολογηθεί εδώ και
καιρό αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Η οδηγία είναι απλώς η έναρξη αυτής της διαδικασίας. Εκτός από τις µονάδες φόρτωσης, υπάρχουν πολλοί άλλοι τοµείς
στις διατροπικές µεταφορές όπου θα ήταν δυνατή η τυποποίηση, όπως για παράδειγµα στα κοµβικά σηµεία µεταξύ
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υποδοµής και υπηρεσιών όπως είναι οι τερµατικοί σταθµοί, οι εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης και, φυσικά, τα συστήµατα
πληροφόρησης, οι διατάξεις περί ευθύνης και οι συµβατικές διατάξεις.

Εποµένως, η τυποποίηση θα συνεχιστεί. Χαίροµαι που κάναµε εδώ µια αρχή στέλνοντας ένα ξεκάθαρο µήνυµα
υποστήριξης των διατροπικών µεταφορών.

3-264

Grosch (PPE-DE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας τον
εισηγητή εξ ονόµατος της Οµάδας του ΕΛΚ-Ε∆ και ευχαριστώντας τον για την εργασία του. Με την εποικοδοµητική
συνεργασία του µας βοήθησε να καταλάβουµε το αντικείµενο. Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο, ειδικά από τη σκοπιά της
τεχνολογίας. Ο εισηγητής κατάφερε να µας βάλει στο θέµα χωρίς να πνιγούµε µέσα σ� αυτό. Από τη δική µας σκοπιά ήταν
µια πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία συνεργασίας. Η έκθεση και η πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνουν έναν αριθµό
προκλήσεων που, κατά την γνώµη µου, τις αντιµετωπίσαµε πολύ καλά στην επιτροπή. Ένα νέο προϊόν πρέπει να είναι
ελκυστικό, δηλαδή να είναι κατάλληλο για την αγορά και ταυτόχρονα να είναι αποτελεσµατικό και να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Θεωρώ ότι αυτό το επιτύχαµε.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και εύκολη, ενώ ταυτόχρονα είναι συµβατό µε
τις νέες και τις υφιστάµενες τεχνικές διακίνησης και στοίβαξης. Τα υπάρχοντα συστήµατα δεν θα καταργηθούν µέσα σε
µια νύχτα, γιατί αυτό θα σήµαινε ότι οι εργαζόµενοι του κλάδου θα υποχρεώνονταν να αντιµετωπίσουν µέσα σε µια νύχτα
νέες ή µεγάλες επενδύσεις. Πρέπει να είναι εγγυηµένη η ασφάλεια. Κατά τη γνώµη µας, βρέθηκαν πολύ καλές λύσεις για
όλα αυτά και γι� αυτό υποστηρίζουµε την πρόταση της Επιτροπής και την έκθεση της επιτροπής σας. Φυσικά, εδώ
αναφέρθηκε το επιµέρους παράδειγµα των ακτοπλοϊκών µεταφορών, όπου οι διατροπικές µεταφορές φθάνουν ήδη το
40%, αλλά οι διατροπικές µεταφορές δεν έχουν ακόµη φθάσει στο ίδιο ποσοστό σε άλλους τρόπους µεταφοράς. Κατά την
άποψή µου, η παρούσα πρωτοβουλία θα αποτελέσει κίνητρο για την οικονοµία και τον τοµέα των µεταφορών
προκειµένου να επενδύσουν περισσότερα στις διατροπικές µεταφορές. Πιστεύω ότι θα τους πείσουµε να το κάνουν όχι
µόνο προσφέροντας ενίσχυση, αλλά και προτείνοντας αποτελεσµατικά µέσα όπως τα εµπορευµατοκιβώτια γενικής
χρήσης, τα υπερεµπορευµατοκιβώτια όπως τα αποκαλείτε, που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή φόρτωση λαµβάνοντας
επίσης υπόψη τι συµβαίνει στην διεθνή αγορά και προσφέροντας νέες ευκαιρίες σαν εκείνες που αναφέρατε.

Σε γενικές γραµµές είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι µε την πρότασή σας. Η µόνη διαφορά είναι ότι εµείς εξακολουθούµε να
πιστεύουµε πως εάν το προϊόν είναι τόσο καλό, θα ρυθµιστεί από την αγορά και ότι δεν χρειάζεται να δαπανήσουµε
δηµόσιο χρήµα, µολονότι πιστεύουµε όλοι ότι εάν πολλοί παράγοντες χρησιµοποιήσουν πολλούς τρόπους µεταφοράς,
αυτό θα είναι καλό για την γενική εξέλιξη των µεταφορών. Θέλω λοιπόν να κάνω µια τελευταία παρατήρηση: σήµερα
θεωρώ το έργο µας ως τεχνική συµβολή σε αυτήν την ιδέα που όλοι υποστηρίζουµε. Οπωσδήποτε, εάν οι µονάδες
φόρτωσης που προτείνουµε αποδείξουν την αξία τους στο νερό, στον αέρα, στους δρόµους και στους σιδηροδρόµους, τότε
και τα µεταφορικά µέσα που βρίσκονται κάτω από αυτές θα πρέπει επίσης να αποδείξουν την αξία τους. Αυτό το λέω
ειδικότερα ως προς τους σιδηροδρόµους, διότι όσο και να βελτιώσουµε γενικά την πολυτροπική ιδέα από τεχνική άποψη,
εάν ένας κρίκος της αλυσίδας είναι ή ισχυρίζεται πως είναι αδύναµος, τότε η ιδέα στο σύνολό της δεν θα φέρει κανένα
πλεονέκτηµα. Έτσι, εµείς θεωρούµε πως είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι επίσης και µια νέα σαφής
έκκληση ιδίως προς τους σιδηροδρόµους να αρχίσουν να σκέφτονται πολυτροπικά, να επενδύσουν σε αυτήν την ιδέα και
να επανεξετάσουν τις δοµές τους και την αποτελεσµατικότητά τους.

3-265

Pohjamo (ELDR). � (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω τον κ. Stockmann
για την εκπόνηση αυτής της καλής έκθεσης. Στην αρχή υπήρχαν διάφορες απόψεις επί του θέµατος, ακόµη και
παρερµηνείες, όµως ο εισηγητής µε τη στοχοθετηµένη εργασία του κατόρθωσε να προωθήσει το θέµα, µε αποτέλεσµα η
επιτροπή να ταχθεί σχεδόν οµόφωνα υπέρ της προώθησης της νέας ευρωπαϊκής µονάδας φόρτωσης. Η έκθεση προβάλλει
µια εξαιρετικά φιλόδοξη ιδέα, η οποία αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών εµπορευµατικών µεταφορών µε εντελώς
νέο τρόπο, ούτως ώστε να υπάρξει συµβατότητα µεταξύ των µέσων µεταφοράς εµπορευµάτων στην Ευρώπη. Η
τυποποίηση των εµπορευµατοκιβωτίων θα επέφερε πλεονεκτήµατα στην συµφορηθείσα Κεντρική Ευρώπη και ιδιαίτερα
στα υπερπόντια εδάφη. Για παράδειγµα, στη χώρα µου, τη Φινλανδία, το 80% των εµπορευµατικών µεταφορών που
αφορούν το εξωτερικό εµπόριο πραγµατοποιούνται δια θαλάσσης, και η ευέλικτη λειτουργία της πολυτροπικής
µεταφοράς είναι κοµβικής σηµασίας.

Ο εισηγητής επέλεξε τη σωστή πορεία. Με τις τροπολογίες επιδιώκουµε να διασφαλίσουµε τη συµβατότητα µε τις
ευρωπαϊκές υπηρεσίες προτύπων, αλλά και να αποτρέψουµε τα µειονεκτήµατα που επιφέρουν τα πρότυπα ISO. Οι φορείς
του τοµέα αναλαµβάνουν την ευθύνη του λεπτοµερούς σχεδιασµού ενός νέου εµπορευµατοκιβωτίου. Η τροπολογία 17
ενέχει ένα δυνητικό πρόβληµα. Εάν το ύψος του εµπορευµατοκιβωτίου ανέρχεται σε 2,9 µέτρα, τότε δεν συµβαδίζει µε
την αποθήκευση σε στοίβα, η οποία εφαρµόζεται στα υφιστάµενα πλοία roro. Προς τούτο, η πρόταση της Επιτροπής, να
ανέρχεται το ύψος των εµπορευµατοκιβωτίων σε 2,67 µέτρα, θα ήταν προτιµότερη. Η Οµάδα µας υποστηρίζει την
πρόταση, και ελπίζουµε ότι το θέµα θα προχωρήσει τάχιστα και στην πράξη.
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Van Dam (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, το παρόν Σώµα πάντα πίστευε στην προώθηση ενός βιώσιµου συστήµατος για
τη µεταφορά των αγαθών στο πλαίσιο του οποίου θα είχαν κάποιον ρόλο όλοι οι τύποι µεταφορών. Θεωρητικά, αυτοί οι
ρόλοι µπορούν εύκολα να καθοριστούν, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν ισχύει, οπότε παρατηρούµε ότι
διάφοροι τύποι έχουν αδικηθεί. Ένα πρόβληµα ως προς αυτό είναι η τεράστια ποικιλία των µονάδων φόρτωσης, οι οποίες
προκύπτουν συχνά από την καθηµερινή πρακτική. Ορισµένες χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα, άλλες σε µικρότερη
έκταση. Όλα αυτά εξαρτώνται από την κατάσταση στην αγορά, η οποία είναι κυρίαρχος παράγοντας στις µεταφορές των
εµπορευµάτων. Οι αλλαγές έχουν σηµασία µόνο όταν υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται από την αγορά. Αυτό θα συµβεί
µόνον εάν εξασφαλιστούν πρακτικά οφέλη.

Από αυτήν την άποψη, η πρόταση της Επιτροπής περιέχει ακόµα ορισµένες αδυναµίες. Η θέσπιση µιας νέας µονάδας
φόρτωσης είναι µια θαυµάσια ιδέα, υπό τον όρο ότι µπορεί πραγµατικά να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους
µεταφορών χωρίς την ανάγκη προσαρµογών. Πρέπει, ωστόσο, να χρησιµοποιηθεί στην πράξη. Η όλη αναταραχή και τα
σχόλια ως προς αυτήν την πρόταση φαίνεται να κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εποµένως, αισθανόµαστε
ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι η πρόταση στην παρούσα έκθεση προσανατολίζεται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς. Η
ευρωπαϊκή διατροπική µονάδα φόρτωσης δεν θεωρείται πλέον πανάκεια για όλα τα υφιστάµενα προβλήµατα, αλλά µια
επιλογή που θα µπορέσει να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον, και η οποία ενσωµατώνεται στις τρέχουσες δραστηριότητες.

Υπάρχει ένας άλλος τοµέας που θα απαιτήσει προσοχή κατά τη διάρκεια της αυριανής ψηφοφορίας, συγκεκριµένα η
τροπολογία αριθ. 16. Εάν θεσπιστούν οι διαστάσεις που περιλαµβάνονται σε αυτήν την τροπολογία, αυτό θα συνιστά, σε
κάθε περίπτωση, την κατάργηση του σχεδίου. Προκειµένου να διατηρηθούν οι θετικές πτυχές του ευρωπαϊκής
διατροπικής µονάδας φόρτωσης �περισσότερες παλέτες σε µια µονάδα φόρτωσης� µοιάζει περισσότερο χρήσιµο να
αφεθεί στην αγορά και ο καθορισµός των συγκεκριµένων διαστάσεων, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν τη µονάδα να µπορούν να το επιτύχουν από τεχνικής πλευράς. Από όλες τις απόψεις, ο κ. Stockmann
έχει επιτελέσει ένα άριστο έργο.
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Jarzembowski (PPE-DE). � (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, επιτρέψτε µου να σας θυµίσω ότι η πρόταση που
υποβάλατε και προετοίµασαν µε προσοχή οι συνεργάτες σας αρχικά προξένησε κάποια σύγχυση. Οι λιµενικές αρχές και οι
πλοιοκτήτριες εταιρίες έβαλαν εναντίον της. Πρέπει εποµένως, κατά τη γνώµη µου, να είµαστε ευγνώµονες στον εισηγητή
κ. Stockmann και σε ολόκληρη την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού. Και ο κ. Grosch
εργάστηκε πολύ σκληρά στη διάρκεια των συζητήσεων µε τη βιοµηχανία και το αποτέλεσµα είναι ότι διαλύσαµε τις
περισσότερες από τις ανησυχίες του κλάδου. Πιστεύω ότι ήταν απλώς παρανοήσεις.

Αισθάνοµαι µεγάλη χαρά διότι, ειδικά µε τις τροπολογίες του εισηγητή που υποστηρίζουµε ως Επιτροπή Μεταφορών,
µπορούµε να διαβεβαιώσουµε σήµερα εδώ ότι δεν προτείνουµε ένα ευρωπαϊκό είδος τυποποιηµένου
εµπορευµατοκιβωτίου �προτιµώ να µην χρησιµοποιήσω τον όρο «υπερεµπορευµατοκιβώτιο»� που θα µπορούσε να
εµποδίσει τις παγκόσµιες µεταφορικές µας συναλλαγές. Στις εξαγωγές και τις εισαγωγές µάς είναι απαραίτητη η
αποτελεσµατική, αποδοτική και γρήγορη µεταφορά αυτών των µονάδων φόρτωσης σε πλοία χωρίς προσαρµογή των ήδη
υφισταµένων οδηγών κυψελών κλπ. Πιστεύω ότι όπως διατυπώνεται και στις τροπολογίες µας στην επιτροπή, πρέπει να
αφήσουµε το έργο της επεξεργασίας των λεπτοµερειών στις επιτροπές τυποποίησης. Ως νοµικός, δεν θα αναµιγνυόµουν
στο καθήκον της επεξεργασίας των λεπτοµερειών υπό την ιδιότητά µου του µέλους του Σώµατος. Πιστεύω όµως πως οι
αρχές που διατυπώσαµε µε τις τροπολογίες µας θα διασφαλίσουν ότι η νέα ευρωπαϊκή µονάδα φόρτωσης δεν θα έρχεται
σε σύγκρουση µε τα σηµερινά διεθνή πρότυπα. Αυτές οι νέες µονάδες είναι σηµαντικές διότι µας δίνουν τη δυνατότητα να
εναρµονίσουµε το ενδιαφέρον της βιοµηχανίας για µεγαλύτερη δυνατότητα στοίβαξης των παλετών µε το µέληµα των
πλοιοκτητριών εταιριών και των λιµενικών αρχών να µην υποχρεωθούν να αλλάξουν όλον τον εξοπλισµό φόρτωσης και
τη δοµή των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. Από αυτήν την άποψη νοµίζω ότι µπορούµε να είµαστε
ικανοποιηµένοι µε όσα επιτύχαµε.

Ελπίζω ότι η βιοµηχανία θα υιοθετήσει τη µεγαλύτερη χρησιµοποίηση διατροπικών µονάδων, όπως περιµένουµε. Στο
σηµείο αυτό εξαρτώµεθα από τη βιοµηχανία. Εµείς απλώς υποβάλλουµε προτάσεις και πρέπει να περιµένουµε για να
δούµε αν η βιοµηχανία θα δεχθεί τα νέα τυποποιηµένα εµπορευµατοκιβώτια. Η βιοµηχανία οφείλει να προστατεύει τα
συµφέροντά της.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η πρόταση αυτή δεν περιλαµβάνει µόνο τον ορισµό αυτής της νέας µονάδας
φόρτωσης, αλλά και το αίτηµα αυστηρότερων ελέγχων και επιθεωρήσεων όλων των µονάδων φόρτωσης, ανεξαρτήτως
τύπου. Εάν οι µονάδες φόρτωσης δεν συντηρούνται και δεν επισκευάζονται σωστά, µπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο
κατά τη µεταφορά αγαθών, τη µεταφόρτωση στους λιµένες κλπ. Πρέπει να διασφαλίσουµε ότι δεν θα σηµειωθούν σοβαρά
ατυχήµατα, ειδικά σε λιµένες και πλοία. Ως προς αυτό, η Επιτροπή δικαιολογηµένα προτείνει συχνότερους και
διεξοδικότερους ελέγχους όλων των µονάδων φόρτωσης.
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Pex (PPE-DE). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, χαιρετίζουµε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
στις µεταφορές στην οποία θα γίνεται επαρκής χρήση όλων των διαθέσιµων τρόπων µεταφορών. Εάν επιθυµούµε την
επίλυση των προβληµάτων που προκαλεί η αύξηση της κίνησης στους δρόµους, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
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προωθήσει δυναµικά τη διαλειτουργικότητα. ∆υναµικά, πάνω από όλα, σηµαίνει ότι οι αρχές πρέπει να χρησιµοποιήσουν
την αγορά για την αντιµετώπιση των θεµάτων που ανακύπτουν, και όχι να επιβαρύνουν την αγορά µε δύσκολους
κανονισµούς και πρόσθετες δαπάνες. Στην υπό συζήτηση πρόταση, δεν έχει ακολουθηθεί πλήρως αυτή η προσέγγιση, και
γι� αυτό, στην αρχή, είχα επιφυλάξεις όσον αφορά ορισµένα σηµεία της πρότασης της Επιτροπής και αυτής του εισηγητή.
Εντούτοις, τώρα που οι προτάσεις έχουν προσαρµοστεί µέσω των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή
Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού, τα σηµαντικότερα από τα ζητήµατα που µε απασχολούσαν έχουν
επιλυθεί.

Όταν επιλέγουν µονάδες φόρτωσης, οι συµµετέχοντες στην αγορά πρέπει να είναι ελεύθεροι να βρουν την καλύτερη
δυνατή λύση για κάθε τύπο αγαθών και τρόπο µεταφοράς. Συγχρόνως, πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουµε µια κατάσταση
κατά την οποία οι ιδιοκτήτες διατροπικών µονάδων φόρτωσης θα βρεθούν αντιµέτωποι µε περιττές υποχρεώσεις και
υψηλές διοικητικές δαπάνες και δαπάνες εφαρµογής. ∆εν θεωρώ απαραίτητη τη χρησιµοποίηση φορολογικών
ελαφρύνσεων ή ενισχύσεων για την αγορά τέτοιων µονάδων προκειµένου να υποστηριχθεί η εισαγωγή της ευρωπαϊκής
διατροπικής µονάδας φόρτωσης. Η Επιτροπή δηλώνει η ίδια στην πρότασή της ότι δεν επιθυµεί να καταστήσει
υποχρεωτική τη χρήση της, αλλά επιθυµεί να αφήσει την υιοθέτησή της στην αγορά. Η θέσπιση ενισχύσεων και
φορολογικών ελαφρύνσεων είναι αντίθετη προς αυτήν την προσέγγιση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των διατροπικών µονάδων φόρτωσης πρέπει να
εξεταστούν µε αυστηρό τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό οι θεµελιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται να µην
παραβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ISO. Αυτό ισχύει επειδή γίνεται εκτεταµένη χρήση µονάδων οι οποίες κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και χρησιµοποιούνται επίσης εκτός της Ένωσης. Αισθάνοµαι ικανοποίηση διότι ο
εισηγητής συµµερίζεται την ανησυχία µου ως προς αυτό το θέµα, και διότι αυτό εκφράζεται επίσης στο κείµενο µέσω µιας
τροπολογίας. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την προσαρµογή της περιόδου επιθεώρησης των ευρωπαϊκών διατροπικών
µονάδων φόρτωσης, εξισώνοντάς τις µε εκείνες του εµπορευµατοκιβωτίου ISO, το οποίο χρησιµοποιείται συχνά στις
διεθνείς µεταφορές.

Η εισαγωγή νέων διατροπικών µονάδων φόρτωσης, ωστόσο, δεν εγγυάται ακόµα τη διαλειτουργικότητα. Εκτός από την
τρέχουσα ποικιλοµορφία, η κακή ποιότητα των διαθέσιµων σιδηροδροµικών υπηρεσιών αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην
αύξηση των διατροπικών µεταφορών. Η εσωτερική ναυτιλία πρέπει επίσης να ληφθεί περισσότερο υπόψη σε αυτήν τη
συζήτηση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βελτίωση των µεταφορών απαιτεί νοµοθεσία υψηλής ποιότητας στην οποία
λαµβάνεται µέριµνα για τις δυνατότητες της αγοράς και η οποία, µέσω του κατάλληλου συγχρονισµού, µπορεί να
θεσπίζεται εγκαίρως κατά τρόπο επαρκή και εναρµονισµένο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι η
εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να περιµένει για ένα έτος, έτσι ώστε η νοµοθεσία να µπορεί να καλύπτει τα
κριτήρια στα οποία αναφέρθηκα· όµως, η έλλειψη χρόνου έχει καταστήσει αδύνατη τη συζήτηση αυτού του επείγοντος
θέµατος µε την Επιτροπή αυτήν την εβδοµάδα. Το παρόν Σώµα εξακολουθεί να δυσκολεύεται να κάνει πραγµατικά κάτι
γι� αυτό το πρόβληµα.
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De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.
Stockmann για την εργασία που επιτέλεσε και πιστεύω ότι η υποστήριξη του Κοινοβουλίου προς αυτή την πρωτοβουλία
σε γενικές γραµµές �αν και µε ορισµένες τροποποιήσεις� δείχνει τη σηµασία της.

Καταρχάς, θα ήθελα να επισηµάνω ότι συµφωνώ απόλυτα µε αρκετούς αξιότιµους βουλευτές που είπαν ότι αυτό µόνο δεν
αρκεί: χρειάζονται πολύ περισσότερα.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί µέρος της στρατηγικής που αναπτύξαµε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για την
επίτευξη πιο ανταγωνιστικών, δυναµικών και λειτουργικών µεταφορών, ιδιαίτερα στον τοµέα των σιδηροδρόµων· τον
εκσυγχρονισµό των υποδοµών προκειµένου να θέσουµε πραγµατικά ένα τέλος στους διαχωρισµούς και στα εµπόδια που
υπάρχουν όχι µόνο στον τοµέα των σιδηροδρόµων, αλλά επίσης �όπως το κάνουµε τώρα� µεταξύ των διαφορετικών
τρόπων µεταφορών. Αυτό το είδος µέτρων θα µας διευκολύνει να προωθήσουµε την διατροπικότητα.

Όπως είπε πολύ σωστά ο εισηγητής, µετά από αυτή την προσπάθεια σύγκλισης µέσω ορισµένων κοινών µέτρων
τυποποίησης, θα πρέπει να υιοθετηθούν άλλα µέτρα, όπως, για παράδειγµα, αυτά που σχετίζονται µε τις λιµενικές
εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή εργάζεται ήδη σε αυτό το θέµα προκειµένου να δει πώς µπορούµε να επιτύχουµε ορισµένα
τυποποιηµένα συστήµατα τα οποία διευκολύνουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση και το αγκυροβόληµα των πλοίων και
τα οποία µειώνουν τον χρόνο και το κόστος. Όλα αυτά συνδέονται επίσης µε την πρότασή µας �η οποία, δυστυχώς, δεν
προχώρησε µπροστά� σχετικά µε την απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών, όπου επίσης πρέπει να δώσουµε ώθηση
και µεγαλύτερο δυναµισµό.

Όλα αυτά είναι µέρη ενός συνόλου. Ένα µόνο µέτρο δεν µας οδηγεί πολύ µακριά. Πρέπει να σηµειώσουµε πρόοδο σε όλα
αυτά για να πετύχουµε το καλύτερο που µπορούµε.
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Θα ήθελα να επισηµάνω στους αξιότιµους βουλευτές ότι δεχόµαστε την πλειοψηφία των τροπολογιών. Ορισµένες από
αυτές �οι τροπολογίες 2, 5, 14, 16 και 17� πρέπει να επαναδιατυπωθούν, διότι η τωρινή τους διατύπωση ίσως δεν είναι η
πιο ενδεδειγµένη. Εν πάση περιπτώσει, όλες επιδιώκουν να διευκρινίσουν ότι η τυποποίηση της διατροπικής µονάδας
φόρτωσης δεν θα προκαλέσει απαραιτήτως σύγκρουση µε τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες � σε καµία περίπτωση δεν
είναι αυτή η πρόθεσή µας. Πιστεύουµε ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης δεν πρέπει να είναι, ούτε έχουν κάποιο
λόγο να είναι δέσµιοι των προτύπων που θεσπίζονται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης, αλλά οι εν λόγω
οργανισµοί πρέπει να αποφασίσουν ποια είναι τα καλύτερα δυνατά πρότυπα για τις ευρωπαϊκές διατροπικές µεταφορές,
λαµβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τα ισχύοντα πρότυπα ISO και τις ανάγκες του εµπορίου.

Επιπλέον, αυτή η πρόταση εξαρτάται τελικά από το αν τη δεχτεί η αγορά ή όχι. Αυτό που προτείνουµε είναι ορισµένα
κοινά πρότυπα που µπορούν να διευκολύνουν �αν η αγορά το θεωρεί ενδεδειγµένο� τη λειτουργία στο πλαίσιο του
διατροπικού δικτύου µε αυτά τα νέα αµαξώµατα, τα οποία, όπως είπα προηγουµένως, θα απέτρεπαν τις διακοπές και θα
επέτρεπαν την γρήγορη µεταφορά από τις πλωτές στις θαλάσσιες, σιδηροδροµικές ή οδικές µεταφορές.

Θα ήθελα να επισηµάνω ότι είµαστε αναγκασµένοι να απορρίψουµε την τροπολογία 6, καθώς ορίζει ότι εναρµονισµένοι
κανόνες θα αναπτυχθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και αφήνει εκτός ορισµένους σηµαντικούς
οργανισµούς τυποποίησης του τοµέα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) και το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (ETSI).

Κύριε Πρόεδρε, έχω την πεποίθηση ότι, µετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο, µε την εξαίρεση �ελπίζω� της
τροπολογίας 6, θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε γρήγορα στο Συµβούλιο και εποµένως να προωθήσουµε µια πρόταση
για τον τοµέα που θα διευκολύνει την πρόοδο προς την διατροπικότητα, που είναι απολύτως απαραίτητη.
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Πρόεδρος. � Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

3-271

∆ιεθνές Ταµείο αποζηµίωσης για βλάβες από πετρελαϊκή ρύπανση
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Πρόεδρος. � Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση (A5-0042/2004) του κ. Gil-Robles Gil-Delgado, εξ ονόµατος
της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την
εξουσιοδότηση των κρατών µελών να υπογράψουν, να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο Πρωτόκολλο του 2003 στη ∆ιεθνή Σύµβαση περί ιδρύσεως ∆ιεθνούς Ταµείου Αποζηµίωσης
ζηµιών από πετρελαϊκή ρύπανση, του 1992, και για την εξουσιοδότηση της Αυστρίας και του Λουξεµβούργου, προς το
συµφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να προσχωρήσουν στις βασικές πράξεις (14389/2003 � COM(2003) 534 �
C5-0002/2004 � 2003/0209(AVC)).
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De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι τείνω να έχω αρκετή δουλειά. Αν
υπολογίσω όλα τα θέµατα, οδηγίες και κανονισµούς όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι έχω δίκιο λέγοντας ότι κερδίζω τον
αγώνα δρόµου κάνοντας περίπατο. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε για τη σηµασία αυτού που
συζητάµε σήµερα, τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του 2003 της ∆ιεθνούς Σύµβασης σχετικά µε την ίδρυση ενός
∆ιεθνούς Ταµείου Αποζηµιώσεως ζηµιών από πετρελαϊκή ρύπανση (IOPC). Τα κεφάλαια για την αποζηµίωση των
θυµάτων των πετρελαιοκηλίδων πρόκειται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον πέντε φορές σε σχέση µε το τωρινό τους
επίπεδο, γεγονός που είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς κατέστη σαφές από ατυχήµατα όπως τα ναυάγια του Prestige και
του Erika ότι τα διαθέσιµα κεφάλαια µέσω του IOPC δεν ήταν επαρκή.

Το Πρωτόκολλο δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ και εποµένως πρέπει να ενθαρρύνουµε τα κράτη µέλη της Ένωσης να το
επικυρώσουν γρήγορα. Είµαστε πεπεισµένοι ότι επείγει η εφαρµογή του, αλλά, δυστυχώς, τα κράτη µέλη δεν κάνουν αυτό
το βήµα µπροστά.

Στην πρόταση που παρουσίασε τον Σεπτέµβριο, η Επιτροπή παρότρυνε τα κράτη µέλη να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο
πριν από το τέλος του 2003 και βρισκόµαστε ήδη στο 2004. Η κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου έθετε ως
χρονική προθεσµία τον Ιούνιο του 2004 και η Επιτροπή έκανε µια δήλωση σχετικά, επισηµαίνοντας ότι θα προτιµούσε να
είχε επικυρωθεί πριν από τα τέλη του περασµένου έτους.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκµεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη σκληρή
εργασία του σε αυτό το θέµα, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο απέστειλε την κοινή θέση στο Κοινοβούλιο µόλις πριν από
µερικές εβδοµάδες. Θα ήθελα φυσικά να υιοθετήσει το Κοινοβούλιο τις υποδείξεις του εισηγητή, κ. Gil Robles, τον οποίο
ευχαριστώ όχι µόνο για την ταχύτητα µε την οποία διεξήγαγε και συντόνισε µε όλους τους αξιότιµους βουλευτές τη
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συζήτηση αυτής της έκθεσης, αλλά επίσης για τη σαφήνεια µε την οποία εξηγεί όλα τα σηµεία και τη σηµασία αυτού του
εγγράφου.
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Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE), εισηγητής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που συζητάµε
εκφράζει την συµφωνία που απαιτείται από το Κοινοβούλιο, όπως µόλις ελέχθη, προκειµένου τα κράτη µέλη να
υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο του 2003 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Αποζηµίωσης ζηµιών από πετρελαϊκή
ρύπανση.

Όπως εξηγήθηκε µόλις, αυτή η Σύµβαση δηµιούργησε ένα ταµείο για την αποζηµίωση των θυµάτων ζηµιών και πρέπει να
επισηµανθεί ότι χρηµατοδοτείται από συνεισφορές των εταιρειών ή άλλων οργανισµών που παραλαµβάνουν πετρέλαιο το
οποίο µεταφέρεται διά θαλάσσης. Εποµένως, η αύξηση του µέγιστου ορίου αποζηµίωσης από τα σηµερινά 162
εκατοµµύρια ευρώ, όπως ζητά αυτό το Πρωτόκολλο, δεν πρόκειται να επιβαρύνει τα δηµόσια οικονοµικά, αλλά εκείνους
που επωφελούνται από το εµπόριο πετρελαίου.

Από το 1978, το ταµείο χρησιµοποιήθηκε σε περισσότερες από εκατό περιπτώσεις και στην πλειοψηφία τους το όριο που
είχε θεσπιστεί ήταν αρκετό. Ωστόσο, η Επίτροπος µας υπενθύµισε ότι τα ατυχήµατα του Erika και του Prestige
κατέδειξαν ότι αυτό το όριο ήταν παρωχηµένο και έπρεπε να αυξηθεί. Εποµένως, τον Μάρτιο του 2003, µετά το κύµα
συγκίνησης και ανησυχίας που προκάλεσε η τελευταία από αυτές τις καταστροφές, οι αρχηγοί των κρατών και
κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την αύξηση του ταµείου στο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και, τον Μάιο του
ίδιου έτους, η απόφαση εγκρίθηκε µε αξιέπαινη ταχύτητα από τα κράτη µέλη του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Στο ψήφισµά του τον Ιούλιο του 2003, αµέσως µετά στο ίδιο έτος, σχετικά µε την ενίσχυση της ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας µετά τη βύθιση του πετρελαιοφόρου Prestige (έκθεση του κ. Sterckx) το Κοινοβούλιο ήταν υπέρ της
απόφασης του διεθνούς οργανισµού και κάλεσε τα κράτη µέλη να επικυρώσουν το σχετικό Πρωτόκολλο το συντοµότερο
δυνατό. Αυτή ήταν η πρώτη από τις εκκλήσεις µας για άµεση επικύρωση.

Η Επιτροπή, όπως µας είπε, ενήργησε όχι µόνο µε ταχύτητα, αλλά και µε σαφή πολιτική δέσµευση ζητώντας από το
Συµβούλιο να περάσει από την πολύ εύκολη φάση των υποσχέσεων, στην φάση των υλοποιήσεων που είναι πάντα πιο
δύσκολη. Τελικά, όταν η κατάσταση είχε γίνει αρκετά ταπεινωτική, εξασφάλισε τη συµφωνία στα τέλη της ιταλικής
Προεδρίας, ορίζοντας µια ηµεροµηνία στόχο, εφόσον ήταν δυνατόν, που είναι αυτό που µας εξήγησε µόλις η κ.
Επίτροπος.

Η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση επικύρωσης
του Πρωτοκόλλου. Στην πραγµατικότητα, αυτό θα ήταν αρκετό για να εκδοθεί η σύµφωνη γνώµη, αλλά θεώρησα ότι ήταν
απαραίτητο να τονιστεί το αίτηµα στην αιτιολογική σκέψη Γ της απόφασης, ότι είναι σηµαντικό να υπογράψουν ή να
επικυρώσουν τα κράτη µέλη το Πρωτόκολλο.

Οφείλω να αναγνωρίσω ότι όλα τα µέλη της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ήταν στο ίδιο µήκος
κύµατος. Γιατί; ∆ιότι, εφόσον το Πρωτόκολλο δεν υπογράφεται και δεν επικυρώνεται από αυτά τα κράτη µέλη, θα
συνεχίσουµε να βρισκόµαστε στην παρούσα κατάσταση, δηλαδή, µε ένα ταµείο που είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις
πιθανές αποζηµιώσεις.

Εποµένως επείγει να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο. Το Κοινοβούλιο ήθελε να καταστήσει σαφές ότι, από εδώ και στο
εξής, οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει δεν θα µπορεί να καταλογιστεί ή να αποδοθεί στα κοινοτικά θεσµικά όργανα.
Τα κράτη µέλη που καθυστερούν να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα ήθελα να
πιστεύω ότι δεν θα συµβεί αυτό και ότι όλοι θα το επικυρώσουν το ταχύτερο δυνατό.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το µόνο που µου µένει �καθώς ο χρόνος µου τελειώνει� είναι να ευχαριστήσω τα µέλη
της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς για την υποστήριξη που µου παρείχαν, τις υπηρεσίες της
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την ανεκτίµητη βοήθειά τους, καθώς και την Επιτροπή, για την πολιτική στήριξη
που µου παρείχε συνεχώς.

Η έκθεση που παρουσιάζεται σήµερα είναι απαραίτητη και επείγουσα. Εποµένως, ελπίζω ότι θα την υπερψηφίσετε.
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Ortuondo Larrea (Verts/ALE), συντάκτης γνωµοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και
Τουρισµού. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού,
την οποία εκπροσωπώ ως συντάκτης γνωµοδότησης, ήταν υπέρ της έγκρισης της πρότασης απόφασης του Συµβουλίου,
που εξουσιοδοτεί τα κράτη µέλη να υπογράψουν, επικυρώσουν ή προσχωρήσουν στο Πρωτόκολλο του 2003 που
συµπληρώνει το ∆ιεθνές Ταµείο Αποζηµίωσης ζηµιών από πετρελαϊκή ρύπανση του 1992, το οποίο έχει τη µορφή
διακυβερνητικού οργανισµού.
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Αυτό το Πρωτόκολλο FIPOL 2003 διευρύνει το ανώτατο ποσό των διαθέσιµων συσσωρευτικών κεφαλαίων σύµφωνα µε
τις διάφορες διεθνείς συµβάσεις µέχρι 750 εκατοµµύρια ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, τα οποία, µε τη σηµερινή
συναλλαγµατική ισοτιµία, ισοδυναµούν µε 930 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά τα κεφάλαια τα συνεισφέρουν πλοιοκτήτες και
εταιρείες που παραλαµβάνουν πετρέλαιο µεταφερόµενο διά θαλάσσης, προκειµένου να αποζηµιώσουν για τις
περιβαλλοντικές καταστροφές και τα θύµατα των πετρελαιοκηλίδων που προκαλούνται από ατυχήµατα.

Ωστόσο, ένα χρόνο µετά το ατύχηµα του Prestige, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε µε ακρίβεια τις ζηµιές
που έχουν προκληθεί. Μια νέα έκθεση του Παγκόσµιου Ταµείου για τη Φύση δείχνει ότι έχουν πληγεί 3 000 χιλιόµετρα
ακτών και υπολογίζει τις ζηµιές σε 5 000 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, δηλαδή, θα χρειαζόταν πέντε φορές το Πρωτόκολλο
FIPOL 2003 για να καλύψει όλες τις ζηµιές που έχουν προκληθεί. Εποµένως, εµείς συνεχίζουµε να ζητάµε τη δηµιουργία
ενός ευρωπαϊκού ταµείου εκτός από όλα τα υφιστάµενα διεθνή ταµεία, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη την τεράστια
διακίνηση πετρελαίου που διενεργείται στις θάλασσές µας και την ύπαρξη περιοχών όπως η �Costa da Morte� ή «ακτή του
θανάτου», στη Γαλικία, που είναι ένα από τα σηµεία όπου έχουν συµβεί τα περισσότερα θαλάσσια ατυχήµατα στο
παρελθόν, µαζί µε άλλα µαύρα σηµεία όπως τα στενά του Καλαί, κτλ.

Επίσης, θα θέλαµε να εκφράσουµε τη δυσαρέσκειά µας για την παράταση της προθεσµίας υπογραφής αυτού του
Πρωτοκόλλου µέχρι τα τέλη Ιουνίου 2004, όπως συµφωνήθηκε από το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη, αντί να διατηρηθεί
η αρχική ηµεροµηνία του περασµένου ∆εκεµβρίου. Αν συνέβαινε ένα νέο ατύχηµα κατά τη διάρκεια του πρώτου
εξαµήνου αυτού του έτους, η κάλυψη θα ήταν µόνο 250 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, γεγονός που είναι κάτι παραπάνω
από ανησυχητικό.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Gil Robles για την έκθεσή του και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει την πρότασή της
για ένα συµπληρωµατικό ευρωπαϊκό ταµείο, διότι είναι αναγκαίο.
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Medina Ortega (PSE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι τόσο η Επίτροπος όσο και ο εισηγητής, κ. Gil-Robles,
εξέφρασαν την ουσία αυτής της πρότασης και ο κ. Ortuondo Larrea έδωσε επίσης διάφορα στοιχεία τα οποία δεν υπάρχει
λόγος να επαναλάβω.

Αυτή είναι µια διαδικασία σύµφωνης γνώµης, που σηµαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την απόφαση
προκειµένου να καταστεί υποχρεωτική και, σε αυτή την συγκεκριµένη περίπτωση, το Κοινοβούλιο ενήργησε γρήγορα,
διότι η επιστολή του Συµβουλίου που ζητούσε τη σύµφωνη γνώµη έχει ηµεροµηνία 8 Ιανουαρίου, και αύριο, στις 12
Φεβρουαρίου, ένα µήνα και πέντε µέρες µετά, το Κοινοβούλιο θα δώσει τη σύµφωνη γνώµη του. Πιστεύω ότι η Επιτροπή
Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ήταν υποδειγµατική από αυτή την άποψη, διότι το αίτηµα προωθήθηκε,
καθώς είχαµε ήδη ορίσει τον κ. Gil-Robles τον Οκτώβριο ούτως ώστε, όταν έφτανε η πρόταση του Συµβουλίου, να
ήµασταν σε θέση να την εγκρίνουµε γρήγορα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγµα της διοργανικής συµφωνίας
µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων, σχεδόν avant la lettre.

Από την άποψη του περιεχοµένου, ο κ. Ortuondo επεσήµανε το γεγονός ότι οι πόροι είναι ανεπαρκείς. Για παράδειγµα,
στην περίπτωση του Prestige, µιλάµε για 5 δισ. ευρώ, που είναι µόνο το ένα πέµπτο του ποσού που απαιτείται για να
καλυφθούν οι ζηµιές, και αυτός είναι ο λόγος που ο κ. Ortuondo υπογράµµισε την ανάγκη ενός συµπληρωµατικού
ευρωπαϊκού ταµείου.

Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλες πιο νοµικές πτυχές. Καταρχάς, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, δεν
είναι τα κράτη µέλη που έχουν αρµοδιότητα σε αυτό τον τοµέα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Η µέθοδος που
έχει συµφωνηθεί είναι µια ευφυής µέθοδος: τα κράτη µέλη υπογράφουν προς το συµφέρον της Κοινότητας.

Ελπίζουµε ότι το νοµικό σύστηµα θα µπορέσει να τροποποιηθεί ούτως ώστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να είναι
αποτελεσµατικό µέλος για την αποτροπή καταστάσεων όπως η παρούσα στην οποία συγκεκριµένα κράτη, όπως η
Αυστρία και το Λουξεµβούργο δεν θα δεσµεύονται από τη συµφωνία µέχρι το 2005. Υπάρχει επίσης άλλη µία αρκετή
ιδιόµορφη περίπτωση: η ∆ανία δεν δεσµεύεται από αυτή την απόφαση και τυγχάνει να είναι ένα από τα κράτη µέλη που
είναι πιο εκτεθειµένα σε αυτού του είδους τα ατυχήµατα, λόγω της µεγάλης έκτασης των στενών της. ∆ιερωτώµαι αν ο
δανικός λαός γνωρίζει ότι, ως αποτέλεσµα αυτής της εκούσιας αποχής, οι ζηµιές που θα προκληθούν στη ∆ανία από αυτού
του είδους τα γεγονότα δεν θα καλύπτονται.

Εποµένως έχω την εντύπωση ότι, από εδώ και στο εξής, µολονότι η Επιτροπή ενέργησε όσο το δυνατό πιο γρήγορα και
αποτελεσµατικά, θα πρέπει να σηµειώσει πρόοδο από αυτή την άποψη. ∆εν πρόκειται για µια συµφωνία που έχει
υπογραφεί από τα κράτη µέλη προς το συµφέρον της Κοινότητας, αλλά για µια συµφωνία που έχει υπογραφεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προς το συµφέρον όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν ωφελεί
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι αυτό που µας απασχολεί.

Αυτό θα ήταν ένα βασικό µάθηµα που µπορούµε να µάθουµε από αυτό το είδος των συµφωνιών. ∆εν µπορούµε να
συνεχίσουµε να λειτουργούµε µε ξεπερασµένα µέσα περασµένων εποχών, στις οποίες τα κράτη µέλη ενεργούσαν για να
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προστατεύσουν τα εθνικά τους συµφέροντα, τη στιγµή που βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε συλλογικά συµφέροντα, όπως
είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Van Dam (EDD). � (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, στα µέσα του 2001 συζητήσαµε την έκθεση Esclopé σχετικά
µε την επιθυµία µας να αυξηθεί το όριο αποζηµίωσης σε περιπτώσεις θαλασσίων καταστροφών από διαρροή πετρελαίου.
Η κοινή θέση του Συµβουλίου αναµένεται εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός έχει,
ωστόσο, αποφασίσει ήδη να αυξήσει το όριο των υφισταµένων κονδυλίων σε 750 000 ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, και
συνεπώς έχει θέσει κατ� αυτόν τον τρόπο το όριο σχεδόν στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, οπότε αντιµετωπίζεται το ζήτηµα
που έθιγε το παρόν Σώµα στην έκθεση Esclopé. Επιθυµούµε, συνεπώς, να συγχαρούµε τα κράτη µέλη που ανήκουν στον
∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) για την απόφαση αυτή. Ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγµατικές ανάγκες και
προσφέρει εγγυήσεις για έναν ικανοποιητικό οικονοµικό διακανονισµό σε περίπτωση ρύπανσης από διαρροή πετρελαίου.
Αυτό δεν µεταβάλλει σε καµία περίπτωση το γεγονός ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ευελπιστώ ότι αυτή
η εξειδίκευση του κανονισµού σχετικά µε την ευθύνη θα προσφέρει ενθάρρυνση προς αυτήν την κατεύθυνση. Κατά
συνέπεια, η έκθεση του πρώην Προέδρου µας έχει την ολόψυχη στήριξή µου.
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Miguélez Ramos (PSE). � (ES) Κύριε Πρόεδρε, το Πρωτόκολλο FIPOL που συζητάµε σήµερα, για την αύξηση των
διαθέσιµων οικονοµικών πόρων για την αποζηµίωση των θυµάτων των πετρελαιοκηλίδων, είναι άλλο ένα θέµα, το οποίο,
θα ήθελα να επισηµάνω στην Επίτροπο de Palacio, δεν έχει καµία σχέση µε το Prestige.

Στην πραγµατικότητα, θα ήταν γελοίο να πούµε στα θύµατα αυτής της καταστροφής ότι, εξαιτίας του γεγονός ότι εµείς, η
Ευρώπη στο σύνολό της, δεν είχαµε εκπληρώσει το καθήκον µας, πρόκειται να αποζηµιωθούν µόνο για το 15% των
ζηµιών που υπέστησαν, διότι το ταµείο που προορίζεται για αυτό το σκοπό διαθέτει µόνο 170 εκατοµµύρια ευρώ και
διότι, δυστυχώς, αυτή η αύξηση που συζητάµε σήµερα δεν έχει αναδροµικό χαρακτήρα.

Μετά το ατύχηµα του Erika (µιλάµε για τον Νοέµβριο του 1999) κατέστη εµφανής η αδυναµία του συστήµατος
αποζηµίωσης να αντιµετωπίσει αυτού του είδους τις καταστροφές, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου
δεν είχαν προβλεφθεί ανάλογοι µηχανισµοί.

Ο ∆ΝΟ είχε αποφασίσει, πολύ πριν από τη βύθιση του Prestige να αυξήσει µέχρι 600 εκατοµµύρια ευρώ το ποσό που
προοριζόταν για το FIPOL για την αποζηµίωση των θυµάτων και το 2000, η Επίτροπος πρότεινε τη δηµιουργία ενός
συµπληρωµατικού ευρωπαϊκού ταµείου, Αποζηµίωσης για Πετρελαϊκή Ρύπανση σε Ευρωπαϊκά Ύδατα (COPE) µε ένα
όριο ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Η πρόταση έλαβε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά απορρίφθηκε
από το Συµβούλιο, το οποίο επέλεξε να διαπραγµατευτεί στον ∆ΝΟ.

Και µολονότι τελικά ο ∆ΝΟ θέσπισε ένα νέο ταµείο, και µάλιστα το προσέγγισε στο µαγικό και περίφηµο ποσό του ενός
δισεκατοµµυρίου, αυτό το ποσό δεν θα µπορέσει να εγγυηθεί ποτέ πλήρη και ταχεία αποζηµίωση των θυµάτων
µελλοντικών πετρελαιοκηλίδων, και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος αναφέρθηκε από τον κ. Ortuondo Larrea:
περισσότερο από έναν χρόνο µετά την καταστροφή δεν έχουµε καταφέρει ακόµη να εκτιµήσουµε τις συνέπειές της σε όλη
τους την έκταση, όχι µόνο επειδή το πλοίο, το οποίο είχε φορτίο τουλάχιστον 15 000 τόνους πετρελαίου, εξακολουθεί να
βρίσκεται σε 3 000 µέτρα βάθος στο βυθό του Ατλαντικού, αλλά επίσης επειδή το πετρέλαιο εξακολουθεί να φτάνει στις
ακτές µας. Ο δεύτερος λόγος είναι ο αυξανόµενος αριθµός ολοένα και πιο ανεξάρτητων εκθέσεων που υπολογίζουν τις
ζηµιές που έχουν προκληθεί σε ένα ποσό που δεν είναι ποτέ χαµηλότερο των πέντε δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Τα µέγιστα όρια αποζηµίωσης δεν µπορούν να εγγυηθούν επαρκή προστασία των δυνητικών θυµάτων µιας µεγάλης
πετρελαιοκηλίδας· αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της απεριόριστης ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένων των
συλλογικών ζηµιών. Το να θέτουµε ένα όριο στις ζηµιές δεν είναι λογικό και, κυρίως, στέλνει ένα διαστρεβλωµένο
µήνυµα στους πιθανούς ρυπαίνοντες.

∆εδοµένου ότι µόνο τα κυρίαρχα κράτη, όπως ειπώθηκε εδώ, µπορούν να προσχωρήσουν στο Πρωτόκολλο, η Επιτροπή
προτείνει να καλέσουµε τα κράτη µέλη να το υπογράψουν και να το επικυρώσουν �να υπογράψουν ή να επικυρώσουν το
πρωτόκολλο το συντοµότερο δυνατό και µέχρι τον Ιούλιο 2004, ει δυνατό� σύµφωνα µε τα λόγια του κ. Gil-Robles Gil-
Delgado, τον οποίο συγχαίρω για το έργο του ως εισηγητή. Ίσως, κύριε Gil-Robles Gil-Delgado, να χρειαστεί να
ικετεύσουµε διότι, από τον Μάιο µέχρι σήµερα, µόνο δύο κράτη µέλη το έχουν επικυρώσει και χρειάζονται τουλάχιστον
οκτώ επικυρώσεις προκειµένου να τεθεί σε ισχύ.

Πιστεύω επίσης ότι θα είναι απαραίτητο να αναπτύξουµε τις συµφωνίες για να διευρύνουµε τον κύκλο της ευθύνης, ο
οποίος, όπως έχουµε πει πολλές φορές, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλους εκείνους που εµπλέκονται στην αλυσίδα των
µεταφορών.
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Κουκιάδης (PSE). � Κύριε Πρόεδρε, η σύσταση του κ. Robles είχε την οµόφωνη συµφωνία των µελών της επιτροπής,
και γι� αυτό τον ενθαρρύνουµε να προχωρήσει και περαιτέρω.
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Το σύστηµα ευθύνης από τις δύο διεθνείς συµβάσεις είναι πολλαπλό. Πέρα από την υποκειµενική ευθύνη, που πρακτικά
δεν λειτουργεί, έχουµε την αντικειµενική ευθύνη του πλοιοκτήτη, µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης 72 εκατοµµύρια ευρώ,
και τη συµπληρωµατική ευθύνη από το ταµείο σε περίπτωση αδυναµίας του πλοιοκτήτη ή υπέρβασης του παραπάνω
ποσού, που ανέρχεται µετά την τροποποίηση του 92 σε 250 εκατοµµύρια ευρώ. Οι εκτεταµένες ζηµίες µετά τα ατυχήµατα
του Errika και του Prestige κατέδειξαν την ανεπάρκεια των προβλεπόµενων αποζηµιώσεων.

Έτσι, το ∆εκέµβριο του 2000 καταβλήθηκε προσπάθεια, µέσα από πρόταση της Επιτροπής, για τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Συµπληρωµατικού Ταµείου για ζηµίες στα ευρωπαϊκά ύδατα. Η ευθύνη αυτή θα ήταν επίσης
συµπληρωµατική γιατί η υποχρέωση αποζηµίωσης θα ίσχυε αν δεν υπήρχαν αποζηµιώσεις από τα ταµεία. Παρότι η
πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έγινε δεκτή από το Συµβούλιο.

Κατ� ευτυχή συγκυρία ξέρουµε ότι το Μάιο του 2003 υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο για ίδρυση ∆ιεθνούς Ταµείου
Αποζηµιώσεων µε ανώτατο ύψος αποζηµίωσης 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται και πάλι για συµπληρωµατικό ταµείο. ∆εδοµένου
ότι δεν έχουν υιοθετηθεί κοινοτικοί κανόνες που να ρυθµίζουν το θέµα της αποζηµίωσης για ζηµίες που οφείλονται στη
ρύπανση από πετρέλαιο, η απόφαση του Συµβουλίου για την προσχώρηση στο Πρωτόκολλο πρέπει να θεωρηθεί από
όλους µας ως µια ιδιαίτερα θετική ενέργεια. Γι� αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς επιφυλάξεις, πρέπει να δώσει τη
σύµφωνη γνώµη του µε νοµική βάση το άρθρο 200, παράγραφος 3, της Συνθήκης. Σηµειωτέον ότι υπάρχει αποκλειστική
αρµοδιότητα σε θέµατα που ρυθµίζονται από το Πρωτόκολλο για το Συµπληρωµατικό Ταµείο.

Πάντως, δεν υπάρχει σύγκρουση µε τον κανονισµό 44/2001 που αναφέρεται στη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων, διότι το Πρωτόκολλο στηρίζεται στο υπάρχον καθεστώς της Σύµβασης του 92. ∆ιευκρινίζεται ότι
δεν πρόκειται για προσχώρηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για εξουσιοδότηση προς τα κράτη µέλη να
επικυρώσουν το Πρωτόκολλο. Σωστά ο εισηγητής επισηµαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, ακόµη και
πριν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Ελπίζουµε δε σε µελλοντική διαπραγµάτευση να προβλεφθεί η δυνατότητα να
καταστεί η Κοινότητα συµβαλλόµενο µέρος στο Πρωτόκολλο, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται σήµερα από αυτό.
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De Palacio, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. � (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η
Επιτροπή έχει παροτρύνει τα κράτη µέλη να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο το συντοµότερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν το
έχουν κάνει ακόµη.

Συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. Medina ότι υπεύθυνη έναντι του ∆ΝΟ θα πρέπει να είναι η Επιτροπή, τουλάχιστον για
θέµατα στα οποία έχουµε ασκήσει κοινοτική αρµοδιότητα. Το πρόβληµα είναι ότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν
καταφέραµε να ενταχθούµε στον Οργανισµό, διότι, µεταξύ άλλων πραγµάτων, το Συµβούλιο είχε την εντολή ήδη αρκετό
καιρό. Είναι µια πρόταση που διατύπωσα σχεδόν δύο χρόνια πριν και, δυστυχώς, οι διάφορες προεδρίες που διαδέχθηκαν
η µία την άλλη σε αυτό το διάστηµα ήταν πολύ απασχοληµένες µε άλλα ζητήµατα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω
επίσης ότι έπρεπε να επιστήσουν προσοχή σε αυτό το θέµα, πράγµα που δεν έκαναν.

Συνοπτικά, ο ενθουσιασµός του Συµβουλίου να γίνουν βήµατα προς τα εµπρός αναφορικά µε την κοινοτική παρουσία στο
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού δεν είναι γενικευµένος.

Το ίδιο συµβαίνει µε άλλον ένα οργανισµό, τον ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά συµφωνώ απόλυτα ότι
αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, κυρίως όταν, όπως σε αυτή την περίπτωση, η αρµοδιότητα ασκείται σε αυτό το πεδίο τα
τελευταία τέσσερα χρόνια, πράγµα που δεν συνέβαινε προηγουµένως. Οι αρµοδιότητες που έχει αναλάβει τώρα η
Κοινότητα είναι πολύ µεγαλύτερες και, εποµένως, πρέπει επίσης να είναι σε θέση να τις υπερασπίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Θα έλεγα στην κ. Miguélez ότι, όπως γνωρίζει πολύ καλά, έκανα µια πρόταση σχετικά µε την ποινική ευθύνη, µεταξύ
άλλων διότι συχνά υπάρχει ένα πρόβληµα εσκεµµένης αµέλειας, και όχι µόνο σε περιπτώσεις όπως εκείνες του Prestige ή
του Erika όπου εναπόκειται στους δικαστές να αποφασίσουν αν ήταν ή όχι εσκεµµένη, αλλά επίσης σε περιπτώσεις στις
οποίες οι σεντίνες των πλοίων καθαρίζονται χωρίς κανέναν ενδοιασµό, και τα πετρελαιοφόρα καθαρίζονται χωρίς κανέναν
ενδοιασµό στην ανοιχτή θάλασσα, γεγονός που συνεπάγεται το 90% των πετρελαιοκηλίδων που ρυπαίνουν τις ακτές µας·
είναι αλήθεια ότι είναι πιο αραιές, εκτεταµένες σε µια µεγαλύτερη χρονική περίοδο και σε µεγαλύτερη περιοχή και
εποµένως, λιγότερο συγκεντρωµένες, αλλά οι επιπτώσεις είναι απολύτως καταστροφικές και ολέθριες και, όπως
γνωρίζετε, πρότεινα να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα.

Νωρίτερα κάποιος, νοµίζω ότι ήταν ο κ. Ortuondo Larrea, µίλησε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της
Ναυσιπλοΐας, και την πιστοποίηση ορισµένων συστηµάτων για τον έλεγχο του ζητήµατος των σεντινών και του
αδειάσµατος των πετρελαιοφόρων και επίσης, προκειµένου να καταπολεµηθούν αυτού του είδους τα µέτρα. Όπως
γνωρίζετε, πιστεύω ότι πρέπει να δράσουµε σε όλα τα µέτωπα: πρέπει να δράσουµε µέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, µέσω του ελέγχου των λιµενικών αρχών, µέσω των εγκαταστάσεων τις οποίες, πρέπει να
θυµόµαστε, εγκρίναµε εδώ, λιµενικές εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα πλοία να εκφορτώνουν και να καθαρίζουν τις
σεντίνες τους και να απορρίπτουν κάθε είδους λύµατα. Αυτό πρέπει να γίνεται, µην νοµίζετε ότι το ξεχνάµε,
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χρησιµοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, από τη δορυφορική φωτογραφία µέχρι κάθε είδους συστήµατα και πιθανές
µεθόδους για τον έλεγχο των συστηµάτων που έχουν εγκατασταθεί στα ίδια τα πλοία, και σε σηµεία εξόδου προκειµένου
να ελέγχεται πότε φεύγουν και αν έχει γίνει ή όχι ο καθαρισµός.

Πιστεύω ότι πρέπει να δράσουµε σε όλα τα µέτωπα, διότι η θαλάσσια ρύπανση είναι κάτι που δεν µπορούµε να
ανεχτούµε. Η θάλασσα δεν ανήκει µόνο σε όλους τους Ευρωπαίους, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα, και έχουµε την
ευθύνη να τη διατηρήσουµε για τις µελλοντικές γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Gil Robles για την ταχύτητα µε
την οποία εκπόνησε αυτή την έκθεση.

3-281

Πρόεδρος. � Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.05)1

                                                          
1 Ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης: βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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