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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00)

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ντόπινγ στον αθλητισμό

Πρόεδρος.  Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (O-0036/2005 - B6-0168/2005) του
βουλευτή κ. Σηφουνάκη προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσεως απαγορευμένων ουσιών
(ντόπινγκ) στον αθλητισμό.

Σηφουνάκης (PSE), εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή προφορική ερώτηση
και η σχετική πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με την καταπολέμηση της
χρήσεως απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό αποτελεί συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Σας υπενθυμίζω απλώς ότι η πρώτη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ντόπινγκ ήταν το ψήφισμα
της 7ης Σεπτεμβρίου 2000 επί ανακοινώσεως της Επιτροπής σχετικά με ένα σχέδιο κοινοτικής στήριξης για την
καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, ενώ η τελευταία μεγάλη πρωτοβουλία υπήρξε η δημόσια ακρόαση
που οργάνωσε η επιτροπή μας μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, με τίτλο «Ντόπινγκ: ένα εμπόδιο στο ιδεώδες του
αθλητισμού», στην οποία κλήθηκε ένας μεγάλος αριθμός εμπειρογνωμόνων και κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Η δημόσια αυτή ακρόαση πραγματοποιήθηκε μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, που απέδειξαν για
άλλη μια φορά ότι η χρήση απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό εξακολουθεί, δυστυχώς, να αποτελεί υπαρκτό
και επιδεινούμενο φαινόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους Ολυμπιακούς της Αθήνας είχαμε 22 περιπτώσεις
εντοπισμού αθλητών που βρέθηκαν θετικοί στον έλεγχο ντόπινγκ, δηλαδή αριθμός διπλάσιος από αυτόν του Σίδνεϋ.

Η σημερινή προφορική ερώτηση, η σχετική με την πρόταση ψηφίσματος, είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων
αυτών πρωτοβουλιών καθώς και της έντονης ανησυχίας που υπάρχει στην επιτροπή μας για τις διαστάσεις που έχει
πάρει σήμερα η χρήση απαγορευμένων ουσιών, με σκοπό την αύξηση των αθλητικών επιδόσεων.

Το πρόβλημα είναι διττό.

Από τη μία πλευρά, η χρήση των ουσιών αυτών είναι αντίθετη στα ιδεώδη του αθλητισμού, όπως αυτά προτάσσονται
στον Ολυμπιακό Χάρτη για τον αθλητισμό. Το πνεύμα φιλίας, η αλληλεγγύη, το ευ αγωνίζεσθαι, όλες δηλαδή οι
αξίες οι οποίες καθιστούν τον αθλητισμό κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, είναι προφανώς
ασυμβίβαστες με το ντόπινγκ, το οποίο αποσκοπεί στην εξαπάτηση, τον πλουτισμό και την εφήμερη δόξα.

Από τη άλλη πλευρά, το ντόπινγκ είναι επικίνδυνο για την υγεία των αθλητών, οι οποίοι καταφεύγουν στις
απαγορευμένες ουσίες, τελώντας πολλές φορές εν γνώσει των ελλοχευόντων κινδύνων. Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα
στο γεγονός ότι η χρήση χημικών ουσιών γίνεται, όχι μόνο από τους επαγγελματίες αθλητές αλλά και από έναν
μεγάλο αριθμό ερασιτεχνών. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 6% των νέων που
ασκούνται σε γυμναστήρια, δηλαδή περισσότερο από 4 εκατομμύρια νέοι, κάνει χρήση «φαρμακευτικών» ουσιών,
με στόχο φυσικά τη βελτίωση των επιδόσεων. Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να υπάρξει συντονισμένη δράση από τα
κράτη μέλη για την ανάπτυξη κοινών μεθόδων ελέγχου και πιστοποίησης της χρήσης των ουσιών αυτών με τον
χαρακτηρισμό «φαρμακευτικές», ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές από αυτές τις ουσίες πωλούνται και
μέσω του Ίντερνετ. Θα ήταν επίσης σκόπιμη η τοποθέτηση ετικετών στα σκευάσματα που πωλούνται ευρέως, οι
οποίες θα αναγράφουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για αναβολικές ουσίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε πιστεύω όλοι σύμφωνοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μοιραζόμαστε όλοι την πεποίθηση
ότι χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του δραματικού αυτού φαινόμενου.

Συνεπώς:
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- λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα του ντόπινγκ είναι πρωτίστως θέμα δημόσιας υγείας,

- λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη Συνταγματική Συνθήκη, η οποία παρέχει την κατάλληλη νομική βάση για τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινοτικής δράσης,

- και δεδομένου επίσης ότι, σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, τέσσερις στους πέντε πολίτες πιστεύουν
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ,

· ζητούμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για το ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει σήμερα για την
καταπολέμηση της χρήσεως απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό·

· με ποιους τρόπους σκοπεύει να ενημερώσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, και ιδίως τους νέους ανθρώπους που
ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό, πάνω στους σοβαρότατους κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση
απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών;

· πώς προτίθεται ειδικότερα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να καταδείξει τους κινδύνους αυτούς μέσω της
παιδείας, δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση των νέων, οι οποίοι είναι και η πιο ευάλωτη ομάδα, ξεκινά μέσα από
το σχολείο;

· σκοπεύει η Επιτροπή να χρηματοδοτήσει στα πλαίσια του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου ερευνητικά
προγράμματα για την εξεύρεση νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων εντοπισμού της χρήσης απαγορευμένων
φαρμακευτικών ουσιών;

· με ποιον τρόπο, τέλος, σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA), το
Συμβούλιο της Ευρώπης και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να
εξασφαλίσει την επιτυχία των απαιτούμενων δράσεων;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, σήμερα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει άμεσα,
προκειμένου να έχουμε σύντομα βελτίωση της σημερινής κατάστασης.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος Figeľ μού ζήτησε να τον εκπροσωπήσω εδώ σήμερα
το πρωί. Λυπάται πολύ που δεν μπορεί να είναι ο ίδιος εδώ.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί την καταπολέμηση του ντόπινγκ μείζον
πρόβλημα, το οποίο είναι αποφασισμένη να επιλύσει. Η Επιτροπή έχει λάβει πολύ σοβαρά αυτό το καθήκον και έχει
αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ωστόσο, η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
σαφώς δεν προβλέπει την εναρμόνιση στον συγκεκριμένο τομέα και, συνεπώς, οι ενέργειές μας θα πρέπει να γίνονται
με γνώμονα το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργούμε. Στο δύσκολο αυτό έργο, ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τη συνεχή υποστήριξή του και ιδιαίτερα την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η οποία παρακολουθεί στενά το θέμα.

Το ντόπινγκ βρίσκεται στην ατζέντα της Επιτροπής εδώ και καιρό. Το 1998, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την
Επιτροπή να υποβάλει κοινοτικό σχέδιο στήριξης για την καταπολέμηση της χρήσεως απαγορευμένων ουσιών
(ντόπινγκ) στον αθλητισμό. Το σχέδιο στήριξης αποτέλεσε τη βάση πιλοτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση
του ντόπινγκ, για μια περίοδο δύο ετών, μεταξύ 2000 και 2002. Τα μισά περίπου από τα προγράμματα αυτά
αφορούσαν την έρευνα και τα άλλα μισά την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε
ενεργά το σχέδιο αυτό.

Τρία από τα πιλοτικά προγράμματα αφορούσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ. Μια εξωτερική
αξιολόγηση, την οποία διενήργησε ανεξάρτητος σύμβουλος, γνωμοδότησε θετικά ως προς το είδος των δράσεων
που είχαν αναληφθεί. Τα πιλοτικά προγράμματα ήταν μία θετική και ενθαρρυντική άσκηση οικοδόμησης δικτύων
για όλους τους εμπλεκόμενους. Κατά δεύτερον, πέραν της συγχρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων, η
Επιτροπή χρηματοδότησε τρεις μελέτες σε θέματα που άπτονται του ντόπινγκ. Κατά τρίτον, η Επιτροπή εξακολουθεί
να βρίσκεται σε στενή επαφή με διεθνείς οργανισμούς στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εκτός των δράσεων αυτών, σημαντικό έργο έχει εκτελέσει και η ΓΔ Έρευνας.

Η Επιτροπή βλέπει με ικανοποίηση ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ενδιαφέρεται έντονα για το θέμα. Για
παράδειγμα, η ακρόαση της 29ης Νοεμβρίου 2004, την οποία οργάνωσε η Επιτροπή Πολιτισμού του Κοινοβουλίου,
αποτέλεσε μείζον γεγονός στο οποίο εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος προέβησαν σε ενθαρρυντικές δηλώσεις.

Στην ακρόαση, ο κ. Figeľ επεσήμανε ότι, εφόσον διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση, μπορεί να αναληφθεί δράση σε
τρεις τομείς: την έρευνα, την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν φυσική συνέχεια
του έργου που υλοποίησε η Επιτροπή κατά την περίοδο 2000-2002. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει
να προχωρήσουμε, δεδομένης της απουσίας νομικής βάσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό.
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Θα ήταν πρόωρο να παρουσιάσουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις υπό τις παρούσες συνθήκες, δεδομένου ότι οι
προτάσεις αυτές εξαρτώνται από τη δημοσιονομική κατάσταση.

Υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης, η Επιτροπή θα έχει μία βάση –το νέο άρθρο
III-282– για να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διάσταση στον τομέα του αθλητισμού. Ειδικότερα, αυτό θα μας δώσει τη
δυνατότητα να προωθήσουμε πρωτοβουλίες για την ηθική και φυσική ακεραιότητα των νέων αθλητών. Είναι, ωστόσο,
σημαντικό να προετοιμάσουμε προσεκτικά την εφαρμογή αυτής της νέας διάταξης. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη
να συνεργαστεί στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή.

Τι μπορεί να γίνει προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την επακόλουθη θέση σε ισχύ του Συντάγματος; Για να
απαντήσω, επιτρέψτε μου να επιστρέψω στις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Figeľ στην ακρόαση της 29ης Νοεμβρίου
2004.

Το πρώτο σημείο που έθεσε ο κ. Figeľ αφορούσε τις ενέργειες στον τομέα της εκπαίδευσης. Εδώ, είναι ήδη δυνατό
να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις, βάσει των τομέων για τους οποίους η Επιτροπή έχει ήδη αρμοδιότητα. Περίπου
τα μισά από τα πιλοτικά προγράμματα κατά του ντόπινγκ, που έλαβαν κοινοτική χρηματοδότηση την περίοδο
2000-2002, βασίζονταν στην εκπαίδευση. Εξετάζουμε επί του παρόντος τη δυνατότητα ένταξης θεμάτων που
άπτονται του ντόπινγκ στη δραστηριότητα της Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το δεύτερο σημείο αφορούσε ενέργειες στον τομέα της ενημέρωσης. Μάλιστα, μία εκ των τριών μελετών για το
ντόπινγκ, οι οποίες εκπονήθηκαν το διάστημα 2000-2001, εξέταζε τις δυνατότητες μίας πανευρωπαϊκής εκστρατείας
κατά του ντόπινγκ. Αντλούσε από την εμπειρία εκστρατειών αυτού του είδους που υλοποιήθηκαν σε ορισμένα
κράτη μέλη. Επομένως, υπάρχει ήδη ουσιαστικό προπαρασκευαστικό έργο. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί ότι
δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί τέτοια πρωτοβουλία χωρίς αυτόνομο, καθορισμένο δημοσιονομικό μέσο.

Το τρίτο σημείο που έθιξε ο κ. Figel’ αφορούσε τις ενέργειες στον τομέα της έρευνας. Υπάρχει ήδη υλικό το οποίο
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή συνέβαλε στην προαγωγή της δημιουργίας δικτύων
μεταξύ κορυφαίων ειδικών στον τομέα. Εφόσον δεν προβλέπεται ένα ειδικά ορισμένο δημοσιονομικό μέσο, είναι
ίσως δυνατόν να ενταχθεί η έρευνα κατά του ντόπινγκ περισσότερο και πιο αισθητά σε υπάρχουσες δραστηριότητες
της Επιτροπής. Έχει παρασχεθεί χρηματοδότηση από την Επιτροπή μέσω του προϋπολογισμού της για την έρευνα,
συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων προγραμμάτων CAFDIS και HARDOP. Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να
κοιτάμε προς το μέλλον. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Figel’ ξεκίνησε συζητήσεις με τον κ. Potočnik για να διερευνήσει
εάν υπάρχει περιθώριο για συνέργειες μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών μας.

Τέλος, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε στενή επαφή με διεθνείς οργανισμούς και να υποστηρίζει τον
ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά του Ντόπινγκ. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν ηθικό
χρέος να συμπαραταχθούν στον αγώνα αυτό.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχή του υποστήριξη. Θα
εξακολουθήσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο παρόν και στο μελλοντικό έργο της Επιτροπής στον τομέα του
αθλητισμού, ενώ θα διαδραματίσει βασικό ρόλο και στη διασφάλιση της τόσο αναγκαίας προόδου για την
καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκφράζεται με την πρόταση ψηφίσματος κατά του ντόπινγκ από την Επιτροπή
Παιδείας και Πολιτισμού, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου και μια άμεση προτροπή προς όλους τους
συναρμόδιους φορείς για την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου.

Αισθάνομαι αισιοδοξία για το μέλλον, διότι η μεγάλη ευαισθησία μου για τον πόλεμο κατά της μάστιγας που απειλεί
τη νεολαία μας και που αποτέλεσε το αντικείμενο ερωτήσεων και παρεμβάσεων στο παρελθόν βρίσκει σήμερα
απήχηση μεταξύ των συναδέλφων μου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ντόπινγκ δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες του αθλητισμού. Αντίθετα, συνιστά μια
απειλή, το μέγεθος της οποίας αυξάνεται διαρκώς, τόσο λόγω της συνεχόμενης επέκτασης του φάσματος των
αποδεκτών που περικλείει ερασιτέχνες και νέους σε ολόκληρο τον κόσμο, όσο και λόγω της εμφάνισης νέων
εξελιγμένων σκευασμάτων, η διακίνηση των οποίων γίνεται με διάφορα μέσα, που συνεχώς πολλαπλασιάζονται,
όπως είναι τα γυμναστήρια, το Διαδίκτυο, τα φαρμακεία και το κοινό ταχυδρομείο. Υπενθυμίζω ότι ο τζίρος από
τη διακίνηση των αναβολικών ουσιών ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ευρώπη και περίπου τα
6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τους αρμόδιους οργανισμούς και να στηρίξει
έναν μηχανισμό καταπολέμησης του προβλήματος, ο οποίος θα περιλαμβάνει την απαραίτητη έρευνα, τη σωστή
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ενημέρωση, την παιδεία, την προώθηση του καθαρού αθλητισμού, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας
και την προάσπιση του αθλητικού ιδεώδους.

Η Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος παρέχει τη δυνατότητα ικανοποιητικότερης υλοποίησης του στόχου
αυτού, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της το πρόβλημα στη θέσπιση και εφαρμογή όλων των
πολιτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δραστηριοποιηθεί άμεσα και να
μην ξεχνάει αυτή τη μεγάλη μάστιγα της νεολαίας, που απειλεί τα παιδιά ολόκληρου του κόσμου.

(Χειροκροτήματα)

Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως σε αυτό το στάδιο συμφωνούμε
όλοι ότι η καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν είναι μόνο θέμα εξυγίανσης των αθλητικών αγώνων αλλά και προώθησης
της υγείας των συμπολιτών μας. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό πρέπει, επομένως, να είναι σαφέστατα
ένας από τους πολιτικούς μας στόχους, όπως είναι σε πολλές από τις χώρες μας.

Θα ήθελα να εξετάσουμε αυτό το θέμα, εμμένοντας στην ανάγκη να δώσουμε μία ευρωπαϊκή διάσταση στην έρευνα
αντιντόπινγκ. Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμπεριλάβει ήδη προγράμματα έρευνας στα σχέδιά
τους για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, τόσο σε σχέση με τις ουσίες που μπορούν να θεωρηθούν ως οι νέες
αναβολικές ουσίες και τις επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο σώμα, όσο και σε σχέση με την πιθανότητα επάνδρωσης
των εργαστηρίων με καλύτερο και καταλληλότερο εξοπλισμό για τον εντοπισμό αυτών των ουσιών. Σε άλλες χώρες,
όπως στη δική μου, την Ισπανία, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας που
πρόκειται να συμπεριληφθούν στο εθνικό σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης.

Αλλά είναι προφανές ότι αυτό το θέμα έχει μία σαφή διεθνή διάσταση και είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να
υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμπερίληψη έρευνας αντιντόπινγκ στα δικά μας σχέδια έρευνας και
ανάπτυξης. Το πρότεινα αυτό στον Επίτροπο κ. Potočnik κατά την πρώτη του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου μας και εκείνος έδειξε ενδιαφέρον για την πρόταση και
υποσχέθηκε να την μελετήσει. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την Επιτροπή να λάβει σημαντικά μέτρα σχετικά με το θέμα
από αυτή την άποψη.

Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μία πρωτοβουλία αυτού του τύπου θα ήταν επίσης σύμφωνη με το άρθρο
III-282 του νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο κάνει λόγο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του
αθλητισμού, την προώθηση της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών στους αγώνες και για την προστασία της ηθικής
και σωματικής ακεραιότητας των αθλητών μας.

Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, ο ίδιος ο αθλητισμός δεν
διαθέτει επαρκείς πόρους για να επιλύσει το πρόβλημα του ντόπινγκ. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται η συμμετοχή
όλων μας σε αυτό το σημαντικό έργο. Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα του αθλητισμού πρέπει
να στηρίζουν ενεργά αξίες οι οποίες είναι σωστές και υγιείς, από τη βάση έως διεθνείς αθλητικές οργανώσεις και
επίσημες υπηρεσίες διοργάνωσης αγώνων σε διάφορες χώρες.

Το έργο αυτό δεν περιορίζεται στην ήπειρό μας: πρόκειται για παγκόσμιο καθήκον. Προφανώς, ως Ευρωπαίοι,
επιθυμούμε να διασφαλίσουμε πρωτίστως ότι έχουμε διευθετήσει τα του οίκου μας, καθώς είναι δύσκολο και εντελώς
αναξιόπιστο να διδάσκουμε άλλους, χωρίς να εναρμονιζόμαστε οι ίδιοι με τους συμφωνηθέντες κανόνες. Ο ρόλος
και οι δράσεις των κρατών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτελεσματική πρόληψη της παράνομης παρασκευής,
εισαγωγών, εξαγωγών και διάδοσης απαγορευμένων ουσιών. Η νομοθετική συνεργασία για την πρόληψη της
διάδοσης απαγορευμένων ουσιών και για τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των αρχών είναι τρόποι αποτελεσματικής
επίλυσης και πρόληψης του προβλήματος του ντόπινγκ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (WADA) συντονίζει και αναπτύσσει την καταπολέμηση του ντόπινγκ
διεθνώς. Το διεθνές ολυμπιακό κίνημα συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση του WADA, αλλά ο ρόλος των κρατών δεν
είναι ιδιαίτερα ενεργός. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μπορούν να καταβάλλουν συνδυασμένες προσπάθειες για
την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας όσον αφορά τη συμβολή των διαφόρων χωρών στο έργο του WADA,
δημιουργώντας έτσι ευνοϊκότερους όρους για την αποτελεσματική λειτουργία του. Η ΕΕ δεν πρέπει να δημιουργήσει
δικό της οργανισμό κατά του ντόπινγκ: πρέπει να προσχωρήσει στη Σύμβαση κατά του ντόπινγκ του Συμβουλίου
της Ευρώπης και, έτσι, να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες καταπολέμησης του ντόπινγκ σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, η Unesco εκπονεί παγκόσμια σύμβαση κατά του ντόπινγκ. Η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί στενά την
εκπόνηση της σύμβασης και να συντονίσει τις απόψεις των κρατών μελών. Με αυξανόμενες αρμοδιότητες στον
τομέα του αθλητισμού, δηλαδή με το Σύνταγμα, το οποίο θα παράσχει τη μελλοντική νομική βάση, η ΕΕ πρέπει να
συμμετάσχει ενεργά στην εκπλήρωση, την προώθηση και τη στήριξη των υποχρεώσεων βάσει της εν λόγω μελλοντικής
συμφωνίας.

14-04-2005Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL4



Θέματα που αφορούν το ντόπινγκ κατέχουν συχνά επιφανή θέση στα αθλητικά νέα των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο,
πρέπει να διατηρηθεί εδώ μια αίσθηση αναλογίας. Όπως σε άλλους τομείς της κοινωνίας, έτσι και στον αθλητισμό
υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που δεν ακολουθούν τους κανόνες που ισχύουν για όλους. Ωστόσο, η
ΕΕ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει έναν υγιή πολιτισμό αθλητισμού και σωματικής άσκησης. Εξάλλου,
πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι κάτι θετικό: προάγει την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα κινείται, φυσικά, προς
τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι είδαμε, στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, έναν ορισμένο αριθμό αθλητών
–στην πραγματικότητα ελάχιστους σε σύγκριση με τις χιλιάδες των αγωνιζομένων που συμμετείχαν– να
συλλαμβάνονται, επειδή είχαν πάρει κάποιες δόσεις απαγορευμένων ουσιών. Επρόκειτο κυρίως για δόσεις παλαιών
αναβολικών προϊόντων και όχι ιδιαίτερα για νέα παρασκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν σήμερα.

Είναι σαφές ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε στάση προάσπισης της δημόσιας υγείας των
αθλητών μας, επίλεκτων αθλητών, επαγγελματιών αθλητών. όμως, σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μία αντίφαση, όπως
είδαμε πρόσφατα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ, που επιτελεί εξαιρετικά σπουδαίο έργο, αποφάσισε
πρόσφατα, σε ό,τι αφορά κυρίως τα κορτικοστεροειδή, ότι θα γίνονται έλεγχοι και ότι θα γίνεται αποδεκτό ένα
ορισμένο επίπεδο –νομίζω ότι είναι το 30%– κορτικοστεροειδών στα δείγματα που θα λαμβάνονται. Άρα, εδώ
εκείνοι παίρνουν θέση ενάντια στο ιατρικό σώμα, θέση που στην ουσία αποδέχεται μία ορισμένη δόση. Τούτο μας
θυμίζει, και ασφαλώς θυμίζει σε εμένα, ότι σε ό,τι αφορά τον αιματοκρίτη στον κόσμο της επαγγελματικής
ποδηλασίας, γίνεται αποδεκτό ένα επίπεδο κατώτερο ή ίσο προς 50% αλλά όχι υψηλότερο.

Ένα αίτημα λείπει από το ψήφισμά μας. Αυτό το αίτημα θα είναι δαπανηρό, αλλά είναι ουσιαστικό: πρέπει να
εξασφαλίσουμε μόνιμη και ανεξάρτητη ιατρική παρακολούθηση των αθλητών. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί
κανείς να δει, όποια και αν είναι η ηλικία του αθλητή και το άθλημα στο οποίο επιδίδεται, πώς φροντίζουν τον εαυτό
τους οι αθλητές καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκκινώντας από το επίπεδο μηδέν –διότι έχουν και
οι αθλητές το δικαίωμα να φροντίζουν τον εαυτό τους– καθώς και ποια είναι τα νόμιμα ή δυστυχώς παράνομα
φάρμακα που ενδεχομένως έχουν πάρει αυτοί. Εάν δεν διαθέτουμε ένα εργαλείο τέτοιου τύπου στο πεδίο της χρήσης
απαγορευμένων ουσιών, τότε όλα όσα είπαμε προηγουμένως δεν θα χρησιμεύσουν και σε πολλά, ενόσω δεν θα
υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη και σε βάθος χρόνου ιατρική παρακολούθηση.

Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η αιτία που γεννάει το μεγάλο πρόβλημα της
χρήσης απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό είναι η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού μέσα στον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής, η οποία έχει ως σκοπό την αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, η
παραδοχή, με άλλα λόγια, ότι ο αθλητής μπορεί να είναι επαγγελματίας, άρα να υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός.

Όταν η αθλητική ομάδα είναι επιχείρηση, η νίκη πάση θυσία γίνεται για τον αθλητή και την ομάδα αυτό που ζητεί
η αγορά για τη διαφήμιση και πώληση των προϊόντων των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή την αύξηση των κερδών
τους. Τα παιδιά και οι νέοι γίνονται αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης. Είναι χαρακτηριστική η μεγάλη γκάμα των
φαρμακευτικών σκευασμάτων στα σούπερ-μάρκετ, όπου διατίθενται ελεύθερα και δηλητηριάζουν κάθε ηθική αξία
του αθλητισμού, αλλά έχουν και ιδιαίτερα σοβαρές, οδυνηρές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την πνευματική και σωματική
υγεία των νέων.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ιδιαίτερα την υποκρισία που υπάρχει στους διεθνείς οργανισμούς και στις σχέσεις
τους με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, έτσι ώστε πολλές δεκάδες φαρμακευτικών ουσιών να μην είναι
απαγορευμένες και να επιτρέπεται η χρήση τους στον αθλητισμό.

Κατά την άποψή μας, ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να μπει στη λογική του κέρδους. Χρειάζεται
αλλαγή της πολιτικής στον αθλητισμό. Να καταργηθεί κάθε μορφή επαγγελματισμού, να κοπεί κάθε δεσμός που
συνδέει τους επιχειρηματίες με τον αθλητισμό, να ενισχυθεί ο μαζικός ερασιτεχνικός αθλητισμός.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω το εξής: όσο συνεχίζεται αυτή η γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική, που καθορίζεται με
κίνητρο το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, οι επιπτώσεις θα είναι οδυνηρές σε ό,τι αφορά τη
νεολαία και τον αθλητισμό.

Czarnecki, Ryszard (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την Επιτροπή Πολιτισμού και
Παιδείας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας κατέδειξαν ότι το ντόπινγκ στον αθλητισμό αποτελεί υπαρκτή απειλή.
Ωστόσο, ο μόνος λόγος για τον εντοπισμό τόσων περιπτώσεων ντόπινγκ στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες
είναι ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, υπό την ηγεσία του νέου προέδρου της, Jacques Rogge, ανέλαβε επιτέλους
αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Η πολιτική βούληση διαδραματίζει συχνά σημαντικό
ρόλο σε τέτοια θέματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ συγκάλυψε υποθέσεις ντόπινγκ που
αφορούσαν αγωνιζόμενους, ιδίως αθλητές της, και ότι συνέχισε να το πράττει μέχρι πρόσφατα. Δεν πρέπει να έχουμε
ψευδαισθήσεις για το γεγονός ότι η καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν συνεπάγεται μόνο ματαίωση των φιλοδοξιών
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ορισμένων αγωνιζόμενων, προπονητών και διοργανωτών εκστρατειών αλλά και κήρυξη πολέμου κατά της τεράστιας
βιομηχανίας ναρκωτικών καθώς και κατά ισχυρών και επαρκώς χρηματοδοτούμενων ομάδων συμφερόντων.
Στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε σε αυτόν τον αγώνα περιλαμβάνουν αυστηρές ποινές, π.χ. επιβολή
άμεσης και διά βίου απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες, σαφείς κανόνες που θα διασφαλίσουν ότι κανείς δεν είναι
«πιο ίσος» από κανέναν και νέες μεθόδους ανίχνευσης τεχνικών ντόπινγκ, οι οποίες τελειοποιούνται συνεχώς, όπως
επεσήμαναν προηγούμενοι ομιλητές. Όπως η πολιτική, έτσι και ο αθλητισμός θα είναι πάντα ένας βρώμικος χώρος,
αλλά έχει αναμφίβολα περιθώρια εξυγίανσης. Αυτό είναι το σκεπτικό της πρότασης ψηφίσματος και θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συντάκτες, οι οποίοι φρόντισαν για αυτό.

Schmitt, Pál (PPE-DE). – (HU) Το Σύνταγμα της ΕΕ αναφέρεται στον αθλητισμό ως σημαντικό εκπαιδευτικό
εργαλείο αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Το ντόπινγκ θέτει
σε κίνδυνο την ίδια την ουσία του αθλητισμού, καθώς παραβιάζει την αρχή της ισότητας ευκαιριών και το πνεύμα
του ευ αγωνίζεσθαι· οι επιδόσεις δεν αντανακλούν πλέον την ποσότητα και την ποιότητα της καταβληθείσας
προσπάθειας. Το ντόπινγκ είναι επικίνδυνο για τους ίδιους τους αγωνιζόμενους· η βιβλιογραφία αναφέρει πολλές
εκατοντάδες μοιραία περιστατικά. Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΔΟΕ κ. Samaranch, το ντόπινγκ είναι ο
θάνατος του αθλητισμού. Επικίνδυνες ουσίες βελτίωσης επιδόσεων έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στον τομέα
του αθλητισμού αναψυχής και των γυμναστηρίων. Η παρασκευή, η εμπορία και η κατανάλωση αυτών των ουσιών
γίνονται σήμερα σε μαζική κλίμακα· εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται και διατρέχουν κίνδυνο.

Διεθνώς, η μάχη κατά του ντόπινγκ διεξάγεται σε τρία επίπεδα: 1) πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση· 2) εξετάσεις
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες με χρήση των τελευταίων μεθόδων που προσφέρει η επιστήμη· 3)
επιβολή ποινών ή κυρώσεων αρκετά αυστηρών, ώστε να είναι αποτρεπτικές. Η ΕΕ μπορεί να συμμετέχει στις πρώτες
δύο πτυχές αυτής της ευρείας, συντονισμένης προσπάθειας καταπολέμησης του ντόπινγκ, δεδομένου ότι η τιμωρία
του εγκλήματος δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη εγκρίνει νομοθεσία που
επιβάλλει αυστηρές ποινές για ντόπινγκ, παρόμοιες με αυτές για τη χρήση ναρκωτικών.

Από την πλευρά μου, συνιστώ και εγώ να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στην εξυγίανση ή, αν προτιμάτε, στη διάσωση
του αθλητισμού. Ας αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το μήνυμα του Συντάγματος και ας συνεργαστούμε πιο στενά
από ό,τι μέχρι σήμερα με τον WADA. Προς το παρόν, μόνο 12 από τις 25 χώρες της ΕΕ διαθέτουν πιστοποιημένα
εργαστήρια. Ας βοηθήσουμε και τις άλλες 13 χώρες να αποκτήσουν αυτές τις πολύτιμες τεχνικές εγκαταστάσεις.
Ας δημιουργήσουμε ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό δίκτυο εξετάσεων για να διευκολύνουμε τη στενή συνεργασία όχι
μόνο στον τομέα των εξετάσεων αλλά και της έρευνας στις αθλητικές επιστήμες. Ας μην ξεχνάμε ότι η αθλητική
επιστήμη μελετά ήδη εντατικά μία νέα μορφή ντόπινγκ η οποία μπορεί να αποδειχτεί ακόμα πιο επικίνδυνη από τις
προηγούμενες, συγκεκριμένα το γενετικό ντόπινγκ. Συνιστώ επίσης να δημιουργήσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε παρασκευή, εμπορία ή
κατανάλωση απαγορευμένων ουσιών υποπέσει στην αντίληψή τους.

Prets (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα αναφερθεί –σε
ψηφίσματα και συμπεράσματα του Συμβουλίου, στην έκθεση του Ελσίνκι για τον αθλητισμό, στην έκθεση της
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σε ακροάσεις κ.ο.κ.– στο πρόβλημα της χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
Απαίτησε, αλλά και πρότεινε διάφορα μέτρα για την καταπολέμησή του. Γεγονός, όμως, είναι ότι η χρήση
απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Η φαρμακευτική βιομηχανία παράγει
σκευάσματα τα οποία διαρκώς βελτιώνει, με αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερη η ανίχνευσή τους, και τα προσφέρει
σε μεγάλη ποικιλία στην αγορά, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους από μία συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα
συμφερόντων. Όσοι αντιτίθενται σε αυτήν την εξέλιξη πρέπει να αντιπαρατάξουν ενισχυμένες μεθόδους ανίχνευσης.

Ζητώ, λοιπόν, από την Επιτροπή να καταστήσει τη διερεύνηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών προτεραιότητα
στις ερευνητικές εργασίες του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και να διαθέσει για τον σκοπό αυτό
πρόσθετη χρηματοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα ανοίξει νέες δυνατότητες και για τον αθλητισμό, οπότε
ευελπιστώ ότι, υπερψηφίζοντας το Σύνταγμα, θα εκμεταλλευθούμε και αυτές τις ευκαιρίες. Ο αθλητισμός επιτελεί
σημαντικό κοινωνικό έργο· δεν πρέπει να περιέλθει σε δυσμένεια λόγω της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και του
ρατσισμού, που δυσφημούν την προσπάθεια χιλιάδων έντιμων αθλητών.

Martin, Hans-Peter (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όλοι όσοι συμμετείχαν μέχρι στιγμής σε αυτή την αποκαλούμενη
συζήτηση με την ανάγνωση κειμένων εξέφρασαν την οξύτατη αντίθεσή τους στη χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό: εκείνοι οι οποίοι –εν
μέρει με την πεποίθηση ότι η χρήση απαγορευμένων ουσιών μπορεί να τους οδηγήσει στην επιτυχία– την αποδέχονται
και εθελοτυφλούν και εκείνοι οι οποίοι την απορρίπτουν. Εξυπακούεται ότι εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία.
Φρονώ ότι κάθε περίπτωση χρήσης απαγορευμένων ουσιών αποτελεί πλήγμα στην καρδιά, θα λέγαμε, εκείνων που
ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, και ιδιαίτερα των νέων. Ο συνάδελφος από την Αριστερά ισχυρίστηκε ότι η χρήση
απαγορευμένων ουσιών συνδέεται άμεσα με τον καπιταλισμό και είναι άγνωστη στα ολοκληρωτικά κράτη· εγώ
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πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο. Η καθαρότητα του αθλητισμού καθίσταται σπουδαιότερη όσο δυσκολότερες είναι
οι οικονομικές συνθήκες και όσο περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι
αυτοαπασχολούμενοι. Υπάρχει, λοιπόν, μία ευκαιρία να θέσουμε πραγματικά τέλος στη χρήση απαγορευμένων
ουσιών.

Όσον αφορά το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, ωστόσο, θα με χαροποιούσε να επικεντρωθείτε και στο
ποδόσφαιρο. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα εδώ: αληθεύει ότι η G 14 –η ένωση που ελέγχει συγκεκριμένα
το Κύπελλο Πρωταθλητριών– απαγορεύει τους ελέγχους για χρήση απαγορευμένων ουσιών; Αληθεύει ότι ιδίως οι
ομάδες νέων αποφεύγουν τους ελέγχους για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών; Δεν μπορώ παρά να σας προτρέψω
να διασφαλίσετε διαφάνεια σε αυτούς τους τομείς.

Beazley (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή, κρίνοντας τουλάχιστον από τη μεγάλη πλειοψηφία
των παρεμβάσεων, ήταν πολύ σημαντική. Το όλο θέμα του ντόπινγκ στον αθλητισμό συγκέντρωσε πρόσφατα πολύ
μεγαλύτερη προσοχή, κάτι το οποίο είναι σημαντικό.

Οι ενστάσεις για το ντόπινγκ είναι τριών ειδών. Καταρχάς, διαστρεβλώνει την ίδια τη φύση του αθλητισμού. Εκείνοι
οι οποίοι αποκτούν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των συναθλητών τους, απλώς καταστρέφουν τον όλο σκοπό
του αθλητισμού. Κατά δεύτερον, όπως γνωρίζουμε, καταστρέφει την υγεία των αθλητών. Κατά τρίτον, πιστεύω ότι
καταστρέφει την κοινωνία, διότι ενσταλάζει την έννοια ότι η νίκη με κάθε κόστος είναι ο μοναδικός σκοπός. Οι
συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη και πλεονεκτήματα που μπορούν να υπάρξουν
τώρα, κάτι που καθιστά το θέμα αυτό ακόμη πιο δύσκολο.

Είναι παρόντες οι συνάδελφοι οι οποίοι διαθέτουν ολυμπιακή εμπειρία και νομίζω ότι τρία κράτη μέλη διεκδικούν
την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Πιστεύει ο κ. Επίτροπος ότι μπορεί να είναι ενδεδειγμένο, ακόμα και πριν
από την επικύρωση του Συντάγματος, να εγκρίνει το Συμβούλιο ένα κοινό ψήφισμα, το οποίο να μην καταδικάζει
μόνο το ντόπινγκ στον αθλητισμό αλλά να αναφέρει ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν οι μεμονωμένες κυβερνήσεις
που επιθυμούν ιδιαίτερα να διεκδικήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες;

Η τελευταία παρατήρησή μου αφορά το ζήτημα της νίκης με κάθε κόστος. Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα συμβάντα
στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η περίπτωση του αθλητή μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος ήταν
πιθανό να νικήσει, αλλά τον εμπόδισε κάποιος από τους θεατές που απλώς έτρεξε και τον σταμάτησε. Έλαβε ειδικό
έπαθλο σε αναγνώριση του γεγονότος ότι συνέχισε τον αγώνα, παρόλο που ήταν απολύτως σαφές ότι είχε χαθεί
κάθε ελπίδα να κερδίσει.

Μου φαίνεται ότι αν θέλουμε να απευθυνθούμε στους νέους και στην κοινωνία συνολικά, πρέπει να επιστρέψουμε
στον βασικό σκοπό του αθλητισμού. Το ντόπινγκ είναι μάστιγα, την οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις των βουλευτών.
Είστε σαφώς πολύ αποφασισμένοι, όπως και εμείς, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για μια αποτελεσματική εκστρατεία
κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Όπως επισημάνθηκε, το ντόπινγκ επηρεάζει σε βάθος τις κοινωνίες μας, όχι
μόνο τη νεολαία. Η Επιτροπή θα διαθέτει μία σαφή νομική βάση όταν θα τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα. Εν τω μεταξύ,
θα εξακολουθήσουμε να αναλαμβάνουμε την απαραίτητη δράση, ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος.

Το Κοινοβούλιο σωστά επεσήμανε μια σειρά επιπέδων στα οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Η Επιτροπή
πιστεύει ότι η πρόληψη αποτελεί σημαντική πτυχή της προσπάθειάς μας. Οι ενέργειές μας πρέπει, συνεπώς, να
επικεντρωθούν στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ενημέρωση. Ο Επίτροπος κ. Figeľ είναι αποφασισμένος να
προωθήσει το θέμα εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών μέσων και της προετοιμασίας για τη θέση σε ισχύ του
Συντάγματος.

Στρέφομαι τώρα σε ορισμένα ειδικά ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Καταρχάς, όσον αφορά τις σχέσεις με τις
ομοσπονδίες και τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ, WADA, ο κ. Figeľ είναι πρόθυμος να αναπτύξει
τέτοιες σχέσεις και έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων για τον σκοπό αυτό.

Όσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του WADA, θα ήθελα να επισημάνω ότι χρηματοδοτούμε τον
WADA κατά περίπτωση μέσω προγραμμάτων. Δεν χρηματοδοτούμε τη δομή του WADA λόγω ορισμένων
προβλημάτων, τα οποία όλοι γνωρίζουμε.

Όσον αφορά την έρευνα, όπως ανέφερα, οι Επίτροποι κκ. Figeľ και Potočnik συνεργάζονται και μπορούμε να
ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα ως προς αυτό.

Όσον αφορά το θέμα που τέθηκε σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, θέλω να σας υπενθυμίσω την ύπαρξη του σχεδίου
υποστήριξης του 1999. Η θέση σε ισχύ του Συντάγματος θα μας παράσχει μια πιο στέρεη βάση για να προχωρήσουμε.
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Τέθηκε το θέμα των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό. Ο Επίτροπος κ. Figeľ έχει δεσμευτεί ως προς την πτυχή αυτή
και την λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη. Πηγή έμπνευσής μας είναι η έκθεση Fraisse, την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο
το 2003.

Τέθηκε το θέμα της Σύμβασης της Unesco για το ντόπινγκ. Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του οργανισμού
αυτού και θα εξακολουθήσει να το κάνει στο μέλλον. Σημείωσα επίσης την πρόταση του κ. Beazley και θα την
διαβιβάσω στον κ. Figeľ.

Η Επιτροπή χαιρετίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών
(ντόπινγκ) στον αθλητισμό. Η Επιτροπή δραστηριοποιείται έντονα και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό
τα τελευταία έξι χρόνια, όπως επεσήμανα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας, με την υποστήριξη των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα του
Κοινοβουλίου θα βοηθήσει την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο και τη δράση της κατά του ντόπινγκ, σε συνεργασία
με το Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή δεν έχει καμία αντίρρηση επί των τροπολογιών 1 και 2. Η τροπολογία 2, συγκεκριμένα, μπορεί να
συμβάλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Πρόεδρος.  Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00.

4. Πολιτιστική ποικιλομορφία

Πρόεδρος.  Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (O-0037/2005 - B6-0169/2005) του
βουλευτή κ. Σηφουνάκη προς την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο συμβάσεως της UNESCO - πολιτιστική πολυμορφία.

Σηφουνάκης (PSE), εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα
προφορική ερώτηση της Επιτροπής Πολιτισμού καθώς και η ακόλουθη πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο
της σύμβασης της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία αποτελεί απόρροια του έντονου ενδιαφέροντος που
υπάρχει στην επιτροπή μας σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο σημαντικό αυτό συμβατικό
κείμενο.

Το σχέδιο σύμβασης της UNESCO έρχεται ως συνέχεια της Οικουμενικής Διακήρυξης της UNESCO του Νοεμβρίου
του 2002 για την πολιτιστική πολυμορφία, η οποία αποτέλεσε ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της διεθνούς
συνεργασίας, αλλά απεδείχθη ανεπαρκής για τις απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτιστική πολυμορφία, λόγω
της έντονης παγκοσμιοποίησης της αγοράς των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η σύμβαση της UNESCO έχει ως στόχο την προάσπιση και την προαγωγή της πολυμορφίας του πολιτιστικού
περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης, μέσω κατάλληλων μέτρων και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της
ανάπτυξης πολιτιστικών πολιτικών, καθώς επίσης και στην ενθάρρυνση των ευρύτερων διεθνών πολιτιστικών
ανταλλαγών.

Η σύμβαση αυτή πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει ένα εργαλείο διεθνούς συνεργασίας προς όφελος της
πολιτιστικής ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι το σχέδιο της σύμβασης σηματοδοτεί μια σημαντική προσπάθεια για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πολιτιστική πολυμορφία από την παγκοσμιοποίηση και τη
διεθνή εμπορική πολιτική. Ελπίδα όλων μας είναι να αποτελέσει ένα δεσμευτικό μέσο καθορισμού προδιαγραφών
για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Αυτό αποτελεί μονόδρομο για την Ευρώπη δεδομένης της κυριαρχίας σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές, π.χ. των
αμερικανικών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Υπενθυμίζω απλώς ότι οι αμερικανικές παραγωγές
αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 60% και 90% των αγορών οπτικοακουστικού υλικού των κρατών μελών της ΕΕ,
ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μερίδιο της αμερικανικής αγοράς ανέρχεται μόλις σε ποσοστό της τάξης του 1-2%.

Σε αυτό όμως το πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες ενός περιορισμένου αριθμού μη ευρωπαϊκών κρατών –του
αγγλόφωνου κυρίως κόσμου – που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της προτεινόμενης σύμβαση της UNESCO.
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αντισταθούμε στις πιέσεις αυτών των λίγων αλλά ισχυρών κρατών, έτσι ώστε το
τελικό κείμενο της σύμβασης να ορίζει σαφώς το δικαίωμα των συμβαλλόμενων κρατών μελών να αναπτύσσουν,
να διατηρούν και να εφαρμόζουν πολιτικές και νομοθεσίες που αποσκοπούν στην προαγωγή και προστασία της
πολιτιστικής πολυμορφίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Έχει ζωτική σημασία να αντιμετωπιστούν
επιτυχώς όλες οι προσπάθειες για καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακύρωση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων αυτών μέσω
της εν λόγω σύμβασης.
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Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη και μέσα στην Ένωση διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντονίσουν τις θέσεις τους, τόσο μεταξύ
τους όσο και με την Κοινότητα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οποιαδήποτε έλλειψη ενότητας θα υπονομεύσει
τη θέση και την αξιοπιστία της Ένωσης στις διαπραγματεύσεις.

Για τον λόγο αυτό, επιμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
και σύναψης της εν λόγω σύμβασης, δεν πρέπει να πράξουν τίποτα το οποίο να πλήττει την πολιτιστική πολυμορφία
ή να υπονομεύει την ικανότητα των κυβερνήσεων να στηρίζουν την πολιτιστική πολυμορφία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα συνεπώς της σχέσης μεταξύ του διεθνούς εμπορικού δικαίου και της μελλοντικής
σύμβασης της UNESCO αποτελεί κομβική πτυχή που θα πρέπει να προσεγγίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τύχει μικρότερης προτεραιότητας.

Πιστεύουμε επίσης ότι η σύμβαση πρέπει να αναγνωρίζει τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών,
και ιδιαίτερα των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων, στην προσπάθεια προάσπισης, υποστήριξης και ανάπτυξης
της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δεδομένης της συνεχούς παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
διαπραγματεύσεις και λαμβανομένου υπόψη του έντονου ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
με την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και του θεσμικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του να ενημερώνεται
αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης διεθνών συμφωνιών,

· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί
σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων,

· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ερωτά πότε ακριβώς προβλέπεται να είναι το κείμενο έτοιμο προκειμένου να εγκριθεί
από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO, τον Οκτώβριο του 2005 στο Παρίσι;

Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ενημερώσει αναλυτικά σχετικά με τις διαφορετικές θέσεις που έχουν διαμορφωθεί
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων;

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για την ερώτηση, η οποία
μου επιτρέπει να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξ ονόματος του Επιτρόπου κ. Figeľ, για το στάδιο στο
οποίο βρίσκονται οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μία σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία.

Αυτό απορρέει από το αίτημα του Κοινοβουλίου να τηρείται ενήμερο για τις σχετικές συζητήσεις στο πλαίσιο της
Unesco. Η προφορική ερώτηση και η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Unesco απορρέει από την έκθεση του
Κοινοβουλίου και το ψήφισμα σχετικά με τη διασφάλιση και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και τον
ρόλο της ευρωπαϊκής περιφέρειας και των διεθνών οργανισμών, όπως της Unesco και του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως εγκρίθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2003 και στις 14 Ιανουαρίου 2004 αντίστοιχα με εισηγήτρια την κ. Christa
Prets.

Και τα δύο κείμενα καλούσαν την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα την Επιτροπή
Πολιτισμού και Παιδείας, για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Unesco. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε
θετικά στην πρόσκληση.

Σύμφωνα με το προσωρινό χρονοδιάγραμμα της Unesco για τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σύμβαση,
τον Σεπτέμβριο του 2004 ξεκίνησαν οι διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, ενώ οι διαπραγματεύσεις επί της ουσίας
ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2004, με την πρώτη συνεδρίαση της Συντακτικής Ομάδας. Μερικές εβδομάδες μετά
τη συνεδρίαση της Συντακτικής Ομάδας, η Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόσκληση του Κοινοβουλίου να συμμετάσχει
σε μία μικρής διάρκειας ακρόαση για τις διαπραγματεύσεις της Unesco. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε
στις 25 Ιανουαρίου 2005 με μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, προεδρεύοντος του κ. Schmitt. Αποτέλεσε το
έναυσμα ουσιαστικής συζήτησης με την Επιτροπή και την Προεδρία του Λουξεμβούργου για την υφιστάμενη
διαπραγματευτική διαδικασία. Η Επιτροπή είναι διαθέσιμη να λάβει μέρος σε παρόμοιες συνεδριάσεις στο μέλλον.
Η Επιτροπή Πολιτισμού έχει ήδη προβλέψει μία τέτοια συνεδρίαση αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά στην Unesco. Από την άποψη της ΕΕ, η τελευταία σύνοδος
διαπραγματεύσεων, τον Φεβρουάριο, πραγματοποιήθηκε σε καλό πνεύμα συνεργασίας, με βάση έναν κώδικα
συμπεριφοράς που ενέκρινε η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER) στις 27 Ιανουαρίου 2005. Η σύμπνοια
της εκπροσώπησης της ΕΕ τηρήθηκε αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια της συνόδου με βάση κοινές θέσεις οι οποίες
διαμορφώθηκαν σε πολυάριθμες κοινοτικές συναντήσεις συντονισμού.

Μιλώντας με μια φωνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη συζήτηση και μείζονα εταίρο
στις διαπραγματεύσεις. Η ιδιότητα του παρατηρητή που έχει η Επιτροπή στην Unesco επιφέρει πολλούς περιορισμούς

9Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL14-04-2005



που θέτουν όρια στη διαπραγματευτική της ικανότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, συνεπώς, καταθέσει αίτηση για
να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η ιδιότητα του πλήρους συμμετέχοντος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και
αυτό θα συζητηθεί στην Unesco τον Απρίλιο.

Παρόλο που η σύνοδος του Φεβρουαρίου δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ένα νέο ενοποιημένο σχέδιο σύμβασης, το
συνολικό αποτέλεσμα αυτής της συνόδου διαπραγματεύσεων επί της ουσίας είναι θετικό όσον αφορά τις προσδοκίες
και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γενική τάση που απορρέει από τις συζητήσεις στην ολομέλεια είναι
σύμφωνη με τις κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνάρθρωσης με άλλα θεσμικά
όργανα.

Η σύνοδος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Unesco τον Απρίλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη σύγκληση μιας
νέας διακυβερνητικής συνόδου διαπραγματεύσεων, η οποία έχει προσωρινά προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου έως
τις 4 Ιουνίου 2005. Θα συζητηθεί επίσης η αίτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για ενισχυμένο καθεστώς στις
παρούσες διαπραγματεύσεις.

Τα κύρια επόμενα βήματα στο προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις στην Unesco είναι τα εξής.
Το Εαρινό Εκτελεστικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 18-28 Απριλίου 2005. Ειδικότερα, στη σύνοδο αυτή
θα συζητηθεί η αίτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για ενισχυμένο καθεστώς στην Unesco, για τον σκοπό των
υφιστάμενων διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σύμβαση. Η επόμενη σύνοδος των διακυβερνητικών
διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2005, ενώ το Φθινοπωρινό Εκτελεστικό
Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 13-29 Σεπτεμβρίου 2005. Τέλος, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 3-21
Οκτωβρίου 2005, οπότε, με βάση το προσωρινό χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να εγκριθεί η σύμβαση για την
πολιτιστική πολυμορφία.

Εξ ονόματος του Επιτρόπου κ. Figeľ, θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, και ιδιαίτερα την Επιτροπή Πολιτισμού,
για την έγκαιρη και ενεργό συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις της Unesco, και για τη γενικότερη υποστήριξή
της προς την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Hieronymi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επειδή
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινότητα οικονομιών και αξιών, διεκδικούμε –και στις Συνθήκες το έχουμε μέχρι στιγμής
διασφαλίσει– όχι μόνον μία λειτουργούσα εσωτερική αγορά αλλά ταυτόχρονα και ισότιμα τη διασφάλιση της
πολιτιστικής πολυμορφίας.

Η διασφάλιση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στρέφεται κατά των κρατών μελών, αλλά
αντίθετα σημαίνει τη διασφάλιση της πολιτιστικής ταυτότητας στο εσωτερικό τους. Αλλά μόνο από κοινού –στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO– μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή την πολιτιστική πολυμορφία
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καλούμε, ενόψει των διαπραγματεύσεων, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθούν σε τρία
βασικά αιτήματα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις στην UNESCO θα πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως, πριν από
τους επόμενους γύρους διαπραγματεύσεων για το διεθνές εμπορικό δίκαιο στο πλαίσιο του ΠΟΕ και της Γενικής
Συμφωνίας Εμπορίου Υπηρεσιών. Ο Οκτώβριος του 2005 είναι καθοριστικός, διότι υστερούμε ως προς το εμπορικό
δίκαιο και υπάρχει κίνδυνος να εγκριθεί με μεγάλη καθυστέρηση ένα νομικό μέσο της UNESCO.

Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό νομικό μέσο. Αποτελεσματικό σημαίνει ότι θα διασφαλίζει όντως την
ισοτιμία, την ισότητα των νομικών μέσων για το οικονομικό και το πολιτιστικό δίκαιο.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την πολιτιστική πολυμορφία στη δική της νομοθεσία,
δηλαδή να μην την υποτάξει στο οικονομικό δίκαιο στην οδηγία για τις υπηρεσίες αλλά να εξαιρέσει τις
οπτικοακουστικές υπηρεσίες από το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες, αν θέλει να διατηρήσει την αξιοπιστία της
και τη διαπραγματευτική της ικανότητα έναντι της UNESCO.

(Χειροκροτήματα)

Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στις 16 Νοεμβρίου 2004 το Συμβούλιο
έδωσε στην Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευθεί τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της
πολυμορφίας του πολιτιστικού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Για τη σύμβαση αυτή εκφράστηκε
θετικά και το Κοινοβούλιο στη δική μου έκθεση πρωτοβουλίας.

Όπως ανέφερε ήδη η κ. Hieronymi, στην UNESCO βρίσκονται σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις
για τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
πρέπει να έχουν καταρτιστεί και ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να γνωστοποιήσει τη
θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει να επηρεάσει τις καταστάσεις.
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Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι κάθε κράτος πρέπει να έχει το δικαίωμα να διατηρεί, να εισάγει και να βελτιώνει
πολιτικές και ρυθμίσεις για την προστασία και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας
των μέσων ενημέρωσης. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία υπαγωγή σε άλλες διεθνείς συμφωνίες και οπωσδήποτε όχι
στις συμφωνίες του ΠΟΕ. Η σύμβαση πρέπει να προβλέπει έναν απλό, ενιαίο και δεσμευτικό μηχανισμό διευθέτησης
των διαφορών, ώστε να αναπτυχθεί νομολογία για την πολιτιστική πολυμορφία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να
προετοιμάσει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό μεταξύ των 25 κρατών μελών. Στις πρώτες διακρατικές συνεδριάσεις
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παρίσι, η ΕΕ δεν μιλούσε ακόμη
με ενιαία φωνή. Μεταξύ των υποστηρικτών ήταν η Γαλλία, μεταξύ των ουδετέρων η Φινλανδία και μεταξύ των
διαφωνούντων η Αγγλία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες.

Τώρα που η Επιτροπή εκφράζεται μόνο μέσω της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία
νέα και άγνωστη έως σήμερα κατάσταση που δίνει την εντύπωση ότι η ΕΕ δεν εκπροσωπείται. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να καλέσω ξανά τους αντιπροσώπους να επανεξετάσουν με προσοχή τη στρατηγική τους προσέγγιση,
προκειμένου να αποφευχθούν ασυμφωνίες και αβεβαιότητες.

Ένα θετικό σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η Επιτροπή τάχθηκε κατά της υπαγωγής της σύμβασης της
UNESCO στους κανόνες του ΠΟΕ. Για να είναι η σύμβαση αποτελεσματική, χρειαζόμαστε ένα δεσμευτικό κείμενο
με εσωτερική συνοχή. Εννοώ ότι πρέπει να καταλήξουμε οπωσδήποτε σε συμφωνία στον επόμενο γύρο των
διαπραγματεύσεων –όπως ήδη αναφέρθηκε– πριν ολοκληρωθεί ο γύρος διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Οι ΗΠΑ
κατόρθωσαν ήδη να αποσταθεροποιήσουν εν μέρει τον Καναδά, μια χώρα που ανέκαθεν διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό
ρόλο στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενώ κατάφεραν παράλληλα να βρουν άλλους συμμάχους, όπως τη Νέα
Ζηλανδία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Ο πολιτισμός δεν πρέπει να υποτάσσεται σε οικονομικές επιταγές· αποτελεί αυτόνομη αγορά, η οποία χρειάζεται
τους δικούς της κανόνες για να μπορέσει να διατηρήσει και να αναπτύξει την πολυμορφία της. Την ευθύνη για αυτό
την έχουμε όλοι μας.

Drčar Murko, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SL) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αναγνώριση της
πολιτιστικής πολυμορφίας, η οποία στην πράξη σημαίνει συνύπαρξη ατόμων με διαφορετικές παραδόσεις, σημαίνει
επίσης σεβασμό των διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων. Σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας σημαίνει
να έχει κανείς την ευκαιρία να κατανοήσει άλλους ανθρώπους και να τους αποδεχτεί όπως είναι. Οι διαπολιτισμικές
σχέσεις μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδείς και να εμπλουτίζουν την κοινωνία με ένα ιδιαίτερο είδος προστιθέμενης
αξίας, ενώ παράλληλα μπορούν να αμβλύνουν τις εντάσεις των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτιστικής πολυμορφίας, πρέπει να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας για τις αρετές
τους και όχι για την καταγωγή τους. Αν η αρχή αυτή ριζώσει στην κοινωνία, θα αποτελέσει φυσικό φραγμό στους
διαχωρισμούς και τις διακρίσεις.

Έχει καταδειχθεί ότι οι φιλελεύθερες κοινωνίες με πολιτιστική πολυμορφία είναι και οι πιο επιτυχημένες οικονομικά.
Οι μορφές κοινωνίας που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα, παρά τους δύο παγκοσμίους πολέμους,
μπορούν να περιληφθούν στα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού.

Θεωρούσαμε παλαιότερα ότι αυτά τα επιτεύγματα δεν μπορούν πλέον να αμφισβητηθούν, αλλά κάναμε λάθος. Για
παράδειγμα, πώς εμφανίστηκαν ξαφνικά οι πλειονότητες από τη νομιμοποιημένη εθνική κάθαρση της δεκαετίας
του 1990, της πιο ωμής απόρριψης της πολιτιστικής πολυμορφίας;

Πολυάριθμα αλλά, ευτυχώς, μεμονωμένα περιστατικά καταδεικνύουν ότι τα λογικά κριτήρια μπορούν να
αντιστραφούν. Αν οι κοινωνίες αρχίσουν να ανέχονται λόγους γεμάτους μίσος, αν εξτρεμιστές πολιτικοί μπορούν
να μιλούν απαξιωτικά για άλλους πολιτισμούς ατιμωρητί, αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος έχει χαθεί. Η ευαισθησία
των πολιτών έχει μειωθεί και όσοι επικρίνουν τη μισαλλοδοξία απέναντι σε άλλους πολιτισμούς χαρακτηρίζονται
οι ίδιοι μισαλλόδοξοι.

Ίσως αναμέναμε, πράγματι, πολλά από το πολυπολιτισμικό πρότυπο και το εξιδανικεύσαμε, αλλά είναι πλέον σαφές
το εξής: παρά τις ατέλειές τους, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ισάξια εναλλακτική λύση για τους κανόνες ειρηνικής
συνύπαρξης ατόμων διαφορετικών πολιτισμών. Βήματα για την προώθηση των διεθνών πολιτισμικών ανταλλαγών
και του σχεδίου του εγγράφου της Unesco που εξετάζουμε σήμερα αποτελούν σημαντική συμβολή και συνιστούν
την κοινή πολιτική και οικονομική επένδυσή μας στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ.
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Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι η
πολιτική βάση αυτής της επιδιωκόμενης σύμβασης είναι η αντίληψη ότι η τέχνη και ο πολιτισμός έχουν διττό
χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, έχουμε να κάνουμε με εμπορεύματα, ωστόσο, η τέχνη και ο πολιτισμός δεν είναι
ποτέ μόνο εμπορεύματα· πάντοτε είναι και φορείς νοήματος, ταυτότητας και αισθητικής έκφρασης. Αυτός είναι ο
καθοριστικός λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να υπαχθούν στη λογική της αγοράς και της ελευθέρωσης. Αυτό
ισχύει για την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ισχύει κυρίως για την προστασία της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης, η οποία αποτελεί εγγύηση υψηλής ποιότητας και καυχάται ότι καθιστά προσιτό τον πολιτισμό
σε μεγάλο μέρος του κοινού. Η αντίληψη αυτή διακυβεύεται από την αμιγή λογική της αγοράς και της ελευθέρωσης.
Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατορθώσουμε να διασφαλίσουμε πολιτικά αυτή τη σύμβαση για
την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Θέλω και εγώ να τονίσω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να παραμείνουμε δυνατοί και ενωμένοι στο πλαίσιο αυτών
των διαπραγματεύσεων και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκφρασθούν με μία φωνή. Στο εσωτερικό, πρέπει να εξασφαλισθεί
η συμμετοχή του Κοινοβουλίου, μεταξύ των άλλων και στον ορισμό μιας σαφούς εντολής. Στο εξωτερικό, αυτό
που έχει καθοριστική σημασία είναι –όπως ήδη ειπώθηκε– να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαπραγματεύσεις με την
UNESCO, ώστε να μην καθυστερήσουμε στους γύρους διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και της GATS.

Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό νομικό μέσο για να μην υποτροπιάσουμε και υποταχθούμε, με την προστατευτική
συμφωνία μας, στη λογική της αγοράς. Αυτό που απαιτούμε από τον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να το προστατεύουμε
και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, η προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας πρέπει να
διατηρηθεί και στην οδηγία για τις υπηρεσίες και, για αυτόν τον λόγο, πρέπει τα αγαθά αυτά να εξαιρεθούν από
αυτήν.

Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η κ. Murko ορθά επεσήμανε στην ομιλία της
ότι η πολιτιστική πολυμορφία αποσκοπεί στην υπεράσπιση και στην προστασία των μειονοτήτων. Έπεται, σήμερα,
ότι όλοι οι πολιτισμοί στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι πολιτισμοί μειονοτήτων, ωστόσο οι αγορές δεν
αντανακλούν αυτήν την πραγματικότητα, και αυτή η διαφορά είναι η ρίζα του προβλήματος. Στον αντίποδα της
πολιτιστικής πολυμορφίας βρίσκονται η άγνοια αλλά και όσοι θεωρούν τον πολιτισμό εμπόρευμα καθώς και όσοι
υποστηρίζουν ότι τα διεθνή δίκτυα μέσων ενημέρωσης είναι απλώς πλατφόρμες «παραγωγής περιεχομένου».

Αυτή είναι η κρατούσα τάση στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και έχει γίνει εμφανής στην ΕΕ και σε διάφορες
κυβερνήσεις· παράδειγμα αποτελεί η πρόταση οδηγίας για την ελευθέρωση των υπηρεσιών. Γι’ αυτό, η παρούσα
συζήτηση είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή. Γνώμη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Πολιτισμού και
Παιδείας είναι ότι πρέπει να εξευρεθεί άλλη προσέγγιση, η οποία θα δεσμεύσει το Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη μέλη να αναζητήσουν άλλες προτεραιότητες, άλλες πολιτικές και άλλα μέσα.

Το ψήφισμα είναι ξεκάθαρο. Τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν την πολιτιστική πολυμορφία· έχουν
υποχρέωση να προστατεύουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· τέλος, έχουν υποχρέωση να αναλαμβάνουν
δράση, να επενδύουν στη δημιουργία, την παραγωγή και τη διανομή πολιτιστικών αγαθών. Πιο απλά, τα κράτη
μέλη έχουν υποχρέωση να στέκονται στο ύψος τους και αυτός είναι, για άλλη μια φορά, ο λόγος του αιτήματός
μας να λάβει άμεσα η ΕΕ ομόφωνη και αποφασιστική θέση στις εν λόγω διαπραγματεύσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ.  ONESTA
Αντιπροέδρου

Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εάν
εξαιρέσουμε κάποιες αμφιβολίες και ανησυχίες, θεωρούμε πως το ψήφισμα είναι θετικό, καθώς εκφράζει μια κοινή
θέση. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω ορισμένες αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα να γίνει δεκτό και να
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη.

Παρακολούθησα προ ολίγου την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη και θα ήθελα να πληροφορηθώ ποιες είναι οι παράμετροι που κρίνουν την ανοχή ή
τη μισαλλοδοξία, βάσει των οποίων θα αποφασίζεται ποιος μπορεί να λάβει τον λόγο σε έναν τηλεοπτικό σταθμό.
Λυπούμαι, για παράδειγμα, έστω και εάν δεν εκπροσωπώ τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, γιατί ένα ψήφισμα
σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία –για τον τίτλο του οποίου νομίζω πως συμφωνούμε όλοι– θα γίνει
αντικείμενο εκμετάλλευσης στην Ιταλία εναντίον ενός πολιτικού στόχου που εύκολα εντοπίζεται στο πρόσωπο του
πρωθυπουργού.

Αρκετά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, ακόμη και κάποιοι που δεν εμφανίζονται και δεν συμμετέχουν
ποτέ στις εργασίες της, εκμεταλλεύονται σχέδια όπως αυτό για αντιπαραθέσεις εσωτερικής πολιτικής που δεν έχουν
καμία σχέση με το γεγονός ότι ο πολιτισμός δεν είναι εμπορεύσιμος. Επίσης, όσον αφορά την πολιτιστική
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ποικιλομορφία, διεξάγεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες· ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι
οι γλώσσες αυτές σπανίως προστατεύονται.

Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή πόσες είναι οι ευρωπαϊκές γλώσσες που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν. Αναφέρω
τις γλώσσες της Καταλονίας, της χώρας των Βάσκων, των περιοχών μου, της Λομβαρδίας, του Πιεμόντε, της
Λιγουρίας και του Βένετο. Άλλο πράγμα είναι η αφηρημένη αναφορά στη γλωσσική ποικιλομορφία και άλλο η
πραγματική προστασία των γλωσσών που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν από την παγκοσμιοποίηση.

Κατά συνέπεια, ως μέλη της Λίγκας του Βορρά και της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία, πέρα από το ψήφισμα,
το οποίο κρίνουμε θετικά, μας ανησυχεί η χρήση ενός τέτοιου εγγράφου από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Θα ήθελα
προπαντός να μάθω ποια όργανα και οικονομικά μέσα θα χρησιμοποιήσει η Ένωση για τη διασφάλιση των επιμέρους
γλωσσών, ώστε το μέτρο που πρόκειται να εγκρίνουμε να μην παραμείνει μία γενικόλογη πρόθεση αλλά να έχει
πρακτικά αποτελέσματα για τις περιφέρειες τις οποίες αφορά. Τέλος, εύχομαι ειλικρινά η Επιτροπή να επεξεργαστεί
έναν χάρτη των ευρωπαϊκών γλωσσών που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, τη στιγμή που το Κοινοβούλιο σιωπά και
ασχολείται με άλλα ζητήματα.

Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το θέμα της
σημερινής μας συζήτησης είναι ο πολιτισμός, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε τι εννοούμε με αυτόν τον όρο.
Πολιτισμός είναι όλα όσα περιβάλλουν έναν άνθρωπο και ο τρόπος ζωής του γενικότερα ή μόνο πολιτιστικά
προϊόντα, όπως πίνακες ζωγραφικής, γλυπτική, αρχιτεκτονική, μουσική και κυρίως ταινίες, οι οποίες ήδη
αναφέρθηκαν; Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος του κράτους ως προστάτη του πολιτισμού ήταν πάντα σημαντικός
αλλά ποτέ αποφασιστικής σημασίας. Δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Μέδικοι
ή οι Πάπες σε σχέση με τη θαυμάσια τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, ωστόσο δεν οφειλόταν σε αυτούς το
γεγονός ότι η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία έφτασε στο αποκορύφωμά της εκείνη την εποχή. Ομοίως, το
γεγονός ότι οι γερμανοί πρίγκιπες ενεργούσαν ως ευεργέτες τον 18ο και τον 19ο αιώνα δεν σημαίνει ότι σε αυτούς
οφειλόταν η ανάπτυξη τέτοιας υπέροχης μουσικής σε αυτό το σημείο του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να λάβει τα
εύσημα για το γεγονός ότι ο Σοπέν γεννήθηκε και εργάστηκε στην Πολωνία. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποτελεί
αντικείμενο διαχείρισης· επομένως, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε μέτρα λάβουμε
θα καθορίσουν την επιτυχία της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η αγορά διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο, γι’ αυτό και έχουμε ευχάριστες αναμνήσεις από τις θαυμάσιες ιταλικές ταινίες των δεκαετιών του
1950, του 1960 και του 1970, ενώ σήμερα κυριαρχεί ο αμερικανικός κινηματογράφος. Εκείνη την εποχή, οι
ιταλικές ή οι γαλλικές ταινίες σημείωναν επιτυχία, ακόμα και οι πολωνικές ταινίες, οι οποίες, παρά τον κομμουνισμό,
ήταν πράγματι αρκετά καλές, ενώ σήμερα σημειώνουν επιτυχία οι αμερικανικές ταινίες. Προφανώς, τα μέσα
ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία και είναι ατυχές το γεγονός ότι, πολλές φορές,
παραμελούν τα καθήκοντά τους και εμπορευματοποιούνται πλήρως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δηλώσεις του τύπου
«οι ευρωπαϊκές ταινίες είναι σχεδόν άγνωστες στην Αμερική» και «οι αμερικανικές ταινίες είναι σαφώς οι πιο δημοφιλείς
στην Ευρώπη» οφείλονται απλώς σε εκνευρισμό και δεν πρέπει να τους δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Εξάλλου, η
τέχνη και ο πολιτισμός της Αμερικής αποτελούν ουσιαστικά παραλλαγή της ευρωπαϊκής τέχνης, αν και δεν πρέπει
να απορρίψουμε τον Henry James, τον Ernest Hemingway ή τον John Steinbeck επειδή είναι Αμερικανοί. Δεν
πρέπει να απελπιζόμαστε, καθώς, σε τελική ανάλυση, όλος ο κόσμος κυριαρχείται από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό,
ακόμα και αν αυτός ο πολιτισμός εμφανίζεται πολλές φορές σε αμερικανική έκδοση.

Dillen (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν θα διαφωνήσει μαζί
μου ότι η προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και
στον υπόλοιπο κόσμο, αξίζει την αμέριστη προσοχή μας. Όλοι πρέπει να θλιβόμαστε για το γεγονός ότι το
Κοινοβούλιο δεν δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα αυτά· αντίθετα, όπως συμβαίνει με όλα τα θέματα που
αφορούν την κοινωνία, όπως το θέμα της παρούσας συζήτησης, η ιδεολογία απειλεί πολλές φορές να λάβει
προτεραιότητα έναντι της ουσιαστικής μέριμνας για αυτήν την πολυμορφία. Συμβαίνει πολύ συχνά να δίνεται σε
αόριστες και γενικές έννοιες, όπως η πολιτιστική πολυμορφία, διαφορετική σημασία και να χρησιμοποιούνται από
ορισμένους ως ευφημισμός –παράδειγμα αποτελεί η συζήτηση για τη θέση του Ισλάμ στη δυτική κοινωνία– σε μια
προσπάθεια χειραγώγησης του αναγκαίου διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους ή της ισότητας των φύλων. Αυτό
είναι ένα απλό παράδειγμα για το πώς ένας ιερός στόχος, όπως η πολιτιστική πολυμορφία, μπορεί να εξυπηρετεί
λιγότερο ευγενείς σκοπούς, όταν οι πολιτιστικοί σχετικιστές τον ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο. Έπεται ότι
πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε, να καθορίσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη και, κυρίως, να διασφαλίσουμε ότι
η προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας δεν θα οδηγήσει σε δέσμη προτύπων που απορρέουν από την επιβολή
ιδεολογίας από την κορυφή προς τη βάση. Όφελος πρέπει να έχει μόνο η καλλιτεχνική ελευθερία.

Pack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες κα κύριοι, η διατήρηση και η προαγωγή της πολιτιστικής
πολυμορφίας αποτελεί σημαντικό καθήκον τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδιδε πάντοτε πολιτική προτεραιότητα. Το ζήτημα αυτό άπτεται των σπουδαιότερων
δημοκρατικών αξιών, όπως είναι η ελευθερία της γνώμης, η ανοχή και ο διαπολιτισμικός διάλογος, αξιών που πρέπει
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να προστατεύονται. Η σύμβαση για την οποία συζητούμε αποτελεί, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, ένα
σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση αυτών των πολιτιστικών αξιών. Χρειαζόμαστε μια εντολή και μια σαφέστατη
θέση στη διεθνή σκηνή, ώστε να μπορούμε να έχουμε και εκεί παρουσία.

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί απειλή για την πολιτιστική πολυμορφία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.
Η σύμβαση αυτή παρέχει επίσης στις εθνικές κυβερνήσεις ένα νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα για την προστασία –και, όπου χρειάζεται, την προαγωγή– της πολιτιστικής πολυμορφίας. Η σύμβαση
αυτή δεν αποτελεί πράξη προστατευτισμού, όπως ακούγεται συχνά, ούτε επιταγή εν λευκώ. Βελτιώνει την ανταλλαγή
πολιτιστικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο και προάγει την πολυμορφία.

Δεν διεξάγουμε εδώ σταυροφορία κατά του ΠΟΕ ή –για να μιλήσω χωρίς περιστροφές– κατά της Αμερικής. Απλώς
θέλουμε η σύμβαση και οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ και τη GATS να είναι συμπληρωματικές. Προς το παρόν,
η κατάσταση θυμίζει σύγκρουση μεταξύ Δαυίδ και Γολιάθ. Πρέπει να ενισχύσουμε τον Δαυίδ, ώστε να μπορέσει να
επικρατήσει στον αγώνα αυτόν, προς το συμφέρον της πολιτιστικής μας πολυμορφίας, την οποία πρέπει να
προστατεύσουμε. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμφωνήσουμε επί μιας κοινής προσέγγισης στην UNESCO, ώστε να
μπορέσουμε να επικρατήσουμε στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και της GATS. Υπογραμμίζω κάτι που ανέφεραν
η κ. Hieronymi και η κ. Trüpel: πρέπει και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουμε την εξαίρεση των
ραδιοτηλεοπτικών αγαθών από την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Badía i Cutchet (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Borg για τις
πληροφορίες που μας έδωσε σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύμβαση για την πολιτιστική
πολυμορφία.

Η σύμβαση για την πολιτισμική πολυμορφία πρέπει να είναι ένα αυθεντικό μέσο διεθνούς συνεργασίας, το οποίο
θα προασπίζει και θα προάγει την πολυμορφία του πολιτισμικού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης
έναντι των πιέσεων από την παγκοσμιοποίηση και την διεθνή εμπορική πολιτική. Επιπλέον, πρέπει να εγγυάται την
πολυφωνία στα οπτικοακουστικά μέσα και να αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών, και δη
της ραδιοτηλεόρασης.

Πρέπει να χαιρετίσω την απόφαση του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί
εξ ονόματος της Ένωσης. Ωστόσο, και παρά το μεγάλο προηγούμενο που έχει τεθεί στο πλαίσιο της Ένωσης, θα
ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να τηρείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρκώς ενήμερο για το περιεχόμενο και
το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων καθώς και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απόψεις της κοινωνίας
των πολιτών.

Οι πολιτιστικές υπηρεσίες και τα πολιτιστικά προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο ως οικονομικά αγαθά,
αφενός, αλλά επίσης ως φορείς της ταυτότητας των λαών, και θα ήθελα να επισημάνω ότι η ρύθμισή τους πρέπει
επίσης να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εργαζομένων στον
τομέα.

Τέλος, χαιρετίζω την πρόταση να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για την πολιτισμική πολυμορφία στο πλαίσιο
της Unesco, το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις, και καλώ την Επιτροπή κα
τα μέλη της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, να στηρίξουν αυτή
τη σύμβαση ως ένα δεσμευτικό νομοθετικό μέσο. Η έγκρισή της, κατά τη διάρκεια της επόμενης Γενικής Συνέλευσης
της Unesco τον Οκτώβριο του 2005 θα επέτρεπε να ληφθούν υπόψη οι στόχοι αυτοί στις εμπορικές
διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στον τομέα του πολιτισμού.

Graça Moura (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η προτεινόμενη σύμβαση της Unesco καθορίζει αρχές για την
κυριαρχία των κρατών και το δικαίωμά τους να λαμβάνουν τα μέτρα που επιθυμούν στον τομέα του πολιτισμού,
αλλά ο πρωταρχικός της στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα τεθεί εκτός της δικαιοδοσίας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Αυτό προκύπτει από τα άρθρα 13 και 19 και την ανακοίνωση της
14ης Σεπτεμβρίου 2004 της διεθνούς επιτροπής συνδέσμου συνασπισμών για την πολιτιστική πολυμορφία, η
οποία διανεμήθηκε από την ίδια την Unesco.

Όπως αναφέρεται, η Σύμβαση πρέπει να προβλέπει σαφή δέσμευση, με ξεκάθαρους όρους, βάσει της οποίας τα
κράτη δεσμεύονται να στηρίζουν τους στόχους της Σύμβασης σε άλλα φόρα, ιδίως απέχοντας από δεσμεύσεις
ελευθέρωσης στον τομέα του πολιτισμού στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Αυτό δεν είναι απλώς
ισοδύναμο με τη διαφύλαξη του σωβινισμού, της απομόνωσης ή, ακόμα χειρότερα, με νέες εξουσίες «αστυνόμευσης»
και παρεμπόδισης άμεσων και επικερδών επαφών μεταξύ πολιτισμών. Το περίπλοκο μέρος είναι ότι αναγράφονται
εκατοντάδες προδιαγραφές στον ατέλειωτο κατάλογο πολιτιστικών αγαθών που επισυνάπτεται στο σχέδιο· παιχνίδια,
δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμός, γαστρονομικές συνήθειες, ενδυμασίες, πολιτιστικός τουρισμός, κεραμικά
είδη, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κεντήματα, ψάθινα είδη, υαλικά είδη, κοσμήματα, δερμάτινα είδη, ξύλο,
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μέταλλο, έπιπλα, διακόσμηση εσωτερικού χώρου, προϊόντα σχεδιασμού, και ο κατάλογος συνεχίζεται. Περιλαμβάνει
οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς.

Η Συνθήκη ΕΚ καλύπτει την πολιτιστική ανάπτυξη και τον σεβασμό της εθνικής και της περιφερειακής πολυμορφίας
στο άρθρο 151. Ωστόσο, αυτό αφορά μόνο τους πολιτισμούς των κρατών μελών. Όσον αφορά τρίτες χώρες και
διεθνείς οργανώσεις, η Συνθήκη αναφέρεται μόνο στη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού. Αυτό που πρέπει
να κάνουμε είναι να ικανοποιήσουμε τα κράτη μέλη –όλα τα κράτη μέλη– σε μία Ευρώπη εθνικών ταυτοτήτων που
συχνά συγκρούονται σφοδρά μεταξύ τους και διαφυλάσσουν με ζήλο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αλλά και
σε μία Ευρώπη όπου διασφαλίζεται πλήρως η κυριαρχία κάθε κράτους μέλους.

Η Συνθήκη απαγορεύει οποιαδήποτε εναρμόνιση των νομοθετικών και των κανονιστικών διατάξεων των κρατών
μελών σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, σε ποιο βαθμό συμμετέχει η Επιτροπή στην προτεινόμενη σύμβαση; Προτίθεται
η Επιτροπή να οδηγήσει έμμεσα την Ευρώπη στο είδος εναρμόνισης που απαγορεύει η ίδια της η Συνθήκη; Θα
θελήσει να υπαγάγει την Ευρώπη στο πεδίο αρμοδιοτήτων του ΠΟΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει μια επικίνδυνη πληθώρα
καταστάσεων που έχουν απρόβλεπτες επιπτώσεις;

Weber, Henri (PSE). – (FR) Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην UNESCO έχουν για εμάς τους Ευρωπαίους
πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα την προβολή των αρχών μας σε διεθνείς κύκλους.
Προηγούμενοι ομιλητές επανέλαβαν αυτές τις αρχές μέσα σε αυτήν την αίθουσα: τα πολιτιστικά αγαθά και οι
πολιτιστικές υπηρεσίες δεν είναι απλώς εμπορεύματα, όπως οποιαδήποτε άλλα.

Η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι πλούτος για όλη την ανθρωπότητα. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει το δικαίωμα
να υποστηρίζει την πολιτιστική δημιουργία και τη διάδοση του πολιτισμού της χώρας της χωρίς να υπόκειται στις
ιερές και απαραβίαστες αξιώσεις της ελευθερίας του εμπορίου ή στην εξουσία του ΠΟΕ. Έχουμε επιτύχει ώστε αυτές
οι αρχές να γίνονται έως τώρα σεβαστές και ο πολιτιστικός τομέας αποκλείσθηκε από τη διεθνή διαπραγμάτευση
για την ελευθέρωση των υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

όμως, όσοι θεωρούν ότι τα πολιτιστικά αγαθά και οι πολιτιστικές υπηρεσίες ανήκουν στη βιομηχανία της διασκέδασης
έχουν περάσει εκ νέου στην επίθεση. Με δική τους πρωτοβουλία, πολλαπλασιάζονται οι διμερείς συμφωνίες
ελευθέρων συναλλαγών που συμπεριλαμβάνουν τον τομέα του πολιτισμού. Στην UNESCO, οι αντιπρόσωποι των
Ηνωμένων Πολιτειών και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν, και σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνουν, να αποδυναμώσουν
το αρχικό κείμενο που είχε προταθεί για τη σύμβαση.

Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσουμε το δικαίωμά μας στην πολιτιστική ταυτότητα και στην
πολιτιστική ποικιλομορφία είναι να το καταστήσουμε οικουμενικό δικαίωμα, αναγνωρισμένο από όλους τους λαούς
και προστατευόμενο από τους αντιπροσώπους τους στους διεθνείς θεσμούς. Η σύμβαση της UNESCO πρέπει να
καταστεί το διεθνές νομικό εργαλείο αναφοράς στα ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής. Δεν πρέπει να υπάγεται σε
άλλες εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό ρύθμισης των διαφορετικών απόψεων.
Τέλος, πρέπει να είναι έγκαιρα έτοιμη για την επόμενη Γενική Συνέλευση της UNESCO, κατά την οποία θα μπορέσει
και να ψηφισθεί.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, σημείωσα με προσοχή τα όσα είπαν οι διάφοροι αξιότιμοι
βουλευτές και θα μεταβιβάσω τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στον κ. Figeľ. Γενικά, επιτρέψτε μου να πω
καταρχάς ότι η Επιτροπή χαιρετίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την πολιτιστική πολυμορφία και ότι οι
απόψεις μας συμπίπτουν πλήρως. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου θα βοηθήσει την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο
της στη διαπραγματευτική διαδικασία σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να κάνω τις ακόλουθες παρατηρήσεις σε έναν αριθμό συγκεκριμένων πτυχών που ανέφεραν ομιλητές.
Σχετικά με την εμπλοκή του Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να επιβεβαιώσω τη δέσμευσή μας να κρατάμε ενήμερο
το Κοινοβούλιο. Ενημερώνουμε τακτικά το Κοινοβούλιο και ειδικότερα την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Η
επόμενη συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου και ο κ. Figeľ είναι αποφασισμένος να συνεχίσει
τον διάλογο με την επιτροπή και να συζητήσει μαζί της την ουσία των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Θέλουμε
να αξιοποιήσουμε τις ιδέες του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η θερμή υποστήριξη του
Κοινοβουλίου είναι ευπρόσδεκτη και μας βοηθά στο έργο μας.

Σχετικά με το αίτημα για περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, επιτρέψτε μου να πω ότι, επί
του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων αφορά διαδικασίες. Οι συζητήσεις επί της ουσίας θα
ακολουθήσουν αργότερα, κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Μαΐου και του Ιουνίου. Όσον αφορά τις
προθεσμίες, θα θέλαμε να δούμε την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να μπορέσουμε να
ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.
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Σχετικά με τα θέματα ουσίας, θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην προστασία των πολιτιστικών και εθνικών
ιδιαιτεροτήτων καθώς και στα συμφέροντα του τομέα των μέσων ενημέρωσής μας. Όσον αφορά το θέμα που τέθηκε
σχετικά με τις γλώσσες, επιτρέψτε μου να πω ότι η γλωσσική ποικιλομορφία είναι άλλη μία πτυχή της πολιτικής
μας. Μάλιστα, η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 μία
πρόταση για τη διά βίου μάθηση. Η γλωσσική ποικιλομορφία αποτελεί πυλώνα αυτής της πρότασης και του κύριου
προγράμματος παιδείας και πολιτισμού.

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Έχω λάβει, ως κατάληξη αυτής της συζήτησης, μία πρόταση ψηφίσματος(1). Η ψηφοφορία επί αυτού του ψηφίσματος
θα διεξαχθεί στις 12.00.

5. Αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση της έκθεσης (A6-0051/2005) της
κ. Rosa Miguélez Ramos, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων
αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική
Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, και της έκθεσης (A6-0050/2005)
του κ. Morillon σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης
των αποθεμάτων γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και τον Βισκαϊκό Κόλπο.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή εκτιμά τη σκληρή δουλειά και την προσοχή στη
λεπτομέρεια εκ μέρους της Επιτροπής Αλιείας του Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία αυτής της συζήτησης
όσον αφορά τους δύο φακέλους που βρίσκονται σήμερα ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ο στόχος των μέτρων που
εξετάζουμε είναι η διασφάλιση των αναγκών των μελλοντικών γενεών από τις απαιτήσεις του σημερινού πληθυσμού.
Αυτό ορίζουμε ως βιωσιμότητα και θεωρούμε ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης αποτελούν το σωστό
νομοθετικό μέσο για να το επιτύχουμε. Με χαρά σημειώνω ότι το Κοινοβούλιο είναι γενικά σύμφωνο με την άποψή
μας.

Όπως πάντα, παραμένει ακλόνητη η κοινή μας δέσμευση να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεν μπορούμε
να τονίσουμε περισσότερο την αρχή αυτή. Ο στόχος μας παραμένει κοινός, αλλά η προσέγγισή μας μπορεί να
διαφέρει κάπως. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε κάποιες διαφορές όσον αφορά τις λεπτομέρειες.

Όσον αφορά το σχέδιο για τον μερλούκιο του Νότου και την καραβίδα, πραγματοποιήσαμε διαβουλεύσεις με τα
εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την αλιεία αυτών των ειδών, τα οποία συχνά αλιεύονται μαζί σε μεικτή αλιεία.
Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παροχής κρατικών ενισχύσεων στους αλιείς αυτής της αλιείας,
αλλά η βοήθεια αυτή θα πρέπει να δίνεται δίκαια σε όλους τους αλιείς που ενδέχεται να βρεθούν σε παρόμοια θέση
και θα πρέπει, συνεπώς, να δίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.

Θεωρούμε ότι τα όρια των αλλαγών των TAC θα πρέπει να είναι συν ή πλην 15% για να είναι σύμφωνα με τις
επιστημονικές συμβουλές. Δεν υπάρχει τεχνική βάση που να μας επιτρέψει να επιλέξουμε διαφορετική τιμή. Ωστόσο,
δέχομαι ότι το όριο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται από το πρώτο έτος της υλοποίησης του σχεδίου. Δεν θα πρέπει
να καθυστερούμε σκοπίμως την αποκατάσταση των αποθεμάτων, αν αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με το σχέδιο. Η
αποκατάσταση θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν και το πολύ εντός δέκα ετών.

Κατανοούμε ότι υπάρχουν ειδικές δυσκολίες στον Κόλπο του Κάντιθ και ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες.
Ωστόσο, για να είμαστε συνεπείς με την προπαρασκευαστική προσέγγιση, η οποία συμφωνήθηκε στον ΟΗΕ και
στην κοινοτική νομοθεσία, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την εφαρμογή ελαστικότερων
μέτρων διατήρησης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην εξαίρεση του Κόλπου του Κάντιθ από το σύστημα διαχείρισης
της αλιευτικής προσπάθειας που θα εφαρμόζεται και αλλού, αν υπάρξει ένα εναλλακτικό αλλά εξίσου αποτελεσματικό
σύστημα διαχείρισης.

Κατόπιν συζητήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς για το θέμα αυτό, μπορούμε τώρα να συμφωνήσουμε στην
απομάκρυνση των απαγορευμένων περιοχών που προτείνονται για την καραβίδα, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει
να αντικατασταθούν από άλλες απαγορευμένες περιοχές, οι οποίες προσφέρονται περισσότερο για την προστασία
των αποθεμάτων. Τα αποθέματα καραβίδας απαιτούν μέτρα διατήρησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ικανότητά
τους να υποστηρίζουν επαρκώς την αλιεία.

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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Συμφωνώ ότι η γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου μπορεί να μεταφερθεί σε ένα σχέδιο διαχείρισης σύμφωνα με τη
λιγότερη σοβαρή βιολογική κατάστασή της, αλλά η γλώσσα της Δυτικής Μάγχης θα πρέπει να εξακολουθήσει να
αποτελεί αντικείμενο σχεδίου αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον νόμο, το σχέδιο διαχείρισης δεν μπορεί να εφαρμοστεί
στη γλώσσα της Δυτικής Μάγχης έως ότου επιτευχθούν ασφαλή βιολογικά επίπεδα.

Συγκαλούμε επιστημονική συνάντηση της ΕΤΟΕΑ προκειμένου να εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές για τον στόχο
θνησιμότητας λόγω αλιείας για τη γλώσσα, οι οποίες θα είναι συνεπείς με τους στόχους της κοινής αλιευτικής
πολιτικής και τις διεθνείς δεσμεύσεις στον ΟΗΕ και τον Οργανισμό για τη Διατροφή και τη Γεωργία. Επομένως,
πρέπει να διατηρήσουμε τη θέση μας έως ότου δούμε τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης.

Miguélez Ramos (PSE), εισηγήτρια. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση η οποία εγκρίθηκε στην κοινοβουλευτική
επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία –πιστεύω μόνο με μία ψήφο κατά, και θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη
ευγνωμοσύνη μου προς όλους τους συναδέλφους μου– εισάγει σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής
με την οποία θεσπίζονται μέτρα για την αποκατάσταση των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας
στην Κανταβρική Θάλασσα και στα ύδατα της Δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο στόχος της αποκατάστασης που
προτείνεται από την Επιτροπή για τον μερλούκιο έπαιρνε ως σημείο αναφοράς τη θνησιμότητα λόγω αλιείας, ενώ
η έκθεσή μου προτείνει, όπως συνιστάται από τους επιστήμονες, ένα ιδανικό επίπεδο βιομάζας, συμπληρωμένο από
ένα σύστημα περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας βασισμένο στις γεωγραφικές περιοχές και τις κατηγορίες
των αλιευτικών εργαλείων. Επιπλέον, όσον αφορά το σύστημα υπολογισμού της αλιευτικής προσπάθειας, πιστεύουμε
ότι το σύστημα που παρουσιάζεται από την Επιτροπή, το οποίο βασίζεται σε κιλοβάτ ισχύος, είναι υπερβολικά
περίπλοκο και, επομένως, προτείνουμε να βασίζεται στις ημέρες αλιείας και, επιπλέον, θεσπίζουμε ένα σύστημα
συνυπευθυνότητας των αλιέων στον έλεγχο της αλιείας.

Για εμάς, κύριε Επίτροπε, η περίοδος εφαρμογής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι αρκετό να θεσπίσουμε ή να
αποφασίσουμε πέντε χρόνια για αυτό το σχέδιο. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν το αλιευτικό πεδίο μπορούσε να
αποκατασταθεί μέσα σε πέντε χρόνια, αλλά τα δέκα χρόνια, έναντι των πέντε που προτείνει η Επιτροπή, έχουν ως
στόχο να επιτρέψουν στον τομέα να προσαρμοστεί πιο σταδιακά και πιο ευέλικτα, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη
σταθερότητα για την αλιεία χωρίς την υποβάθμιση του τελικού στόχου της ανάκτησης των ιχθυαποθεμάτων, τον
οποίο επιθυμούν όλοι – και όχι μόνο η Επιτροπή. Επίσης, έχω τροποποιήσει και χαλαρώσει τις ποσότητες που
θεσπίζονται στην πρόταση σχετικά με το βάρος, τα συμπληρωματικά αλιεύματα και άλλα τεχνικά μέτρα και, με
αυτό τον τρόπο, τα περιθώρια ανοχής θα είναι παρόμοια με εκείνα άλλων σχεδίων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Ως προς τις προβλέψεις για την αλιεία καραβίδας, σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι οι απαγορευμένες περιοχές που
προτείνονται δεν είναι προσαρμοσμένες στην κατάσταση των αποθεμάτων, ούτε στη διάρκεια, καθώς σύμφωνα με
την πρόταση η διάρκεια είναι απροσδιόριστη. Κύριε Επίτροπε, σύμφωνα με τις εκθέσεις που εκπόνησε το Ισπανικό
Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο, σε μία μόνο από τις περιοχές που προτείνονται υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις
καραβίδας και αυτές βρίσκονται σε μία πολύ πιο απαγορευμένη περιοχή από εκείνη που επισημαίνει η Επιτροπή,
σε βάθη 100 ως 140 μέτρων, και επομένως πιστεύουμε ότι, σε περίπτωση που θεσπιστεί η απαγόρευση, αυτή θα
πρέπει να περιοριστεί τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, από τον Μάιο έως τον Αύγουστο.

Πρέπει να αναφέρουμε κάτι που η Επιτροπή τείνει να λησμονεί: τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Κύριε Επίτροπε,
η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται αποκλειστικά σε πτυχές που σχετίζονται με τη διατήρηση των πόρων και δεν
κάνει καμία αναφορά στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής της, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω
ότι, αν η πρόταση της Επιτροπής εφαρμοστεί ως έχει, θα έχει δραματική επίδραση στον τομέα, διότι στην πράξη οι
απαγορεύσεις που προτείνονται για την καραβίδα θα καθιστούσαν αδύνατη τη χρήση της τράτας σε όλα τα ιβηρικά
ύδατα, και μιλάμε για αλιεία πολλαπλών ειδών, στην οποία η καραβίδα αντιπροσωπεύει μόνο το 1% των συνολικών
αλιευμάτων αυτών των στόλων. Οπότε, θεώρησα σκόπιμο να προσθέσω μια αναφορά στα κοινωνικοοικονομικά
μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιθανή απώλεια εισοδήματος για τον τομέα, είτε
μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, όπως είπατε, είτε με οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο μέσο που μπορεί
να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και χαίρομαι που αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη φύση του Κόλπου του Κάντιθ
και, από αυτή την άποψη, θεωρήθηκε πιο θετικό να εξαιρεθεί από την πρόταση. Κύριε Επίτροπε, η εξαίρεσή του από
αυτό το σχέδιο αποκατάστασης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι δεν θα συμπεριληφθούν μέτρα για
την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων του και, από αυτή την άποψη, γνωρίζετε ότι οι εθνικές
αρχές εκπονούν ένα έκτακτο σχέδιο για αυτό το συγκεκριμένο αλιευτικό πεδίο.

Πιστεύω, κύριε Επίτροπε, ότι, ως εισηγήτρια, επέλεξα την πιο ρεαλιστική και βιώσιμη προσέγγιση και πρέπει να
αναγνωρίσω ότι, πράγματι, προσέδωσα μεγάλη έμφαση, εκτός από τον στόχο της διατήρησης των πόρων –ο οποίος
πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός και ο οποίος, όπως είπατε, εγγυάται το μέλλον– και στον στόχο της
διατήρησης ενός αποδοτικού, βιώσιμου και αναδιαρθρωμένου ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα.

Αυτό είναι ο σκοπός της έκθεσης που παρουσιάζω σήμερα στο Σώμα.
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Morillon (ALDE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πρόταση της Επιτροπής Αλιείας, που
αφορά τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και τον Βισκαϊκό Κόλπο,
υπεβλήθη στο Κοινοβούλιό μας προς διαβούλευση. Βασίζεται σε προτάσεις που υπεβλήθησαν στο Συμβούλιο τον
Δεκέμβριο του 2002 και αποσκοπούν στη συντήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση, όπως είπατε, των αλιευτικών
αποθεμάτων στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Αυτή η πρόταση έχει στόχο να διασφαλίσει, στις εν λόγω δύο περιφέρειες και εντός περιόδου πέντε έως δέκα ετών,
τη διατήρηση ή την ανάκαμψη των αποθεμάτων εντός των βιολογικών ορίων ασφαλείας. Περιλαμβάνει πέντε
κεφάλαια. Το πρώτο, ορίζοντας τα κριτήρια που πρέπει να τηρηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου,
προέβλεπε ότι, εφόσον τα αποθέματα θεωρούντο ότι ευρίσκονται εντός αυτών των ορίων, το Συμβούλιο θα μπορούσε
να αποφασίσει να ακυρώσει το σχέδιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προσδιόριζαν
τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου ώστε να επιτρέπουν την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

Κατά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν επί αυτού του θέματος, κατέστη σαφές ότι, όπως είπατε, για τη μία τουλάχιστον
από τις δύο εν λόγω περιφέρειες, αυτή του Βισκαϊκού Κόλπου, οι πιο πρόσφατες τεκμηριωμένες επιστημονικές
εκθέσεις δείχνουν ότι η κατάσταση των αποθεμάτων δεν είναι κάτω από το βιολογικό όριο ασφαλείας. Κατά συνέπεια,
αντί να υιοθετηθεί ένα σχέδιο αποκατάστασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού του 2002, φάνηκε
προτιμότερο να υιοθετηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ίδιου κανονισμού.

Αυτή η πρόταση προφανώς δεν έχει ως συνέπεια να αφεθούν οι αλιείς ελεύθεροι να επαναλάβουν χωρίς κανέναν
έλεγχο μία εντατική αλίευση, πράγμα που θα είχε, το δίχως άλλο, καταστροφικές επιπτώσεις για το μέλλον αυτού
του βιολογικού είδους. Κατέληξε σε τροποποίηση των τεχνικών διατάξεων που είχαν προταθεί από την Επιτροπή,
αλλά κατά τρόπο ώστε, και παραθέτω αυτούσια, «να εξασφαλίζουν ότι αυτά τα αποθέματα θα παραμένουν εντός
των βιολογικών ορίων ασφαλείας», υπενθυμίζοντας, παραθέτω και πάλι, ότι «η νέα κοινή πολιτική Αλιείας έχει ως
στόχο να επιτρέψει μία σταθερή εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων αποθεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη με
ισορροπημένο τρόπο τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις».

Επισημαίνω ότι οι προτάσεις του Κοινοβουλίου διευκρινίζουν ως προς αυτό ότι, εάν η Επιτροπή διαπίστωνε, με
βάση τις ετήσιες εκτιμήσεις, ότι οποιοδήποτε από τα εν λόγω αποθέματα γλώσσας παρουσιάζει κινδύνους
κατάρρευσης, τότε οφείλει να προτείνει στην Επιτροπή συμπληρωματικά μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η
αποκατάσταση του εν λόγω αποθέματος.

Αυτό συνοψίζει την ουσία των προτάσεων της έκθεσης, η οποία θα κατατεθεί σύντομα χωρίς τροπολογίες προς
ψήφιση από το Κοινοβούλιό μας και η οποία είχε συγκεντρώσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή ευρύτατη
επιδοκιμασία που καταδεικνύει τη βούληση να συνδέσουμε τους ίδιους τους αλιείς με τις σκέψεις των επιστημόνων
και των πολιτικών και να συμφιλιώσουμε την ειδημοσύνη των δεύτερων με την εμπειρία των πρώτων. Προσθέτω ότι
οι συζητήσεις που οδήγησαν στην επεξεργασία αυτής της έκθεσης διεξήχθησαν σε εξαίρετο κλίμα και θα ήθελα
καταλήγοντας, κύριε Επίτροπε, να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.

Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος της ομάδας μου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, για να υπογραμμίσω τη σημασία του ρόλου που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο
σε αυτόν τον τομέα, με τη συνετή στρατηγική του να δίνει χρόνο και να βελτιώνει τις αρχικές δραστικές προτάσεις
της Επιτροπής.

Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε πριν από αρκετό καιρό, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.
Η Επιτροπή μάς παρουσίασε μία αρχική πρόταση που εξομοίωνε την κατάσταση του μερλούκιου και του γάδου.
Έπρεπε να την σταματήσουμε και το καταφέραμε. Η κατάσταση των δύο ειδών δεν μπορούσε να συγκριθεί. Η
Επιτροπή συμφώνησε τελικά μαζί μας και παρουσίασε δύο διαφορετικές προτάσεις. Καταφέραμε επίσης να
διαφοροποιηθεί ο μερλούκιος του Βορρά από τον μερλούκιο του Νότου, με δύο διαφορετικές προτάσεις.

Όλα αυτά έγιναν μετά από μία σημαντική κοινή ακρόαση στην Επιτροπή Αλιείας του Κοινοβουλίου με τον τομέα
και τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες, το 2001. Στο τέλος επιτύχαμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον
μερλούκιο του Βορρά και καταφέραμε επίσης, το 2003, να αναβληθεί η συζήτηση για τον μερλούκιο του Νότου
μέχρι αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, γεγονός που επέτρεψε στον τομέα και τους επιστήμονες να προσκομίσουν
περισσότερα στοιχεία και να παρουσιάσουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις.

Πιστεύω ότι η επίσκεψη του κ. Borg στην Ισπανία ήταν επίσης βασική για τη διόρθωση της αρχικής στάσης της
Επιτροπής σχετικά με τον μερλούκιο του Νότου και την καραβίδα. Πρέπει επομένως να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι,
εφόσον πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της Μεσογείου.

Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, κ. Miguélez, για την εργασία της και το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσής
της και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
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τόσο των προηγούμενων όσο και των σημερινών, καθώς και τους βουλευτές της ομάδας μου, τον κ. Fraga και τον
κ. Freitas, για την πολύτιμη συμβολή τους. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την τροπολογία που παρουσιάζουμε
σήμερα στο Κοινοβούλιο εξ ονόματος της ομάδας μου, η οποία θα δώσει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην
εφαρμογή των δικών τους σχεδίων αποκατάστασης.

Τελικά, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά την αυτόνομη αρχή της Γαλικίας, η οποία, στο πλαίσιο
της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Γαλικίας, προώθησε και πέτυχε την απαιτούμενη ενότητα του τομέα σε αυτό
το αποφασιστικό θέμα, καθώς η συναίνεσή τους προσέφερε σε εμάς τη βάση για την επίτευξη μίας ικανοποιητικής
και ρεαλιστικής συμφωνίας εδώ.

Poignant, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εύγε στον εισηγητή για μία έκθεση
που δεν μας θέτει μεγάλα προβλήματα. Δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τους αλιείς μας που αλιεύουν
ένα από τα καλύτερα ψάρια μας, τη γλώσσα, την οποία μας έχει χαρίσει η φύση, κατά τους μεν, ή ο Πανάγαθος,
κατά τους δε. Είθε να συνεχίσουν την αλιεία της!

Από αυτήν την έκθεση και από αυτήν την πρόταση πρέπει να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα. Πρώτον, πρέπει να
μπορούμε να προσαρμοζόμαστε όταν χρειάζεται, και οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν λαμβάνονται εναντίον των
αλιέων. Εάν υπάρχουν περισσότερες γλώσσες απ’ ό,τι αναμένουμε, πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στην
περίσταση και να μην παραμένουμε κοντόφθαλμοι ή αμήχανοι.

Δεύτερον, η γαλήνη στα λιμάνια και η εμπιστοσύνη στο μέλλον εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ευόδωση της
συνεργασίας μεταξύ των αλιέων και των επιστημόνων. Η μία ομάδα δεν πιστεύει κατ’ ανάγκη την άλλη και, κατά τη
γνώμη μου, χρειάζεται να επιμείνουμε στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. Ένας χώρος, που δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, είναι, όπως νομίζω, χρησιμότατος: αναφέρομαι στα περιφερειακά
γνωμοδοτικά συμβούλια. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτές τις αρχές για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δύο
μεγάλες κατηγορίες, οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες, θα συνεννοούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, κύριε Επίτροπε, το έργο σας διευκολύνεται κατά πολύ και συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο:
να διατηρήσουμε στη θάλασσα τα μεγαλύτερα δυνατά αποθέματα ιχθύων, διότι χωρίς ψάρια δεν θα υπάρχουν αλιείς
και, χωρίς αλιείς, δεν θα υπάρχουν ψάρια για τους καταναλωτές.

Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα
ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Miguélez Ramos και τον κ. Morillon για τις εξαιρετικές εκθέσεις που μας
παρουσίασαν και τις οποίες συζητάμε σήμερα σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Στα τέλη του 2003, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου και καραβίδας
στη νότια Ευρώπη, το οποίο, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας, θα απειλούνταν
λόγω των υψηλών επιπέδων θνησιμότητας λόγω αλιείας ενήλικων ψαριών αυτών των ειδών, γεγονός που μείωνε
την ικανότητα αποκατάστασής τους μέσω της φυσικής βιολογικής αναπαραγωγής.

Διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις για την πλήρη εγκυρότητα των εκθέσεων στις οποίες βασιστήκαμε για την αξιολόγηση
της κατάστασης των αποθεμάτων αυτών των ειδών, καθώς οι ενώσεις πλοιοκτητών και επαγγελματιών αυτών των
αλιευτικών περιοχών, ή τουλάχιστον εκείνοι με τους οποίους μίλησα εγώ, υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος
να ανακαλύψουμε αν τα αποθέματα κινδυνεύουν ή όχι είναι να ρίξουμε ένα δίχτυ στη θάλασσα. Φυσικά, το δίχτυ
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν βγάλει ψάρια, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι τα
είδη κινδυνεύουν και αυτή τη στιγμή βγάζουν περισσότερα ψάρια από ποτέ.

Ωστόσο, κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων από τους ανθρώπους που
ζουν από αυτόν τον αλιευτικό τομέα και των οποίων η οικονομία και ο τρόπος ζωής εξαρτώνται από αυτά και,
επομένως, δέχονται σε μεγάλο βαθμό, όπως όλοι μας, ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα για την προστασία των
αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας.

Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η εφαρμογή ορισμένων από τα προτεινόμενα μέτρα μπορεί να επηρεάσει την
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα του τομέα, και επομένως είναι απολύτως αναγκαίο να προβλέπει ο κανονισμός
κάποιου είδους μηχανισμό για την ανακούφιση των επιπτώσεων που πρόκειται να έχουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί
της αλιευτικής ικανότητας στους ενδιαφερόμενους και για την καταβολή των ζημιών που θα προκληθούν στον
τομέα.

Επιπλέον, οι αλιείς και οι εταιρείες πρέπει να ξέρουν ότι αυτή η βοήθεια τούς διατίθεται προκειμένου να τους δώσει
το κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά στα σχέδια αποκατάστασης που εξετάζονται. Είμαστε επίσης υπέρ του ελέγχου
των ποσοτήτων ώριμων μελών του κάθε είδους και όχι των επιπέδων θνησιμότητας, και της παράτασης των
προτεινόμενων μέτρων για 10 έτη και υπέρ της μη υπέρβασης των ετήσιων διακυμάνσεων των επιτρεπόμενων
αλιευμάτων σε τόνους περισσότερο ή λιγότερο από το 10%.
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Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς θα προσκομίσω μία κάπως ασύμφωνη
γνώμη, μέσα σε αυτήν την ωραία συναίνεση. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής με πολύ πιο
αποφασιστικό τρόπο και λυπούμαστε, διότι, απέναντι σε μία τόσο σοβαρή κατάσταση όπως είναι η διαρκής μείωση
των αλιευτικών αποθεμάτων, παρά τις μικροδιαφορές μεταξύ των ειδών, τα κράτη μέλη συστηματικά εξακολουθούν,
με τη συνδρομή ενός μεγάλου αριθμού βουλευτών, να θέλουν με κάθε τίμημα να μετριάσουν τους προς επίτευξη
στόχους. Έστω και αν όλος ο κόσμος διακηρύσσει ότι επιθυμεί να διατηρηθούν τα αποθέματα, στην πραγματικότητα
αυτό δεν είναι αλήθεια και εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτήν την κατάσταση.

Για τον λόγο αυτόν, δεν θα υπερψηφίσουμε τις δύο εκθέσεις. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι πρέπει να συζητήσουμε
με τους τοπικούς παράγοντες και τους αλιείς σχετικά με την προσαρμογή και την απλούστευση ορισμένων ενίοτε
υπερβολικά περίπλοκων μέτρων. Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις,
να παράσχουμε αποζημιώσεις, τις οποίες πρέπει να καταστήσουμε δίκαιες, ώστε να μην αποδίδονται πάντοτε στους
ίδιους, καθώς και να διατηρήσουμε την αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία πρέπει επίσης να επιβιώσει.

Μολονότι συμφωνούμε με όλα αυτά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον συστηματικό περιορισμό των αντικειμενικών
στόχων της Επιτροπής, οι οποίοι βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Ούτε πάλι μπορούμε να λογομαχούμε
ακατάπαυστα, δεδομένης της κατάστασης. Για τον λόγο αυτό, θα ψηφίσουμε κατά των δύο αυτών εκθέσεων,
υποστηρίζοντας συγχρόνως τις προθέσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα.

Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Θεωρούμε ότι τα επίπεδα αποθεμάτων μερλούκιου του
Νότου και καραβίδας είναι τέτοια, ώστε απαιτούν τη λήψη μέτρων αποκατάστασης. Τέτοια μέτρα θα οδηγήσουν
σε περιορισμό της αλιείας, ο οποίος θα έχει αναπόφευκτα κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό,
σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος για τους αλιείς λόγω προσωρινής αναστολής ή περιορισμού της αλιείας βάσει
του σχεδίου αποκατάστασης, πρέπει να προβλεφθεί παροχή χρηματικής αποζημίωσης στους αλιείς για αντιστάθμιση
κάθε ζημιάς που θα προκύψει.

Πράγματι, η αποζημίωση παρέχει επίσης κίνητρα στους αλιείς να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του σχεδίου
αποκατάστασης, καθώς ο βασικός στόχος τέτοιων σχεδίων είναι να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα των αλιευτικών
πόρων ως μέσο διασφάλισης του μέλλοντος της αλιείας. Επομένως, τα σχέδια αποκατάστασης δεν πρέπει επ’ ουδενί
να οδηγούν σε οριστικά μέτρα μείωσης της αλιείας, όπως η ενίσχυση της διάλυσης σκαφών ή η παράλυση οικονομικά
μη βιώσιμων στόλων λόγω απουσίας κοινωνικοοικονομικών αντισταθμιστικών μέτρων.

Η διάλυση σκαφών οδηγεί στην οριστική καταστροφή παραγωγικών πόρων και, κατ’ επέκταση, σε μόνιμη ανεργία
για τους αλιείς. Κοινωνικοοικονομικά μέτρα ανάλογα με τον κοινοτικό προϋπολογισμό πρέπει να ενσωματωθούν
στον κανονισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τις τροπολογίες που προτείναμε και τις οποίες θεωρούμε λογικές. Επομένως,
ευελπιστούμε ότι θα λάβουμε τη στήριξή σας.

Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ συχνά να πω ότι συμφωνώ πλήρως
με δύο διαφορετικές εκθέσεις της Επιτροπής Αλιείας. Αυτή είναι μια τέτοια σπάνια περίπτωση. Ο Πρόεδρος
κ. Morillon και η Αντιπρόεδρος κ. Miguélez Ramos επισημαίνουν και οι δύο την ανάγκη διασφάλισης της μέτρησης
και αντιμετώπισης, με την κατάλληλη αποζημίωση, των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και συνεπειών των
σχεδίων αποκατάστασης.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που δήλωσα στο Σώμα ότι οι αποφάσεις και οι στόχοι των σχεδίων
αποκατάστασης ιχθύων δεν μπορούν να αγνοούν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα επιφέρουν. Τα
σχέδια αποκατάστασης πρέπει να επιδιώκουν μια ισορροπία μεταξύ της αποκατάστασης και της διατήρησης των
αποθεμάτων και των μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στον τομέα της αλιείας. Πρέπει να υπάρχει απόλυτος
σεβασμός της ανάγκης για κοινωνική, οικονομική και περιφερειακή συνοχή και να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην
προάσπιση των πληθυσμών των περιοχών εκείνων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία.

Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν και θα δηλώνω σε κάθε ευκαιρία,
ότι η κοινή αλιευτική πολιτική δεν αφορά μόνο τα ψάρια αλλά επίσης, και κυρίως, τους αλιείς. Αφορά τις οικογένειές
τους και το μέλλον των οικογενειών τους, τον τρόπο ζωής τους –που σε πολλές περιοχές είναι ο μόνος δυνατός–
και το μέλλον ολόκληρων παράκτιων κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος κ. Morillon και η Αντιπρόεδρος κ. Miguélez Ramos απορρίπτουν και οι δύο την τεχνοκρατική
προσέγγιση της αναδημιουργίας αποθεμάτων με κάθε κόστος, προτιμώντας αντίθετα να προτείνουν τρόπους ώστε
να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα θα παραμείνουν εντός ασφαλών βιολογικών επιπέδων. Εγώ, τουλάχιστον,
συμμερίζομαι αυτή την προσέγγιση.

Freitas (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να δηλώσω ότι θα εστιάσω στην
έκθεση της κ. Miguélez· επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Miguélez, την κ. Fraga Estévez και τον κ. Varela
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για τη συμμετοχή τους, καθώς η εν λόγω έκθεση επικεντρώνεται ουσιαστικά στον μερλούκιο του Νότου και την
καραβίδα στην Πορτογαλία και την Ισπανία.

Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την πρόταση της Επιτροπής, η οποία συνιστά η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής
πολιτικής να περιλαμβάνει διατάξεις για σχέδια διασφάλισης, σχέδια αποκατάστασης περιοχών και ειδών με
προβλήματα βιωσιμότητας. Ωστόσο, αληθεύει αναμφίβολα ότι χρειάστηκε να προβούμε σε λεπτομερή ανάλυση
στην κοινοβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, προκειμένου
να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις καλές προθέσεις της Επιτροπής.

Μάλιστα, η πρόταση της Επιτροπής στην αρχική της μορφή θα ζημίωνε την αλιεία στο σύνολό της, καθώς για την
προστασία του μερλούκιου του Νότου και της καραβίδας θα επηρεαζόταν ολόκληρος ο αλιευτικός στόλος και θα
καταρτιζόταν σχέδιο αποκατάστασης για την αλιεία όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας.
Επομένως, έπρεπε να καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες εγκρίθηκαν. Πιστεύω ότι βελτιώσαμε σημαντικά
το κείμενο.

Δεν συμφωνώ με ορισμένες από τις προτεινόμενες τροπολογίες που κατατέθηκαν στο Κοινοβούλιο, καθώς
περιλαμβάνονται ήδη στις προτάσεις που υποβάλαμε στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα ήθελα να πω, για να
αιτιολογήσω την πρόταση που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και
των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ότι επιθυμούμε τα κράτη μέλη να έχουν την ευκαιρία να καταθέτουν τις δικές τους
προτάσεις και να τις υποβάλλουν στην Επιτροπή για έγκριση. Εξάλλου, τα κράτη μέλη γνωρίζουν καλύτερα την
κατάσταση. Έτσι, θα αποφύγουμε γενικές περιοριστικές προτάσεις για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο θα
μπορούσε να επιλυθεί πολύ πιο εύκολα.

Capoulas Santos (PSE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου για την έκθεση της
κ. Miguélez Ramos σχετικά με μέτρα αποκατάστασης της καραβίδας και του μερλούκιου του Νότου στην Κανταβρική
Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο. Καταρχάς, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεται, να συγχαρώ την
κ. Miguélez Ramos για το εξαίρετο έργο της και την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε κατά την εκπόνηση της
έκθεσης. Οι προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση αξίζουν την αμέριστη στήριξη του Κοινοβουλίου και ευελπιστώ
ότι η Επιτροπή θα τις λάβει δεόντως υπόψη.

Συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη προστασίας των αποθεμάτων
μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στις εν λόγω περιοχές του Ατλαντικού και αναγνωρίζουμε ότι απαιτούνται
κατάλληλα έκτακτα μέτρα υπό το πρίσμα της σημερινής κατάστασης. Στα κράτη μέλη όπου ασκούνται οι περισσότερες
αλιευτικές δραστηριότητες, οι αλιείς και οι ιδιοκτήτες σκαφών έχουν να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από
την ορθή εφαρμογή αυτών των μέτρων. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι τα κατάλληλα, καθώς
οι προτάσεις της Επιτροπής είναι σαφώς υπερβολικές, δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να προσεγγισθεί από
μία μόνο οπτική γωνία. Ως υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, έχουμε ευθύνη να αναζητούμε λύσεις
που επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη μέριμνα για προστασία των βιολογικών πόρων και στα
κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα.

Αν εγκρινόταν η πρόταση της Επιτροπής, οι επιπτώσεις θα ήταν καταστροφικές για τον αλιευτικό τομέα της
Πορτογαλίας, καθώς θα πλήττονταν περίπου 2 000 σκάφη, η πλειονότητα των οποίων αλιεύει μικρές ποσότητες
των εν λόγω ειδών. Οι προτάσεις που περιέχονται στις εκθέσεις που εξετάζουμε θα επιτρέψουν την αποκατάσταση
των ειδών αυτών εντός μίας δεκαετίας, απορροφώντας έτσι τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο. Ομοίως, είμαι
βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει σθεναρά την έκθεση.

Fraga Estévez (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να συγχαρώ
τους εισηγητές, και ιδιαίτερα την κ. Miguélez, διότι πρόκειται να αναφερθώ στην έκθεσή της, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι και η έκθεση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεν είναι εξαιρετική.

Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρώτη διαφορά μεταξύ της Επιτροπής και του αλιευτικού τομέα σχετίζεται
συνήθως με τη διάρκεια των σχεδίων. Από αυτή την άποψη, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η θέσπιση ενός σχεδίου
για την αποκατάσταση ενός είδους με μικρή διάρκεια ζωής και ταχεία αύξηση δεν είναι το ίδιο με τη θέσπιση ενός
σχεδίου για ένα άλλο είδος με τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Εξάλλου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπαν
πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις κάθε σχεδίου, οι οποίες ποικίλλουν σε
μεγάλο βαθμό ανάλογα με τους εν λόγω στόλους. Σε αυτή την περίπτωση, επομένως, έχουμε θεσπίσει μία ελάχιστη
διάρκεια αποκατάστασης δέκα ετών, γεγονός που επιτρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι συνθήκες.

Πρέπει να επιμείνουμε ότι το πρώτο στάδιο σε οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να είναι η αποτροπή της
συνεχιζόμενης μείωσης του εν λόγω είδους, προκειμένου να ξεκινήσει η αποκατάστασή του. Η ταχύτητα με την
οποία επιτυγχάνεται αυτό είναι μικρότερης βιολογικής σημασίας, αλλά μπορεί να αποβεί καταστροφική για τις
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία. Επομένως, πιστεύουμε ότι μόλις οι επιστήμονες καθορίσουν τις βιολογικές
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παραμέτρους –και αυτή η έκθεση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον στόχο της βιομάζας που πρέπει να επιτευχθεί
για να θεωρείται ότι αποκαταστάθηκε ο πληθυσμός– πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη ένας βαθμός ευελιξίας,
προκειμένου να επιτύχουν αυτό τον στόχο με τον τρόπο που αρμόζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά των στόλων
τους. Για άλλη μία φορά, το σημαντικό είναι η αποκατάσταση του είδους και όχι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται
η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε ο κ. Freitas, έχουμε παρουσιάσει μία τροπολογία,
εξ ονόματος της ομάδας μας, η οποία ζητά μεγαλύτερη ευελιξία για τους στόλους.

Όσον αφορά το ζήτημα των απαγορεύσεων, θα αναφερθώ σε αυτό που είπε η εισηγήτρια· δεν υπάρχει καμία
επιστημονική βάση γι’ αυτό και, επομένως, καλώ απλώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν τις τροπολογίες
της κ. Miguélez και της Επιτροπής Αλιείας, που εισάγουν μια μεγάλη δόση κοινής λογικής σε αυτή την πρόταση.

Stihler (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο ζήτημα των αποθεμάτων γλώσσας. Ο παρών
κανονισμός στοχεύει στην αποκατάσταση των αποθεμάτων γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και τον Βισκαϊκό Κόλπο.
Είναι κρίσιμης σημασίας να αναλάβουμε δράση για την αντιμετώπιση της μείωσης των αποθεμάτων ιχθύων, αλλά
είναι πάντα σημαντικό η αντίδρασή μας να είναι αναλογική. Η πρόταση της Επιτροπής συνδυάζει αυστηρούς κανόνες
για τον προσδιορισμό του συνολικού επιτρεπτού αλιεύματος με ένα σύστημα για τον περιορισμό της αλιευτικής
προσπάθειας.

Οι τροπολογίες που προτείνονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου θα αντικαταστήσουν την πρόταση της Επιτροπής
με μία πρόταση η οποία στοχεύει στη διαχείριση των αποθεμάτων μέσω συμφωνημένων κανόνων για τον προσδιορισμό
των ορίων αλιευμάτων. Χαιρετίζω τις τροπολογίες στην έκθεση της Επιτροπής Αλιείας του Κοινοβουλίου. Η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε στο σκεπτικό ότι τα αποθέματα γλώσσας βρίσκονταν σε κρίσιμο επίπεδο και
χρειάζονταν σχέδια αποκατάστασης. Οι τροπολογίες που προτείνονται στην έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής
αναγνωρίζουν ότι για τα αποθέματα αυτά η δράση διαχείρισης είναι καταλληλότερη από τις δραστικές περικοπές
του στόλου.

Υποστηρίζω επίσης θερμά το γεγονός ότι η Επιτροπή Αλιείας αναγνωρίζει ότι η δράση διαχείρισης για τα αποθέματα
αυτά θα πρέπει να αναπτυχθεί με τη συμμετοχή των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους εισηγητές για το σκληρό
και εποικοδομητικό έργο τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Varela Suanzes-Carpegna για την εξαίρετη
εργασία του στο σχέδιο για τον μερλούκιο.

Σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων
του μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, συμφωνώ πλήρως με τις 14 από τις 26 τροπολογίες που
εξετάστηκαν από την Επιτροπή Αλιείας. Πρόκειται για τις τροπολογίες 2, 4, 10 εν μέρει, 11, 12, 13, 14, 18, 19,
20, 21, 22, 23 και 26.

Είναι σωστό να απομακρύνουμε τις ξεπερασμένες προτάσεις που αφορούν τη διαχείριση με κιλοβατοημέρες, να
προσαρμόσουμε τις ελάχιστες ποσότητες που αφορούν τις ρυθμίσεις ελέγχου σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίστηκαν
για το 2005, να θεσπίσουμε περιθώρια ανοχής και συντελεστές μετατροπής σύμφωνους προς εκείνους του σχεδίου
αποκατάστασης του μερλούκιου του Βορρά και μπορώ να συμφωνήσω με τη διαγραφή απαρχαιωμένων διατάξεων
όσον αφορά μηνύματα σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια. Το ποσοστό 0,27 που αφορά τη θνησιμότητα λόγω
αλιείας είναι αποδεκτό, διότι είναι σύμφωνο με το Σχέδιο Εφαρμογής της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002.

Συμφωνώ, επίσης, ότι είναι σωστό ένα σχέδιο αποκατάστασης να προβλέπει ότι η αποκατάσταση θα επιτευχθεί σε
λιγότερα από πέντε χρόνια. Παρόλο που οι εκτιμήσεις για τη βιομάζα των αποθεμάτων ιχθύων είναι αβέβαιες, η
παρατήρηση του μεγέθους των αποθεμάτων άνω ενός επιπέδου πρόληψης για δύο συναπτά έτη μπορεί να αποτελεί
έναν τρόπο να επισημανθεί η ανάγκη να περάσουμε από μία φάση αποκατάστασης σε ένα μακροχρόνιο σχέδιο
διαχείρισης.

Όσον αφορά την τροπολογία 10, μπορούμε, συνεπώς, να αποδεχθούμε το κριτήριο εξόδου των 35 000 τόνων,
αλλά όχι την προϋπόθεση δεκαετούς καθυστέρησης στην αποκατάσταση ή την αναφορά «εντός επαρκούς χρονικού
περιθωρίου». Μία τέτοια προσέγγιση θα ήταν αντίθετη με τον Κώδικα Συμπεριφοράς του Οργανισμού για τη
Διατροφή και τη Γεωργία. Δεν καθορίζουμε τη διάρκεια των σχεδίων: θέτουμε έναν στόχο και υπολογίζουμε τον
κατά προσέγγιση χρόνο που θα χρειαστούμε για να τον επιτύχουμε.

Δεν μπορώ να δεχτώ τις τροπολογίες 15 ή 16, διότι ο περιορισμός στις αλλαγές των TAC σε 10% είναι πολύ
σφικτός για να επιτρέψει προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες. Σύμφωνα με τη γνώμη της Συμβουλευτικής
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Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το ποσοστό θα πρέπει να διατηρηθεί στο 15% και όχι στο 10%, αλλά
το 15% μπορεί να ισχύσει για το πρώτο έτος του σχεδίου.

Υποστηρίζω τις αρχές πίσω από την τροπολογία 17 και μπορώ να δεχθώ τις παραγράφους 1 και 2 αυτής της
τροπολογίας, με μετατροπές οι οποίες θα δεσμεύουν το Συμβούλιο καθώς και την Επιτροπή και θα κάνουν αναφορά
στη διατήρηση των ρυθμίσεων που εντάσσονται στο Παράρτημα IVβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 για μία
συγκρίσιμη βάση στο σχέδιο αποκατάστασης του γάδου. Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την
τροπολογία 27.

Σχετικά με τις παραγράφους 3 και 4 της τροπολογίας 17 και τις τροπολογίες 3, 28 και 30, οι κρατικές ενισχύσεις
θα πρέπει να αποφασιστούν στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού για την Αλιεία και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ούτως, ώστε να είναι διαθέσιμοι συγκρίσιμοι οικονομικοί πόροι για όλους τους αλιείς
που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. Όπως στην περίπτωση των αποθεμάτων γλώσσας, στα οποία θα έλθω
αργότερα, είναι σωστό να υπάρχει μία ενδιάμεση διαδικασία αναθεώρησης, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε εύλογα
διαστήματα.

Θα μπορούσα να υποστηρίξω την τροπολογία 25, με την επέκταση της περιόδου αναθεώρησης σε τέσσερα χρόνια
αντί για δύο. Δεν μπορώ να υποστηρίξω προσπάθειες αναδόμησης του μεγέθους των αποθεμάτων σε ετήσια βάση,
λόγω των ανωμαλιών που αυτές μπορεί να προκαλέσουν στον τομέα και δεν μπορώ να υποστηρίξω την τροπολογία
5.

Κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με το προσωπικό μου και με στελέχη και εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου
στα κράτη μέλη, μπορώ να συμφωνήσω σε κάποια τροποποίηση στο μέγεθος και τον αριθμό των απαγορευμένων
περιοχών για την αλιεία της καραβίδας. Ωστόσο, η εξ ολοκλήρου διαγραφή κάθε αναφοράς σε απαγορευμένες
περιοχές, όπως στις τροπολογίες 6, 7, και 24, είναι υπερβολική για να είναι συμβατή με την προληπτική διαχείριση
στο στάδιο αυτό.

Η διαχείριση του μερλούκιου και της καραβίδας στον Κόλπο του Κάντιθ αποτελεί σημαντικό θέμα, δεδομένης της
πληθώρας νεαρών μερλούκιων στην περιοχή. Βάσει της αρχής της προφύλαξης, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην
περιοχή δεν συνιστά λόγο για να είμαστε λιγότερο προσεκτικοί, επομένως, δεν μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες
1, 8 ή 9, οι οποίες αποκλείουν αυτή την περιοχή. Ωστόσο, μπορώ να δεχτώ ότι ίσως χρειάζεται να είναι διαφορετικά
τα μέτρα για τον Κόλπο του Κάντιθ.

Δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία 30. Η διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας πρέπει να επιτρέπει την ισορροπία
με την παραγωγικότητα των αποθεμάτων ιχθύων. Αν επιτραπεί και πάλι, μόλις αποκατασταθούν τα αποθέματα, η
αύξηση είτε της αλιευτικής προσπάθειας είτε της αλιευτικής ικανότητας ή και των δύο, το αποτέλεσμα θα είναι η
μείωση των αποθεμάτων και η μείωση της ποσότητας των ιχθύων που είναι διαθέσιμοι στον τομέα. Αυτό δεν θα
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης εκμετάλλευσης.

Στρεφόμενος τώρα στην έκθεση Morillon, με χαρά δηλώνω ότι μπορώ να συμφωνήσω πλήρως με τις τροπολογίες
7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22. Είναι απολύτως σωστό να αφαιρεθεί το κεφάλαιο που αφορά τη διαχείριση της
αλιευτικής προσπάθειας με κιλοβατοημέρες, να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου μόνο στα αλιεύματα άνω των 100
κιλών αντί των 50 κιλών. Δέχομαι ότι η διάταξη για το περιθώριο ανοχής στα ημερολόγια θα πρέπει να είναι η ίδια
με αυτήν που έχει ήδη εγκριθεί για τον μερλούκιο. Δέχομαι επίσης, ως γενικό κανόνα, ότι οι διακυμάνσεις των TAC
θα πρέπει να περιοριστούν σε 15% κατ’ ανώτατο όριο για αυτά τα αποθέματα.

Παρόλη τη διαγραφή του συστήματος των κιλοβατοημερών από την πρόταση, θα είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί
με εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας. Για τη γλώσσα της Δυτικής Μάγχης, αυτά θα πρέπει
να βασιστούν στα μέτρα που έχουν ήδη εισαχθεί στο Παράρτημα IVγ του υφιστάμενου κανονισμού TAC και
ποσοστώσεων.

Η βιολογική κατάσταση της γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο είναι προφανώς καλύτερη από ό,τι πιστεύαμε και είναι
σωστό να εφαρμοστεί ένα σχέδιο διαχείρισης στο απόθεμα αυτό, αντί για ένα σχέδιο αποκατάστασης. Μπορώ,
συνεπώς, να αποδεχτώ την ουσία των τροπολογιών 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 και 13, αλλά μόνο στον βαθμό που
αναφέρεται στη γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου. Οι βιολογικές συνθήκες που επικρατούν στη γλώσσα της Δυτικής
Μάγχης είναι αρκούντως σοβαρές για να εφαρμοστούν διατάξεις σχεδίου αποκατάστασης στο απόθεμα αυτό.

Υποστηρίζω, επίσης, την ιδέα ενός μηχανισμού ενδιάμεσων εκθέσεων, όπως τέθηκε στην τροπολογία 11, όπως
ανέφερα όταν μιλούσα για τον μερλούκιο του Νότου και την καραβίδα. Ωστόσο, το σχέδιο χρειάζεται χρόνο για
να παράγει αποτελέσματα, προτού να είναι χρήσιμη μία αναθεώρηση, επομένως, θεωρώ κατάλληλο εν προκειμένω
ένα διάστημα τεσσάρων ετών, το οποίο είναι παρόμοιας χρονικής κλίμακας με το διάστημα που ισχύει για τις
ενδιάμεσες αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί για τα βόρεια αποθέματα τα οποία
διαχειριζόμαστε από κοινού με τη Νορβηγία.
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Μπορώ, επίσης, να συμφωνήσω με την ιδέα θέσπισης ενός στόχου ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας για τη
γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου, όπως στην τροπολογία 15. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επιστημονική
συμβουλή που θα παρασχεθεί από την ΕΤΟΕΑ τον Ιούνιο στο θέμα αυτό και επιφυλάσσομαι ως προς το ποιο είναι
το σωστό ποσοστό έως ότου δω την έκθεση.

Ωστόσο, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ιδέα θέσπισης ενός TAC σύμφωνα με την ετήσια αύξηση της ποσότητας
ενήλικων ιχθύων στη θάλασσα. Η επιστημονική συμβουλή δεν είναι αρκετά ακριβής για να επιτρέψει μία τέτοια
προσέγγιση και φοβάμαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι μία αυθαίρετη, εντελώς σπασμωδική προσαρμογή των TAC.
Ο τομέας της αλιείας χρειάζεται περισσότερη σταθερότητα από ό,τι μπορεί να παράσχει αυτή η μέθοδος. Συνεπώς,
δεν είμαι σε θέση να υποστηρίξω τις τροπολογίες 8 ή 14.

Διαβλέπω νομικά προβλήματα με ορισμένες τροπολογίες. Η τροπολογία 5 έρχεται σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις
της τελευταίας φράσης του άρθρου 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και την τελευταία
φράση του άρθρου 6, παράγραφος 2, του ίδιου κανονισμού. Και παρόλο που θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με
τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, όπου υπάρχουν, όταν αναπτύσσεται νέα νομοθεσία, η εφαρμογή των
κανονισμών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Γι’ αυτό τον τεχνικό λόγο, δεν μπορώ να υποστηρίξω τις
τροπολογίες 5 ή 6. Ωστόσο, δεν θα έχουμε σίγουρα κανένα πρόβλημα με τη διαβούλευση του περιφερειακού
γνωμοδοτικού συμβουλίου από τις αρχές των κρατών μελών, σε εθελοντική βάση, αναφορικά με τέτοια σχέδια.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη Ώρα των ψηφοφοριών, εντός ολίγων λεπτών.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MOSCOVICI
Αντιπροέδρου

6. Ημερήσια διάταξη της προσεχούς περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

8. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

9. Καλωσόρισμα

Πρόεδρος. – Έχω την τιμή να καλωσορίσω αντιπροσωπεία του αρμενικού κοινοβουλίου, υπό την ηγεσία του
κ. Armen Rustamyan, που μόλις έλαβε θέση στο θεωρείο.

(Χειροκροτήματα)

Η αντιπροσωπεία έλαβε μέρος, χθες και σήμερα, στην έβδομη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία, μετά από αυτό το καλωσόρισμα εξ ονόματος
του Κοινοβουλίου, στις συνεδριάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και ευχάριστη παραμονή στο
Στρασβούργο.

10. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)
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11. Αποθέματα γλώσσας

12. Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση οχημάτων με κινητήρα

13. Αποθέματα μερλούκιου του Νότου και καραβίδας

14. Βαλκάνια

- Πριν από την ψηφοφορία

Samuelsen (ALDE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (DA) Κύριε Πρόεδρε,
σε σχέση με την έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος, συμφωνήσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να
χρησιμοποιούμε την ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», όταν αναφερόμαστε στην
εν λόγω χώρα σε περιστάσεις άσχετες με την ουσιαστική συζήτηση για τη μελλοντική ονομασία. Ελπίζω ότι θα λάβω
τη στήριξη του Κοινοβουλίου για συνέχιση αυτής της πολιτικής στο τελικό ψήφισμα. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει
ότι, αν εγκριθούν σήμερα τροπολογίες που αναφέρονται στην εν λόγω χώρα και αν αυτές δεν αφορούν το θέμα της
ονομασίας, ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί στην τελική έκδοση είναι «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας». Έτσι, διασφαλίζουμε ότι θα ψηφίσουμε για την ουσία του ψηφίσματος και ότι, ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σαφές στους αναγνώστες του ψηφίσματος. Θα
μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για το ουσιαστικό θέμα της ονομασίας, όταν προχωρήσουμε στις τροπολογίες 6 και
25.

Πρόεδρος. – Ευχαριστώ πολύ, κύριε Samuelsen. Νομίζω ότι αυτές οι ακριβείς λεπτομέρειες είναι χρησιμότατες
για ένα θέμα που παραμένει τόσο ευαίσθητο.

Pack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικροτήσω αυτά που είπε ο κ. Samuelsen και, εάν
συμφωνήσουμε σε αυτό το αίτημα, να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν υπέρ και όχι κατά των
τροπολογιών 16 και 20, που αφορούν το περιεχόμενο και όχι το όνομα.

15. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (2003)

– πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 32

Speroni (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην παράγραφο 32 παρουσιάζονται τρεις
τροπολογίες που εμφανίζονται ως ταυτόσημες. Στην πραγματικότητα, η τροπολογία 13 διαφέρει από τις άλλες
δύο σε μία μόνο λέξη. Ωστόσο, η διαφορά είναι σημαντική, καθώς άλλο πράγμα είναι να μιλά κανείς για ολόκληρη
την Κίνα και άλλο απλώς για την Κίνα. Ζητώ, κατά συνέπεια, να τεθεί χωριστά σε ψηφοφορία η τροπολογία 13 από
τις τροπολογίες 1 και 10.

Πρόεδρος. – Πριν ψηφίσουμε την τροπολογία 13, με τη σημασιολογική απόχρωση την οποία υπογράμμισε ο
κ. Speroni, θα ψηφίσουμε καταρχάς τις τροπολογίες 1 και 10, που είναι αυστηρά ταυτόσημες.

(Εφόσον εγκρίθηκαν οι τροπολογίες 1 και 10, η τροπολογία 13 καταπίπτει)

16. Ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 8

Kuhne (PSE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέλη έχουν αντίγραφο της ενημέρωσης που προτείνω.
Πρόκειται για την εξής αλλαγή στην παράγραφο 8:

αντί για «… έκθεση της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για τις απειλές, τις προκλήσεις και την αλλαγή, η οποία
υποβλήθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ την 1η Δεκεμβρίου 2004» να τεθεί «έκθεση που υποβλήθηκε από
τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με τίτλο “Σε μεγαλύτερη ελευθερία: προς την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα για όλους”» στις 21 Μαρτίου 2005.

(DE) Πρόκειται για μία απλή ενημέρωση. Μιας και ο κ. Samuelsen έθιξε το πρόβλημα της ονομασίας όσον αφορά
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι στο υπό συζήτηση
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κείμενο δεν ανακύπτει το πρόβλημα αυτό. Θα ανέκυπτε, το πολύ, στην αιτιολογική έκθεση. Εν προκειμένω, όμως,
δεν συζητείται αυτή.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 44

Beer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρουσιάσω μία προφορική τροπολογία, με την οποία
επιθυμούμε να τονίσουμε το αίτημα για ενίσχυση της συνεργασίας με τους Αμερικανούς αντί για την καταρχήν
απόρριψή της. Δεν θέλουμε μόνο να επικροτήσουμε τη συνεχιζόμενη συνεργασία στον τομέα της μη διάδοσης
όπλων μαζικής καταστροφής, αλλά θα θέλαμε να καταβληθούν και περαιτέρω προσπάθειες ενόψει της φετινής
διάσκεψης για τη μη διάδοση.

Η στρατηγική της μη διάδοσης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας. Όσον
αφορά τις τρέχουσες συζητήσεις για τη μη διάδοση σε σχέση με την περίπτωση του Ιράν, απευθύνουμε έκκληση
στενότερης συνεργασίας με τους αμερικανούς εταίρους μας για την ενίσχυση του μέσου της μη διάδοσης.

Πρόεδρος. – Κυρία Beer, θα θέλατε να παρουσιάσετε το κείμενο της τροπολογίας;

Beer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, στην πρόταση του εισηγητή αναφέρονται τα εξής:

(EN) «Χαιρετίζει την υφιστάμενη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της μη διάδοσης των ΟΜΚ».
Η διατύπωση που προτείνουμε είναι: «Εκφράζει την επιθυμία του για ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες
Πολιτείες στους τομείς της μη διάδοσης».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

17. Ντόπινγκ στον αθλητισμό

18. Πολιτιστική ποικιλομορφία

Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

19. Αιτιολογήσεις ψήφου

Πρόεδρος. – Όλες οι αιτιολογήσεις ψήφου θα γίνουν γραπτώς.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45 και συνεχίζεται στις 15.00)

Έκθεση: Morillon (A6-0050/2005)

Carlshamre και Malmström (ALDE), γραπτώς. (SV) Παρά ορισμένες καλές προσπάθειες, η υφιστάμενη
αλιευτική πολιτική ακόμη σημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί να αγοράζει το δικαίωμα κατάχρησης των φυσικών πόρων των
φτωχών. Είναι μία σύγχρονη μορφή αποικιοκρατίας. Απαιτείται γνήσια μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής, σε
συνδυασμό με μια απολύτως νέα θεώρηση της σχέσης μας με τις φτωχές χώρες. Επιλέξαμε, συνεπώς, να
καταψηφίσουμε την προαναφερθείσα έκθεση στο σύνολό της.

Goudin και Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η έκθεση του κ. Kuhne αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Ασφάλειας και η έκθεση του κ. Brok την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Καταψηφίζουμε και τα
δύο αυτά ψηφίσματα στο σύνολό τους, διότι ο στόχος τους είναι να στρατιωτικοποιήσουν περαιτέρω τη συνεργασία
της ΕΕ και να καταστήσουν την ΕΕ μείζονα δύναμη, η οποία να έχει μία φωνή στη διεθνή σκηνή. Η εξέλιξη αυτή θα
οδηγήσει την ΕΕ να αποκτήσει σημαντικούς πόρους, τους οποίους άλλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν
καλύτερα.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο έργο της
πρόληψης συγκρούσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο ΟΗΕ –με τη σημασία, την εμπειρία και
τη νομιμοποίησή του– είναι πιο κατάλληλος για το έργο αυτό. Ο ΟΗΕ θα πρέπει, επίσης, να έχει την κύρια ευθύνη
για τον παγκόσμιο αφοπλισμό και για την αποτροπή της περαιτέρω διάδοσης πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων
μαζικής καταστροφής. Θα πρέπει, επίσης, να διατεθούν στον ΟΗΕ πόροι για τη διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων.
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Δεν υπάρχει λόγος να αρθεί ο εμπορικός αποκλεισμός όπλων κατά της Κίνας, διότι η χώρα δεν συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο αυστηρός έλεγχος των εξαγωγών
πυρομαχικών της Σουηδίας.

Αντιτιθέμεθα στην προτροπή του κ. Brok για άμεση υλοποίηση των προτάσεων του Συντάγματος της ΕΕ, οι οποίες
στοχεύουν στην ενδυνάμωση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα δεν
έχει εγκριθεί σε όλες τις χώρες και, επομένως, δεν έχει τεθεί επίσημα σε ισχύ. Αποτελεί εντυπωσιακή αλαζονεία προς
τους ψηφοφόρους της Ευρώπης.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, η ανάγκη διατήρησης των αποθεμάτων
ιχθύων πρέπει να είναι συμβατή με τις ανάγκες των πληθυσμών, των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την αλιεία,
και με τις ανάγκες της βιομηχανίας που σχετίζεται με την αλιεία. Εκτός από αυτή τη σαφή ανάγκη συμβατότητας,
πρέπει να διαφυλαχθεί και η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας. Αυτή όμως πρέπει να
διαφυλαχθεί και βραχυπρόθεσμα.

Παρόλο που το συγκεκριμένο θέμα δεν θα επηρεάσει άμεσα την Πορτογαλία, παραλληλίζεται με παρόμοιες
καταστάσεις, στις οποίες διακυβεύονται τα συμφέροντα της Πορτογαλίας. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά υψηλών
ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας και του προβλήματος της επίτευξης επαρκούς αναπαραγωγής στις εν λόγω
περιοχές. Το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας έδειξε, για παράδειγμα, στην έκθεσή του ότι
τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας οδήγησαν τις ποσότητες ώριμων για αναπαραγωγή μερλούκιων του Νότου
και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στην Ιβηρική Χερσόνησο σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ώστε τα αποθέματα
να μην μπορούν να αναπληρωθούν από μόνα τους μέσω της αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, να απειλούνται με
κατάρρευση. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτό που έκανε με επιτυχία η Επιτροπή Αλιείας και να ψηφίσουμε υπέρ
της αποδυνάμωσης της πρότασης της Επιτροπής σε μία στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή λαμβάνει αναμφίβολα
μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Απαιτείται γνήσια μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής,
σε συνδυασμό με μία εντελώς διαφορετική θεώρηση της σχέσης μας με τις φτωχές χώρες και αυτού που αποτελεί
βιώσιμη χρήση των φυσικών μας πόρων. Επέλεξα, συνεπώς, να καταψηφίσω τις δύο προαναφερθείσες εκθέσεις.

Έκθεση: Krahmer (A6-0004/2005)

Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Krahmer σχετικά με την πρόταση οδηγίας που
αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης
και ανάκτησής τους, για τους ακόλουθους λόγους.

Κατά πρώτον, η οδηγία δίνει σημασία στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε όχημα θα πρέπει να μπορεί
να επαναχρησιμοποιηθεί ή/και να ανακυκλωθεί τουλάχιστον κατά 85% κατά μάζα και κάθε όχημα θα πρέπει να
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή/και να ανακτηθεί τουλάχιστον κατά 95% κατά μάζα. Σε αντίθετη περίπτωση, το
εν λόγω μοντέλο δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά.

Κατά δεύτερον, η οδηγία παρέχει στους κατασκευαστές και τις αρμόδιες για την έγκριση αρχές εύλογο χρονικό
διάστημα για να διενεργήσουν ελέγχους συμμόρφωσης για τα 600 περίπου μοντέλα που υπάρχουν στην αγορά,
διάστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη τους κανονικούς κύκλους παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Θέλω να συγχαρώ τον κ. Krahmer για τη σημαντική έκθεσή του σχετικά με
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων
με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για
την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Υποστηρίζω την έκθεση, ιδιαίτερα τις εγγυήσεις που
παρέχουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, όσον αφορά τη δυνατότητα «επαναχρησιμοποίησης», «ανακύκλωσης»
και «ανάκτησης» των αυτοκινήτων τους.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, η ΕΕ δεν πρέπει να παραβλέπει την περιβαλλοντική πολιτική. Ως προς
αυτό, πρέπει κανείς να συμφωνήσει ότι ο κατασκευαστής έχει καθήκον να αποδείξει ότι το εν λόγω όχημα είναι
φιλικό προς το περιβάλλον και να παρέχει στους μελλοντικούς υπεύθυνους διάθεσης αποβλήτων λεπτομερή
περιγραφή μίας στρατηγικής ανακύκλωσης. Μέτρα, όπως ο ορισμός από τα κράτη μέλη αρμόδιων για την έγκριση
αρχών, προκειμένου να ελέγχουν αν τα αυτοκίνητα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και η παροχή μεγαλύτερου
χρονικού διαστήματος για την εφαρμογή της οδηγίας, 54 μηνών, θα διασφαλίσουν ότι η εν λόγω οδηγία θα
μεταφερθεί σωστά και ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα είναι έτοιμη για τη θέση σε ισχύ αυτής της κοινοτικής
πρωτοβουλίας.

Martin, David (PSE), γραπτώς. (EN) Επικροτώ αυτές τις προτάσεις αυτών που έχουν ως στόχο να συμβάλουν
στη μείωση των αποβλήτων και στην παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές. Οι προτάσεις αυτές ενισχύουν την
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καλή πρακτική που εφαρμόζεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου περίπου το 75% των δύο εκατομμυρίων
αυτοκινήτων και φορτηγών που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους ανακτώνται παραδοσιακά ή
επαναχρησιμοποιούνται. Ωστόσο, διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τα οφέλη της εφαρμογής προτύπων
σχεδιασμού στους υπάρχοντες τύπους οχημάτων, για τους οποίους η οικονομική και διοικητική επιβάρυνση μπορεί
να ξεπεράσει το περιβαλλοντικό όφελος.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπάρχει ανησυχία για τη ζημία που προκαλείται στο περιβάλλον από την
ασυγκράτητη αύξηση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων. Η αύξηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για πρωτοβουλίες,
όπως αυτή που έχουμε ενώπιόν μας, η οποία έχει στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών μέσω της βελτίωσης
των συνθηκών για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

Δεδομένης της έγκρισης τροπολογιών, οι οποίες στόχευαν να καταστήσουν πιο λειτουργική αυτή την πρόταση
οδηγίας, όσον αφορά την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, για παράδειγμα, ψήφισα υπέρ.

Έκθεση: Miguélez Ramos (A6-0051/2005)

Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μας απογοήτευσε το γεγονός ότι απορρίφθηκαν οι τροπολογίες μας
στον εν λόγω κανονισμό, στόχος των οποίων ήταν η διασφάλιση του παρόντος και του μέλλοντος των αλιέων, της
αλιείας και του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζει ο κλάδος αυτός στη διατροφή μας, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία.

Είμαστε αναγκασμένοι να καταδικάσουμε ως υποκριτικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αποδέχτηκε να
συμπεριληφθούν κοινωνικοοικονομικά μέτρα, τα οποία είχαν στόχο να «ανακουφίσουν» τις κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις αυτών των σχεδίων, ενώ δεν υπάρχει νομική εγγύηση κοινοτικής χρηματοδότησης και τα σχέδια ανάκτησης
δεν εξαρτώνται από την ύπαρξη των εν λόγω κοινωνικοοικονομικών μέτρων.

Αυτό ακριβώς αποτελούσε την ουσία των τροπολογιών μας: να εφαρμόσουμε κοινωνικοοικονομικά μέτρα τα οποία
θα αποζημιώνουν πλήρως για την απώλεια εισοδήματος των αλιέων μας ούτως, ώστε η αλιεία να έχει μέλλον.

Σε αντίθεση με όσους βλέπουν τη διάλυση των σκαφών ως μέσο εύκολου πλουτισμού βραχυπρόθεσμα, χωρίς να
τους απασχολεί η εγγύηση του μέλλοντος του κλάδου και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι πολλοί αλιείς θα
χάσουν τις περιουσίες τους, εμείς επιδιώκουμε να διαφυλάξουμε το μέλλον της αλιείας.

Δεδομένου του προβλήματος της βιωσιμότητας ορισμένων αποθεμάτων του μερλούκιου του Νότου και της ανάγκης
αποκατάστασής τους, οι πληγέντες αλιείς πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως για την απώλεια εισοδήματος λόγω της
παράλυσης των στόλων τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχουμε τον κύριο στόχο, που είναι το μέλλον της
αλιείας.

Για τον λόγο αυτό, δεν υποστηρίζουμε την υπό εξέταση έκθεση.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω την υπό εξέταση έκθεση στη μορφή με την οποία την έλαβε το
Κοινοβούλιο, διότι επιτυγχάνει την επιδιωκόμενη από την Πορτογαλία ισορροπία, την οποία έθετε σε κίνδυνο η
αρχική πρόταση, προβλέποντας μία σειρά μέτρων που θα έπλητταν τα εθνικά συμφέροντα, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα,
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Τώρα που επετεύχθη η ισορροπία, ψήφισα υπέρ.

- Βαλκάνια (B6-0094/2005)

Goudin και Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε υπέρ της στενότερης σύνδεσης της Κροατίας, της
Σερβίας-Μαυροβουνίου, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Μακεδονίας και της Αλβανίας με την ΕΕ. Μόλις αυτές οι
χώρες συμμορφωθούν πλήρως με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, θα πρέπει να γίνουν μέλη. Αυτή θα είναι μια φυσική
εξέλιξη της διεύρυνσης της ΕΕ, που ξεκίνησε με τα δέκα νέα μέλη τον Μάιο του 2004. Ωστόσο, αντιτιθέμεθα στην
ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία από πολλές απόψεις αποτελεί τον στόχο του ψηφίσματος.

Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει
θερμά το έργο που επιτελεί ακαπόνητα ο Λόρδος Ashdown, Ύπατος Εκπρόσωπος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Φυσικά,
επιθυμούμε να ενταχθούν σταδιακά οι λειτουργίες της υπηρεσίας του Ύπατου Εκπροσώπου στα κυρίαρχα εγχώρια
θεσμικά όργανα. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, είναι ουσιώδους σημασίας να διατηρεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος το
δικαίωμα να κάνει χρήση της εξουσίας που του δίνει η εντολή του, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.

Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπάρχει ένα θέμα σχετικά με την
ονομασία του βόρειου γείτονα της Ελλάδας. Τρεις βόρειες ελληνικές επαρχίες φέρουν ονόματα που περιέχουν τον
όρο Μακεδονία, ο οποίος και διαδραματίζει επίσης ρόλο στην αρχαία ιστορία της Ελλάδας. Στη γειτονική χώρα,
το κίνημα αντίστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από το 1912, χρησιμοποιούσε επίσης την ονομασία

14-04-2005Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL28



Μακεδονία και αυτή αποτέλεσε και την ονομασία του νότιου ομόσπονδου κράτους της Γιουγκοσλαβίας μεταξύ
του 1945 και του 1991. Θα ήταν φυσικό να χρησιμοποιείται γενικά αυτό το συνταγματικό όνομα, το οποίο επέλεξαν
οι ίδιοι, δηλαδή «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Παρόλο που κάθε κράτος επιλέγει την ονομασία του χωρίς παρέμβαση άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,
γίνονται ακόμη απόπειρες εδώ από το εξωτερικό για την επιβολή μίας διαφορετικής ονομασίας, στην οποία μόνο
το τελευταίο γράμμα είναι ενδεικτικό του πραγματικού ονόματος. Αν το ανεχθούμε αυτό, τότε δεν θα επιτρεπόταν
πλέον στο Λουξεμβούργο να αποκαλείται Λουξεμβούργο, διότι υπάρχει η νοτιοανατολική βελγική επαρχία με το
ίδιο όνομα. Εν τω μεταξύ, η Μακεδονία έχει αναγνωριστεί υπό το πραγματικό της όνομα όχι μόνο από τις ΗΠΑ, τη
Ρωσία και την Κίνα αλλά και από τη Σλοβενία, η οποία αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ, και τη Βουλγαρία, η οποία
κάποια μέρα θα γίνει κράτος μέλος. Αν η ΕΕ συνεχίσει να αναφέρεται στη Μακεδονία με άλλη ονομασία, αυτό θα
αποτελεί άδικη και διακριτική μεταχείριση προς αυτό που μπορεί μία μέρα να είναι ένα από τα κράτη μέλη της.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Στην πολιτική γειτονίας της, η ΕΕ πρέπει να προσέξει πολύ τα Βαλκάνια, διότι
πρέπει να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη χωρών οι οποίες κινούνται προς διάφορες διαδικασίες ολοκλήρωσης
και διότι η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος μας έχει διδάξει ότι δεν μπορούμε πάντα να θεωρούμε δεδομένη
την ειρήνη στην Ευρώπη.

Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η σύγκρουση ήταν στο χειρότερο σημείο της, οι βαλκανικές
χώρες ακολουθούν αργά αλλά σταθερά έναν δρόμο που θα πρέπει να μας ικανοποιεί, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε
ότι μένουν πολλά να γίνουν. Ας τονίσουμε ωστόσο ότι, αναλογιζόμενοι το παρελθόν, πρέπει να χαιρόμαστε και ότι
ευτυχώς, βλέποντας προς το μέλλον, μπορούμε να ελπίζουμε.

Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τα Δυτικά Βαλκάνια αποτυπώνει τη
γενικότερη κατεύθυνση των ΗΠΑ και της ΕΕ για νέα αλλαγή των συνόρων, τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το
μοίρασμα της περιοχής και την προσπάθεια της ΕΕ να την προσαρτήσει στις Ευρωατλαντικές δομές. Η προωθούμενη
αυτονόμηση του Κοσσόβου, η συζητούμενη αναθεώρηση της συνθήκης του Ντέϊτον, η αναφορά στη δυσλειτουργία
Ένωσης Σερβίας-Μαυροβουνίου επιβεβαιώνουν τον νέο κύκλο αλλαγής συνόρων. Η δρομολόγηση, ωστόσο, τέτοιων
εξελίξεων θα δημιουργήσει μια σοβαρή κατάσταση στα Βαλκάνια, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε εκρηκτική από
την πιο έντονη πάλη των ιμπεριαλιστών για τον έλεγχο και το μοίρασμα της περιοχής. Ήδη οι βαλκανικοί λαοί έχουν
πληρώσει με αίμα και καταστροφή τις αλλαγές των συνόρων εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων
από τις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Επομένως, η Ελλάδα ως χώρα, ο λαός της, όπως και οι άλλοι λαοί δεν είναι διασφαλισμένοι
με τις οποιεσδήποτε ευρωατλαντικές συμφωνίες. Είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει ο κοινός αγώνας
των λαών κατά της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που εκτός των άλλων είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι για την τραγική
κατάσταση που βιώνουν οι λαοί των Βαλκανίων.

Έκθεση: Brok (A6-0062/2005)

Fotyga (UEN), γραπτώς. (EN) Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εξαιρετικού κειμένου αναφέρεται στις διατάξεις
της Συνταγματικής Συνθήκης. Θεωρώ ότι το βήμα αυτό είναι πρόωρο και ότι υπονομεύει τη μοναδική αρμοδιότητα
των κρατών μελών να προωθούν την ακόμη αβέβαιη έγκριση της Συνθήκης. Συνεπώς, καταψηφίζω την έκθεση.

Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει
πλήρως τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ούτως, ώστε να αντανακλά περισσότερο τον
σημερινό κόσμο, και υποστηρίζει επίσης τις βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο μιλά η ΕΕ στον ΟΗΕ. Ωστόσο,
είναι ανάρμοστο να μιλάμε για μια έδρα της ΕΕ, καθώς ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών δεν επιτρέπει
σε οργανισμούς, όπως η ΕΕ, να γίνουν μέλη. Δεν θέλουμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα της διακυβερνητικής
διάσκεψης.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Κατά την έγκριση αυτής της έκθεσης, μεταξύ των διάφορων ιδεών μείζονος
σημασίας, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ως ενός από τους
κεντρικούς άξονες της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ. Ο διάλογος με τις τρίτες χώρες,
η διεθνής συνεργασία και η υλοποίηση της Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ του 2004 αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντες
ως προς αυτό. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εμείς και οι ατλαντικοί σύμμαχοί μας τη σοβαρότητα των
απειλών που επικρέμονται πάνω από τον ελεύθερο κόσμο.

Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Σε γενικές γραμμές, υποστηρίζω την ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Σε ορισμένες καταστάσεις κρίσης, είναι φυσικό να χρησιμοποιούμε τόσο
στρατιωτικούς όσο και πολιτικούς πόρους. Συγχρόνως, είναι σημαντικό να μην αποδυναμώνονται οι ανθρωπιστικές
αρχές και να μην χρησιμοποιούνται οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις για στρατιωτικούς σκοπούς (κάτι το οποίο,
δυστυχώς, συνέβη στο Ιράκ και το Αφγανιστάν).
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Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι που διατίθενται για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή
συνεργασία δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Για τους λόγους αυτούς, επέλεξα να απέχω, διότι η διατύπωση
των παραγράφων 45 και 46 μπορεί να προσφέρει πεδίο αυθαιρεσίας ως προς τις πτυχές αυτές.

Έκθεση: Kuhne (A6-0072/2005)

Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας
(ΕΣΑ), η οποία για πρώτη φορά παρέχει λεπτομερή ορισμό της έννοιας της ασφάλειας. Η ΕΣΑ θεωρεί την ασφάλεια
ως προαπαιτούμενη για την ανάπτυξη και επικεντρώνει την προσοχή σε παράγοντες, οι οποίοι έως τώρα δεν θεωρούντο
θεμελιώδους σημασίας για την ασφάλεια. Από την άποψη αυτή, υπογραμμίζει την καταστρεπτική δύναμη της
φτώχιας, του υποσιτισμού και των ασθενειών, μεταξύ των βασικών απειλών για την παγκόσμια ασφάλεια.

Η ΕΣΑ θέτει τρεις στρατηγικούς στόχους. Η ΕΕ πρέπει να μπορεί καταρχάς να επισημαίνει τις απειλές και να
αναλαμβάνει ταχεία δράση με στρατιωτικά καθώς και μη στρατιωτικά μέσα· κατά δεύτερον, να προωθεί την ασφάλεια
εντός των άμεσων αλλά και των μελλοντικών συνοριακών περιοχών της· και, τέλος, να ενισχύει τη διεθνή τάξη.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω, ωστόσο, ότι η ΕΕ παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα στρατιωτικά μέσα,
οι οποίες μπορεί να παρεμποδίσουν την ικανότητά της να φέρει εις πέρας υψηλής έντασης ανθρωπιστικές αποστολές.
Η ΕΕ πρέπει να διαθέτει την τεχνολογική ικανότητα για να αξιολογεί πιθανές απειλές.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αν και χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση αυτή θέτει ζητήματα άμεσης σημασίας,
αυτό δεν απομακρύνει τις ενστάσεις μου επί του αρχικού εγγράφου στο οποίο βασίστηκε.

Σε αντίθεση με αυτά που θα ανέμενε κανείς από ένα έγγραφο αυτού του είδους, διατίθεται λίγος χρόνος στον
καθορισμό των απειλών, και ζητήματα τα οποία απαιτούν ενδελεχή ανάλυση παρουσιάζονται περιληπτικά σε
σύντομες παραγράφους, ενώ το έγγραφο δίνει μεγάλη προσοχή στους τρόπους με τους οποίους θα τεθεί σε
λειτουργία η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Είτε η ΕΕ γνωρίζει πολύ καλά γιατί θέλει αυτούς τους πόρους
–και ο λόγος δεν αναφέρεται εδώ– είτε δεν γνωρίζει γιατί τους θέλει, αλλά γνωρίζει ότι χωρίς τους πόρους αυτούς
δεν έχει καμία επιρροή.

Ούτως ή άλλως, πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την απουσία βάθους και ουσίας, σε αντίθεση με
παρόμοια έγγραφα, τα οποία έχουν εκπονήσει οι σύμμαχοί μας.

– Χρήση απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (B6-0215/2005)

Goudin και Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Θεωρούμε την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό
πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι τόσο σημαντικό ώστε πρέπει, σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη, να διαχειρίζεται από
το εθνικό κοινοβούλιο. Δεν θεωρούμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί ζήτημα της ΕΕ.

Ζητούμε, συνεπώς, να έχει κάθε κράτος μέλος αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να
καταπολεμά τη διακίνηση παράνομων ουσιών.

Το σημείο Ε της πρότασης ψηφίσματος αναφέρει ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης παρέχει
την κατάλληλη νομική βάση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινοτικής δράσης στον τομέα του αθλητισμού.

Ένας από τους λόγους αντίθεσης στο σχέδιο Συντάγματος της Ευρώπης είναι ακριβώς ότι, αν και παράλογο, ρυθμίζει
θέματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη μέλη.

Καταψηφίζουμε συνεπώς το εν λόγω ψήφισμα.

Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το «ντόπινγκ» στον αθλητισμό είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα δημόσιας
υγείας, το οποίο αφορά όλο τον κόσμο, ειδικά όσους εμπλέκονται άμεσα – τους αθλητές και τις αθλήτριες.

Η ανάγκη επίτευξης ορισμένων επιπέδων και ορισμένων αποτελεσμάτων, τα οποία επιβάλλονται από οικονομικά
–μερικές φορές εμπλέκονται αμύθητα χρηματικά ποσά– και πολιτικά συμφέροντα και μηχανισμούς, που έρχονται
σε πλήρη αντίθεση με αυτά που θα έπρεπε να είναι οι πραγματικές αξίες και στόχοι του αθλητισμού, ενισχύει τη
χρήση μίας ολόκληρης σειράς παράνομων ουσιών που συχνά είναι επιβλαβείς για την υγεία των αθλητών και
αθλητριών.

Ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα εξαιρετικά επικερδές σύστημα πλουτισμού προς όφελος των ολίγων
αλλά ως μία εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο σε κάθε
πτυχή της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής διαμόρφωσης του ατόμου.

Μεταξύ άλλων μέτρων, πρέπει να καθοριστεί μία εκπαιδευτική και προληπτική πολιτική με στόχο την ενθάρρυνση
της υγιούς φυσικής άσκησης που ενέχει ο αθλητισμός, από την παιδική ηλικία και καθ’ όλη τη ζωή του ατόμου.
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Mann, Thomas (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος για τη «Χρήση απαγορευμένων ουσιών
(ντόπινγκ) στον αθλητισμό» έχει την πλήρη υποστήριξή μου. Προ δεκαετίας και πλέον, ήμουν και εγώ αθλητής της
άρσης βαρών. Δυστυχώς, δεν κατάφερα ποτέ να αποκτήσω την ονειρεμένη σωματική διάπλαση που ήθελαν τότε οι
γυναίκες. Σήμερα είμαι ευτυχής που έλαβα μόνο μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών, αλλά ποτέ κλεμβουτερόλης ή
στεροειδών αναβολικών.

Το τίμημα για τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες που καταφεύγουν στη χρήση απαγορευμένων ουσιών για
να βρουν χορηγούς, να λάβουν οικονομική στήριξη και να γίνουν ενδεχομένως διάσημοι είναι υψηλό. Τα πρότυπα
σώματα εκείνης της εποχής πολύ συχνά σήμερα δεν προσελκύον τα βλέμματα.

Αργά, αν και όχι πολύ αργά, ανέλαβε δράση o Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ της ΔΟΕ, ο οποίος
διενεργεί εκτενείς έρευνες, ελέγχους και δημοσιεύσεις καταλόγων των απαγορευμένων ουσιών. Πέρυσι, ο εθνικός
οργανισμός κατά του ντόπινγκ της Γερμανίας διενήργησε 8 000 ελέγχους σε χώρους προπονήσεως και αγώνες.
Στο μέλλον, θα διεξάγονται έλεγχοι για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών στο 20% των συνολικών αγώνων
της UEFA.

Χρειαζόμαστε κοινά διεθνή πρότυπα, ώστε οι ελεγμένοι αθλητές να μην μειονεκτούν έναντι όσων δεν έχουν ελεγχθεί
επαρκώς. Όσοι αποκτούν με ανέντιμα μέσα μετάλλια και διακρίσεις με στόχο το κέρδος και τη φήμη πρέπει να
αντιμετωπίζουν την κοινωνική κατακραυγή. Μόνο ο απαλλαγμένος από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών αθλητισμός
αξίζει την αναγνώριση. Μόνον οι καθαροί αθλητές αποτελούν πραγματικά παραδείγματα για τους άλλους.

Martin, David (PSE), γραπτώς. (EN) Επικροτώ το ψήφισμα που εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα του ντόπινγκ
στον αθλητισμό. Ο αριθμός των περιπτώσεων ντόπινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αποδεικνύει και
πάλι την ανάγκη καταπολέμησης αυτού του πολύ υπαρκτού προβλήματος.

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης παρέχει την κατάλληλη νομική βάση για τη χάραξη και την
υλοποίηση κοινοτικής δράσης στον τομέα του αθλητισμού. Έχουμε, συνεπώς, το νομικό μέσο για να προστατέψουμε
όχι μόνο τους επαγγελματίες αθλητές που υφίστανται όλο και μεγαλύτερη πίεση αλλά και τους αναρίθμητους
ανηλίκους και ερασιτέχνες, οι οποίοι είναι ευάλωτοι στο ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Επικροτώ ιδιαίτερα την έκκληση προς την Επιτροπή να υποστηρίξει μία μακρά εκστρατεία ενημέρωσης, προκειμένου
να θεσπίσει μία αποτελεσματική προληπτική πολιτική. Είναι επίσης σημαντικό να συνεργαστούν στενά τα κράτη
μέλη και η Επιτροπή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA), το Συμβούλιο της Ευρώπης και
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΕ) έτσι, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργεί αποτελεσματικά
όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο του ντόπινγκ.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζοντας το εν λόγω ψήφισμα, συμμερίζομαι τις ανησυχίες όσον αφορά
τη χρήση φαρμάκων στον αθλητισμό, διότι αυτή ευτελίζει όλα όσα θα πρέπει να σημαίνει ο αθλητικός ανταγωνισμός
και λόγω των θεμάτων δημόσιας υγείας. Χωρίς να θίγονται οι κανόνες της επικουρικότητας, είναι σαφές ότι υπάρχει
ένα επίπεδο παρέμβασης, όπου θα είχε νόημα να αναλάβει δράση η ΕΕ, η οποία, και αυτό είναι το σημαντικότερο,
μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική.

– Πολιτιστική ποικιλομορφία (B6-0216/2005)

Goudin και Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί θέμα μεταξύ των κρατών μελών
και της Unesco, παρόλο που το Συμβούλιο Υπουργών εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος
της ΕΕ σχετικά με τα χωρία εκείνα του σχεδίου του εγγράφου της Unesco που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της
ΕΕ. Δεν πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να τα χειρίζεται η ΕΕ.

Είναι προφανώς παράλογο να πρέπει να μιλά η ΕΕ με μία φωνή εξ ονόματος των 25 κρατών μελών για θέματα που
αφορούν την πολυμορφία του πολιτιστικού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Καταψηφίσαμε, συνεπώς, το εν λόγω ψήφισμα στην τελική ψηφοφορία.

Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας της Επιτροπής
Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τη σύμβαση για την προστασία της πολυμορφίας του πολιτιστικού περιεχομένου
και της καλλιτεχνικής έκφρασης, δεδομένης της σημασίας της διατήρησης και προαγωγής της πολιτιστικής
πολυμορφίας και των υφιστάμενων διαπραγματεύσεων στην Unesco, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
νέου γύρου συνομιλιών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο οποίος, υπό την πίεση των μεγάλων
χρηματοοικονομικών και οικονομικών ομίλων, θα προτιμούσε να ελευθερώσει όλες τις αγορές και να θέσει προς
πώληση σχεδόν τα πάντα.
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Η δημιουργία ενός διεθνούς νομικού μέσου στον τομέα αυτό θα συμβάλει στην εδραίωση των κυρίαρχων και
πολιτιστικών δικαιωμάτων των λαών και των χωρών καθώς και στην προαγωγή της ανάπτυξης δημόσιας πολιτικής
για τη διεθνή συνεργασία και θα διασφαλίσει ότι τα πολιτιστικά προϊόντα δεν θα θεωρούνται εμπορεύματα και δεν
θα τίθενται στο έλεος του ελεύθερου εμπορίου και ότι οι πολίτες έχουν ένα θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε
ένα εύρος πολιτιστικών αγαθών.

Συνεπώς, είναι ουσιώδες να υπογραμμιστεί ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες στη
διαφύλαξη, την υποστήριξη και την ανάπτυξη της πολιτιστικής ταυτότητας και πολυμορφίας, στην εγγύηση της
πολυφωνίας και στη διασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και στη γνώση.

Επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουμε, επίσης, τη σημασία της δημόσιας χρηματοδότησης και την αποφασιστικότητα
εκ μέρους των κρατών μελών να παρέχουν τέτοια χρηματοδότηση.

Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αν υπάρχουν τομείς στους οποίους έχει πράγματι νόημα η επικουρικότητα,
ένας από τους τομείς αυτούς, όπως έχω δηλώσει σε πολλές περιπτώσεις, είναι ο πολιτισμός. Αυτό δεν θίγει όλες
τις προσπάθειες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία, στα πειράματα συμπαραγωγής και στα κοινοτικά
προγράμματα, ούτε και τις διεθνείς προσπάθειες, οι οποίες θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση της
αποτελεσματικής πολυμορφίας του πολιτιστικού περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει πάντα να διασφαλίζουμε ότι δεν υπονομεύεται η δημιουργική ελευθερία, μία από τις προϋποθέσεις αυτής
της πολυμορφίας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου

20. Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

21. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

22. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

23. Ξηρασία στην Πορτογαλία

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή γνωρίζει καλά τη σοβαρότητα της ξηρασίας που
πλήττει την Πορτογαλία. Κατανοεί τις ανησυχίες και είναι απολύτως αποφασισμένη να συνδράμει την Πορτογαλία.
Η συνάδελφός μου, Επίτροπος Fischer Boel, συνάντησε τον πορτογάλο υπουργό Γεωργίας, κ. Silva, στις 6 Απριλίου
2005 σχετικά με αυτό το θέμα.

Υπάρχουν τρεις δέσμες μέσων τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη βοήθεια προς τους πορτογάλους αγρότες.
Η πρώτη αφορά την υποστήριξη της αγοράς και την άμεση βοήθεια, όπου η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση.
Ενέκρινε δύο αποφάσεις: μία στις 4 Μαρτίου για αύξηση των προκαταβολών σε 80% για τις πριμοδοτήσεις των
βοοειδών για το 2004 και μία άλλη στις 7 Απριλίου, η οποία επιτρέπει τη χρήση περιοχών που βρίσκονται σε
αγρανάπαυση για τη βοσκή των ζώων στις πληγείσες περιοχές.

Τρεις ακόμα αποφάσεις προετοιμάζονται επί του παρόντος. Η πρώτη αφορά μία προσωρινή απόκλιση από τις
προϋποθέσεις πυκνότητας του κανονισμού για τη μετατροπή καλλιεργήσιμων εδαφών σε εντατική κτηνοτροφία.
Εισάγει έναν διορθωτικό συντελεστή συσχέτισης που πρέπει να εφαρμοστεί στον αριθμό των μονάδων ζώων που
έχουν καταγραφεί στην εκμετάλλευση. Μία άλλη απόφαση θα επεκτείνει τη χρήση περιοχών που έχουν αποσυρθεί
από την καλλιέργεια για τη βοσκή των ζώων σε ολόκληρη την ηπειρωτική επικράτεια της Πορτογαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω επίσης να αναφέρω το πορτογαλικό αίτημα για μεταφορά αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης.
Παραδοσιακά, η Επιτροπή αντιτίθεται σε τέτοιες μεταφορές ενόψει της αφθονίας προμηθειών στην αγορά. Η
Επίτροπος κ. Fischer Boel αποδέχτηκε, σε συζήτηση με τον πορτογάλο υπουργό Γεωργίας, τις ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες λόγω της μακράς ξηρασίας στην Πορτογαλία. Ζήτησε από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας
να συζητήσουν με τους πορτογάλους αξιωματούχους ρυθμίσεις όσον αφορά τη διάθεση των μεταφερόμενων
αποθεμάτων.
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Μια τρίτη απόφαση θα επιτρέψει, υπό ορισμένες συνθήκες, την προκαταβολή μίας σειράς πριμοδοτήσεων. Αυτά
περιλαμβάνουν προκαταβολή του 80% του ποσού της πριμοδότησης για το μοσχαράκι γάλακτος και του 50% της
πριμοδότησης των αμνοεριφίων και γαλακτοκομικών για το 2005. Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 3,
στοιχείο γ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, μπορεί επίσης να προκαταβληθεί η πληρωμή για τις ατομικές
εκμεταλλεύσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβληθεί πριν από τις 16 Οκτωβρίου το νωρίτερο και ότι θα
υποστεί τους ελέγχους που διενεργούνται.

Το δεύτερο μέσο αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, είναι δυνατός ο
επαναπρογραμματισμός. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή φαίνεται να είναι περιορισμένη, καθώς πλησιάζουμε προς το
τέλος της περιόδου προγραμματισμού και οι πόροι είναι λιγοστοί. Η Πορτογαλία ζήτησε να συνεχίσουν οι αγρότες
να λαμβάνουν πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης, παρόλο που ορισμένες προϋποθέσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν
λόγω της ξηρασίας.

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2005, οι πορτογαλικές αρχές ζήτησαν να θεωρηθεί η ξηρασία ανωτέρα βία σύμφωνα με
το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και να γίνουν αποδεκτές αποκλίσεις σε ορισμένες προϋποθέσεις
που άπτονται του μέτρου για το γεωργικό περιβάλλον.

Η εφαρμογή της ανωτέρας βίας απαιτεί έναν αριθμό αντικειμενικών κριτηρίων, ειδικότερα τη σοβαρότητα της
ξηρασίας και την ποσοτικοποίηση των συνεπειών στη γεωργία και την αγροτική οικονομία. Υπάρχουν ήδη ορισμένες
εκθέσεις και δίνουν μία αρχική εικόνα των αναμενόμενων συνεπειών. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή
δεν έχει αντίρρηση στο πορτογαλικό αίτημα. Ωστόσο, θα ζητηθεί από την Πορτογαλία μία πιο αναλυτική έκθεση.

Η Πορτογαλία μπορεί να αποφασίσει να αποζημιώσει τους αγρότες μέσω κρατικών ενισχύσεων για την απώλεια
εισοδήματος που απορρέει από την μεγάλη ξηρασία. Πρέπει να γνωστοποιήσουν τα σχέδιά τους στην Επιτροπή. Η
Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να εγκρίνει γρήγορα αυτά τα σχέδια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποδειχθεί ότι
οι απώλειες λόγω κλιματικού φαινομένου έφτασαν ένα κατώτατο όριο 20% ή 30%· κατά δεύτερον, ότι υπάρχει
άμεση σύνδεση μεταξύ των απωλειών και των αντίξοων καιρικών συνθηκών και, κατά τρίτον, ότι δεν θα υπάρξει
υπεραποζημίωση.

Οι πορτογαλικές αρχές μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του κανονισμού de minimis για τις κρατικές ενισχύσεις.
Σε μία περίοδο τριών ετών, μπορεί να δοθεί βοήθεια έως 3 000 ευρώ ανά γεωργό χωρίς γνωστοποίηση στην Επιτροπή,
υπό την προϋπόθεση ότι, μεταξύ άλλων, το συνολικό ποσό για την περίοδο δεν θα υπερβαίνει τα 17 832 000 ευρώ.

Queiró, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ζητήσαμε αυτή τη
συζήτηση, υπολογίζαμε φυσικά στη δέσμευση του Κοινοβουλίου, και, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την
εκτίμησή μου προς όλες τις πολιτικές ομάδες για αυτή την επίδειξη αλληλεγγύης του Κοινοβουλίου.

Η ξηρασία στην Πορτογαλία είναι εξαιρετικά σοβαρή, όπως γνωρίζουμε και όπως μόλις περιέγραψε ο κ. Borg. Πριν
από έναν μόλις μήνα, στις 15 Μαρτίου, περίπου το 88% της πορτογαλικής επικράτειας υφίστατο σοβαρή, ή ακόμη
και ακραίας μορφής, ξηρασία και, παρά την πρόσφατη βροχόπτωση, πολλά χάθηκαν χωρίς πιθανότητα να ανακτηθούν.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ακόμη και με μέση βροχόπτωση τους ερχόμενους μήνες –και οι προβλέψεις
δεν υποδεικνύουν κατά κανένα τρόπο ότι αυτό θα συμβεί– μπορεί να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση η οποία
συμβαίνει μία μόνο φορά κάθε 40 χρόνια.

Η γεωργία καταστράφηκε, η κτηνοτροφία κινδυνεύει, οι προμήθειες προς ορισμένες κοινότητες έχουν ήδη περιοριστεί
και όλα αυτά σε περιοχές που είναι ήδη συνήθως πιεσμένες. Μάλιστα, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται προς το
καλοκαίρι, υπάρχει κίνδυνος να πληγεί σοβαρά ο τουρισμός, ένας από τους σημαντικότερους τομείς της Πορτογαλίας,
και οι επιπτώσεις της ξηρασίας να επεκταθούν σε πολλούς τομείς και πολλές χιλιάδες Πορτογάλους. Χρειάζεται
επίσης άμεση δράση για να αποφευχθεί η επανάληψη των καταστρεπτικών πυρκαγιών που συνέβησαν πριν από δύο
χρόνια, οι οποίες προκλήθηκαν εν μέρει λόγω περιόδου μικρών βροχοπτώσεων, παρότι δεν προσεγγίζει καν την
κλίμακα της σημερινής.

Η κατάσταση χρήζει συνεπώς της αλληλεγγύης της ΕΕ και όσο περισσότερο αργούμε να επιδείξουμε αυτή την
αλληλεγγύη, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος και τόσο μικρότερο το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε, συνεπώς, ότι η
δυναμική της έγκρισης από το Κοινοβούλιο του προτεινόμενου ψηφίσματος θα οδηγήσει την Επιτροπή να αναλάβει
ταχεία και αποτελεσματική δράση για την παρακολούθηση των αιτημάτων της Πορτογαλίας, και εδώ έχουμε σαφή
ένδειξη ότι είναι έτοιμοι να το πράξουν.

Ελπίζουμε επίσης, αν καταστεί απαραίτητο, ότι η Επιτροπή θα αναλύσει και θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων –κάτι που ήδη αναφέρθηκε εδώ– με στόχο να δημιουργηθούν οι πιστώσεις για αποζημιώσεις
για τις ζημίες και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για εκ νέου επενδύσεις και αναδιάρθρωση των αγροτών, των οποίων
η επιβίωση, τελικά, είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
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Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον
Επίτροπο για την ομιλία του και για την κατανόηση της Επιτροπής σε σχέση με τη δύσκολη κατάσταση που
αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Πορτογαλία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει σοβαρή ξηρασία στην πατρίδα μου τη
δεδομένη στιγμή, η οποία είναι ιδιαίτερα οξεία στις νότιες περιοχές της χώρας.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την επίδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης όλων
των βουλευτών στους οποίους είχα την ευκαιρία να εξηγήσω την κατάσταση. Θα ήθελα επίσης να πω πόσο
ικανοποιημένος είμαι που είχα την ευκαιρία να καταθέσω αυτή την κοινή πρόταση, την οποία υποστηρίζουν οι
κύριες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας νέας περιόδου ξηρασίας στην Πορτογαλία, ύστερα από σχεδόν μηδενική βροχόπτωση
το φθινόπωρο και τον χειμώνα, που συνήθως είναι η εποχή των βροχών στη χώρα. Σε ορισμένες περιοχές, η
περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία είναι μικρότερη από το 20% του μέσου όρου των τελευταίων 40 ετών.
Συνεπώς, εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα ζωοτροφών και, δεδομένου ότι δεν αναπτύσσεται ούτε βοσκότοπος
ούτε καλλιεργήσιμη γη και ότι υπάρχει ακόμα περιορισμός στη χρήση των αποθεμάτων νερού, δεν θα είναι δυνατόν
να παραδοθούν νέες προμήθειες σε επαρκείς ποσότητες για το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα. Επιπλέον, θα
χρειαστεί τροφή για τα βοοειδή έως την άνοιξη του επόμενου έτους, καθώς κανονική βροχόπτωση αναμένεται το
ερχόμενο φθινόπωρο.

Η κατάσταση αυτή είναι απολύτως αβάσταχτη τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους κτηνοτρόφους και
δικαιολογεί μία ταχεία απάντηση της Επιτροπής στα αιτήματα που έχει υποβάλει η πορτογαλική κυβέρνηση, τα
οποία θα έχουν αμελητέα επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εξάλλου, όπως σωστά επεσήμανε ο κ. Borg,
το αίτημα αφορά προκαταβολές στις πληρωμές και παρέκκλιση των κανόνων διάφορων κανονισμών που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, θα είναι αδύνατο να τηρηθούν, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα στους αγρότες και
να εγκριθεί η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, ειδικά για τους μικρούς αγρότες.

Εντούτοις, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην Πορτογαλία θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση
για το μέλλον. Πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουμε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για αυτού του είδους
το πρόβλημα, όπως τη δημιουργία ενός συστήματος προστασίας για την προφύλαξη των ευρωπαίων αγροτών από
κινδύνους και κρίσεις –μια επίκαιρη συζήτηση διεξήχθη πρόσφατα από την Επιτροπή για το θέμα αυτό– και, σε
ευρύτερη κλίμακα, την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ένωσης στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών και την παρουσίαση πρακτικών προτάσεων στρατηγικής δράσης μετά το 2012.

Πιστεύω ότι, στον λίγο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου, έδωσα αρκετούς λόγους για να υποστηρίξει θερμά το
Κοινοβούλιο αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Σας καλώ, συνεπώς, να ψηφίσετε υπέρ, γνωρίζοντας καλά ότι, όπως
μόλις είπε ο Επίτροπος, η Επιτροπή θα εξετάσει σοβαρά το θέμα.

Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετίσω την πρωτοβουλία
που οδήγησε σε αυτή την επείγουσα συζήτηση σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία και να ξεκινήσω εκφράζοντας
τη συμπάθεια και αλληλεγγύη που νιώθω αναφορικά με αυτό το πρόβλημα ως άτομο που επίσης προέρχεται από
την Ιβηρική Χερσόνησο.

Είναι προφανές ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς ειδικός στη μετεωρολογία ή εκφωνητής του δελτίου καιρού
για να ξέρει ότι, αν δεν βρέχει στην Πορτογαλία, δεν βρέχει ούτε σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. Πιστεύω ότι
είναι αρκετά προφανές και, επομένως, όσον αφορά την κλιματολογική διάσταση του θέματος που συζητάμε εδώ,
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία είναι πρακτικά ταυτόσημο με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλο
μέρος της Ισπανίας.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συγκεκριμένες οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα είναι διαφορετικές ανάλογα
με τη συγκεκριμένη γεωγραφία ή το εν λόγω έδαφος. Αλλά το πρόβλημα της ξηρασίας, το πρόβλημα της έλλειψης
νερού είναι ένα κοινό πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος που εισαγάγαμε ορισμένες τροπολογίες σε αυτή την πρόταση
ψηφίσματος, ορισμένες παραγράφους που διευρύνουν κάπως το πεδίο της ούτως, ώστε να μην αφορά μόνο την
Πορτογαλία αλλά επίσης, εν μέρει, το σύνολο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που πρέπει να
κάνουμε.

Φυσικά, η ομάδα μου χαίρεται πολύ που επισημαίνονται συγκεκριμένες επιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις με
πολύ συγκεκριμένες αναφορές σε προβλήματα που επηρεάζουν ιδιαίτερα την Πορτογαλία και ειδικότερα τη νότια
Πορτογαλία. Αλλά, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, πρέπει όλοι να αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το θέμα
σε μεγαλύτερο βάθος, διότι αυτή δεν είναι μία μεμονωμένη κατάσταση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την
ευθύνη της μελέτης, της πρόβλεψης και του σχεδιασμού σε σχέση με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που
δεν αποτελεί μόνο θέμα για μεγάλους πολιτικούς λόγους κατά τη διάρκεια μεγάλων συζητήσεων, αλλά έχει άμεσες
και μερικές φορές δραματικές επιπτώσεις για την οικονομία των χωρών, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτή την
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περίπτωση. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ήθελα να επισημάνω: η προκειμένη περίπτωση δεν είναι
μεμονωμένη, δεν είναι μία κρίση που θα περάσει αλλά κάτι που απαιτεί εξέταση σε βάθος και, επομένως, μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα πολιτικά μέτρα.

Όσον αφορά το ίδιο το ψήφισμα, το οποίο συζητά πολύ συγκεκριμένα θέματα, θα ήθελα να επισημάνω δύο ή τρία.
Το πρώτο είναι βασικά η υπογράμμιση ότι οι οικονομικές επιπτώσεις είναι γενικές επιπτώσεις, οι οποίες προχωρούν
πέρα από τη γεωργία· ο αντίκτυπος της ξηρασίας, για παράδειγμα, επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό και όλη την
αγροτική διάστασή του, και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όταν συζητάμε αυτό
το θέμα.

Δεύτερον, η αναφορά στο δράμα που φέρνει την Ισπανία πολύ κοντά στην Πορτογαλία, και θα έφτανα μάλιστα να
πω και την Καταλονία πολύ κοντά στην Πορτογαλία: το θέμα των πυρκαγιών, των δασικών πυρκαγιών. Έχει κατατεθεί
μία τροπολογία επ’ αυτού του θέματος το οποίο δεν επηρεάζει μόνο την Πορτογαλία και, επομένως, θα ήθελα να
συνδέσω τις επιπτώσεις της ξηρασίας με τον εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο των πυρκαγιών και, ταυτόχρονα, να κάνω
έκκληση για την πιθανή εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Πιστεύω
ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι την κατάλληλη στιγμή θα απαιτήσει πιθανότατα ένα ψήφισμα και μια συζήτηση
αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτό το θέμα.

(Χειροκροτήματα)

Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Προειδοποιούσαμε την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο από
την αρχή του έτους για την κρισιμότητα μίας από τις πλέον σοβαρές ξηρασίες στην Πορτογαλία, της οποίας οι
κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρόκειται να επιδεινωθούν καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Στην ερώτησή μας προς την Επιτροπή τον Ιανουάριο και στην ομιλία μας στο Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο,
δηλώσαμε ότι απαιτούνταν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης στη γεωργία και ότι
θα έπρεπε να γίνουν άμεσα βήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα σταματούσε η παροχή νερού σε διάφορες
περιοχές. Η κατάσταση στη γεωργία προκαλεί ανησυχία. Οι σοδειές του φθινοπώρου και του χειμώνα χάθηκαν και
οι σοδειές της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπως οι ντομάτες, το καλαμπόκι, το ρύζι, τα φρούτα και τα λαχανικά,
κινδυνεύουν· το ίδιο ισχύει και για τις ζωοτροφές και την κανονική ανάπτυξη των σοδειών του φθινοπώρου, όπως
των εσπεριδοειδών και των σταφυλιών. Μέρος της αναδάσωσης που πραγματοποιήθηκε μετά τις πυρκαγιές του
2003 και του 2004 χάθηκε για πάντα λόγω της απουσίας υγρασίας στο έδαφος.

Η κατάσταση αυτή βυθίζει χιλιάδες μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.
Απαιτούνται, συνεπώς, επειγόντως πρακτικά μέτρα για την υποστήριξη των πορτογάλων αγροτών, όπως αυτά που
προβλέπει το ψήφισμα, ή, όπως προτείναμε, η δημιουργία δημόσιας γεωργικής ασφάλισης, με χρηματοδότηση της
Κοινότητας, που θα επιτρέπει την καταβολή ενός ελάχιστου εισοδήματος στους αγρότες στην περίπτωση
καταστροφών, όπως η ξηρασία ή η πυρκαγιά· οικονομική υποστήριξη για να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος
και η μείωση της γεωργικής παραγωγής· προσωρινή απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς απώλεια των
δικαιωμάτων, για τους αγρότες πλήρους απασχόλησης των οποίων το εισόδημα είναι μικρότερο των 12 ΕΜΜ και
την επέκταση των άτοκων δανείων για δύο χρόνια.

Επιπλέον, πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί
η διάθεση νερού –που αποτελεί δημόσιο αγαθό και οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα– στον πληθυσμό σε επαρκή
ποσότητα και ποιότητα. Έχουμε, συνεπώς, προτείνει μία τροπολογία, η οποία τονίζει την ανάγκη θέσπισης πρακτικών
μέτρων για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στις περιοχές εκείνες της Πορτογαλίας που επλήγησαν περισσότερο
από την ξηρασία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη δίκαιη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Τέλος, η κατάσταση αυτή για άλλη μία φορά αναδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης των σημαντικών στόχων που
θέτει το Πρωτόκολλο του Κιότο, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και οι
επιπτώσεις της στις αλλαγές του κλίματος.

Coelho (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Πορτογαλία υφίσταται φρικτή
ξηρασία, στην οποία καλλιέργειες χάνονται, ζώα πεθαίνουν χωρίς τροφή ή νερό, υπάρχει περιβαλλοντική επιδείνωση
στις πληγείσες περιοχές, αυξημένος κίνδυνος περισσότερων δασικών πυρκαγιών το καλοκαίρι και ο πληθυσμός
ήδη εξαρτάται από παροχή νερού από το εξωτερικό.

Ο κ. Queiró ανέφερε νωρίτερα ότι το 80% της χώρας πλήττεται από την ξηρασία. Ο γεωργικός τομέας έχει ήδη
υποστεί ζημίες που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί. Πλησιάζουν οι
θερμότεροι μήνες, η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά και δεν αναμένεται βροχόπτωση μεταξύ του Μαΐου και
του Οκτωβρίου.
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Σε αυτή τη στιγμή κατά την οποία επιδιώκουμε να επιδείξουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς εκείνους που έχουν
πληγεί περισσότερο, υπάρχει υποστήριξη την οποία πρέπει να παρέχει η ΕΕ, μεγάλο μέρος της οποίας ουδόλως
αφορά χρήματα ή επιδοτήσεις, όπως ανέφερε ο κ. Capoulas Santos, αλλά καλή θέληση και κατανόηση των επί
τόπου δυσκολιών.

Κατά πρώτον, οι κρατικές ενισχύσεις· η Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει στην πορτογαλική κυβέρνηση να παράσχει
κρατικές ενισχύσεις για την υποστήριξη των αγροτών οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους, υποστηρίζοντας την
αγορά ζωοτροφών και την επένδυση για τη συλλογή και διανομή ύδατος και διευκολύνοντας την αναδιάρθρωση
των τραπεζικών δανείων των αγροτών· κατά δεύτερον, να γίνει η προκαταβολή των πριμοδοτήσεων που δικαιούνται
οι αγρότες – πλήρως, και όχι εν μέρει μόνο, κύριε Επίτροπε· κατά τρίτον, να διευκολύνει τη μεταφορά δημητριακών
από αποθέματα παρέμβασης της Κοινότητας που προέρχονται από το πλεόνασμα σε ορισμένα κράτη μέλη· τέταρτον,
να χορηγήσει παρεκκλίσεις από ορισμένους κοινοτικούς κανονισμούς, στις οποίες αναφερθήκατε, κύριε Επίτροπε,
εγκρίνοντας έτσι τη βοσκή σε περιοχές που έχουν αποσυρθεί από την καλλιέργεια και σε εκτάσεις γης όπου
καλλιεργούνται δημητριακά, τις οποίες έχει ήδη πλήξει η ξηρασία· πέμπτον, να απελευθερωθούν κονδύλια και να
κινητοποιηθούν πόροι για την αποτροπή μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι μετά την ξηρασία·
έκτον, να εξεταστεί η πιθανότητα κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης σε τέτοιες περιπτώσεις·
και έβδομον, να επιβεβαιωθούν οι θέσεις της Ευρώπης για τις αλλαγές του κλίματος και το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ΕΕ λειτουργεί καλύτερα όταν είναι πιο κοντά στους πολίτες. Πρέπει και οι
πορτογάλοι πολίτες που επλήγησαν περισσότερο από την ξηρασία να αισθανθούν ότι είναι ευρωπαίοι πολίτες.

Casaca (PSE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη λέξη μου είναι αλληλεγγύη. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη
προς τους ανθρώπους στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, ιδιαίτερα στους αγρότες του νότου της
Πορτογαλίας και των συνοριακών περιοχών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή στις περιοχές Serra Algarvia
και Margem Esquerda do Guadiana. Πρέπει να δείξουμε ότι η αλληλεγγύη δεν σταματά στα σύνορα και θέλω να
διαβεβαιώσω τον κ. Guardans Cambó ότι φυσικά επεκτείνεται σε όλο τον πληθυσμό της Σεβίλλης, της Huelva,
του Badajoz, του Cáceres, κ.ο.κ., σε περιοχές που πράγματι υφίστανται, επίσης, τις επιπτώσεις αυτού που μπορεί
να χαρακτηριστεί μόνο ως φυσική καταστροφή ευρείας κλίμακας. Ό,τι κι αν λέει ο κανονισμός, αυτή είναι η
πραγματικότητα της κατάστασης και, γι’ αυτό, η αλληλεγγύη είναι η λέξη-κλειδί που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
και σε αυτή την περίπτωση.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι κανείς δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «υπερβολή» – η κατάσταση δεν παρουσιάστηκε
ποτέ κατά τρόπο υπερβολικό, αλλά περιγράφτηκε αντικειμενικά και με ακρίβεια. Χαίρομαι, επίσης, που η Επιτροπή
δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Θα ήθελα, ωστόσο, να υπογραμμίσω ιδιαίτερα πτυχές οι οποίες, αναμφίβολα, συνδέονται εγγενώς με μία στρατηγική
για τα δάση, η οποία φυσικά εξαρτάται από τον ορισμό των κρατών μελών, αλλά την οποία και η Επιτροπή πρέπει
να καθορίσει επακριβώς. Συνεπώς, όταν ακούω ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής για τα δάση, η
περίοδος κατά την οποία μπορούν να καταβληθούν ενισχύσεις για την απώλεια εισοδήματος μειώθηκε από τα 20
στα 10 χρόνια, μου φαίνεται ότι ακόμη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουμε καταλάβει την κρισιμότητα μίας
σωστής στρατηγικής αναδάσωσης για την καταπολέμηση αυτών των περιπτώσεων της σχεδόν απερήμωσης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστεί η υποστήριξη του εισοδήματος για δεκαετίες, όσον αφορά είδη που
χρειάζονται δεκάδες χρόνια ανάπτυξης προτού παραχθεί το παραμικρό. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η υποστήριξη
των δασών στον νότο της Ιβηρικής Χερσονήσου και να ενισχυθεί αυτή η υποστήριξη όσον αφορά τις εναλλακτικές.
Ζητώ, συνεπώς, από την Επιτροπή να προσδώσει μεγαλύτερη σημασία στην πτυχή αυτή.

(Χειροκροτήματα)

Portas (GUE/NGL). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές στη συζήτηση, η χώρα μου πλήττεται
από ξηρασία και η κατάσταση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας είναι σε κρίσιμο στάδιο. Τα πράγματα είναι ήδη
καταστροφικά, εξού και η μεγάλη σημασία των προτάσεων για τις οποίες ψηφίζουμε σήμερα. Εν μέρει ανακουφίζουν
και αντισταθμίζουν τη ζημία που υπέστησαν οι αγρότες. Χρειάζονται, όμως, και άλλα μέτρα.

Είναι σημαντικό να γίνεται λογική διαχείριση του νερού, το οποίο αποτελεί σπάνιο δημόσιο αγαθό στις νότιες χώρες
της ΕΕ. Ο πολιτισμός μας, και η χώρα μου ιδιαίτερα, συνεχίζει να σπαταλά μεγάλες ποσότητες νερού και αυτό πρέπει
να αλλάξει. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την τρέχουσα γεωργική πολιτική, η οποία υποτιμά τις μεσογειακές χώρες,
δεν ενθαρρύνει τη συνετή κατοχή γης και δεν προάγει τη βιώσιμη οικολογία στον αγροτικό κόσμο. Τον Αύγουστο,
όταν αναπόφευκτα θα ξεσπάσουν και πάλι πυρκαγιές, θα πληρώσουμε για άλλη μία φορά για αυτή την ανευθυνότητα.

Τέλος, χρειαζόμαστε νέα ευρωπαϊκά μέσα πρόληψης των κινδύνων. Ο κ. Capoulas Santos έχει δίκιο ως προς αυτό.
Κάτι που πρέπει να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε μία ευρωπαϊκή γεωργική ασφάλιση που να μπορεί να διοχετεύει
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μέρος των εισφορών των αγροτών σε ένα ταμείο καταστροφών, ένα συμμετοχικό ταμείο από την πλευρά των κρατών
μελών και της Ένωσης, ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να κινητοποιείται αυτόματα σε καταστάσεις όπως αυτή της
Πορτογαλίας και της νότιας Ισπανίας, και σε άλλες περιπτώσεις, σε όποια χώρα κι αν είναι.

Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου για την πορτογαλική ξηρασία και
την υποστήριξή μου στο ψήφισμα. Θα ήθελα τώρα, ωστόσο, να μιλήσω για το φαινόμενο που βρίσκεται πίσω από
αυτήν: τις αλλαγές του κλίματος. Το θέμα σχετίζεται ακριβώς με τα όσα έλεγαν κορυφαίοι στον τομέα του
περιβάλλοντος καθηγητές της Φινλανδίας σε ένα σεμινάριο το οποίο διεξήχθη στο Κοινοβούλιο. Ένα από τα θέματά
μας ήταν οι αλλαγές του κλίματος. Το σεμινάριο παρακολούθησε και ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΓΔ Έρευνας
της Επιτροπής, ο οποίος είχε χαρεί πραγματικά με τη σύνδεση επιστήμης και πολιτικής στο Κοινοβούλιο. Τέτοια
συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και πολιτικών είναι ευπρόσδεκτη, αλλά, φυσικά, δεν θα πρέπει να την θεωρούμε
δεδομένη. Ο κόσμος δεν είναι διαμορφωμένος έτσι, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση να ρέει απλώς προς την κατεύθυνση
των πολιτικών. Μερικές φορές χρειάζεται επιμονή. Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία πιεστική ανάγκη να έρθουν και
να μας ασκήσουν πίεση. Παρόλο που η κοινωνία διενεργεί επιστημονική έρευνα, οι νομοθέτες δυστυχώς είναι στο
σκοτάδι όσον αφορά αυτού του είδους τη γνώση.

Αναρωτιόμαστε συχνά αν, για παράδειγμα, η ξηρασία του 2003 είναι ένδειξη αλλαγής του κλίματος. Οι ερευνητές
λένε ότι το ερώτημα έχει τεθεί με λάθος τρόπο και ότι δεν υπάρχει ευθεία απάντηση σε αυτό. Αν ρωτήσουμε, ωστόσο,
αν αναμένονται περισσότερες ξηρασίες, απαντούν «ναι»· αν τα κύματα καύσωνα θα πυκνώσουν, απαντούν «ναι»· και
αν η σύγχρονη κοινωνία θα γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα, απαντούν «ναι».

Συνεπώς, τώρα είναι η ώρα για δράση. Δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Η
πληροφόρηση που έχουμε τώρα θα πρέπει να είναι αρκετή για να αναλάβουμε ακόμη πιο αποτελεσματική δράση,
προκειμένου να αποτρέψουμε ή να καθυστερήσουμε τις αλλαγές του κλίματος. Αυτή είναι μία από τις βασικές
πολιτικές μας προτεραιότητες. Ουσιαστικό συστατικό θα είναι και οι πολιτικές προσαρμογής, στις οποίες πρέπει
να καταβάλουμε αποφασιστική προσπάθεια να επενδύσουμε, καθορίζοντας εκ νέου τις ίδιες μας τις περιοχές
πολιτικής και επενδύοντας στην έρευνα. Χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, μία σωστή στρατηγική στην περίπτωση
αυτή. Οι αλλαγές του κλίματος, δυστυχώς, δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως, αλλά είναι τώρα εξαιρετικά
σημαντικό να μειώσουμε την έκταση των θυμάτων και των υλικών ζημιών.

Madeira, (PSE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές σήμερα, η Πορτογαλία βιώνει την πιο
σοβαρή ίσως ξηρασία της από το 1990 ή το 1981. Τα στοιχεία είναι σαφή. Ως συνέπεια αυτής της ξηρασίας, οι
περιοχές του Alentejo και του Algarve βρίσκονται σε λιγότερο από το 50% της ανώτερης δυνατής περιεκτικότητας
του εδάφους σε υγρασία.

Είναι Απρίλιος και, όπως έχουν τα πράγματα, το 25% περίπου των δήμων της Πορτογαλίας έχει εφαρμόσει προληπτικά
μέτρα για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της ξηρασίας. Αναφέρω αυτά τα στοιχεία, μαζί με όλα όσα ακούσαμε
σήμερα εδώ, με ιδιαίτερη έμφαση, διότι αυτές υπήρξαν οι πλέον πληγείσες περιοχές της πορτογαλικής ενδοχώρας
τα τελευταία χρόνια. Σας το αναφέρω, διότι αυτές ήταν οι περιοχές που υποστήριξε το Ταμείο Αλληλεγγύης, όταν
ενεργοποιήθηκε μετά τις πυρκαγιές του 2003, στις οποίες χιλιάδες άνθρωποι είδαν τις ζωές και τις περιουσίες τους
να εξανεμίζονται. Αναφέρω τις πυρκαγιές του 2004, οι οποίες κατέστρεψαν ό,τι είχε πεισματικά αντισταθεί στην
μαινόμενη πυρκαγιά του 2003. Αναφέρω τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο από τη διεύρυνση και οι
οποίες, θεωρητικά, έγιναν πλούσιες εν μία νυκτί χάρη στις καλά τεκμηριωμένες στατιστικές.

Οι άνθρωποι που επλήγησαν περισσότερο είναι όλοι εκείνοι που έδειξαν επί πολλά χρόνια δύναμη και
αποφασιστικότητα απέναντι στις διαδοχικές καταστροφές, άνθρωποι που ζουν από τη γη, από την κτηνοτροφία,
από τα δάση, από τον τουρισμό και από το περιβάλλον, άνθρωποι ισχνών πόρων. Επλήγησαν από την ξηρασία, την
οποία προκάλεσε ο καιρός, και από την έλλειψη νερού, διότι οι δεξαμενές που έπρεπε να ενεργούν ως δίχτυ ασφαλείας
βρίσκονται μόλις στο 30 με 40% της ωφέλιμης χωρητικότητας.

Κύριε Επίτροπε, αυτό δεν θα είχε συμβεί ή θα ήταν σημαντικά λιγότερο σοβαρό, αν τουλάχιστον στον Νότο η
Επιτροπή έδειχνε ότι είναι έτοιμη να διευθετήσει τις διαφορές της με την Πορτογαλία για το φράγμα Odelouca και
το εναπομείναν δίκτυο φραγμάτων. Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί και μας έχει οδηγήσει στη δυσκολία που
αντιμετωπίζουμε τώρα. Σας ρωτώ συνεπώς, κύριε Επίτροπε, αν είστε έτοιμος –αν η Επιτροπή είναι έτοιμη– να
επιλύσετε το διαρθρωτικό πρόβλημα ούτως, ώστε στο μέλλον ο κόσμος να μην χρειάζεται να βλέπει τέτοιες
καταστροφές να συμβαίνουν ξανά και ξανά.

Φυσικά ευχαριστώ την Επιτροπή για όλες τις προτάσεις που κατέθεσε σήμερα εδώ ως λύσεις έκτακτης ανάγκης,
όμως, όπως είπαν πολλοί βουλευτές του Σώματος, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρακτικές προτάσεις, ορισμένες
από τις οποίες έχουν κατατεθεί και απλώς χρειάζονται την έγκριση της Επιτροπής.
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Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους αξιότιμους βουλευτές για τις παρατηρήσεις
τους στη δήλωση της Επιτροπής. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις επιπτώσεις της
ξηρασίας στην Πορτογαλία. Όπως δήλωσα στην αρχή αυτής της συζήτησης, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
συνδράμουμε όσους επλήγησαν περισσότερο από την ξηρασία, δηλαδή τη γεωργική κοινότητα. Τα μέτρα αυτά, με
τη σειρά τους, θα βοηθήσουν και τις πληγείσες αγροτικές οικονομίες.

Άκουσα τους προβληματισμούς σας και τις πληροφορίες σας για τις επί τόπου δυσκολίες. Βεβαιότατα, η Επιτροπή
θα επιδείξει την αλληλεγγύη της θέτοντας σε εφαρμογή τα μέτρα που παρέθεσα νωρίτερα. Η συνάδελφός μου, η
Επίτροπος κ. Fischer Boel, γνωρίζει τα προβλήματα και έχει κάνει και εξακολουθεί να πράττει ό,τι είναι δυνατόν
για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Όσον αφορά την ιδέα της δημιουργίας μίας πιο μόνιμης δομής για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων, θα
προωθήσω την πληροφορία στους συναδέλφους μου, οι οποίοι αναμφίβολα θα την εξετάσουν προσεκτικά.
Κατατέθηκαν και άλλες ιδέες και προτάσεις, τις οποίες θα εξετάσει δεόντως η Επιτροπή. Πολλοί από εσάς ανέφεραν
την ανάγκη να εξεταστεί ευρύτερα το θέμα και οι αιτίες της ξηρασίας αυτού του είδους, οι οποίες κυμαίνονται από
τις κλιματικές αλλαγές έως την πολιτική για τα δάση.

Ευχαριστώ για τις συστάσεις και τις προτάσεις σας, που επιδιώκουν μια μακροπρόθεσμη και πιο συντονισμένη
προσέγγιση στο φαινόμενο αυτό. Σίγουρα μου προσφέρουν πολλή τροφή για σκέψη και αποδεικνύουν την
προσήλωση του Κοινοβουλίου στη βιώσιμη ανάπτυξη, μία προσήλωση την οποία συμμερίζεται πλήρως η Επιτροπή.

Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα αυτό και στις δοκιμασίες που προκάλεσε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε
και θα επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας προς εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από αυτή την ξηρασία.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. Για τη λήξη αυτής της συζήτησης, έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος(2), επί των οποίων θα
διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα μετά το τέλος των συζητήσεων.

Γραπτή δήλωση (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). – (ES) Αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχεδιάσει
και δεν έχει εφαρμόσει ακόμη μία βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για την καταπολέμηση της
ξηρασίας και της απερήμωσης, εφόσον, στις νότιες και μεσογειακές χώρες, αυτή είναι μία από τις κύριες απειλές
για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Ωστόσο, η έλλειψη ενός κοινού σχεδίου μεταξύ των χωρών και της
Επιτροπής (Γεωργία και Περιβάλλον) προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Περιβάλλοντος επεσήμανε πρόσφατα ότι οι περιοχές που θα υποφέρουν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις
της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής είναι οι μεσογειακές χώρες.

Επομένως, υποστηρίζουμε μία πολιτική για την καταπολέμηση της ξηρασίας στην Πορτογαλία και τη χορήγηση
κάθε δυνατής βοήθειας για την ανακούφιση των επιπτώσεων αυτής της έλλειψης νερού στην παραγωγικότητα, στην
αγορά και στις ίδιες τις καλλιέργειες. Επίσης, ζητάμε να επεκταθεί αυτή η πολιτική και σε άλλες χώρες του Νότου.

24. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 115 του Κανονισμού)

25. Μπαγκλαντές

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το Μπαγκλαντές(3).

Schlyter (Verts/ALE), εισηγητής. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, φανταστείτε, σε ένα από τα κράτη μέλη μας, να γίνονταν
βομβιστικές επιθέσεις κατά πρώην υπουργών, να σκοτώνονταν δημοσιογράφοι και να δολοφονούνταν πολιτικοί
της αντιπολίτευσης και πολίτες να φυλακίζονταν και να βασανίζονταν από παραστρατιωτικές δυνάμεις. Φανταστείτε
να γίνονταν αυτά στις χώρες σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα τα συζητούσαμε κάθε μέρα στο Κοινοβούλιο, απαιτώντας
άμεσα μέτρα και την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων.

(2) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
(3) Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.
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Αυτό ακριβώς δεν κατάφερε να κάνει η κυβέρνηση στο Μπαγκλαντές. Δεν επιλήφθηκε αυτών των προβλημάτων
έγκαιρα και με αρκετή πυγμή. Αυτό είναι ακόμη πιο λυπηρό, καθώς το Μπαγκλαντές για πολύ καιρό ήταν μία χώρα
στην οποία οι γυναίκες είχαν μεγάλη ελευθερία και τη δυνατότητα να ασκούν πολιτική εξουσία. Από πολλές πλευρές,
μπορούσε να θεωρείται το Μπαγκλαντές ως καλό παράδειγμα θετικής ανάπτυξης, τόσο οικονομικής όσο και
πολιτικής. Όλα αυτά κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν, αν η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν αναλάβει ενεργό
δράση. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων και
στη βελτίωση της κατάστασης στο Μπαγκλαντές. Βρίσκω λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές
στο Σώμα, οι οποίοι θέλουν να αποδυναμώσουν το ψήφισμα, τη στιγμή που γνωρίζουμε πόσο σοβαρά είναι τα
προβλήματα. Ελπίζω ότι θα συγκεντρώσουμε σήμερα την πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης του ψηφίσματος, χωρίς
αυτό να αποδυναμωθεί από τροπολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να περιγράψουν την πραγματικότητα ως κάτι
διαφορετικό από αυτό που είναι. Χαίρομαι που τελικά αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία και που συμπεριλάβαμε
το Μπαγκλαντές στην ημερήσια διάταξη. Ο λαός του χρειάζεται την υποστήριξή μας και αυτό μπορούμε να τους
προσφέρουμε σήμερα.

Mann, Thomas (PPE-DE) – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Shah Kibria, πρώην υπουργός Οικονομικών και μέλος
του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στο Μπανγκλαντές, μόλις είχε ολοκληρώσει την αγόρευσή του σε
κομματική εκδήλωση, όταν δέχθηκε ρίψη οβίδας. Τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 50 τραυματίστηκαν.
Με τέτοιου είδους επιθέσεις, οι μουσουλμάνοι εξτρεμιστές έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου. Σε ορισμένες
περιοχές της χώρας, υπάρχουν ενδείξεις ότι συνεργάζονται μαζί τους και επίσημοι φορείς. Η κατάσταση αυτή είναι
απαράδεκτη. Η Διεθνής Αμνηστία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι τα μέλη των θρησκευτικών
μειονοτήτων τρομοκρατούνται συστηματικά, διώκονται και φυλακίζονται αυθαίρετα.

Από την έκδοση του τελευταίου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2002 και από την
τελευταία επίσκεψη στη χώρα της αντιπροσωπείας μας στην Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας της Νοτίου Ασίας
τον Φεβρουάριο του 2003, δεν έχει σημειωθεί καμία ικανοποιητική πρόοδος στην κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Πάντως, η κυβέρνηση κατόρθωσε προσφάτως να συλλάβει δύο επικεφαλής μουσουλμανικών
εγκληματικών οργανώσεων και να παγώσει τους λογαριασμούς τους.

Καλούμε την κυβέρνηση να εντείνει τα μέτρα κατά των εξτρεμιστών. Το Μπανγκλαντές οφείλει επίσης να τηρεί τις
υποχρεώσεις του βάσει των διεθνών συνθηκών που έχει κυρώσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τα βασανιστήρια πρέπει να απαγορευθούν, η ελευθερία του Τύπου και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης πρέπει να
εξασφαλισθεί, ο αγώνας κατά της διαφθοράς πρέπει να συνεχισθεί. Μόνον εάν σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στα
θέματα αυτά, θα ισχύσουν οι όροι της συμφωνίας συνεργασίας, την οποία συνήψε το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση
με το Μπανγκλαντές, διότι η αρχή στην οποία βασίζεται είναι και παραμένει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και η διατήρηση της δημοκρατίας.

Παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρέπει τουλάχιστον να
συμφωνήσουν προκειμένου να επιτραπεί στο κοινοβούλιο να συνεχίσει το έργο του, το οποίο έχει ανασταλεί προς
το παρόν. Και οι δύο πλευρές πρέπει έπειτα να εργασθούν για τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την
αποτροπή του φανατισμού, των παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων και του θρησκευτικού εξτρεμισμού.

Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, όταν, το 1947, η τεράστια βρετανική αποικιοκρατική
αυτοκρατορία στη Νότιο Ασία χωρίστηκε με βάση την κυρίαρχη θρησκεία των περιοχών, τα ανατολικά της επαρχίας
της Βεγγάλης προσαρτήθηκαν στο μουσουλμανικό κράτος του Πακιστάν. Ήταν μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη
περιοχή, επιρρεπής στις πλημμύρες, η οποία προσέλκυε τη συμπάθεια όλου του κόσμου και, το 1971, αποσπάστηκε
από το Πακιστάν, τη μακρινή περιοχή στα δυτικά που δεν ενδιαφερόταν καθόλου να βοηθήσει στην επίλυση των
προβλημάτων αυτής της ανατολικής αποικίας. Το νέο κράτος θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλή αρχή αν, για
παράδειγμα, είχε ακολουθήσει το ολλανδικό παράδειγμα της οικοδόμησης θαλάσσιων τειχών και αν είχε αποξηράνει
τις κατοικημένες περιοχές που πλημμύριζαν κατά τη διάρκεια των καταιγίδων· θα υπήρχε τότε πολύ περισσότερος
χώρος για τους κατοίκους και προμήθειες σε τρόφιμα. Αντιθέτως, είδαμε στο Μπαγκλαντές μία φοβερή πάλη
βασισμένη στις φατρίες μεταξύ δύο κομμάτων που αντιμάχονται, ενώ και τα δύο αρνούνται το ένα στο άλλο το
δικαίωμα ύπαρξης.

Επιπλέον, η χώρα εδώ και κάποιο καιρό κυριαρχείται από το είδος του μισαλλόδοξου θρησκευτικού φανατισμού
που δεν υπήρχε σε άλλα μέρη του ισλαμικού κόσμου πριν από 20 χρόνια. Ο φανατισμός αυτός δεν επιτρέπει τις
θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των μουσουλμάνων Ahmadiyya ή των ινδουιστών. Ο εκφοβισμός
ή οι βίαιες επιθέσεις των υποστηρικτών της κυβέρνησης μένουν ατιμώρητες. Παραστρατιωτικές ομάδες, οι οποίες
ισχυρίζονται ότι καταπολεμούν το έγκλημα, διαπράττουν βασανιστήρια και δολοφονίες. Το Μπαγκλαντές κινδυνεύει
να περιπέσει σε μια δίνη αυτοκαταστροφής. Όσο κι αν έτυχε ευρείας υποστήριξης, μία δήλωση η οποία καταδικάζει
τον εκφοβισμό, τη βία, τα βασανιστήρια, την ατιμωρησία και την οικονομική στασιμότητα δεν θα συμβάλλει καθόλου
στην επίλυση του προβλήματος· αντιθέτως, θα πρέπει να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για να καθορίσουμε πώς
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εμείς στην Ευρώπη μπορούμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτή τη δύστυχη χώρα. Αυτό προϋποθέτει,
αν μη τι άλλο, αλληλεγγύη προς τα θύματα.

Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ένα τρίτο περίπου αυτής της φτωχής,
υπερκατοικημένης αλλά δημοκρατικής χώρας των 140 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι ακτήμονες και αναγκασμένοι
να ζουν και να καλλιεργούν περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς στις πλημμύρες. Παραδοσιακά, ο μουσουλμανικός
πληθυσμός, που αποτελεί την πλειοψηφία, ζει ειρηνικά με άλλες θρησκευτικές μειονότητες και το Μπαγκλαντές
έχει καλές επιδόσεις στην εκπαίδευση και τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. Η πλειοψηφία της κυβέρνησης
του Εθνικού Κόμματος, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με την
οικονομική μεταρρύθμιση, την οποία συχνά σταματούν ο πολιτικός εσωκομματικός πόλεμος και η διαφθορά. Το
πρόσφατο μποϋκοτάζ του κοινοβουλευτικού διαλόγου από την αντιπολίτευση της Awami League δεν βοηθά τα
πράγματα.

Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν επιθέσεις κατά προσώπων της αντιπολίτευσης, αλλά οι αρχές, προς τιμήν τους, συνέλαβαν
οκτώ υπόπτους, παρά το γεγονός ότι αυτοί ανήκαν στον συνασπισμό του κυβερνώντος κόμματος, και πρόσφατα
απαγορεύτηκαν δύο ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες. Το Μπαγκλαντές διαμαρτύρεται επίσης για τις κατανοητές
προσπάθειες της Ινδίας να κλείσει τα διάτρητα διεθνή σύνορα που υπόκεινται στο λαθρεμπόριο,
συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου παράνομων ναρκωτικών.

Ένα ενθαρρυντικό σημείο είναι ότι η ανάπτυξη είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια στο 5%, αλλά το Μπαγκλαντές
αισθάνεται τώρα να απειλείται από τις απεριόριστες εξαγωγές της κινεζικής κλωστοϋφαντουργίας. Εμείς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να παράσχουμε στο Μπαγκλαντές κάθε πολιτική και οικονομική
στήριξη, να ενθαρρύνουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ισλαμικού
φονταμενταλισμού.

Καλώ το Σώμα να στηρίξει τις τροπολογίες μου, ώστε να προκύψει μια πιο ισορροπημένη έκθεση.

Stroz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Το κράτος του Μπαγκλαντές εγκαθιδρύθηκε το 1971, ύστερα
από έναν αγώνα ανεξαρτησίας. Αυτή η κυρίως μουσουλμανική χώρα προσπαθεί να βρει λύσεις σε τρομακτικά
προβλήματα, ενώ είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη και αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές και φτώχεια. Το
ψήφισμα μάς οδηγεί να πιστέψουμε ότι έχει σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος και αγνοεί το γεγονός ότι σημειώθηκαν
πράγματι επιτυχίες· για παράδειγμα, η χώρα παράγει αρκετά τρόφιμα για να θρέφει τους πολίτες της. Είναι κρίμα
που δεν μπορούσαν να ζητηθούν εκ των προτέρων οι απόψεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης του
Μπαγκλαντές για το ψήφισμα, το οποίο υπογραμμίζει τη μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αρκετούς τομείς και
τονίζει την ανάγκη να εξακολουθήσει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη, δεν
είναι καλό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προσπάθειές μας να δώσουμε ώθηση στη δημοκρατία στη χώρα είναι
ευπρόσδεκτες, αλλά είναι κρίμα που δεν αναφέραμε κανένα θετικό σημάδι δημοκρατικών εξελίξεων στην κοινή
πρόταση ψηφίσματος. Παρόλο που διαφωνούμε με έναν αριθμό αναπόδεικτων δηλώσεων στο ψήφισμα,
υποστηρίζουμε την πρόοδο της χώρας προς τη δημοκρατία και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα όσον αφορά
την προετοιμασία των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι Πρωτοχρονιά στο Μπαγκλαντές.
Ελπίζω ειλικρινά η ευχή του Κυρίου να φωτίσει τους ηγέτες της χώρας και τους κατοίκους της την Πρωτοχρονιά.
Αν και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και στην Ευρώπη, έχουμε επίσης μερικές προτάσεις για το Μπαγκλαντές όσον
αφορά τις ευχές για το νέο έτος. Παρόλο που είναι λυπηρό ότι από το 1998 το Σύνταγμα ανακηρύσσει το Ισλάμ
ως επίσημη θρησκεία του κράτους, επιτρέπει την πίστη, την άσκηση και τη διάδοση άλλων θρησκειών, επομένως
είναι περίεργο που δεν προστατεύει το «δικαίωμα του προσηλυτισμού». Δεν θα ήταν σωστή απόφαση να ρυθμίζεται
καλύτερα η θρησκευτική ελευθερία στο Σύνταγμα και να καταργηθεί η επίσημη θρησκεία του κράτους;

Θα ήθελα να καταδείξω την ανάγκη αυτού με ένα πραγματικό παράδειγμα. Τη Δευτέρα 4 Απριλίου, αξιόπιστες
πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο Dulal Sarkar, ένας χριστιανός, σκοτώθηκε στις 8 Μαρτίου αυτού του έτους. Ήταν ο
εφημέριος της Ελεύθερης Εκκλησίας Βαπτιστών του Μπαγκλαντές στο χωριό Jalalpur της νοτιοδυτικής περιφέρειας
Khulna. Ο άντρας αυτός έκανε απλώς τη δουλειά του και δεν παραβίαζε με κανένα τρόπο το Σύνταγμα. Καθοδόν
προς το σπίτι του, δέχτηκε επίθεση από δέκα ένοπλους μουσουλμάνους εξτρεμιστές και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.
Οι μουσουλμάνοι αυτοί εξτρεμιστές αναφέρεται ότι συνδέονται με το Jamaat-e-Islami, ένα πολιτικό κόμμα, το
οποίο επί του παρόντος αποτελεί μέρος του κυβερνητικού συνασπισμού. Ο Dulal Sarkar αφήνει πίσω τη μητέρα
του, τη γυναίκα του και πέντε παιδιά και επί του παρόντος η γυναίκα και η οικογένειά του είναι αναγκασμένοι να
περιφέρονται από σπίτι σε σπίτι, προκειμένου να αποφύγουν τα αντίποινα μουσουλμάνων εξτρεμιστών.

Το σχέδιο ψηφίσματος που συνυπογράψαμε είναι συνεπώς εξαιρετικά σαφές. Ανησυχούμε πραγματικά πολύ για
τον αυξανόμενο μουσουλμανικό φονταμενταλισμό με τις παραστρατιωτικές ομάδες του και την κατάχρηση εξουσίας
από μουσουλμανικά φονταμενταλιστικά κόμματα. Ταυτόχρονα, αντιτίθεμαι έντονα σε μετριοπαθείς τροπολογίες
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που κατατέθηκαν όσον αφορά αυτό το ξεκάθαρο σχέδιο ψηφίσματος. Καλώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στο οποίο γίνεται αναφορά στο σημείο 2, παράγραφος 2, να
καταπολεμήσουν αυτές τις εκφράσεις μουσουλμανικού φονταμενταλισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με την επιβολή
των κυρώσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στις συμφωνίες συνεργασίας για παραβιάσεις δημοκρατικών αρχών,
όλα σε μια προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης που βιώνουν οι πολίτες της Βεγγάλης.

Czarnecki, Ryszard (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το Μπαγκλαντές είναι ακριβώς 34 ετών και 19 ημερών, πράγμα
που σημαίνει ότι είναι ένα πολύ νέο κράτος. Συγχρόνως, είναι ένα πολύ φτωχό κράτος. Παρά το γεγονός ότι το
επίπεδο της φτώχειας μειώνεται κατά 1% περίπου ετησίως την τελευταία δεκαετία, το 50% του πληθυσμού ακόμη
ζει κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 325 000 παιδιά, με άλλα λόγια 900 την ημέρα, και
κατά μέσο όρο μία γυναίκα πεθαίνει κάθε 20 λεπτά στο Μπαγκλαντές ή 26 000 κάθε χρόνο, από αίτια που σχετίζονται
με τη γέννα. Το ποσοστό των λιποβαρών κατά τη γέννηση βρεφών είναι μεταξύ 30% και 50% και το 30% του
πληθυσμού δεν έχει κανενός είδους πρόσβαση σε καθαρό νερό. Από τη θετική πλευρά, την τελευταία δεκαετία
διπλασιάστηκε η πρόσβαση σε υγειονομικές υποδομές και τώρα βρίσκεται στο 43% του πληθυσμού.

Η συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα είναι πολιτικής φύσεως, αλλά την θεωρώ μία ευκαιρία να υπογραμμίσουμε τις
τραγικές συνθήκες στο Μπαγκλαντές, το οποίο ήταν παλιότερα γνωστό ως Ανατολική Βεγγάλη. Χαίρομαι που το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το αυτό θέμα.

Deva (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση αυτή είναι γελοία. Μιλάμε για μία χώρα 143 εκατομμυρίων
ανθρώπων. Είναι μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, η οποία εντούτοις μπορεί να χειρίζεται τις υποθέσεις
της. Είναι εδώ και κάποιο διάστημα δημοκρατία. Γίνονται βουλευτικές εκλογές, υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία
και διακυβέρνηση. Το μέγεθος της χώρας είναι όσο περίπου το Βέλγιο, αλλά έχει 143 εκατομμύρια κατοίκους.
Κατορθώνουν να τρέφονται μόνοι τους για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια ανεξαρτησίας και φυσικά υπάρχουν
προβλήματα. Στο Σουδάν, σκοτώθηκαν 300 000 άνθρωποι, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το θέμα το οποίο μόλις
ακούσαμε: την αγανάκτηση για τον θάνατο κάποιου. Δύο συνολικά υπουργοί σε μια κυβέρνηση πενήντα έξι υπουργών
δεν την καθιστούν ισλαμική κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στις συζητήσεις μας, αλλιώς ο κόσμος
θα γελάει μαζί μας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι είναι ένα σημαντικό θεσμικό όργανο, αλλά κοιτάξτε πόσοι βουλευτές
είναι εδώ. Δεν υπάρχουν περισσότεροι από πενήντα βουλευτές στο Σώμα και, προφανώς, τους ανησυχεί πολύ αυτό.
Πρέπει να αξιοποιούμε αυτές τις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να μιλάμε για σοβαρά θέματα τα
οποία επηρεάζουν τον κόσμο και τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στο
Νταρφούρ. Τι κάνουμε γι’ αυτό;

Ας βάλουμε κάποια αναλογικότητα και ισορροπία στις συζητήσεις μας και ας εξετάσουμε σοβαρά τα θέματα που
συζητάμε στις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(Χειροκροτήματα)

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου να επιστήσει την προσοχή του κοινού στη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στο Μπαγκλαντές όσον
αφορά τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η σημερινή συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη· διεξάγεται τη στιγμή που η κατάσταση της έννομης τάξης έχει χειροτερέψει
σημαντικά από το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2002. Αυξάνονται συνεχώς
τα αδικήματα κατά των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και μειονοτήτων. Η κατάσταση της
διακυβέρνησης είναι η χειρότερη όλων των εποχών και η πολιτική βία έχει φτάσει στο απόγειο, όπως απέδειξε
δυστυχώς η έκρηξη χειροβομβίδας τον Αύγουστο του 2004 και η τραγική δολοφονία του πρώην υπουργού
Οικονομικών Kibria τον Ιανουάριο.

Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για τη δυσλειτουργία των θεσμών της χώρας, την κουλτούρα ατιμωρησίας, τον
αυξανόμενο φονταμενταλισμό, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την κλιμακούμενη
σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό
με την αυξανόμενη θρησκευτική μαχητικότητα, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κινδυνεύουν τα δημοκρατικά και
κοσμικά θεμέλια του Μπαγκλαντές.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει εκφραστεί πολλάκις για τα θέματα αυτά, κυρίως ενόψει της αναπτυξιακής εντολής
μας και της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελεί τη βάση της σχέσης βοήθειας που έχουμε με το
Μπαγκλαντές.

Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν επανειλημμένα καλέσει την κυβέρνηση
να καταδικάσει τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, διανοούμενων, δημοσιογράφων, ΜΚΟ και μειονοτήτων. Η Ευρωπαϊκή
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Ένωση αντέδρασε έντονα στην επίθεση κατά της κ. Sheikh Hasina και στη δολοφονία του πρώην υπουργού Kibria,
καλώντας την κυβέρνηση να αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση τη δικαιοσύνη και να δώσει σαφή δείγματα ότι οι
τρομοκρατικές ενέργειες είναι απαράδεκτες.

Τονίζουμε διαρκώς τις ανησυχίες μας για το κλίμα ατιμωρησίας που κυριαρχεί στη χώρα, την πολιτική συγκρούσεων,
τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά της φυλής των Chittagong Hill Tracts και της κοινότητας Ahmadiyya και τις
εκτελέσεις χωρίς δίκη σε «διασταυρούμενα πυρά» από ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Επιτρέψτε μου επίσης να
σημειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε μεγάλη σύμπνοια απέναντι στο Μπαγκλαντές κατά τη φετινή σύνοδο
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, όπου η ΕΕ συμφώνησε να αναφέρει το Μπαγκλαντές ως μία
από τις πέντε χώρες στη δήλωση αρχών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.

Η επιδεινούμενη κατάσταση της διακυβέρνησης μας ανάγκασε να ενισχύσουμε τη σύμπνοια των δωρητών. Τον
Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συγκάλεσαν
συνάντηση στην Ουάσιγκτον με όλους τους μείζονες διεθνείς δωρητές για να συζητήσουμε με ποιον τρόπο μπορούμε
να προωθήσουμε βασικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση.

Η ανταλλαγή απόψεων επιβεβαίωσε ότι η διεθνής κοινότητα δωρητών συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες μας.
Αυτή η σύμπνοια των δωρητών μας επέτρεψε να καθορίσουμε κοινές προτεραιότητες και να διαμηνύσουμε ανεπίσημα
με έντονο τρόπο στην κυβέρνηση την κακή διακυβέρνηση και την επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν αποτελέσματα
στις μεταρρυθμίσεις.

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον είχε σαφή αντίκτυπο στη χώρα: προέτρεψε την κυβέρνηση να παραδεχτεί δημοσίως
την ύπαρξη προβλήματος ισλαμικού φονταμενταλισμού. Δυστυχώς, τα αυστηρά μέτρα της κυβέρνησης κατά των
ισλαμιστών ακτιβιστών ήδη εξασθενούν, όπως αποδεικνύει η απόσυρση των κατηγοριών κατά προεξέχοντος ισλαμιστή
ηγέτη.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πολιτική κατάσταση στη χώρα και
να προωθεί αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα μέσω του πολιτικού μας διαλόγου με την κυβέρνηση και του στενού
συντονισμού των δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας ακόμη περισσότερο στις
επόμενες βουλευτικές εκλογές στα τέλη του 2006 και τις συνθήκες για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Ο πολιτικός
διάλογος θα ενισχυθεί από την πρότασή μας να στηρίξουμε τις επείγουσες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην επόμενη
στρατηγική αρωγής, η οποία, αν γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, θα συμβάλει σε μια σημαντική αλλαγή και,
επομένως, σε μεγαλύτερη πρόοδο και ευημερία για τον λαό του Μπαγκλαντές.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα μετά το τέλος των συζητήσεων.

26. Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες της Δυτικής Σαχάρας

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση πέντε προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική
βοήθεια στους πρόσφυγες της Δυτικής Σαχάρας(4).

Guardans Cambó (ALDE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ήμουν έτοιμος να προσθέσω το όνομά μου σε
έναν κατάλογο ομιλητών και όχι να αρχίσω μια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ότι αυτό το κοινό
ψήφισμα που πρόκειται να εγκρίνουμε σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στη Σαχάρα δεν χρειάζεται
εξηγήσεις και αφορά ένα αυστηρά ανθρωπιστικό δράμα.

Όταν εξετάσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, θα βρούμε μία παράγραφο σχετικά με
την κατάσταση στη Σαχάρα. Επιπλέον, η πολιτική κατάσταση στη Σαχάρα απαιτεί περισσότερη μελέτη. Ωστόσο,
αυτό που εξετάζουμε τώρα είναι αυστηρά η ανθρωπιστική κατάσταση.

Μιλάμε για περίπου 200 000 πρόσφυγες οι οποίοι ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων επί 30 σχεδόν χρόνια και των
οποίων οι μοναδικοί πόροι είναι η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια. Γι’ αυτό ακριβώς μιλάμε σήμερα. Και επιπλέον,
αυτό είναι σήμερα το διακύβευμα για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων μερικών καθαρά γραφειοκρατικών
λόγων που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλα αυτά είναι στα πρόθυρα να δημιουργήσουν μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση. Αυτό αποσκοπεί να
αντιμετωπίσει η παρούσα πρόταση ψηφίσματος, καλώντας επειγόντως την Επιτροπή να υιοθετήσει μία σειρά μέτρων
για να αποτρέψει μία ανθρωπιστική κρίση απρόβλεπτων διαστάσεων. Επιπλέον, προτείνονται ορισμένα πολύ

(4) Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.
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συγκεκριμένα μέτρα, όπως καλύτερη συνεργασία με επί τόπου μη κυβερνητικές οργανώσεις και μεγαλύτερη
υποστήριξη για τους θεσμούς της Σαχάρας οι οποίοι, μέσα στα στρατόπεδα προσφύγων, συνεργάζονται για τη
διανομή αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία, τονίζω, είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος για 200 000
ανθρώπους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το ψήφισμα επιλύει και αντιμετωπίζει μόνο μέρος του προβλήματος και ότι δεν
μπορούμε να αγνοούμε το ουσιαστικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο κατώφλι της Ευρώπης και
αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ασκήσουμε κάθε δυνατή πολιτική και διπλωματική πίεση στους διάφορους παράγοντες
που εμπλέκονται στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης ούτως, ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε ένα τέλος στην
ανάγκη για συζητήσεις, όπως αυτή, το συντομότερο δυνατόν: πώς μπορούμε να ταΐσουμε 200 000 ανθρώπους οι
οποίοι, χωρίς εμάς, δεν θα έχουν τίποτα να φάνε.

Romeva i Rueda (Verts/ALE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα που παρουσιάζουμε και ψηφίζουμε
σήμερα αφορά την αυξανόμενη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στα στρατόπεδα της Σαχάρας. Μιλάμε
για μία δέσμευση που ανέλαβε η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία η οποία επισκέφτηκε τα στρατόπεδα πριν από
μερικές εβδομάδες και την οποία εκπληρώνουμε τώρα. Η βοήθεια τελειώνει και πρέπει να ανταποκριθούμε επειγόντως
σε αυτή την κατάσταση.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το ανθρωπιστικό θέμα στην πραγματικότητα κρύβει το
αληθινό πρόβλημα, που είναι πολιτικό. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αναγκαία, διότι ο λαός της Σαχάρας είναι
υποχρεωμένος να ζει σε στρατόπεδα, μακριά από τα σπίτια του, και δεν μπορεί να ζήσει μία κανονική ζωή κάτω από
αυτές τις συνθήκες. Μετά από τριάντα χρόνια χωρίς επίλυση της σύγκρουσης, η υπομονή εξαντλείται στα στρατόπεδα.
Ορισμένες φωνές μάλιστα υποστηρίζουν την επιστροφή στην ένοπλη προσέγγιση, αν η κατάσταση δεν επιλυθεί
σύντομα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό· η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το γεγονός. Το πιο
ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι η λύση είναι επί τάπητος, υπάρχει και λέγεται Σχέδιο Μπέικερ II. Είναι σίγουρα ένα
ατελές σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο που ο λαός της Σαχάρας έχει δεχτεί και έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε
ορισμένες από τις θέσεις τους. Παρόλα αυτά, ωστόσο, η άλλη πλευρά, το Μαρόκο, αρνείται να το υπογράψει.

Η Ευρώπη κοιτάζει προς την Ισπανία και, επομένως, η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να ηγηθεί της διαδικασίας επίλυσης
αυτής της σύγκρουσης. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός της Σαχάρας ζει σήμερα σε στρατόπεδα ως αποτέλεσμα
μιας ανολοκλήρωτης ανεξαρτητοποίησης, και ο κύριος ένοχος εδώ είναι η ισπανική κυβέρνηση. Επομένως παροτρύνω
τον Πρόεδρο Rodríguez Zapatero να δώσει στην Ισπανία το είδος του ρόλου που διαδραμάτισε η Πορτογαλία σε
σχέση με το Τιμόρ.

Μετά από τριάντα χρόνια αδιαφορίας, σιωπής και αθετημένων υποσχέσεων, έχει έρθει η ώρα ο κόσμος γενικά, και
η Ευρώπη ειδικότερα, να σταματήσουν να γυρίζουν την πλάτη στο πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο.
Είναι καιρός να ικανοποιηθεί το δίκαιο και κατανοητό αίτημα του λαού της Σαχάρας για ένα δημοψήφισμα σχετικά
με την αυτοδιάθεση της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τον μαροκινό δημοσιογράφο Alí Lmrabet, ο οποίος
έχει καταδικαστεί άδικα για δυσφήμηση επειδή δήλωσε ότι οι άνθρωποι που ζουν στα στρατόπεδα δεν είναι
κρατούμενοι αλλά πρόσφυγες.

Portas (GUE/NGL), συντάκτης. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε τη βιβλική ιστορία σύμφωνα με την οποία ένας
λαός περιφερόταν στην έρημο επί 40 χρόνια. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό μύθου σε αυτή την περιπέτεια και, στην
πραγματικότητα, πρόκειται για τη δική μας περιπέτεια. Στην περίπτωση του πληθυσμού των Σαχράουι, δεν μιλάμε
για μύθους αλλά για πραγματικά γεγονότα, τα οποία λαμβάνουν χώρα στη σύγχρονη ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί
περιμένουν επί 30 χρόνια στην έρημο της Σαχάρας, τη χειρότερη όλων. Δεν αναζητούν τη γη της επαγγελίας, αλλά
επιθυμούν μόνο να ανακτήσουν την κυριαρχία της γης τους.

Κύριε Πρόεδρε, όταν ήμουν δημοσιογράφος επισκέφθηκα πολλά στρατόπεδα προσφύγων. Στην Αιθιοπία, ανακάλυψα
ότι υπάρχει ένας τέταρτος κόσμος, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι περπατούν, περπατούν και περπατούν, διότι το
περπάτημα είναι τρόπος επιβίωσης, αλλά δεν είδα ποτέ τίποτα παρόμοιο με τα στρατόπεδα Tindouf. Εκεί στην
άμμο, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά η αλληλεγγύη τούς έφερε ηλιακούς επίπεδους συλλέκτες· εκεί, δεν
υπάρχει ούτε σταγόνα νερό, αλλά το νερό που προμήθευσε η βοήθεια έφτασε εξίσου σε κάθε πρόσφυγα, μαζί με
αλεύρι, ζάχαρη και ελαιόλαδο. Ο λαός των Σαχράουι εξαρτάται από τη βοήθεια, αλλά δεν είναι ζητιάνοι.

Το Κοινοβούλιο έχει, συνεπώς, μια επιτακτική ευθύνη, δηλαδή να αποκαταστήσει τα επίπεδα της ανθρωπιστικής
υποστήριξης σε όλες της τις πτυχές, και μια επείγουσα ανάγκη που είναι μια ευθύνη. Πραγματική βοήθεια είναι το
είδος της βοήθειας που μπορεί να δώσει τέλος στη βοήθεια. Η Ευρώπη πρέπει να δεσμευτεί σε ένα δημοψήφισμα
για τον αυτοπροσδιορισμό, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις, γιατί ενώ εκείνοι, οι Σαχράουι, έχουν τον χρόνο,
εμείς έχουμε το ρολόι.
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Scheele (PSE), συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα για πολλοστή φορά για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες της Δυτικής Σαχάρας και ο λόγος είναι ότι η πατρίδα τους δεν έχει
ακόμη αποαποικισθεί, όπως προέβλεπαν τα Ηνωμένα Έθνη ήδη από το 1965, αλλά εδώ και 30 χρόνια εξακολουθεί
να βρίσκεται υπό την κατοχή του γειτονικού Μαρόκου. Μερικοί βουλευτές από εμάς επισκεφθήκαμε, στις αρχές
Μαρτίου, τους καταυλισμούς των προσφύγων, στους οποίους επικρατούν δυσμενέστατες συνθήκες, και είχαμε τη
δυνατότητα να διαπιστώσουμε όχι μόνο την πολιτική αλλά και την ανθρωπιστική κατάσταση.

Γνωρίζουμε ότι στο τέλος του επόμενου μήνα θα εξαντληθούν τα σημαντικότερα αποθέματα τροφίμων και γι’ αυτό
καλούμε την ΕCΗΟ και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα άμεσης βοήθειας αλλά και να επιστρέψουν στα επίπεδα της
αρωγής του 2002. Πιστεύω ότι οι μεταβολές στην πολιτική της ΕCΗΟ, η οποία διοχετεύει εφεξής τη βοήθεια μέσω
του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα, όπως το ότι πλέον
προβλέπεται μικρότερη βοήθεια για τον αυξανόμενο αριθμό των προσφύγων από τη Δυτική Σαχάρα αλλά και
μικρότερη ποικιλία στη βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στον ρόλο του και να βοηθήσει
τους κατοίκους της Δυτικής Σαχάρας να ανακτήσουν το δικαίωμά τους όχι μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια αλλά
και στην αυτοδιάθεση.

Pomés Ruiz (PPE-DE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης
που ανέλαβαν ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων ο κ. Portas, ο κ. Romeva
και η κ. Scheele, στα στρατόπεδα προσφύγων στο Tindouf, όπου περάσαμε τέσσερις μέρες μαζί βιώνοντας τις
σκληρές συνθήκες ζωής στη μέση της ερήμου. Περάσαμε μερικές μέρες εκεί βλέποντας τα βάσανα του λαού της
Σαχάρας, διότι δεν διαβλέπουν καμία πολιτική, ειρηνική ή ομαλή λύση στην κατάστασή τους.

Όπως εκείνοι, ζήσαμε χωρίς νερό και ηλεκτρισμό. Εκτός από αυτές τις σκληρές συνθήκες στο Tindouf διότι αυτοί
οι 150 000 άνθρωποι ζουν στη μέση της ερήμου χωρίς ανέσεις είναι ωστόσο αντιμέτωποι με μία κατάσταση στην
οποία η ανθρωπιστική μας βοήθεια μειώνεται.

Το ψήφισμα που προτείνουμε εδώ μιλάει αυστηρά για ανθρωπιστική βοήθεια, διότι διαπιστώσαμε άμεσα τις
ανθρωπιστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός της Σαχάρας λόγω της έλλειψης βοήθειας. Η βοήθεια που
λάμβαναν μειώνεται. Δεν ξέρω αν κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνο
γι’ αυτό. Η θέση της Γαλλίας σχετικά με αυτή τη σύγκρουση είναι πολύ ξεκάθαρη… Δεν θέλω, ωστόσο, να μιλήσω
για αυτό, διότι αυτό που λέμε εδώ είναι ότι είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παρέχει τη
συνδρομή που παρείχε σε αυτούς τους 150 000 ανθρώπους που προσπαθούν να εξεύρουν μία λύση.

Τα πολιτικά προβλήματα είναι η μία πτυχή, και θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις από αυτή την άποψη, και άλλα
ψηφίσματα θα ασχοληθούν με αυτά. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε το γεγονός ότι μερικά χιλιόμετρα μόνο
μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 150 000 κάτοικοι της Σαχάρας που υποφέρουν, επειδή δεν είμαστε
αρκετά γενναιόδωροι και επειδή, μην στέλνοντας πλέον αλεύρι ή μειώνοντας τις ποσότητες τροφίμων που στέλναμε,
συμβάλλουμε στην επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στους καταυλισμούς προσφύγων, που είναι ήδη αρκετά
δύσκολες από μόνες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ευθύνη ως ο κύριος χορηγός βοήθειας από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει να κάνουμε
τη φωνή μας να εισακουστεί και εκεί.

Βαρβιτσιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει 30 περίπου χρόνια από τότε
που χιλιάδες νομάδες της Δυτικής Σαχάρας διέφυγαν σε απομακρυσμένες περιοχές της γειτονικής Αλγερίας, εξαιτίας
των συγκρούσεων που είχαν ξεσπάσει ανάμεσα στους αντάρτες της Δυτικής Σαχάρας και του Μαρόκου μετά την
αποχώρηση της Ισπανίας από την πρώην αποικία της. Σήμερα οι εξόριστοι, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι μεταξύ
περίπου 160 και 200 χιλιάδων ατόμων, είναι εγκατεστημένοι στην έρημο της Αλγερίας και εξαρτώνται απόλυτα
από την προσφορά της Διεθνούς Κοινότητας, από την ανθρωπιστική βοήθεια που τους παρέχεται μέσω του
παγκόσμιου προγράμματος σίτισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σοβαρότατη έλλειψη ανθρωπιστικής
βοήθειας σε τρόφιμα και ανεπαρκής χρηματοδότηση απειλούν τους μάλλον απομονωμένους παλαιούς καταυλισμούς,
που με δυσκολία αντέχουν στα άγρια καιρικά φαινόμενα της ερήμου.

Γι’ αυτό ζητούμε την άμεση χορήγηση επείγουσας βοήθειας, που θα εγγυάται ικανοποιητική διανομή τροφίμων και
των απαραίτητων διατροφικών ομάδων, χωρίς να παραβλέπουμε την ανάγκη σωστής στέγασης και εκπαίδευσης.
Ζητούμε από την Επιτροπή να κρατήσει τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα τη βοήθεια προς την ECHO καθώς και να
συντονίσει τους δωρητές και μη κυβερνητικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν ήδη μια μεγάλη εμπειρία του
χώρου για τη σωτηρία των προσφύγων.

Κύριε Πρόεδρε, η Διεθνής Κοινότητα δεν δικαιούται να παραμένει απαθής. Πρέπει να είναι συνεπής με το μέγεθος
των ευθυνών της. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η παγκοσμιότητα σε ό,τι αφορά τόσο τα αίτια και την έκταση όσο
και τις μεθόδους διαχείρισης πολλών προβλημάτων. Το κοινό ψήφισμα δίνει δύναμη στην πεποίθησή μας αυτή.
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Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Τον Μάρτιο, πέρασα μαζί με άλλους βουλευτές του Κοινοβουλίου,
τρεις ημέρες σε τέντες και είδα τις φρικτές συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι εκεί. Εμείς επιστρέψαμε και
εκείνοι έμειναν εκεί. Ενισχύθηκε η πεποίθησή μου ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστεί η ΕΕ για να μας
απελευθερώσει από το καθήκον να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις πιο βασικές ανάγκες του λαού των Σαχράουι.
Οι Σαχράουι γνωρίζουν –και έχουν αποδείξει ότι γνωρίζουν– πώς να εργάζονται, πώς να οργανώνονται και πώς να
επιβιώνουν στις πιο αντίξοες συνθήκες, εάν μπορούσαν να επιστρέψουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο της γης
τους, την οποία έχει παράνομα καταλάβει το Μαρόκο.

Μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΕ δεν πρέπει να παραδοθεί στην ελάφρυνση της συνείδησης της διεθνούς
κοινότητας και των κρατών μελών της με ιδιαίτερες ευθύνες στη διαδικασία για την αποαποικιοποίηση της Σαχάρας,
η οποία συνάντησε πολλά εμπόδια στον δρόμο της. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να δώσει ώθηση στην
εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης στη διαδικασία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το Μαρόκο σταμάτησε τη διαδικασία,
προβάλλοντας επανειλημμένα βέτο στις πλέον επίκαιρες προτάσεις του James Baker και αυτό οδήγησε τελικά στην
παραίτησή του.

Τα κράτη μέλη, και ιδιαίτερα εκείνα του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πρέπει να εξακολουθήσουν να παραβλέπουν
την ουσία του θέματος. Η σύγκρουση συνδέεται άμεσα με την Ευρώπη και όχι μόνο λόγω της ιστορικής ευθύνης.
Διακυβεύονται τα συμφέροντα της Ευρώπης.

Η Δυτική Σαχάρα θα μπορούσε να αποτελεί προμηθευτή της Ευρώπης, αν μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά τρόπο
νόμιμο και βιώσιμο οι άφθονοι φυσικοί της πόροι σε πετρέλαιο, φωσφάτες, ιχθείς και άλλα είδη, κάτι το οποίο δεν
συμβαίνει υπό την παράνομη κατοχή. Συμβαίνει επίσης να κινδυνεύει και η ίδια η ασφάλεια της Ευρώπης.

Η Δυτική Σαχάρα βρίσκεται στο κατώφλι μας και έχουμε άμεση υποχρέωση να κατανοήσουμε τα προβλήματα που
τροφοδοτούν τη διεθνή τρομοκρατία. Τι είδους οργή περνά στις νέες γενιές των Σαχράουι στα στρατόπεδα προσφύγων
του Tindouf που εμπλέκονται στην αντίσταση στην κατεχόμενη Σαχάρα, αν δεν αποσπαστούν από τα χέρια των
ακραίων φονταμενταλιστών, αν η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο αραβικός κόσμος και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα
τούς αρνείται μία διέξοδο για την επίλυση της σύγκρουσής τους, καταδικάζοντάς τους συνεπώς σε αδύναμη
απελπισία μπροστά στην αδικία, τη βία και την ένδεια; Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να κάνει
το Ραμπάτ να κατανοήσει ότι είναι προς το συμφέρον του Μαρόκου να δώσει τέλος στην παράνομη κατοχή της
Δυτικής Σαχάρας.

Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Αισθανόμαστε ότι αυτό το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό,
αν και ακατάλληλο, δεδομένης της δύσκολης ανθρωπιστικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο λαός των Σαχράουι
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Πρέπει να επιδείξουμε άμεση και στην πράξη αλληλεγγύη προς τον λαό αυτό, όσον αφορά τα τρόφιμα, την
υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη αυτή θα διατηρηθεί και
στο μέλλον.

Η αλληλεγγύη και η πρακτική, άμεση και αποτελεσματική δράση απαιτείται επίσης για να δοθεί τέλος στην
απαράδεκτη κατοχή της Δυτικής Σαχάρας, για να διασφαλιστεί το δικαίωμα του λαού των Σαχράουι στην αυτοδιάθεση
και την ανεξαρτησία και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να
καταβάλουν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες σε σχέση με το παρελθόν για να προστατεύσουν το δικαίωμα
αυτοδιάθεσης των λαών, προπαντός σε τόσο καταφανείς περιπτώσεις όπως αυτή του λαού της Δυτικής Σαχάρας.

Αν και το ζήτημα παραμένει άλυτο από την περίοδο της ανατροπής της ισπανικής αποικιοκρατίας, ελάχιστα έχουμε
ασχοληθεί με τη Δυτική Σαχάρα καθώς δεν αφορά μεγάλα συμφέροντα και μεγάλους αριθμούς, δεν ενδιαφέρει
ιδιαίτερα τις Τράπεζες και δεν έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι ο λαός
της Δυτικής Σαχάρας δεν μετέφερε τον αγώνα για την αυτοδιάθεσή του εκτός των συνόρων της ερήμου, δεν κατέφυγε
σε καταδικαστέες τρομοκρατικές ενέργειες και δεν υπέκυψε στα συμφέροντα ισχυρών συμμάχων που τον πολέμησαν.

Η Ευρώπη συνεπώς πρέπει να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό της Δυτικής
Σαχάρας αλλά προπαντός να επιβάλει κυρώσεις στο Βασίλειο του Μαρόκου, ώστε να σεβαστεί το δικαίωμα
αυτοδιάθεσης αυτού του φιλειρηνικού και υπερήφανου λαού.

García Pérez (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η λήθη είναι ο μεγάλος εχθρός πολλών καταστάσεων αδικίας στον
κόσμο. Είναι επομένως σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ να επιστήσουμε την προσοχή σε μία από αυτές τις καταστάσεις:
αυτή του λαού της Σαχάρας. Μετά από τριάντα χρόνια, αυτοί οι άντρες και γυναίκες επιβιώνουν σε μία εντελώς
απάνθρωπη κατάσταση, στερημένοι από τις πιο βασικές ανάγκες και ζώντας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Παρόλα αυτά, προσφέρουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα οργάνωσης και δουλειάς, που τους κρατάνε ενωμένους με
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μεγάλη αξιοπρέπεια, και πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα το κουράγιο των γυναικών της Σαχάρας, που κατάφεραν
να δημιουργήσουν μία καλά οργανωμένη κοινότητα από το μηδέν.

Εμείς στην Ευρώπη έχουμε μία ηθική και πολιτική υποχρέωση σήμερα. Μιλάμε για μία ακραία κατάσταση η οποία
απαιτεί άμεση απάντηση. Ο λαός της Σαχάρας θα ήθελε να ζει από τους δικούς του πόρους και τη δική του εργασία,
αλλά δυστυχώς πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη μας. Ο λαός της Σαχάρας απέδειξε την ικανότητά του στην
οργάνωση και στη διαχείριση των πόρων. Επομένως, αυτό που ζητάμε σήμερα σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι αύξηση
της ευρωπαϊκής βοήθειας και πίστη στην ικανότητα των δομών του λαού της Σαχάρας να την διαχειριστούν.

Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η αιτία αυτού του ανθρωπιστικού προβλήματος πηγάζει από μία πολιτική σύγκρουση
η οποία πρέπει να επιλυθεί. Πρέπει να καταφέρουμε να επιλύσουμε το πολιτικό ζήτημα, και το δημοψήφισμα για
την αυτοδιάθεση του λαού της Σαχάρας πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε μια
δίκαιη και οριστική λύση.

Ειρήνη και ελευθερία για τον λαό της Σαχάρας.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας, η οποία μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω
τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα.

Καταρχάς, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Επιτροπή θα ήθελε να δει τη σύγκρουση να επιλύεται σύντομα και η
επίλυση αυτή είναι σημαντική για τη σταθερότητα, την περιφερειακή ολοκλήρωση και ανάπτυξη στο Μαγκρέμπ και
τη Μεσόγειο.

Από ανθρωπιστικής άποψης, δεν μπορεί κανείς παρά να ανησυχεί όσον αφορά τις δραματικές συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται χιλιάδες πρόσφυγες Σαχράουι, τη συνεχιζόμενη κράτηση 408 μαροκινών αιχμαλώτων πολέμου από το
Polisario, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που έχουν διαχωριστεί στα προσφυγικά στρατόπεδα
και τη Δυτική Σαχάρα και τη μοίρα των αγνοουμένων και από τις δύο πλευρές. Όλα αυτά τα θέματα καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη να δοθεί τέλος στην κρίση, η οποία συνεχίζεται επί σχεδόν 30 χρόνια.

Όπως γνωρίζετε, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Επιτροπή σέβεται τις αρχές της ουδετερότητας, της
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες. Η ανθρωπιστική υπηρεσία της Επιτροπής,
η ECHO, ενεργεί επίσης σύμφωνα με τα κριτήρια της μη διάκρισης και της μη υποβολής πολιτικών σε πολιτικούς
στόχους. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε υφίσταται ανθρωπιστική κρίση δικαιούται να λάβει βοήθεια, από όποια
πλευρά της σύγκρουσης και αν βρίσκεται.

Τηρώντας πλήρως αυτές τις αρχές και τα κριτήρια, η Επιτροπή έχει παράσχει από το 1993 ανθρωπιστική βοήθεια
συνολικού ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ στους πρόσφυγες Σαχράουι. Χάρη σε αυτές τις συνεχιζόμενες
προσπάθειες, η Επιτροπή έχει καταστεί ο βασικός δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες Σαχράουι.

Η Επιτροπή δεν διέκοψε ποτέ την αρωγή της. Προσάρμοσε, ωστόσο, τον χρόνο και το επίπεδο των πλέον πρόσφατων
αποφάσεων χρηματοδότησης στην επί τόπου κατάσταση. Θα ήθελα να τονίσω ότι, χάρη στον ουσιαστικό ρόλο του
ρυθμιστικού αποθέματος, που δημιούργησε και χρηματοδότησε η Επιτροπή το 2000, μπορέσαμε να αποφύγουμε
κάθε διακοπή στην παροχή τροφίμων.

Η παρούσα ανθρωπιστική κατάσταση στα στρατόπεδα δεν έχει επιδεινωθεί. Ωστόσο, παραμένει ανησυχητική. Υπάρχει
κίνδυνος επιδείνωσης όταν και αν το πιθανό ρήγμα στη διακίνηση των τροφίμων, όπως ανακοίνωσε το Παγκόσμιο
Επισιτιστικό Πρόγραμμα, δεν αναπληρωθεί κατά τρόπο έγκαιρο και επαρκή. Η ECHO σκοπεύει να προτείνει μια
απόφαση χρηματοδότησης τον ερχόμενο μήνα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η χρηματοδότηση για
το 2005 θα εξαρτηθεί τόσο από τις ανάγκες των προσφύγων Σαχράουι όσο και από τις συνθήκες για την υλοποίηση
των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ECHO.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή έχει διπλή ευθύνη. Όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανθρωπιστικές ανάγκες
των προσφύγων κατά τρόπο έγκαιρο και ειδικό, αλλά πρέπει και να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις της στα στρατόπεδα των προσφύγων Σαχράουι έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε
να φέρουν εις πέρας αποτελεσματικά αυτή τη διπλή ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προσδίδει τέτοια σημασία
στον σωστό καθορισμό των δικαιούχων και την πλήρη διαφάνεια των επιχειρήσεών της.

Προκειμένου να εκτιμήσει σωστά τις ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων Σαχράουι, η Επιτροπή συνεχίζει τις
συζητήσεις της με τις κύριες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιαίτερα με τις αρχές της Αλγερίας και των Σαχράουι,
τον Ύπατο Αρμοστή για τους Πρόσφυγες, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Αυτές οι ΜΚΟ έχουν διαδραματίσει και συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως εταίροι της ECHO στην
υλοποίηση των επιχειρήσεών της στα στρατόπεδα Σαχράουι.
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Πέραν αυτής της αμιγώς ανθρωπιστικής διάστασης, πιστεύω ότι η συνδρομή της διεθνούς κοινότητας προς τους
πρόσφυγες Σαχράουι συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση συνθηκών, οι οποίες είναι ευνοϊκές για την
εξεύρεση μίας ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση. Γενικότερα, θα ήθελα να δηλώσω για τα πρακτικά ότι η θέση της
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις πολιτικές πτυχές της σύγκρουσης ήταν πάντα να παραμείνει
αμερόληπτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς την
εξεύρεση μίας δίκαιης και διαρκούς λύσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα μετά το τέλος των συζητήσεων.

27. Λαμπεντούσα

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση πέντε προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Λαμπεντούσα(5).

Romeva i Rueda (Verts/ALE), συντάκτης. – (ES) Οι συλλογικές απελάσεις μεταναστών από τις ιταλικές αρχές
μεταξύ Οκτωβρίου 2004 και Μαρτίου 2005 από την ιταλική νήσο Λαμπεντούσα στη Λιβύη είναι ένα εξαιρετικά
ανησυχητικό γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες καταδίκασε την επιστροφή 180 ατόμων στις 17 Μαρτίου
και δήλωσε ότι δεν ήταν καθόλου σαφές αν η Ιταλία είχε λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει
την ασφαλή επιστροφή αυτών των ανθρώπων στη Λιβύη, μία χώρα η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρεί
ασφαλής χώρα ασύλου. Επομένως, λυπούμαστε βαθύτατα που οι ιταλικές αρχές δεν επέστρεψαν στην Ύπατη
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες πρόσβαση στο κέντρο κράτησης στη Λαμπεντούσα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, επιθυμούμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί τον σεβασμό του
δικαιώματος του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέσει τέλος στις μαζικές απελάσεις. Επιπλέον, απαιτούμε
από τις ιταλικές αρχές να σέβονται τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, ζητούμε να αποσταλεί μία αντιπροσωπεία που θα αποτελείται από μέλη της Επιτροπής Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο κέντρο
προσφύγων της Λαμπεντούσα και στη Λιβύη, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος και πώς αυτό
αντιμετωπίζεται και, ιδιαίτερα, πώς αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι, γεγονός που συνεπάγεται συγκεκριμένα τη
διερεύνηση του τελικού προορισμού και της τύχης των ανθρώπων που έχουν απελαθεί.

Εν κατακλείδι, πρέπει να ανησυχούμε για το γεγονός ότι, στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, περιπτώσεις
παραβιάσεων των θεμελιωδών αρχών με τις οποίες έχουν δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της
γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Η Λαμπεντούσα είναι απλώς μία ακόμη από αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επικαλούμαι το άρθρο 166 και, κατά δεύτερο λόγο,
το άρθρο 167 του Κανονισμού.

Κατά την άποψή μου, το ζήτημα της Λαμπεντούσα δεν έπρεπε να τεθεί υπό συζήτηση, καθώς πρόκειται για διμερείς
συμφωνίες μεταξύ της Ιταλίας και της Λιβύης και την εφαρμογή ιταλικών νόμων που δεν αντίκεινται στις ευρωπαϊκές
συνθήκες. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η Ιταλία δεν είναι Βιρμανία, Κίνα ή Γκουαντανάμο αλλά ένα κράτος
μέλος του οποίου επιχειρείται να πληγεί η αξιοπρέπεια και να καταδικαστούν μεροληπτικά οι θεσμοί του, οι ένοπλες
δυνάμεις του και τα σώματα ασφαλείας. Οι δυνάμεις αυτές μάχονται, αντιθέτως, εδώ και χρόνια, με αυταπάρνηση
που υπερβαίνει τα θεσμικά τους καθήκοντα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες όχι μόνο για το τεράστιο
έργο του ελέγχου της νόμιμης εισόδου πολιτών από χώρες εκτός της ΕΕ στην Ιταλία –και κατά συνέπεια, όπως
ορίζει η Συμφωνία του Σένγκεν, στην Ευρώπη– ή για να συλλάβουν και να απομακρύνουν τους δουλεμπόρους
αλλά κυρίως για να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια και για να φέρουν εις πέρας το ιδιαίτερα δύσκολο –και συχνά
αδύνατο– έργο της επισήμανσης των λαθρομεταναστών.

(5) Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.
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Όλα αυτά τα έχω διαπιστώσει εγώ ο ίδιος και καλώ τους συναδέλφους να τα επαληθεύσουν οι ίδιοι. Εκφράζω την
αγανάκτησή μου –και επικαλούμαι την ευαισθησία όλων των ιταλών συναδέλφων– για την απαράδεκτη απόπειρα
να πληγεί η εθνική αξιοπρέπεια της Ιταλίας και να αμφισβητηθεί η εθνική μας κυριαρχία.

Πρόεδρος. Κύριε Romagnoli, θέσατε το θέμα επί της διαδικασίας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να ασχοληθώ με
αυτό, για τον απλό λόγο ότι θα έπρεπε να έχετε θέσει το θέμα 24 ώρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση κανονίστηκε
στη Διάσκεψη των Προέδρων, κανένα θέμα επί της διαδικασίας δεν τέθηκε 24 ώρες πριν, επομένως δεν μπορώ να
ασχοληθώ με το θέμα επί της διαδικασίας που θέτετε.

Ματσάκης (ALDE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αντί να συνδέεται με τη χαρά και την ευτυχία, η Λαμπεντούσα
–ένα όμορφο νησί το οποίο απολαμβάνει νωχελικά τον ζεστό ήλιο της Μεσογείου– έχει γίνει συνώνυμο του πόνου
και της ανθρώπινης οδύνης τραγικών διαστάσεων. Το νοτιότερο άκρο γης της ΕΕ, το οποίο λες και θα ενώσει την
Ευρώπη με την Αφρική, είναι το νεκροταφείο των ελπίδων και μερικές φορές και της ζωής χιλιάδων μεταναστών,
ανδρών, γυναικών και παιδιών· απελπισμένων ανθρώπων οι οποίοι είτε δραπετεύουν από τα βασανιστήρια και τον
θάνατο είτε απλώς επιζητούν μια καλύτερη ζωή. Το μόνο τους έγκλημα είναι ότι είχαν ένα όνειρο, το οποίο πίστευαν
ότι είχε μια αμυδρή ελπίδα να γίνει πραγματικότητα στην κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη· ένα όνειρο να είναι
σε έναν τόπο όπου θα αισθάνονται ασφαλείς και όπου θα τους αντιμετωπίζουν σαν ανθρώπους. Ένα όνειρο που για
πολλούς από αυτούς σύντομα έγινε εφιάλτης, όταν ανακάλυψαν ότι η αυστηρή προσκόλληση στις αρχές του
σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας, που με τόση ευφράδεια και τόσο ηχηρά δηλώνουν σε κάθε
δυνατή ευκαιρία ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, δεν είναι παρά μία μεγάλη ψευδαίσθηση όσον αφορά τη
Λαμπεντούσα. Οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές, παραβιάζοντας κατάφωρα τις διεθνείς συμβάσεις
και συνθήκες και παρά την ευρεία καταδίκη, να τους παραδώσουν πίσω στα δολοφονικά ολοκληρωτικά καθεστώτα
της Αφρικής, από τα οποία τόσο απελπισμένα προσπαθούν να δραπετεύσουν.

Ας μην κρυβόμαστε: η Λαμπεντούσα αποτελεί επονείδιστη κηλίδα αίματος για την ιταλική κυβέρνηση, επειδή
λειτουργεί κατά τέτοιο ανεύθυνο, απάνθρωπο και αντιευρωπαϊκό τρόπο. Είναι επίσης επονείδιστη κηλίδα αίματος
για την Επιτροπή και το Συμβούλιο που δεν αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση για να διορθώσουν την κατάσταση
και να επαναφέρουν την ιταλική κυβέρνηση στην τάξη. Όσον αφορά την κυβέρνηση της Λιβύης, η εξαιρετικά
επαίσχυντη συμπεριφορά της στην υπόθεση της Λαμπεντούσα είναι κατανοητή, αφού δεν περιμένουμε τίποτε άλλο
από ένα μη δημοκρατικό καθεστώς.

Σας προτρέπω θερμά να υποστηρίξετε αυτή την κοινή πρόταση ψηφίσματος.

Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
τη χώρα προέλευσής τους ως αποτέλεσμα καταπίεσης, πολέμου, καταστροφών και φτώχειας, η Μεσόγειος αποτελεί
μια σημαντική πύλη για την Ευρώπη. Αν η Ευρώπη δεν μπορέσει να κάνει αρκετά για την εξομάλυνση των
προβλημάτων στην Ασία και την Αφρική, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων θα αναλάβει τον κίνδυνο της εισόδου
στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας διαλυμένες βάρκες και φθαρμένα πλοία. Αυτό είναι, φυσικά, πρόβλημα της Ευρώπης
και, κυρίως, των χωρών της Μεσογείου. Αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση δεν δικαιολογεί την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Οι πρόσφυγες αυτοί δικαιούνται εξίσου μια εξατομικευμένη εκτίμηση των κινήτρων τους και τη σωστή
εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

Δεν μπορεί κανείς να πει το ίδιο για τους εκατοντάδες πρόσφυγες που εστάλησαν από το ιταλικό νησί Λαμπεντούσα
στη Λιβύη κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, διότι η χώρα αυτή δεν αναγνωρίζει τη Σύμβαση της Γενεύης
και οι συμφωνίες που έχει η Ιταλία με τη Λιβύη δεν είναι γνωστές. Μεταξύ της άφιξης στην Ευρώπη και της πιθανής
επιστροφής στην χώρα προέλευσης, θα πρέπει να ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι η αυθαιρεσία μίας χώρας με
αδιαφανή κυβέρνηση. Η έγκριση των δύο τροπολογιών που κατέθεσαν οι Φιλελεύθεροι και των τροπολογιών 2 και
3 της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων
Χωρών θα το καταστήσει εφικτό και θα τονίσει ότι οι πρόσφυγες αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώματα με άλλους πρόσφυγες
και δεν μπορούν να μεταφέρονται απλώς στη Λιβύη χωρίς να φέρει η Ευρώπη καμία ευθύνη.

Roure (PSE), συντάκτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πολυάριθμοι μετανάστες φθάνουν τακτικά στη νήσο Λαμπεντούσα
της Ιταλίας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν λάβει την οδυνηρή απόφαση να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, συχνά επειδή
αποφεύγουν πολιτικές καταστάσεις στις οποίες απειλείται η ζωή τους.

Στις 18 Μαρτίου, οι ιταλικές αρχές απέλασαν 180 ανθρώπους από το κέντρο της Λαμπεντούσα προς τη Λιβύη. Η
έλλειψη διαφάνειας και πρόσβασης στο κέντρο και οι συνθήκες υπό τις οποίες απελάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι
εγείρουν ερωτήματα ως προς τον σεβασμό του δικαιώματος του ασύλου και της Σύμβασης της Γενεύης. Η σπουδή
των απελάσεων και το γεγονός ότι τα απελαθέντα άτομα επελέγησαν κατά εθνικότητα δείχνουν ότι οι αιτήσεις δεν
είναι δυνατόν να εξετάσθηκαν κατ’ άτομο και δεν είναι δυνατόν να ελήφθησαν οι αναγκαίες προφυλάξεις. Δεν
μπορούμε, ως εκ τούτου, να είμαστε βέβαιοι ότι κάποιοι αιτούντες καλή τη πίστει άσυλο δεν εστάλησαν πίσω σε
επικίνδυνες καταστάσεις.
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Ανησυχούμε επίσης ιδιαίτερα, διότι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες παρεμποδίζεται στο να εκπληρώσει
την εντολή της. Αυτή η τελευταία χρειάζεται να έχει πρόσβαση στους αιτούντες άσυλο, ώστε να εξασφαλίζει ότι
οποιοσδήποτε επιθυμεί να καταθέσει αίτηση ασύλου θα μπορεί να το κάνει και ότι οι αιτήσεις τους θα εξετάζονται
με προσοχή. Αυτές οι απελάσεις είναι ανησυχητικές, πολύ περισσότερο μάλιστα διότι στέλνουμε ευάλωτους
ανθρώπους πίσω σε μία χώρα που δεν επιτρέπει την προστασία τους. Η Λιβύη δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της
Γενεύης και δεν διαθέτει σύστημα ασύλου. Δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να προσφέρει διεθνή προστασία σε όσους
την έχουν ανάγκη. Τέλος, η ίδια εκτοπίζει πρόσφυγες έξω από τα σύνορά της προς επικίνδυνες περιοχές.

Καλούμε, κατά συνέπεια, τις ιταλικές αρχές να επιτρέψουν αμέσως στον Ύπατο Αρμοστή για τους Πρόσφυγες την
απεριόριστη πρόσβαση στο κέντρο της Λαμπεντούσα. Πρέπει επίσης να διακοπούν οι απελάσεις μέχρις ότου το
κέντρο στη Λαμπεντούσα συμμορφωθεί προς το κοινοτικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.

Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκφράζω την αγανάκτησή
μου για όσα ακούστηκαν στο Σώμα σχετικά με την Ιταλία και την κυβέρνησή της από άτομα που εκμεταλλεύονται
την ιδιότητα του βουλευτή του Κοινοβουλίου.

Όπως γνωρίζουν όλοι, δεν υπάρχει κοινοτική πολιτική για θέματα μετανάστευσης και κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει
το πρόβλημα σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία και τις δυνατότητές του. Πρόσφατα, ξεκίνησε μια κοινή
συζήτηση και προσωπικά είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις άτυπες
συνεδριάσεις των αρμοδίων υπουργών.

Είναι προφανές ότι η επίθεση που εξαπολύθηκε κατά της ιταλικής κυβέρνησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι
πολιτική και μεροληπτική. Στην Ιταλία ισχύει ένας νόμος –ο νόμος Turco-Napolitano– που ψηφίσθηκε από
κυβέρνηση της Αριστεράς και δεν τροποποιήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση της Κεντροδεξιάς, το άρθρο 10 του
οποίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί και, κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο να περιμένουμε αυτήν την
απόφαση και να μην εκφέρουμε πολιτικές καταδίκες για μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει συνεχή κρίση με την
άφιξη χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων σε μία μικρή περιοχή με ελάχιστες δυνατότητες φιλοξενίας και με τον
υπαρκτό κίνδυνο έμμεσης διευκόλυνσης δουλεμπόρων και τρομοκρατών.

Οι ένοπλες δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα και κάθε
μεμονωμένο αίτημα και περίπτωση αξιολογείται από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρμόδιες οργανώσεις. Κανείς
δεν υφίσταται κακομεταχείριση, κανείς δεν κρατείται και, πράγματι, μολονότι ζητούν άσυλο, διαφεύγουν κατά
εκατοντάδες με μεγάλη ευκολία από τα κέντρα υποδοχής και εξαφανίζονται στην Ιταλία ή στην Ευρώπη.

Οποιοσδήποτε αρνείται την αμηχανία οργανισμών, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για
να επιτεθεί στην Ιταλία ψεύδεται· τα επίσημα έγγραφα του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών αποδεικνύουν το
αντίθετο. Θέλετε να επισκεφθούμε όλα τα κέντρα υποδοχής στην Ευρώπη και να δούμε πώς έχει η κατάσταση
παντού; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με σοβαρότητα και ευρωπαϊκή
προσέγγιση, χωρίς να προσάπτουμε στη νόμιμη ιταλική κυβέρνηση πολιτικές κατηγορίες που θα μπορούσαν στο
μέλλον να απαγγελθούν εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης.

Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομη, καθώς
επιθυμώ να επαναλάβω απλώς ορισμένες θέσεις που εμφανίζονται ήδη στο ψήφισμα.

Εάν το δικαίωμα καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης είναι αυτονόητο, εξίσου αυτονόητο είναι ότι το δικαίωμα
αυτό πρέπει να ασκείται με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις, αποφεύγοντας
ομαδικές απελάσεις και την αδιαφορία των χωρών υποδοχής για το μέλλον αυτών των ανθρώπων, ιδίως όταν
απελαύνονται σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει διεθνείς συμβάσεις, όπως η Λιβύη.

Αυτά είναι τα δύο σημεία που εγείρονται στην υπόθεση της Λαμπεντούσα, όχι από όσους προσπαθούν να
εκμεταλλευθούν το θέμα αλλά από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Δικαστήριο του
Στρασβούργου που ζήτησε από την Ιταλία να διευκρινίσει τη θέση της έως τις αρχές Μαΐου. Κατά την άποψή μου,
ακόμη και οι χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζουν ότι εμείς τα σεβόμαστε ή
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τα σεβαστούμε και αυτό προσδίδει ένα στοιχείο κύρους στην Ευρώπη. Ας
μην στερήσουμε λοιπόν από την Ευρώπη αυτό το στοιχείο πολιτισμού.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ποια σχέση έχει το προτελευταίο θέμα της συζήτησής μας, η Δυτική
Σαχάρα, με το τρέχον θέμα της Λαμπεντούσα; Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
–ήταν πάλι απόγευμα Πέμπτης– διεξήγαγε επείγουσα συζήτηση για τη Βόρειο Αφρική. Το θέμα ήταν η Δυτική
Σαχάρα και η επιρροή του Καντάφι στη Βόρειο Αφρική. Το Σώμα είχε τότε επικρίνει οξύτατα τον Καντάφι, όπως
είχε κάνει και η ιταλική κυβέρνηση υπό τον τότε πρωθυπουργό Andreotti, με αποτέλεσμα ο Καντάφι να βομβαρδίσει
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το νησάκι. Τότε έγινε γνωστή για πρώτη φορά η Λαμπεντούσα σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύει πόσο εκτεθειμένη
είναι η Λαμπεντούσα, με τη θέση της στα ανοικτά της Λιβύης και των αφρικανικών ακτών.

Αυτό που συμβαίνει στη Λαμπεντούσα δεν είναι ότι ενίοτε καταλήγουν εκεί μερικοί μετανάστες· αντίθετα, πρόκειται
για συστηματικό, βάναυσο εμπόριο ανθρώπων. Άνθρωποι μεταφέρονται σκόπιμα από τη Λιβύη στη Λαμπεντούσα
και από εκεί λαθραία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που φθάνουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, μπορούν να
καταλήξουν ανεξέλεγκτα στο Μόναχο, στο Στρασβούργο, στη Χάγη ή οπουδήποτε αλλού. Εάν δεν θέλουμε να
συνεχισθεί αυτό το συστηματικό εμπόριο ανθρώπων, πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού. Γι’ αυτό τον λόγο, το
συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ σημαντικό και δεν θα επιτρέψουμε να υποβιβασθεί σε φτηνό προεκλογικό θέμα
εσωτερικής πολιτικής.

Εάν, όμως, συζητούμε ήδη με προεκλογικούς όρους, τότε θα ήθελα να πω τα εξής: προ ετών είχα ζητήσει με
παρέμβασή μου να καθορίσουμε κοινά ποσοστά προσφύγων, την κατανομή των προσφύγων μεταξύ των κρατών
μελών καθώς και την εναρμόνιση των προϋποθέσεων εισδοχής μεταναστών και αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών
μελών, κυρίως όμως σταθερές ποσοστώσεις ως προς τον καταμερισμό του βάρους. Ποιος όμως δεν έπραξε τίποτε
προς αυτήν την κατεύθυνση; Η τότε Επιτροπή Prodi! Γι’ αυτό, ο επικεφαλής της ιταλικής αντιπολίτευσης, κ. Prodi,
ας ασχοληθεί κάποτε και με τα δικά του λάθη. Εδώ δεν ασκούμε φτηνή εσωτερική πολιτική. Καλά θα κάναμε να
ανταποκριθούμε στην ευρωπαϊκή μας ευθύνη.

De Rossa (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Posselt, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, προκειμένου να
διασφαλίσουμε ότι θα διαφυλάξουμε την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τους ανθρωπιστικούς κανόνες. Έχουμε υποχρέωση να θέσουμε το θέμα της Λαμπεντούσα και της φρικτής μεταχείρισης
των εκατοντάδων φτωχών και ανίσχυρων ανθρώπων, οι οποίοι απελαύνονται μαζικά από την ιταλική κυβέρνηση σε
ένα καθεστώς που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι μέλος αυτής της Ένωσης.

Αν θέλουμε να έχουμε μία κάποια αξιοπιστία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, πρέπει
να επιμείνουμε να σέβονται όλα τα κράτη μέλη αυτούς τους κανόνες. Η ιταλική κυβέρνηση δεν σέβεται αυτούς
τους κανόνες με κανένα τρόπο και καλώ την Επιτροπή να επιμείνει ώστε η ιταλική κυβέρνηση –αλλά και κάθε άλλο
κράτος μέλος, αν παραβιάζει τους κανόνες αυτούς– να συρθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκειμένου
να διασφαλιστεί ο σεβασμός αυτών των νόμων.

Θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στην παράγραφο 4 αυτού του ψηφίσματος, η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην παράγραφο 9. Καλώ την Επιτροπή να ασκήσει
πίεση στην κυβέρνηση της Λιβύης να σταματήσει τις αυθαίρετες συλλήψεις εκείνων τους οποίους θεωρεί μετανάστες
και να σεβαστεί τη Σύμβαση της Γενεύης και την εντολή του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες.

Borg, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή παρακολούθησε πολύ στενά τα γεγονότα στη
Λαμπεντούσα και υπήρξαν επαφές με τον κ. Pisanu, τον ιταλό υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να
δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις. Έως σήμερα, οι ιταλικές αρχές διατείνονται ότι όλα τα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν
σε σχέση με όσους έφτασαν παράτυπα στο νησί της Λαμπεντούσα, δεν ήταν κατά παράβαση διεθνών υποχρεώσεων.
Υποσχέθηκαν να αποστείλουν στην Επιτροπή λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, καθώς και για
τη δράση που αναλήφθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των
εμπλεκομένων.

Η Επιτροπή ενθάρρυνε την ιταλική κυβέρνηση να εγκρίνει μέτρα που εγγυώνται το δικαίωμα κάθε ατόμου να
υποβάλει αίτηση ασύλου και να μην απελαύνει κανέναν όσο εκκρεμεί απόφαση για αυτή την αίτηση. Θα ήθελα να
αναφέρω την οδηγία του Συμβουλίου για τα ελάχιστα πρότυπα διαδικασιών στα κράτη μέλη για τη χορήγηση και
την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα, που έχει στόχο να παρέχει ίσους όρους, κοινούς για όλα τα κράτη
μέλη. Η οδηγία αυτή αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για τους αιτούντες άσυλο και θα εγκριθεί
επίσημα από το Συμβούλιο, αφού το Κοινοβούλιο διατυπώσει τη γνώμη του τον Ιούνιο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο
για τη μεταφορά της από τα κράτη μέλη στην εθνική τους νομοθεσία.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι, απουσία κοινοτικής νομοθεσίας για το θέμα, η εκτίμηση του αν οι ιταλικές
αρχές παραβίασαν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις ή όχι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης εμπίπτει στην εθνική
δικαιοδοσία. Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα. Τονίζω ότι η αντιμετώπιση
των πιέσεων που βρίσκονται πίσω από αναγκαστικές μεταναστευτικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της
Μεσογείου, αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόθεση της Επιτροπής, συνεπώς, είναι να συνεχίσει
να εργάζεται προς τον στόχο αυτό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι σεβαστά τα δικαιώματα όσων χρειάζονται
διεθνή προστασία.

Η Επιτροπή γνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει ΜΚΟ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Λιβύη, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των
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προσφύγων. Κατά τη διάρκεια της αποστολής που διεξήγαγε η Επιτροπή στη Λιβύη στα τέλη του 2004 αναφορικά
με την παράνομη μετανάστευση, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και του ασύλου. Έγιναν συναντήσεις με το Ίδρυμα Καντάφι και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοια θέματα θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος κάθε πιθανής μελλοντικής συνεργασίας με
τη Λιβύη για την παράνομη μετανάστευση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η περιφερειακή συνεργασία της ΕΕ με χώρες προέλευσης μεταναστών και προσφύγων πρέπει
να βασίζεται ακλόνητα στις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως.

28. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. Θα προχωρήσουμε τώρα στην ψηφοφορία.

(Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και άλλες πληροφορίες: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

29. Μπαγκλαντές

30. Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες της Δυτικής Σαχάρας

31. Λαμπεντούσα

- Πριν από την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος

Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Στην
τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της άλλης ομάδας σχετικά με τη Λαμπεντούσα, είχαμε ζητήσει να διεξαχθεί
ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό, για κάποιον λόγο, δεν κατέστη δυνατόν να καταγραφεί. Σας παρακαλώ, εξ ονόματος
της ομάδας μου, η τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με τη Λαμπεντούσα να είναι ονομαστική.

32. Ξηρασία στην Πορτογαλία

33. Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

34. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

35. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116): βλ. Συνοπτικά πρακτικά

36. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

37. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

38. Διακοπή της συνόδου

Πρόεδρος. Κηρύσσω τη λήξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 16.55)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Ryan (H-0197/05)

Θέμα: Οικονομική συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Συρίας

Μπορεί το Συμβούλιο να προβεί σε έναν επίκαιρο απολογισμό σχετικά με την οικονομική συμφωνία σύνδεσης
μεταξύ ΕΕ και Συρίας; Και υπό το πρίσμα της κλιμακούμενης πολιτικής αστάθειας στην περιοχή Λιβάνου/Συρίας
συμφωνεί το Συμβούλιο ότι η εν λόγω συμφωνία σύνδεσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει θετικά
στην επίλυση της κρίσης;

Απάντηση

Μια συμβατική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Συρίας είναι σε ισχύ από το 1978. Βάσει
της δήλωσης της Βαρκελώνης, οι συμφωνίες νέας γενιάς, γνωστές ως ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης, που
περιλαμβάνουν όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία, έχουν
συναφθεί με τις περισσότερες από τις χώρες που εμπλέκονται στη διαδικασία της Βαρκελώνης. Η Συρία ήταν η
τελευταία από αυτές τις χώρες με την οποία οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί. Τον Οκτώβριο του 2004,
μονογράφηκε από την Επιτροπή συμφωνία σε επίπεδο επικεφαλής διαπραγματευτών. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει
να υπογραφεί και, στη συνέχεια, να επικυρωθεί από αμφότερα τα μέρη. Εφόσον πρόκειται για συμφωνία κοινών
αρμοδιοτήτων, απαιτεί, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικύρωση τόσο από την Κοινότητα όσο και από
τα κράτη μέλη. Θα ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του σε αυτήν.

Η συμφωνία, όπως έχει προκύψει από τις διαπραγματεύσεις, αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ουσιαστικό της περιεχόμενο, επομένως, είναι φιλόδοξο και σύγχρονο.
Περιλαμβάνει τα απαραίτητα θεμέλια για να δεσμευτεί η Συρία στην πορεία προς τις οικονομικές και πολιτικές
μεταρρυθμίσεις και την περιφερειακή συνεργασία. Οι διατάξεις που σχετίζονται με τον πολιτικό διάλογο και τη
συνεργασία είναι επίσης εξαιρετικά φιλόδοξες. Η συμφωνία βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
που αποτελεί βασική ρήτρα. Εξετάζεται η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, για πρώτη φορά
σε ευρωμεσογειακή συμφωνία, για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Επιπλέον, τα μέρη της συμφωνίας
έχουν διακηρύξει την αποφασιστικότητά τους να συμβάλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της
περιοχής της Μεσογείου και να δημιουργήσουν κλίμα κατανόησης και ανεκτικότητας μεταξύ των πολιτισμών.

Τον Δεκέμβριο του 2004, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο με απώτερο σκοπό την υπογραφή της
συμφωνίας. Το Συμβούλιο αναμένει επί του παρόντος να του διαβιβάσει η Επιτροπή τα παραρτήματα και τα
πρωτόκολλα της εν λόγω συμφωνίας μαζί με τις μεταφράσεις της στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να μπορέσει
να ενεργήσει επί πρότασης απόφασης που υπέβαλε η Επιτροπή.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 18 του κ. Crowley (H-0199/05)

Θέμα: Πολιτική συνεργασία μεταξύ της ΕΚ και της Κεντρικής Αμερικής

Προτίθεται ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου να δρομολογήσει νέα προγράμματα για την ανάπτυξη της
πολιτικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής, ιδιαίτερα με σκοπό να ενισχυθούν
οι δημοκρατικοί δεσμοί με τις χώρες της Καραϊβικής;

Απάντηση

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής της Καραϊβικής καλύπτεται από την εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ
και των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού. Η περιφερειακή
συνεργασία που προβλέπεται στη συμφωνία καλύπτει ευρύ φάσμα αμοιβαίων ενδιαφερόντων, που εκτείνονται από
τις υποδομές μέχρι το περιβάλλον και την υγεία μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της
καταπολέμησης των ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, της απάτης και της διαφθοράς. Περιφερειακός πολιτικός διάλογος προβλέπεται επίσης στον τομέα
της πρόληψης και της επίλυσης συγκρούσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, του
εμπορίου, της δικτύωσης της κοινωνίας των πολιτών, κλπ. Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση της συμφωνίας του
Κοτονού, νέα θέματα, όπως η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θα
επιτρέψουν τη διεύρυνση του διαλόγου.
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Η συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ της Καραϊβικής (CARIFORUM) με την τρόικα
της ΕΕ, που διοργανώθηκε στις 29 Μαΐου 2004, αποτελεί την πιο πρόσφατη υλοποίηση του διαλόγου. Σε αυτήν
τη συνεδρίαση, η ΕΕ τόνισε τη σημασία που αποδίδει στις κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης. Παρομοίως, η ΕΕ επιβεβαίωσε
εκ νέου την αποφασιστικότητά της να συμβάλει στη διεθνή εκστρατεία εναντίον όλων των μορφών τρομοκρατίας
και να προαγάγει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το
διεθνές δίκαιο. Επίσης, συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως η διεύρυνση της ΕΕ, η καταπολέμηση του HIV/AIDS
και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για μια περιφερειακή συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης.

Από αυτήν την άποψη, το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η ανάπτυξη αυτού του πολιτικού διαλόγου
συνδέεται στενά με τις λοιπές, εξίσου κρίσιμες, διαπραγματεύσεις. Η περιοχή της Καραϊβικής είναι μια από τις έξι
περιοχές ΑΚΕ με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις για μια περιφερειακή συμφωνία οικονομικής εταιρικής
σχέσης. Όπως γνωρίζετε, αναμφίβολα, στόχος είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και η διευκόλυνση
της ανάπτυξης με τη λήψη μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
βιομηχανιών και την προαγωγή της διαφοροποίησης. Το Συμβούλιο λαμβάνει τακτική ενημέρωση σχετικά με την
πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 19 του κ. Ó Neachtain (H-0201/05)

Θέμα: Ωμότητες στο Νταρφούρ

Απαντώντας σε πρόσφατη ερώτηση δημοσιογράφων, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Κόφι Α. Ανάν, δήλωσε πως
είχε πει στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι “ανησυχούμε που δεν προχωρούμε αρκετά γρήγορα στο Νταρφούρ.
Ανησυχούμε που οι ωμότητες δεν έχουν σταματήσει. Ανησυχούμε που δεν μπορούμε να φθάσουμε σε όλους όσοι
βρίσκονται σε ανάγκη.”

Κατόπιν των παραπάνω δηλώσεων μήπως θεωρεί το Συμβούλιο ότι πέρασε ο καιρός των λόγων και ότι πρέπει να
επιβληθούν τώρα κυρώσεις στο Σουδάν;

Απάντηση

Από την αρχή της σύγκρουσης στο Νταρφούρ, η ΕΕ έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στα δύο μέρη, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ελεύθερη και άνευ όρων πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να προστατευτεί και να
εξασφαλιστεί η ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού και να βρεθεί λύση στη σύγκρουση κατόπιν διαπραγματεύσεων.
Συγκεκριμένα, η ΕΕ ασκεί πιέσεις στη σουδανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της και να ανταποκριθεί
στα αιτήματα που εκφράζει η διεθνής κοινότητα, τα οποία αντικατοπτρίζονται στα ψηφίσματα 1556, 1564 και
1574 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στις διάφορες δέσμες συμπερασμάτων που εγκρίθηκαν
από το Συμβούλιο (Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων) τους τελευταίους μήνες.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκπλήρωση αυτών των αιτημάτων και έχει δώσει την πλήρη
στήριξή του σε τρία ακόμη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο. Το ψήφισμα 1591
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει στοχοθετημένες κυρώσεις εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι
για την παράταση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και της ανθρωπιστικής σύγκρουσης στο Νταρφούρ. Αυτό θα
εφαρμοστεί μαζί με το υφιστάμενο εμπάργκο όπλων της ΕΕ. Το ψήφισμα 1590 του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών δίνει εντολή για την ανάπτυξη ειρηνευτικής επιχείρησης του ΟΗΕ μέχρι 10 000 ανδρών, και το
ψήφισμα 1593 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παραπέμπει την κατάσταση στο Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο. Το Συμβούλιο χαιρετίζει αυτές τις εξελίξεις, που καταδεικνύουν την ισχυρή στάση που ο ΟΗΕ είναι
διατεθειμένος να υιοθετήσει στο Νταρφούρ και στο ευρύτερο Σουδάν. Η παραπομπή στο ΔΠΔ είναι μια πολύ
ενθαρρυντική εξέλιξη τόσο για το Σουδάν όσο και για την ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Αποστέλλει ένα ισχυρό
μήνυμα ότι η ατιμωρησία για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και τη γενοκτονία θα
λήξει. Η ΕΕ θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις σε όλα τα μέρη για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εφαρμόσουν
πλήρως τη γενική ειρηνευτική συμφωνία.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 20 του κ. Aylward (H-0203/05)

Θέμα: Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή

Μπορεί το Συμβούλιο να μας ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστίνης; Μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει επίσης ότι συνεργάζεται πλήρως με τους εταίρους μας της
τετραμερούς, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τον “οδικό χάρτη”;

Απάντηση

Στη συνεδρίασή του στις 21 Φεβρουαρίου 2005, το Συμβούλιο εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για το
αποτέλεσμα της διάσκεψης του Sharm el-Sheikh της 8ης Φεβρουαρίου 2005 και ενθάρρυνε σθεναρά τους
Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να υλοποιήσουν γρήγορα τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με αυτήν την ευκαιρία.

Στο τέλος της συνεδρίασης της υπουργικής Τετραμερούς που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2005 στο
περιθώριο της διάσκεψης του Λονδίνου για τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής, έγινε μια δήλωση που καθορίζει
τις συγκεκριμένες δράσεις για τα επόμενα στάδια:

Ενισχυμένη δραστηριότητα στον τομέα της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει τον στρατηγό Ward από τις ΗΠΑ,
που διορίστηκε πρόσφατα συντονιστής για την ασφάλεια, και την ομάδα συμβούλων αστυνομίας της ΕΕ·

Σε σχέση με την απόσυρση των Ισραηλινών από τη Λωρίδα της Γάζας και το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης,
υπήρξε πρόσθετη ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη προς τους Παλαιστίνιους. Η στήριξη αυτή πρέπει να
κινητοποιηθεί γρήγορα μέσω διάσκεψης δωρητών που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της AHLC (ad hoc επιτροπή
συνδέσμου για τον συντονισμό της διεθνούς βοήθειας προς τα κατεχόμενα εδάφη), που πρέπει να συγκληθεί το
συντομότερο δυνατόν και να επικεντρωθεί στις «συνεισφορές».

Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες και επίσης σχεδιάζει να αποστείλει αποστολή
παρατηρητών στις παλαιστινιακές νομοθετικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου 2005.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 21 της κ. Westlund (H-0207/05)

Θέμα: Εφαρμογή αποφάσεων της ΕΕ

Πολύ συχνά αποφάσεις, που λαμβάνονται στην ΕΕ, έπειτα δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Με ποιον τρόπο
προτίθεται το Συμβούλιο να βελτιώσει την εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ;

Απάντηση

Το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει στην αξιότιμη βουλευτή ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι
η κοινοτική νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά σε επίπεδο κρατών μελών. Το Συμβούλιο καλεί, κατά συνέπεια, την
αξιότιμη βουλευτή να θέσει αυτήν την ερώτηση απευθείας στην Επιτροπή.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ανάγκη σωστής μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία είναι μια
ανησυχία την οποία συμμερίζεται το Συμβούλιο, το οποίο, μέσω του μηχανισμού της διοργανικής συμφωνίας για
καλύτερο νομοθετικό έργο, καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί
ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών για τη μεταφορά της νομοθεσίας σε επίπεδο κράτους μέλους είναι απόδειξη αυτού.
Επιπλέον, στη σύνοδό του της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε στα κράτη μέλη τη
σημασία της μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική τους νομοθεσία καλώντας τα να καταβάλουν κάθε προσπάθεια,
προκειμένου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2002.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 22 του κ. Schlyter (H-0209/05)

Θέμα: Βιομετρικά στοιχεία σε διαβατήρια και θεωρήσεις διαβατηρίων

Σε ποιο ύψος ανέρχεται το κόστος της συμπερίληψης βιομετρικών στοιχείων σε διαβατήρια και θεωρήσεις
διαβατηρίων σύμφωνα με τους νέους κανόνες; Δεν αναφέρονται πουθενά συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά η
σχετική απόφαση αναφέρει απλώς ότι το κόστος θα μειωθεί χάρη σε τεχνικές εξελίξεις και "συνεκμετάλλευση"(
pooling). Υφίσταται περισσότερο εμπεριστατωμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2004 υπό τον
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τίτλο "Study for the extended Impact Assessment of Visa Information System", η οποία όμως δεν παρέχει
συγκεκριμένους αριθμούς.

Σε ποιο ύψος υπολογίζει το Συμβούλιο ότι ανέρχεται το κόστος της εισαγωγής στοιχείων αναγνώρισης προσώπου
αφενός και δακτυλικών αποτυπωμάτων αφετέρου σε διαβατήρια/ θεωρήσεις/ άδειες παραμονής; Πόσα κέντρα
διέλευσης των συνόρων πρέπει να εξοπλιστούν και πόσες αρχές; Σε πόσα ετήσια διαβατήρια, θεωρήσεις διαβατηρίων
και άδειες παραμονής βασίζονται οι υπολογισμοί αυτοί; (Κυρίως δε με τη νέα προθεσμία των 5 ετών για τα
διαβατήρια). Ποιος θα αναλάβει το σχετικό κόστος;

Δύσκολα εξηγείται η γνώμη της νομικής υπηρεσίας ότι η εν λόγω απόφαση συμβιβάζεται με το άρθρο 18.3 της
Συνθήκης. Δεν επαρκεί άραγε μια ειδική απαγόρευση κατά της λήψης απόφασης; Πώς πρέπει να ερμηνευθεί το νέο
Σύνταγμα υπό το φως της εν λόγω απόφασης, όταν μια ρητή απαγόρευση δεν είναι μια ρητή απαγόρευση; Δεν θα
δημιουργήσει άραγε αυτό σύγχυση σ' αυτούς που θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα;

Ήταν άραγε νόμιμη η απόφαση υπό το φως του Άρθρου 18.3 και της έλλειψης οικονομικών πληροφοριών στην
ανάλυση των συνεπειών;

Απάντηση

Δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου να υπολογίσει τις δαπάνες που θα βαρύνουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή
του κανονισμού 2252/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα
βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη ή για τους
μελλοντικούς κανονισμούς για την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων στις αυτοκόλλητες θεωρήσεις και στις
άδειες παραμονής που έχουν εκδοθεί σε υπηκόους τρίτων χωρών. Όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (ΣΠΘ), η Επιτροπή έκανε κάποιες εκτιμήσεις του κόστους που θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό της ΕΕ στην εκτεταμένη αξιολόγηση επιπτώσεων του ΣΠΘ, όπως επισημαίνεται από τον αξιότιμο
βουλευτή.

Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η Κοινότητα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη δημιουργία του κεντρικού τμήματος
του ΣΠΘ, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τα συστήματα των κρατών μελών. Τα εθνικά τμήματα του
ΣΠΘ παραμένουν ευθύνη των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη είναι επίσης υπεύθυνα για τις υποδομές που χρειάζονται στα σημεία ελέγχου σε όλα τα εξωτερικά
σύνορά τους.

Το Συμβούλιο θεωρεί το άρθρο 62, παράγραφος 2α) ΣΕΚ ως την κατάλληλη νομική βάση για την έγκριση του
κανονισμού 2252/2004. Δεν εναπόκειται στο Συμβούλιο να ερμηνεύσει τη Συνταγματική Συνθήκη ούτε να κάνει
«δηλώσεις» σε σχέση με τη διαδικασία που αφορά την έγκρισή της από τα κράτη μέλη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 23 της κ. Hedkvist Petersen (H-0211/05)

Θέμα: Χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές

Η Προεδρία του Λουξεμβούργου έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να επιτύχει συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές
προοπτικές τον Ιούνιο τρ. έτ. Για το λόγο αυτό, διερωτώμαι με ποιον τρόπο η Προεδρία προτίθεται να επιλύσει τα
πλέον σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και να επιτύχει συμφωνία στο
Συμβούλιο; Υφίστανται άραγε λόγοι να πιστέψουμε ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τηρηθεί;

Απάντηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2004 κάλεσε την Προεδρία του Λουξεμβούργου να εργαστεί για τη
θέσπιση των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι τον Ιούνιο του 2005 σύμφωνα με το πολυετές στρατηγικό
πρόγραμμα 2004-2006. Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον στόχο
της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, η Προεδρία πρότεινε –και το Συμβούλιο δέχτηκε– μια προσέγγιση που συνεπάγεται
την επίσπευση των εργασιών από τον Μάρτιο και μετά, χρησιμοποιώντας το «διαπραγματευτικό πλαίσιο» ως εργαλείο
και ως το πλαίσιο για τη διεξαγωγή αυτών των εργασιών. Τόσο το σχέδιο εργασίας όσο και η πρώτη έκδοση του
«διαπραγματευτικού πλαισίου» έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 24 του κ. Moraes (H-0214/05)

Θέμα: Θέση του Συμβουλίου για τις ΗΠΑ και το Πρωτόκολλο του Κιότο

Ποια είναι η τελευταία θέση του Συμβουλίου σχετικά με το πρόβλημα της υπογραφής από τις ΗΠΑ του Πρωτοκόλλου
του Κιότο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου και έθεσε τις βάσεις για την προώθηση του τομέα παραγωγής
ενέργειας από μη ορυκτά καύσιμα;

Συνέβαλε η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στις 22 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, στη διασαφήνιση
αυτού του θέματος;

Απάντηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα εμπλακούν ξανά στην πολυμερή διαδικασία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Η θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου του Κιότο στις 16 Φεβρουαρίου 2005 παρέχει μια περαιτέρω νομική βάση για
τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα
αποτελεσματικής παγκόσμιας συνεργασίας για όλες τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το πρωτόκολλο
του Κιότο.

Το γεγονός ότι 144 μέρη έχουν επικυρώσει μέχρι σήμερα το πρωτόκολλο αποτελεί σαφές μήνυμα ότι αυτό το
νομικά δεσμευτικό μέσο, που διατυπώνει δεσμεύσεις με αριθμούς για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών,
είναι ένα σημαντικό πολυμερές μέσο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

Η Διάσκεψη των Μερών, που λειτουργεί ως συνάντηση των μερών, θα ξεκινήσει την εξέταση των δεσμεύσεων για
την περίοδο μετά το 2012 τουλάχιστον επτά χρόνια πριν το τέλος της περιόδου των αρχικών δεσμεύσεων
(2008-2012), δηλαδή τον Νοέμβριο του 2005. Είναι σημαντικό όλα τα μέρη της Σύμβασης πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να εμπλακούν στις
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ένα κλιματικό καθεστώς μετά το 2012 για ολόκληρο τον κόσμο.

Στη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 22ας Φεβρουαρίου 2005, ο Πρόεδρος Μπους αναγνώρισε την
ύπαρξη του σοβαρού προβλήματος της αλλαγής του κλίματος και εξέφρασε την ελπίδα συνεργασίας με την ΕΕ για
την εξεύρεση λύσεων, ιδίως στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας καθώς και της ανάπτυξης καθαρών
τεχνολογιών, μαζί με τις αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Το πρόσφατο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για αυτό το θέμα, τονίζοντας ότι αποδίδει
τη μέγιστη σημασία στην ευρύτερη δυνατή εθνική συνεργασία και συμμετοχή, και ότι η ΕΕ είναι σθεναρά δεσμευμένη
στο να δώσει νέα ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Σε αυτήν τη βάση, η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα
έχει διμερείς συναντήσεις με ορισμένες χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της κλιματικής
αλλαγής.

Η Προεδρία του Λουξεμβούργου υπολογίζει επίσης στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνεχίσει
να εξηγεί την εγκυρότητα του πρωτοκόλλου και όλα τα πιθανά οφέλη του για τα μέρη που δεν το έχουν επικυρώσει
ακόμη, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Davies (H-0225/05)

Θέμα: Απευθείας εμπόριο με τη βόρεια Κύπρο

Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την προώθηση της συμφωνίας για την έναρξη απευθείας
εμπορίου μεταξύ κατοίκων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και του υπολοίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι εμποδίζει
την επίτευξη ταχύτερης προόδου σ' αυτό το ζήτημα;

Απάντηση

Το Συμβούλιο δηλώνει αδιάλειπτα το ενδιαφέρον του να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επανένωση της Κύπρου
και την επιθυμία του όλοι οι Κύπριοι να γίνουν σύντομα πολίτες ενός ενωμένου νησιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αυτό κατά νου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μέτρα που θα μπορούσαν να θέσουν τέλος στην απομόνωση της
τουρκοκυπριακής κοινότητας και να διευκολύνουν την επανένωση της Κύπρου, ενθαρρύνοντας παράλληλα την
οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Έχουν ήδη ληφθεί κάποια μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση:
για παράδειγμα, ο κανονισμός για την πράσινη γραμμή που εγκρίθηκε το 2004 και τροποποιήθηκε πρόσφατα,
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ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. Έχει γίνει επίσης σημαντικό
έργο με ορισμένα άλλα μέτρα όπως οι προτάσεις της Επιτροπής για χρηματοδοτική βοήθεια (αποδέσμευση 259 εκατ.
ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί στη βόρεια Κύπρο σε περίπτωση συμφωνίας) και για έναρξη άμεσου εμπορίου μεταξύ
της Βόρειας Κύπρου και του υπολοίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση αυτών των δύο προτάσεων δεν έχει
καταστεί ακόμη δυνατή, καθώς υπάρχουν ακόμη δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν, ιδίως όσον αφορά το άμεσο
εμπόριο.

Το Συμβούλιο μπορεί να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή, μέσω της Προεδρίας, ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές
του να ενθαρρύνει την οικονομική ενοποίηση της Κύπρου και να βελτιώσει την επαφή μεταξύ των δύο κυπριακών
κοινοτήτων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 26 του κ. Τριανταφυλλίδη (H-0228/05)

Θέμα: Ξένα ακίνητα στην κατεχόμενη Κύπρο

Κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της επισκέψεως του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, κ. Gül,
στο Λονδίνο, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Straw, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων δήλωσε πως
"εάν Βρετανοί υπήκοοι έχουν αγοράσει ιδιοκτησία στη βόρεια Κύπρο, πρέπει να πάρουν τις απαραίτητες νομικές
συμβουλές όταν το κάνουν και να λάβουν υπόψη τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης (...)"

Με δεδομένο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει την επόμενη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα
μπορούσε το Συμβούλιο να με ενημερώσει ποια είναι η επίσημη στάση του απέναντι στην αγορά από Βρετανούς,
και άλλους ξένους υπηκόους, ιδιοκτησιών οι οποίες ανήκουν σε ελληνοκύπριους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας
και οι οποίες έχουν σφετεριστεί από το παράνομο και υποτακτικό καθεστώς του κ. Denktash;

Απάντηση

Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα δηλώσει την προτίμησή του προς μια δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση στο πρόβλημα
της Κύπρου και την επιθυμία του όλοι οι Κύπριοι να επανενωθούν σύντομα ως πολίτες μιας ενιαίας, ενοποιημένης
Κύπρου στο εσωτερικό της ΕΕ. Σε αυτήν τη συγκυρία, το Συμβούλιο πάντα στήριζε –και εξακολουθεί να στηρίζει–
όλες τις προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να επιτευχθεί
συνολική επίλυση του προβλήματος. Το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, στο οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος
βουλευτής, αποτελεί μέρος του κυπριακού ζητήματος. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική επίλυση αυτού
του ζητήματος, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων –που αφορούν φυσικά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας– πρέπει να στηριχθούν και να
εφαρμοστούν.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 27 της κ. Doyle (H-0231/05)

Θέμα: Η διπλή νομική βάση (περιβάλλον-εσωτερική αγορά) για τα φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου

Υπό το πρίσμα των αμφιβολιών που εκφράσθηκαν στο Κοινοβούλιο για τη νομική βεβαιότητα και τη σκοπιμότητα
μιας διπλής νομικής βάσης (περιβάλλον-εσωτερική αγορά) στην κοινή θέση επί της πρότασης κανονισμού σχετικά
με ορισμένα αέρια θερμοκηπίου (CΟΜ(2003)0492 τελικό), και δεδομένων των περιβαλλοντικών στόχων που
υποστηρίζουν την πρόταση κανονισμού:

Μπορεί το Συμβούλιο να σχολιάσει εάν θα αποδεχθεί μια και μόνη νομική βάση (περιβάλλον), στο πλαίσιο του
άρθρου 175 της Συνθήκης, ή

Μπορεί το Συμβούλιο να σχολιάσει εάν θα αποδεχθεί περαιτέρω διαίρεση του κανονισμού σε δύο χωριστά μέσα,
με τις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση, τον έλεγχο της χρήσης και την εμπορία να υπόκεινται σε κανονισμό που να
βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης και τις υπόλοιπες διατάξεις να υπόκεινται σε κανονισμό που να βασίζεται
στο άρθρο 175 της Συνθήκης;

Απάντηση

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής βασίστηκε στο άρθρο 95 της Συνθήκης. Ωστόσο, μετά από μακρές και δύσκολες
διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο συμφώνησε στην κοινή θέση του να διαιρεθεί το σχέδιο πρότασης σε δύο νομικά
μέσα:
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μια οδηγία βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης, η οποία θα καλύπτει συγκεκριμένα το ζήτημα της χρήσης των
φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου στα κινητά συστήματα κλιματισμού και θα τροποποιεί την οδηγία 70/156/ΕΟΚ·

έναν κανονισμό που θα καλύπτει τα υπόλοιπα θέματα, βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης, εκτός από τα άρθρα
7, 8 και 9, που αφορούν τη σήμανση, τον έλεγχο της χρήσης και τη διάθεση στην αγορά, τα οποία βασίζονται στο
άρθρο 95 της Συνθήκης.

Η εξέταση των κειμένων συνεχίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 251 της
Συνθήκης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Παπαδημούλη (H-0234/05)

Θέμα: Διαδικασία υπογραφής τελωνειακής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας

Η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου της τελωνειακής σύνδεσης της Τουρκίας με τα δέκα νέα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τρία στάδια: Πρώτο, τη μονογραφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τουρκία.
Δεύτερο, την υπογραφή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Τουρκία και, τρίτο, την κύρωσή του από τα εθνικά
κοινοβούλια (του τουρκικού κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου).

Με δεδομένο ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2005 και ότι η αυστηρή
τήρηση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική πολιτική διαδικασία μέσω της οποίας η
Τουρκική Δημοκρατία θα αναγνωρίσει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μέχρι σήμερα αρνείται να
αναγνωρίσει,

διαβεβαιώνει το Συμβούλιο κατηγορηματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα τηρήσει αυστηρά την ανωτέρω
διαδικασία που καταλήγει στην κύρωση του πρωτοκόλλου από τα εθνικά κοινοβούλια;

Ποιος είναι ο χρονικός προγραμματισμός προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την 3η Οκτωβρίου
2005;

Απάντηση

Το Συμβούλιο επιθυμεί να επισημάνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004 χαιρέτισε
την απόφαση της Τουρκίας να υπογράψει το πρωτόκολλο για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της
Κοινότητας και της Τουρκίας, γνωστό ως συμφωνία της Άγκυρας, μια από τις πτυχές του οποίου είναι η τελωνειακή
ένωση.

Η Επιτροπή, που ενήργησε ως διαπραγματευτής εξ ονόματος της Κοινότητας, και οι τουρκικές αρχές ολοκλήρωσαν
πρόσφατα τις συνομιλίες τους για το σχέδιο του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή πρόκειται τώρα να καταθέσει επίσημη
πρόταση στο Συμβούλιο, ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να λάβει απόφαση για την υπογραφή και τη σύναψη του
πρωτοκόλλου. Το Συμβούλιο δεν είναι ακόμη σε θέση να πει ποια νομική βάση θα προτείνει η Επιτροπή.

Φυσικά, η Προεδρία δεν μπορεί να προκαταλάβει ούτε το αποτέλεσμα των τεκταινόμενων στο Συμβούλιο όσον
αφορά την ουσία ούτε τις εσωτερικές διαδικασίες από την πλευρά της Τουρκίας. Μπορεί να διαβεβαιώσει τον
αξιότιμο βουλευτή, ωστόσο, ότι, μόλις εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, θα αναλυθεί από τα όργανα του
Συμβουλίου με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και διαδικαστικών πτυχών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 29 του κ. López-Istúriz White (H-0235/05)

Θέμα: Aναγνώριση της δραστηριότητας στον αλιευτικό τομέα

Το έργο των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και της ναυσιπλοΐας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη
κοινωνική αναγνώριση.

Λόγω της σχέσης μου με τις Βαλεαρίδες Νήσους θα ήθελα να τονίσω το έργο που φέρουν σε πέρας οι αλιείς της
Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι αυτοί συνέβαλαν στον καθαρισμό των υδάτων με μεγάλη
αυταπάρνηση θέτοντας στην υπηρεσία του Δήμου τα σκάφη και το χρόνο τους. Χάρη σ' αυτούς, δεν θα ρυπάνει τις
παραλίες ένας μέσος όγκος 250 τόνων απορριμμάτων.
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Δεδομένου του μεγάλου αριθμού τουριστών που επισκέπτονται αυτά τα νησιά, οι αλιείς της περιοχής θέλουν να
καθιερώσουν το λεγόμενο «αλιευτικό τουρισμό» για να δείξουν στους επισκέπτες σε τι συνίσταται η δουλειά στη
θάλασσα. Μια νέα μορφή τουρισμού που υπάρχει ήδη σε άλλα κράτη μέλη, όπως στην Ιταλία, και η οποία επιτρέπει
στους αλιείς να καταστήσουν πιο γνωστή τη δουλειά τους και ταυτόχρονα να έχουν κάποιους πόρους που τους
επιτρέπουν να μην κερδίζουν το ψωμί τους αποκλειστικά και μόνο από τις επίπονες αλιευτικές εργασίες.

Δυστυχώς, οι δραστηριότητες αυτές είναι άγνωστες για το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας. Γι' αυτό, θα θέλαμε
να ξέρουμε ποια γνώμη έχει το Συμβούλιο γι αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, αφού κατά τη γνώμη μας
συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας του τομέα, καθιστώντας γνωστό το έργο των αλιέων και επιτυγχάνοντας με
τον τρόπο αυτό την αναγνώριση από άλλα τμήματα της κοινωνίας. Τέλος, θα θέλαμε να ξέρουμε εάν το Συμβούλιο
έχει περιλάβει σχετικά σχέδια σε κάποιο πρόγραμμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Απάντηση

Όπως γνωρίζει αναμφίβολα ο αξιότιμος βουλευτής, στο πεδίο του τουρισμού, επί του παρόντος αρμόδια είναι κατά
κύριο λόγο τα κράτη μέλη. Η Κοινότητα διαδραματίζει επικουρικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι θα επικρατήσουν
οι κατάλληλες συνθήκες πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

Από αυτήν την άποψη, η συμβουλευτική επιτροπή τουρισμού και η ομάδα αειφορίας του τουρισμού, που ιδρύθηκαν
υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πολιτική πρωτοβουλία που αφορά ειδικές μορφές ή υποτομείς του τουρισμού πρέπει να
δρομολογηθεί κυρίως από τα ίδια τα κράτη μέλη, και η καθοδήγηση και νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
απρόσφορες. Ο επικουρικός ρόλος που αναφέρθηκε παραπάνω δεν θα υπερέβαινε κανονικά έναν ορισμένο βαθμό
συντονισμού και τη διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών στα αρμόδια μέρη.

Σε γενικότερο επίπεδο, το Συμβούλιο έχει ανταποκριθεί σε σειρά ανακοινώσεων της Επιτροπής σχετικά με τον
τουριστικό τομέα. Για παράδειγμα, το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002(6) αναφέρθηκε στα νέα
καθήκοντα του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα, ιδίως όσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
την ανάπτυξη των ποιοτικών δεικτών με σκοπό τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και των καλών πρακτικών.
Όσον αφορά την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2003 «Βασικοί προσανατολισμοί για
την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού»(7), η Προεδρία του Λουξεμβούργου σκοπεύει να πιέσει το Συμβούλιο
να εγκρίνει τα συμπεράσματα για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού σε ερχόμενη συνεδρίαση.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Μάτση (H-0237/05)

Θέμα: Πρόταση για Αμμόχωστο και χρηματοδότηση Τουρκοκυπρίων

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και σε ποιο σημείο βρίσκεται η πρόταση της κυπριακής Κυβέρνησης για την
επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της και για την επαναλειτουργία του λιμανιού
της πόλης με συνδιαχείρηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης; Την
προσεγγίζει θετικά το Συμβούλιο; Γιατί δεν δίδονται τα 259 εκ. ευρώ στους Τουρκοκύπριους, εφόσον η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη; Ποιος προβάλλει αντιρρήσεις;

Απάντηση

Το Συμβούλιο εκδήλωνε πάντοτε την προσήλωσή του στη συνέχιση των προσπαθειών για την επανένωση του νησιού
της Κύπρου και εξέφραζε την ευχή να μπορέσουν σύντομα όλοι οι Κύπριοι να ζήσουν την κοινή τους μοίρα ως
πολίτες ενός επανενωμένου νησιού στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, στήριζε πάντοτε
κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται, ιδίως εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για τον συνολικό
διακανονισμό του προβλήματος και αναγνώριζε επίσης ότι αποφασιστική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή θα
μπορούσε να προέλθει από τη σταδιακή προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Η πρόταση της κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, θα μπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό, όμως
δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου να εκφέρει γνώμη για το θέμα αυτό στην παρούσα φάση. Η πρόταση
συζητήθηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Παπαδόπουλο με τη λουξεμβουργιανή
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με ορισμένους ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους

(6) ΕΕ C 135 (6.6.2002).
(7) Έγγ. 15289/03 TOUR 16 COMPET 72 ENV 641 SOC 489 COM (2003) 716 τελικό.
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της Επιτροπής. Το ζήτημα της Κύπρου παραμένει στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τη μελέτη μέτρων που θα μπορούσαν να θέσουν τέλος στην
απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να διευκολύνουν την επανένωση της Κύπρου, ενθαρρύνοντας την οικονομική
ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα για τον σκοπό αυτό· παραδείγματος
χάριν, ο λεγόμενος κανονισμός «πράσινη γραμμή», που εγκρίθηκε το 2004 και τροποποιήθηκε πρόσφατα,
προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του. Σημαντικό έργο
έχει επιτελεσθεί επίσης όσον αφορά άλλα μέτρα, δηλαδή τις προτάσεις της Επιτροπής για την οικονομική βοήθεια
(αποδέσμευση 259 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη προβλεφθεί για το βόρειο τμήμα της Κύπρου σε περίπτωση λύσης)
και το άμεσο εμπόριο ανάμεσα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκριση των
δύο αυτών προτάσεων δεν είναι ακόμη δυνατή, διότι πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένες δυσκολίες, ιδίως ως προς
το άμεσο εμπόριο.

Το Συμβούλιο δεν συνηθίζει να προκαταλαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών του ούτε να σχολιάζει τις
θέσεις που διατυπώνονται από τα διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, ο αξιότιμος βουλευτής μπορεί να είναι βέβαιος
ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων
της 26ης Απριλίου 2004.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Mitchell (H-0244/05)

Θέμα: Εμπάργκο όπλων κατά της Κίνας

Τον τελευταίο καιρό ακούγονται αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το πώς έχει η προσέγγιση της ΕΕ ως προς
την άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Κίνας. Εν όψει της νέας νομοθεσίας της Κίνας κατά της απόσχισης της
Ταϊβάν, μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει αν προτίθεται να προχωρήσει στην άρση του εμπάργκο και, αν ναι,
μπορεί να ορίσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

Απάντηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2004 συζήτησε το εμπάργκο όπλων
κατά της Κίνας και κάλεσε την Προεδρία του Λουξεμβούργου να ολοκληρώσει το ήδη σημαντικό έργο, ώστε να
μπορέσει να ληφθεί απόφαση για αυτό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε «τη σημασία των κριτηρίων
του κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων, ειδικότερα των κριτηρίων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή και την εθνική ασφάλεια των φιλικών και συμμάχων χωρών». Τα
συμπεράσματα αυτά ισχύουν ακόμη.

Το Συμβούλιο παρακολουθούσε ανέκαθεν από πολύ κοντά τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Ασία. Το Συμβούλιο
αντέδρασε, ως εκ τούτου, στον νόμο κατά των αποσχιστικών κινημάτων την ημέρα της έγκρισής του, ζητώντας από
όλα τα μέρη να αποφύγουν οποιαδήποτε μονομερή δράση που μπορεί να υποδαυλίσει τις εντάσεις στα Στενά. Η
ΕΕ θα ανησυχούσε, αν αυτός ο νόμος ακύρωνε κάποια πρόσφατα σημάδια συμφιλίωσης μεταξύ των δύο όχθεων.

Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να δηλώσει αν ή πότε θα αρθεί το εμπάργκο όπλων κατά της Κίνας. Οι εργασίες
για τον κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων και τα μέσα του συνεχίζονται ακόμη στο πλαίσιο του
Συμβουλίου. Μια αποστολή υψηλού επιπέδου θα επισκεφθεί σύντομα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να
εξηγήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του κώδικα συμπεριφοράς και των μέσων του.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 32 του κ. De Rossa (H-0246/05)

Θέμα: Κανονισμός για όργανα βασανισμού

Θα παρακαλούσα την Προεδρία του Συμβουλίου να διαβάσει τη γραπτή μου ερώτηση Ε-3184/04, η οποία αφορούσε
την πρόοδο του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για το εμπόριο ορισμένων οργάνων και προϊόντων
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση θανατικής ποινής, βασανιστήρια ή άλλη βάναυση ή
ταπεινωτική μεταχείριση. Η ερώτηση είχε απευθυνθεί προς το Συμβούλιο, όχι προς την Επιτροπή, και η Επιτροπή
δεν είναι σε θέση να ορίσει το πότε θα είναι το Συμβούλιο σε θέση να εγκρίνει μια πρόταση.

Επανερχόμενος στο ερώτημα, πότε αναμένει το Συμβούλιο να είναι σε θέση να εγκρίνει την αναθεωρημένη πρόταση
- CΟΜ(2004)0731 τελ., η οποία διαβιβάστηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου 2004;
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Απάντηση

Όπως το Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να δηλώσει στον αξιότιμο βουλευτή στην απάντηση της γραπτής ερώτησής
του E-3184/04, την οποία είχε ήδη θέσει στο Συμβούλιο, εναπόκειται στην Επιτροπή να αντιδράσει όσον αφορά
τις κύριες αλλαγές που περιέχονται στην τροποποιημένη πρόταση που υπέβαλε στο Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου
2004. Φαίνεται, επίσης, ότι η Επιτροπή το έχει ήδη κάνει στις απαντήσεις της στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση που έθεσε ο αξιότιμος βουλευτής σε αυτήν την περίοδο συνόδου, το
Συμβούλιο επιθυμεί να τονίσει ότι γνωρίζει πλήρως τη σημασία της παρούσας πρότασης, στόχος της οποίας είναι
να συμβάλει στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, παρόλο που δεν είναι σε θέση να παράσχει ένα άκαμπτο
χρονοδιάγραμμα, η Προεδρία του Λουξεμβούργου επιβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου
να επιτευχθεί συμφωνία πριν το καλοκαίρι.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 33 του κ. Sjöstedt (H-0247/05)

Θέμα: Παραβιάσεις δικαιωμάτων στην Τουρκία

Ιδιοκτησίες που ανήκουν στην Εκκλησία του Αγίου Εφραίμ στην τοποθεσία Botes (Bardakci), αποτελούμενες ως
επί το πλείστον από αγροτεμάχια, κατασχέθηκαν το 1984 με μη συμβατική διαδικασία. Από τότε, τις γαίες
εκμεταλλεύονται άτομα που συνδέονται με το τουρκικό κράτος και πιο συγκεκριμένα οι ένοπλοι φρουροί του
χωριού. Η κατασχεθείσα επιφάνεια ανέρχεται σε 101 εκτάρια.

Οι αρχές του κτηματολογίου στο Midyat ανακοίνωσαν ότι οι ιδιοκτησίες θα εκποιηθούν σε πλειστηριασμό εντός
των επόμένων δύο εβδομάδων.

Το 2000 το τουρκικό κράτος επέτρεψε την καταστροφή 50 περίπου οικιών ιστορικής αξίας που ανήκαν σε σύριους
χριστιανούς. Το τουρκικό κράτος είχε προηγουμένως μετατρέψει τη συριακή καθολική εκκλησία της Αγίας Μαρίας
σε τζαμί.

Σε άλλα χωριά της περιοχής, το τουρκικό κράτος προέβη στην κατάσχεση σημαντικών ιδιοκτησιών που ανήκαν σε
Σύριους-Ασσύριους, Αρμενίους ή σε Έλληνες, Εξάλλου, το τουρκικό κράτος προέβη την 1η Μαρτίου 2005 στην
πώληση ιδιοκτησιών στην Κωνσταντινούπολη που ανήκαν σε αρμενικά θρησκευτικά ιδρύματα.

Σήμερα επίσης, η Τουρκία εξακολουθεί να εφαρμόζει νόμους που εμπεριέχουν διακρίσεις έναντι των μη
μουσουλμανικών κοινοτήτων της χώρας.

Τελεί το Συμβούλιο εν γνώσει των παράνομων αυτών κατασχέσεων και πωλήσεων σε δημόσιους πλειστηριασμούς;
Προβλέπει τη λήψη μέτρων με στόχο των επηρεασμό των ενεργειών της τουρκικής κυβέρνησης στον τομέα αυτό;

Απάντηση

Τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής αποτελούν μέρος του συνολικού ζητήματος της
θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία. Το Συμβούλιο έχει ήδη υπογραμμίσει αρκετές φορές, σε απάντηση συναφών
ερωτήσεων που έχουν τεθεί στο Κοινοβούλιο(8), ότι, παρά το γεγονός ότι το τουρκικό Σύνταγμα διαφυλάσσει την
ελευθερία των θρησκευτικών τελετών, χρειάζεται να δημιουργηθούν ορισμένες συνθήκες που είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις πρακτικές που ισχύουν στα
κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή, στην περιοδική έκθεσή της για το έτος 2004, αναγνώρισε ότι η Τουρκία είχε
σημειώσει κάποια πρόοδο από αυτήν την άποψη, αλλά έπρεπε να καλυφθούν πολλές ελλείψεις, όπως η νομική
προσωπικότητα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, μαζί με την εκπαίδευση του
κλήρου. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημαντικό σχέδιο νόμου για τα ιδρύματα αναλύεται από τους τούρκους υπουργούς.
Η Επιτροπή –κατόπιν προσκλήσεως των τουρκικών αρχών– έχει παράσχει σχόλια για αυτό το σχέδιο, που είναι τώρα
στο στάδιο της αναθεώρησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004 κατέδειξε σαφώς ότι η πλήρης και αποτελεσματική
υλοποίηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται στενά. Η Επιτροπή
κλήθηκε να διερευνήσει όλα τα θέματα ενδιαφέροντος που εκθέτονται λεπτομερώς στην περιοδική έκθεση και στη
σύστασή της –συμπεριλαμβανομένης φυσικά της θρησκευτικής ελευθερίας– και να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις
για αυτά τα ζητήματα στο Συμβούλιο.

(8) Βλ. προφορική ερώτηση αριθ. H-0177/05 του κ. Posselt.
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Το Συμβούλιο μπορεί, ως εκ τούτου, να επαναβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της
Τουρκίας σε αυτόν τον τομέα, μέσω του μηχανισμού εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση που θα καθορίζει τις
προτεραιότητες για τη διαδικασία της μεταρρύθμισης, σχετικά με τις οποίες σχέδιο του αναθεωρημένου κειμένου
θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο από την Επιτροπή το φθινόπωρο. Επιπλέον, όπως στο παρελθόν, η Ένωση θα
διασφαλίσει ότι θα εγερθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα στα διάφορα πολιτικά φόρουμ και στα όργανα που έχουν
συσταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 34 του κ. Belet (H-0248/05)

Θέμα: Προτιμησιακές δασμολογικές διατάξεις για τις εισαγωγές από τις περιοχές που έπληξε το
παλιρροιακό κύμα

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, οι χώρες της Ασίας που επλήγησαν από
το παλιρροιακό κύμα θα μπορούν να εξάγουν ατελώς τα (κλωστοϋφαντουργικά κυρίως) προϊόντα τους προς την
ΕΕ (με την επιφύλαξη της τήρησης των περιβαλλοντικών και εργασιακών κριτηρίων).

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο πότε προβλέπεται να τεθεί το αργότερο σε εφαρμογή το επονομαζόμενο ΣΓΠ
+ (GSP-Plus), καθώς και το μερίδιο της αγοράς άνω του οποίου δεν θα ισχύει η ατέλεια για τις ενεχόμενες χώρες;

Είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο, αντί της (προσωρινής) ατέλειας, να εφαρμόσει προτιμησιακές δασμολογικές
διατάξεις για τις πληγείσες χώρες;

Συμμερίζεται το Συμβούλιο την άποψη ότι, επιβραδύνοντας την καθιέρωση του ΣΓΠ+, η Ευρωπαϊκή Ένωση
υπονομεύει την ίδια την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας υπέρ των ενεχομένων χωρών,
εφαρμόζοντας μια πολιτική η οποία συνίσταται στο να δίνει με το ένα χέρι και να παίρνει με το άλλο;

Απάντηση

Όσον αφορά το ΣΓΠ+, το Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι, μόλις το νέο ΣΓΠ τεθεί
σε ισχύ, το ειδικό καθεστώς που έχει στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και τη χρηστή διακυβέρνηση
(ΣΓΠ+) πρέπει να εφαρμόζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες που θεωρούνται ευάλωτες, με την προϋπόθεση ότι θα
συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, το περιβάλλον
και τη χρηστή διακυβέρνηση. Οι εν λόγω χώρες θα επωφεληθούν από την ατέλεια (κατ’ αξίαν και ειδικοί συντελεστές)
που θα χορηγηθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων σε μια μικρή ομάδα χωρών.

Το ΣΓΠ+ θα τεθεί σε ισχύ μαζί με τον υπόλοιπο κανονισμό. Όπως έχουν τα πράγματα, μένει ακόμη να ολοκληρωθούν
οι συνομιλίες για το νέο σύστημα, και το Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί για να βρει γρήγορη λύση.

Όσον αφορά τη διαβάθμιση, το Συμβούλιο τονίζει ότι οι προτιμησιακοί δασμοί που χορηγούνται στο πλαίσιο του
ΣΓΠ+ (όπως και στο πλαίσιο του γενικού καθεστώτος) πρέπει φυσικά να είναι μόνο προσωρινοί. Μόλις ο μέσος
όρος τριών συναπτών ετών εισαγωγών ενός προϊόντος στην Κοινότητα από μια χώρα δικαιούχο υπερβεί το 15%
των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ του ίδιου προϊόντος από χώρες που διέπονται από το ΣΓΠ, το προϊόν αυτό θα
αποσύρεται από τον κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμούς. Αυτό είναι γνωστό
ως διαβάθμιση. Το Συμβούλιο συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία κατώτατου ορίου διαβάθμισης για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Όσον αφορά το γενικό καθεστώς, οι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από το τσουνάμι πρέπει να επωφεληθούν από
το γενικό καθεστώς ΣΓΠ, που είναι πολύ περισσότερο επωφελές από το σημερινό καθεστώς, δεδομένου του
αυξανόμενου αριθμού των προϊόντων που καλύπτει το νέο σύστημα (300 επιπλέον δασμολογικές κλάσεις) και της
προσχώρησης στην ΕΕ των δέκα νέων κρατών μελών. Η διαβάθμιση ανά τομέα πρέπει επίσης να έχει ως συνέπεια τη
μείωση του αριθμού διαβαθμισμένων προϊόντων από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν και την Ταϊλάνδη.
Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εναλλακτικό δασμολόγιο σε αυτές τις χώρες, καθώς το ΣΓΠ δεν πρέπει να εισάγει
διακρίσεις.

Το Συμβούλιο γνωρίζει το ενδιαφέρον των εν λόγω χωρών να επωφεληθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την
εισαγωγή του ΣΓΠ+. Η Προεδρία θα συνεχίσει, ως εκ τούτου, να καταβάλλει αποφασιστικές προσπάθειες να
ολοκληρώσει τις συνομιλίες της στο Συμβούλιο.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 35 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0254/05)

Θέμα: Όριο της κοινοτικής βοηθείας στο 4% του ΑΕΠ

Το όριο όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής βοηθείας στο 4% του ΑΕΠ μιας συγκεκριμένης χώρας αποτελεί
σοβαρό πρόβλημα για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Τ ΑΕΠ των κρατών της "παλαιάς Ένωσης" είναι σήμερα σαφώς
ανώτερο εκείνου των νέων κρατών μελών. Το χάσμα αυτό προκαλεί σημαντικές δυσχέρειες σε πολλούς εκπροσώπους
της "νέας Ένωσης" περιορίζοντας "εξ ορισμού" το πλαίσιο οικονομικής ενίσχυσης. Μπορεί το Συμβούλιο να
διευκρινίσει εάν θα ήταν δυνατόν να τροποποιηθεί η κατάσταση αυτή αυξάνοντας το όριο του 4% του ΑΕΠ; Τούτο
δεν είναι δυνατόν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων των 25.

Απάντηση

Το Συμβούλιο θα ήθελε να υπενθυμίσει στον αξιότιμο βουλευτή ότι, όταν καθορίστηκε το όριο του 4% την εποχή
ολοκλήρωσης του τελευταίου χρηματοδοτικού πακέτου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανησυχούσαν για
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του επιπέδου των ενισχύσεων που παρέχονται και της ικανότητας των εν λόγω
κρατών μελών να απορροφήσουν αυτές τις ενισχύσεις. Όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου για αυτό το ζήτημα
του ανώτατου ορίου της χορήγησης ενισχύσεων στο 4% του ΑΕγχΠ (όσον αφορά τους πόρους συνοχής), τις οποίες
ένα κράτος μέλος μπορεί να απολαύει στη διάρκεια της επόμενης περιόδου, η θέση αυτή αναλύεται στο πλαίσιο
της συζήτησης για τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται,
και είναι, σε αυτό το στάδιο, αδύνατον να προβλέψουμε το αποτέλεσμά της.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 36 του κ. Τούσσα (H-0258/05)

Θέμα: Υποτίμηση της ημέρας της αντιφασιστικής νίκης

Η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας, προφανώς εναρμονιζόμενη με την κατεύθυνση της ΕΕ για την αλλαγή του
χαρακτήρα της 9ης του Μάη ως ημέρα εορτασμού της αντιφασιστικής νίκης, κατήργησε τους παραδοσιακούς
εορτασμούς της ημέρας αυτής στα πλαίσια της πολιτικής του Προέδρου της Ουκρανίας Β. Γιούστσενκο για
«συμφιλίωση» όσων πολέμησαν με τον Κόκκινο Στρατό ενάντια στους Ναζί, με όσους πολέμησαν μέσα από τις
γραμμές των εθνικιστικών δυνάμεων στο πλευρό των Nαζί.

Ερωτάται το Συμβούλιο αν θα συμβάλει στην υποτίμηση και υποβάθμιση της ιστορικής σημασίας της αντιφασιστικής
νίκης ή εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση της 9ης του Μάη ως ημέρας της
αντιφασιστικής νίκης, ιδιαίτερα ενόψει των 60χρονων, ημέρα μνήμης του αγώνα των λαών για την ελευθερία, και
των δεκάδων εκατομμυρίων θυμάτων της ναζιστικής και φασιστικής λαίλαπας.

Απάντηση

Το Συμβούλιο πληροφορεί τον αξιότιμο βουλευτή ότι ο εορτασμός εθνικών επετείων στην Ουκρανία αφορά τις
εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 37 της κ. Μανωλάκου (H-0260/05)

Θέμα: Καταπάτηση των πολιτικών ελευθεριών στη Βοσνία

Ο Γκόραν Μάρκοβιτς, πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργατών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, απολύθηκε από
το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο «Σλόμπονταν Παύλοβιτς», αφού αρνήθηκε να γράψει επιστολή μεταμέλειας με την οποία
θα παραδεχόταν το … "λάθος" του που είναι κομμουνιστής, και θα καταδίκαζε τη σύσταση και τη δράση του ΚΚ
Εργατών Βοσνίας- Ερζεγοβίνης. Η απόλυσή του, που παραβιάζει στοιχειώδη δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες,
δικαιολογήθηκε με το σκεπτικό ότι «ως κομμουνιστής δεν μπορεί να μορφώσει τους νέους».

Τι πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει το Συμβούλιο για να γίνουν σεβαστά τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα
και η αρχή της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, σε μία χώρα όπου η ΕΕ έχει ιδιαίτερο ρόλο (επιχείρηση Αλθέα), για
να ανακληθεί η απόλυση του Γκόραν Μάρκοβιτς στο Πανεπιστήμιο, αλλά και γενικότερα να σταματήσουν οι διώξεις
ενάντια στους κομμουνιστές λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων και της πολιτικής τους δράσης, για την υπεράσπιση
και διεύρυνση των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων;
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Απάντηση

Το Συμβούλιο δεν έχει εξετάσει την υπόθεση που ανακινεί η αξιότιμη βουλευτής στην ερώτησή της. Ως εκ τούτου,
δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα που αφορά την ειδική αυτή περίπτωση.

Παρά ταύτα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της βούλησής της να προαγάγει και να προασπίσει το
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ΕΕ παρέχει σήμερα σημαντική βοήθεια στη δικαστική εξουσία και
τα εθνικά όργανα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ εξακολουθεί να δίνει
προτεραιότητα στη σημαντική αυτή πτυχή της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης της χώρας. Παράλληλα,
το Συμβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι ο ρυθμός με τον οποίο οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων θα συνεχίσουν
την πορεία τους προς την ΕΕ θα εξαρτηθεί από τα επιτευχθέντα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993 και τους
όρους που προβλέπει η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 38 του κ. Παφίλη (H-0262/05)

Θέμα: Αναβίωση του φασισμού στη Λετονία

Στην πρωτεύουσα της Λετονίας Ρίγα και στην πόλη Λιγιεπάγιε πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μάρτη, με άδεια των
δημοτικών αρχών, παρελάσεις προς τιμήν όσων πολέμησαν με τους Ναζί στο Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, οργανωμένες
από τους βετεράνους της λεγεώνας «Βάφεν S-S», των εθνικιστών της οργάνωσης «Ολα για τη Λετονία» και της
«Λέσχης 415». Αιτήσεις οργανώσεων και κομμάτων, που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν αντιδιαδήλωση,
απορρίφθηκαν με πρόσχημα την καθυστέρηση υποβολής αίτησης, ενώ η αστυνομία, για να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί η παρέλαση προς τιμή των SS, απώθησε με τη βία τους αντιφασίστες διαδηλωτές και προχώρησε
σε 35 συλλήψεις.

Τι μέτρα πρόκειται να λάβει το Συμβούλιο ενάντια στην αναβίωση του φασισμού και του ναζισμού που εμφανίζεται
με ιδιαίτερα οξυμένη μορφή στην Λετονία αλλά και σε άλλες χώρες, όπου διώκονται αντιφασίστες και βετεράνοι
του αντιφασιστικού αγώνα και ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης των συνεργατών των ναζί;

Απάντηση

Το Συμβούλιο πληροφορεί τον αξιότιμο βουλευτή ότι δεν έχει εγκύψει στην ειδική αυτή περίπτωση. Επιθυμεί
ωστόσο να υπενθυμίσει ότι, κατά κανόνα, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς κάθε μορφή εκδήλωσης, ο χαρακτήρας
της οποίας αντιβαίνει στην αρχή της αποφυγής διακρίσεων που βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης,
αφετέρου δε ότι καταδικάζει καταρχήν όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ευρώπη υπό τη σημαία του
ναζισμού και του φασισμού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο αποφάσισε να
επανέλθει στην εξέταση απόφασης πλαίσιο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που εκκρεμεί από το 2002. Το
Συμβούλιο κρίνει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να καταπολεμηθεί με όλα τα κατάλληλα νομικά και πολιτικά μέσα
η δημόσια διατύπωση απόψεων ναζιστικού και φασιστικού χαρακτήρα, τούτο δε σε πνεύμα απόλυτου σεβασμού
των θεμελιωδών ελευθεριών κάθε προσώπου.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 39 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0264/05)

Θέμα: Επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στη Μεσόγειο

Στα συμπεράσματα της έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (Ομάδα Van
Miert, Ιούνιος 2003), στα πλαίσια της κινητοποίησης και του συντονισμού των επενδύσεων για την προώθηση της
υλοποίησης των έργων των διευρωπαϊκών δικτύων, αναφέρεται ρητά η άμεση ανάγκη για την ανάπτυξη του
ευρω-μεσογειακού δικτύου μεταφορών. Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη ενός
ευρω-μεσογειακού δικτύου μεταφορών (Ιούνιος, 2003)(9), αναλύονται οι οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις και
η σημασία του τομέα των μεταφορών για τους μεσογειακούς εταίρους και τις ευρω-μεσογειακές σχέσεις.

Είναι το Συμβούλιο ικανοποιημένο από την πορεία για τον σχεδιασμό του δικτύου και τον καθορισμό των
πρωτευόντων έργων (ο οποίος έχει ήδη αρχίσει στα πλαίσια του MEDA II); Για τα περιφερειακά έργα υποδομής
μεγάλης εμβέλειας έχει επιτευχθεί τελική συναίνεση ανάμεσα στους εταίρους και την Ε.Ε.; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται;

(9) ΕΕ C 76 της 25.3.2004, σελ. 2.
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Σκέφτεται το Συμβούλιο με αφορμή τα 10 χρόνια της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας να αναλάβει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες για την προώθηση των ευρω-μεσογειακών δικτύων μεταφορών και να κάνει αποτίμηση της κατάστασης
στις μεταφορές;

Απάντηση

Το Συμβούλιο πληροφορεί την αξιότιμη βουλευτή ότι, ως συνέπεια της έκθεσης Van Miert, το θέμα της επέκτασης
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στη Μεσόγειο, καθώς και στις λοιπές γειτονικές της Ένωσης χώρες, αποτέλεσε
αντικείμενο του υπουργικού σεμιναρίου A Wider Europe for Transport, που διοργάνωσαν από κοινού η
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. DE PALACIO και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής RETT, Paolo
Costa, στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στις 7 και 8 Ιουνίου 2004.

Μετά το ως άνω σεμινάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε νέα ομάδα εργασίας, ο στόχος της οποίας συνίσταται
στη διατύπωση προτάσεων για καλύτερη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της μέσω ενός
αποτελεσματικού και λειτουργικού συστήματος μεταφορών στον ορίζοντα του 2020. Η εν λόγω ομάδα υψηλού
επιπέδου (Extension of the major trans-european transport axes to the neighbouring countries and regions),
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 24 γειτονικών της Ένωσης τρίτων χωρών, συνήλθε για πρώτη φορά στις
18-19 Οκτωβρίου 2004 και συνεχίζει τις εργασίες της, τόσο σε επίπεδο ολομέλειας όσο και σε επίπεδο περιφερειακών
ομάδων (μεταξύ των οποίων μια ομάδα Ανατολικής Μεσογείου και μια ομάδα Δυτικής Μεσογείου), προβλέπεται
δε να υποβάλει έκθεση εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2005. Κατά συνέπεια, στο στάδιο αυτό, θα ήταν
προτιμότερο η αξιότιμη βουλευτής να υποβάλει την ερώτησή της απευθείας στην Επιτροπή.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 40 του κ. Hans-Peter Martin (H-0266/05)

Θέμα: Δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων πίεσης

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Siim Kallas επεσήμανε κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Ιδρύματος Friedrich
Naumann που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο την "ανάγκη μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπέρ της διαφάνειας",
παρόμοιας με αυτή που είναι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2000 υπό ανάπτυξη στον δικτυακό κόμβο www.eti.info.
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος συνεδρίου, ο επίτροπος της ΕΕ επέκρινε επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με την καταγραφή η την καταχώριση των 15.000 περίπου εκπροσώπων των ομάδων
πίεσης της ΕΕ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επιτρόπου, ακόμα και αυτοεπιβληθέντες κώδικες συμπεριφοράς
υπογράφηκαν μόνο από ελάχιστα μέλη, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις.

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει το Συμβούλιο με βάση αυτήν την ανάλυση; Ποιο ρόλο μπορεί
να διαδραματίσει εν προκειμένω η "Έκθεση σχετικά με το ρόλο των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ενώσεων στον
καθορισμό των πολιτικών της Ένωσης (2002/2264(ΙΝΙ))" που ενέκρινε η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 10 Ιουλίου 2003; Είναι το Συμβούλιο διατεθειμένο, ιδίως έναντι του Κοινοβουλίου, να
παρουσιάσει με λεπτομερή και διαφανή τρόπο τη δράση των εκπροσώπων ομάδων πίεσης;

Απάντηση

Το Συμβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει στον αξιότιμο βουλευτή ότι έλαβε απάντηση σε παρόμοια ερώτηση στη
διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουλίου 2003. Σε εκείνη την περίπτωση, το Συμβούλιο μπόρεσε να εκθέσει
λεπτομερώς τις δράσεις και τα δικαιώματα πληροφόρησης που είχε θεσπίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, προκειμένου
να διευκολύνει την πρόσβαση των εκπροσώπων των ομάδων πίεσης σε πληροφορίες και έγγραφα. Το Συμβούλιο
ακολουθεί αυτό το μονοπάτι, αλλά επισημαίνει ότι, αφενός, όλα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να θεσπίσουν
τους μηχανισμούς σύμφωνα με τους οποίους οι εκπρόσωποί τους στο Συμβούλιο καθορίζουν τις θέσεις τους και,
αφετέρου, ότι μπορεί να δράσει μόνο βάσει πρότασης της Επιτροπής προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ο αξιότιμος
βουλευτής. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόταση. Επιθυμεί επίσης να τονίσει τον διαφορετικό
χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων πίεσης και του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του
Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους θεσμικούς ρόλους τους.

Τέλος, το Συμβούλιο θα ήθελε να επισημάνει ότι έχει αναπτυχθεί μια πρακτική στον τομέα της διαφάνειας και της
πρόσβασης στα έγγραφα, πραγματικοί δικαιούχοι της οποίας είναι οι επαγγελματικές ενώσεις. Έχουν θεσπιστεί
διατάξεις για να δοθεί στους εκπροσώπους αυτών των ενώσεων πρόσβαση, υπό ορισμένους όρους, στο κέντρο
Τύπου του Συμβουλίου στη διάρκεια των υπουργικών συνεδριάσεων. Επίσης, τα μέλη της Γενικής Γραμματείας του
Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, η υπηρεσία Τύπου, είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων
για να τους ενημερώσουν για το αποτέλεσμα των υπουργικών διασκέψεων. Φυσικά, οι εκπρόσωποι των ομάδων
πίεσης μπορούν επίσης να παρακολουθούν τις δημόσιες συζητήσεις και τα τεκταινόμενα στο Συμβούλιο.
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*
*     *

Ερώτηση αρ. 41 της κ. Figueiredo (H-0271/05)

Θέμα: Η κατάσταση στην Κούβα

Τις μέρες αυτές συνέρχεται στην Γενεύη η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, για ακόμη μια φορά, όπως
συμβαίνει από την δεκαετία του '90, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εννοεί να επιβάλλει, στο πλαίσιο της Επιτροπής, αυτής
ένα ψήφισμα με το οποίο να καταδικάζεται η Κούβα.

Είναι αναμφισβήτητο ότι, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να παράσχει στα Ηνωμένα Έθνη ένα
πρόσχημα ώστε να διατηρηθεί το εμπάργκο στην Κούβα και να συγκαλυφθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τις ΗΠΑ στο Γκουαντανάμο και το Ιράκ.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου ως προς το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι είναι ανάγκη να λάβει μία θέση
αυτόνομη, η οποία να μην υπαγορεύεται από τα κελεύσματα των ΗΠΑ και η οποία να καταδικάζει σαφώς το εμπάργκο
που επέβαλαν οι Αμερικανοί στην Κούβα;

Απάντηση

Το Συμβούλιο γνωρίζει ασφαλώς την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να καταθέσει ψήφισμα για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Σε αυτό το σημείο, είναι ένα κείμενο διαδικαστικό σε κάποιο
βαθμό που δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες. Η ΕΕ εξετάζει επί του παρόντος το περιεχόμενο και καθορίζει τους
όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να εγκρίνει το ψήφισμα, σύμφωνα με τη θέση την οποία έχει επανειλημμένα
δηλώσει σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης ότι αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου παρακολούθησε τις συνομιλίες που
διεξήχθησαν στη Γενεύη από τις 4 έως τις 7 Απριλίου 2005, προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αντιπροσωπεία αυτή είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συνομιλίες με την Προεδρία
και με άλλους παράγοντες της περιοχής και θα είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να ενημερώσει άλλους βουλευτές του
Κοινοβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις.

Όσον αφορά τη συσχέτιση που κάνει η αξιότιμη βουλευτής μεταξύ του εμπάργκο κατά της Κούβας και του
γενικότερου ζητήματος που εξετάζουμε, το Συμβούλιο επιθυμεί να τονίσει ότι δεν είχε προσεγγίσει αυτό το θέμα
από αυτήν την προοπτική, και ότι θα καθορίσει τη θέση του για το ψήφισμα που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες
Πολιτείες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του ψηφίσματος. Από αυτήν την άποψη, η ΕΕ θα ενεργήσει απολύτως
αυτόνομα, όπως κάνει πάντα.

*
*     *

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερώτηση αρ. 51 της κ. Lucas (H-0182/05)

Θέμα: Εγκυρότητα των δοκιμών σε ζώα

Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις πολυάριθμες αιτιάσεις που διατυπώνονται σε σχέση με την
εγκυρότητα των δοκιμών σε ζώα και τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου να επιταχύνει την εξέλιξη και τη χρήση
εναλλακτικών μεθόδων;

Απάντηση

Σε απάντηση της ερώτησης της αξιότιμης βουλευτού σχετικά με την εγκυρότητα των δοκιμών σε ζώα, η Επιτροπή
θα ήθελε καταρχάς να εκφράσει τη σθεναρή της πεποίθηση ότι οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν όσο
το δυνατόν περισσότερο, και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων.

Σήμερα, και αναφορικά με την ερώτηση που θέτει η αξιότιμη βουλευτής, υποστηρίζεται συχνά ότι τα αποτελέσματα
των δοκιμών σε ζώα δεν είναι έγκυρα για την πρόβλεψη των συνεπειών στους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό –και
για να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες– η Επιτροπή ζήτησε από την επιστημονική
επιτροπή της για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον να αξιολογήσει την εγκυρότητα των δοκιμών
σε ζώα.
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Στη γνωμοδότηση της 8ης Ιανουαρίου 2004, η επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα
και το περιβάλλον δήλωσε ότι η επιστημονική βιβλιογραφία είναι γεμάτη από παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι
τα ζωικά πρότυπα προλέγουν σωστά τις διαταραχές που προκαλούνται από τις χημικές ουσίες.

Ασφαλώς, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις αντιδράσεις μεταξύ ζώων και ανθρώπων, αλλά συνήθως είναι ποσοτικού,
και όχι ποιοτικού, χαρακτήρα.

Τέλος, η επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον επισημαίνει ότι υπάρχουν
εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα: υπάρχουν ορισμένες χημικές ουσίες που έχουν τοξικές επιπτώσεις στους ανθρώπους
που δεν διαπιστώνονται στα ζώα, και το αντίστροφο: κάποιες ασθένειες που προκαλούνται από τοξικές ουσίες στους
ανθρώπους δεν έχουν μοντελοποιηθεί στα ζώα. Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή, αυτές είναι μάλλον
οι εξαιρέσεις παρά ο κανόνας.

Η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και η αξιολόγηση της εγκυρότητας των μεθόδων δοκιμών εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του συναδέλφου μου Επιτρόπου Potocnik, και θα απαντήσω σε αυτό το τμήμα της ερώτησης για
λογαριασμό του.

Προτού μπορέσουν να εγκριθούν στην κοινοτική νομοθεσία νέοι προσανατολισμοί για τις δοκιμές, πρέπει να
εδραιωθεί η επιστημονική εγκυρότητά τους. Αυτό γίνεται από τους εθνικούς συντονιστές από τα κράτη μέλη μέσω
συναντήσεων τις οποίες διευθύνει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών Ουσιών, στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών
της Επιτροπής.

Η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η χρήση των εναλλακτικών μεθόδων αποτελούν προτεραιότητα της Επιτροπής εδώ και
αρκετό καιρό. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα κύρια πεδία δραστηριότητας.

Πρώτον, η ανάπτυξη δοκιμών in vitro ως εναλλακτικών στα ζωικά πειράματα αποτελεί προτεραιότητα των διαφόρων
ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το 1985.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί την ανάπτυξη πρωτότυπων, εναλλακτικών, μη ζωικών μεθόδων δοκιμών μέσω δύο
συγκεκριμένων τμημάτων του τρέχοντος έκτου προγράμματος πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, που θα συμβάλει στη δημιουργία του ευρωπαϊκού
ερευνητικού χώρου και στην καινοτομία (2002 έως 2006)(10).

Μέχρι στιγμής, 39 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για σχέδια σε αυτόν τον τομέα, και συμπληρωματικές προσκλήσεις

υποβολής προτάσεων θα δημοσιευθούν τους προσεχείς μήνες. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η ανάπτυξη εναλλακτικών
μεθόδων δοκιμών θα επιδιωχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο δύο προτεραιοτήτων: της προτεραιότητας 1 με τίτλο «Υγεία»
και της προτεραιότητας 6 με τίτλο «Περιβάλλον».

Δεύτερον, η Επιτροπή στηρίζει τον έλεγχο εναλλακτικών μεθόδων μέσω του Ευρωπαϊκού κέντρου για την εξακρίβωση
της καταλληλότητας των εναλλακτικών μεθόδων (ECVAM) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΚΕρ(11). Το ECVAM εξασφαλίζει
την απαραίτητη ροή πληροφοριών για τα στηριζόμενα σχέδια και τη μεταφορά των αποκτώμενων αποτελεσμάτων.

Τρίτον, για να επιταχυνθεί η χρήση των εναλλακτικών μεθόδων, η Επιτροπή προτείνει τη συμπερίληψή τους ως θέμα
προτεραιότητας στη συναφή κοινοτική νομοθεσία.

Τέλος, για την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων για τις ζωικές δοκιμές σε διεθνές επίπεδο, το Ευρωπαϊκό κέντρο
για την εξακρίβωση της καταλληλότητας των εναλλακτικών μεθόδων συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τον έλεγχο, την αποδοχή και την προώθηση των εναλλακτικών
μεθόδων. Αποτελεί μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι, το 2004, ο ΟΟΣΑ ενέκρινε για πρώτη φορά εναλλακτικές
μεθόδους που αποσκοπούν στην αντικατάσταση των ζωικών δοκιμών (χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για την
απορρόφηση από το δέρμα, τη διάβρωση του δέρματος και τη φωτοτοξικότητα).

Η Επιτροπή διαδραματίζει επίσης ηγετικό ρόλο στον διάλογο των διεθνών ρυθμιστικών αρχών με τις αρχές στις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία
αναγνώριση, η αποδοχή και η εφαρμογή επιστημονικά έγκυρων μεθόδων δοκιμών.

(10) Αυτές είναι η ανάπτυξη νέων in vitro δοκιμών για την αντικατάσταση των ζωικών πειραμάτων (Θεματική Προτεραιότητα
1 – Επιστήμες της ζωής, γονιδίωμα και βιοτεχνολογία για την υγεία) και η ανάπτυξη εναλλακτικών in vitro μεθόδων δοκιμής
και στρατηγικών για τις χημικές ουσίες (Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύτερο πεδίο ερευνών – Στήριξη
της πολιτικής και πρόβλεψη των επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών).

(11) Εσωτ. Κέντρο Ερευνών
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Επίσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση των εναλλακτικών μεθόδων, η έβδομη τροποποίηση της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ για τα καλλυντικά προϊόντα θέσπισε το 2003 νέες διατάξεις που σχετίζονται με τις μη ζωικές δοκιμές
των καλλυντικών τελικών προϊόντων και συστατικών. Οι τροποποιήσεις θα εισαγάγουν σταδιακά απαγόρευση των
ζωικών δοκιμών για τα καλλυντικά και απαγόρευση της διακίνησης καλλυντικών προϊόντων για τα οποία έχουν
γίνει δοκιμές σε ζώα.

Τέλος, η Επιτροπή συνέστησε μια ad hoc ομάδα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών κύκλων και
των κυβερνητικών οργάνων για την παρακολούθηση της προόδου σε αυτό το πεδίο.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 52 της κ. Westlund (H-0208/05)

Θέμα: Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων

Διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ ακόμα δεν έχουν αρχίσει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών η οποία προβλέπεται
στις υποχρεώσεις του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Σε πολλές χώρες έχουν χορηγηθεί πολλά δικαιώματα εκπομπών,
με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού ανταγωνισμού και ταυτόχρονα κίνδυνος να μην μειωθούν οι
εκπομπές στον ευκταίο βαθμό.

Ποια μέτρα προτίθεται η Επιτροπή να λάβει σχετικώς;

Απάντηση

Η Επιτροπή δεν συμφωνεί ότι τα αξιολογηθέντα εθνικά σχέδια χορήγησης είναι υπερβολικά γενναιόδωρα. Τα 22
εθνικά σχέδια χορήγησης που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής χορηγούν συνολικά 1 786 εκατ. τόνους ετησίως, δηλαδή
63 εκατ. τόνους λιγότερο από το ποσό που είχαν προτείνει αρχικά τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τα ποσά χορήγησης που έχει εγκρίνει. Η τρέχουσα τιμή των δικαιωμάτων
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, που είναι επί του παρόντος πάνω από 10 ευρώ, δείχνει ότι οι
χρηματοοικονομικές αγορές πιστεύουν ότι η διαδικασία χορήγησης έχει κατορθώσει να δημιουργήσει την ανεπάρκεια
των δικαιωμάτων που είναι αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορία.

Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανεπάρκειας που επιβάλλουν τα διάφορα κράτη μέλη, αυτό οφείλεται
στην κυμαινόμενη απόστασή τους από τους αντίστοιχους στόχους μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με το πρωτόκολλο
του Κιότο. Η απόσταση αυτή καθορίζεται από τον στόχο του κράτους μέλους, τις προηγούμενες προσπάθειές του
να μειώσει τις εκπομπές και τη μεγέθυνση της οικονομίας του. Η εξάλειψη αυτών των διαφορών δεν αποτελεί σκοπό
των εθνικών σχεδίων χορήγησης.

Επιπλέον, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σε ποιους τομείς σκοπεύουν να επιτύχουν τις απαιτούμενες
μειώσεις εκπομπών. Ορισμένα επιλέγουν να επικεντρωθούν στις μειώσεις εκπομπών που είναι εκτός του πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας για την εμπορία των εκπομπών, ενώ κάποια άλλα επιλέγουν να καταφύγουν στην αγορά
μειώσεων εκπομπών από το εξωτερικό χρησιμοποιώντας τους ευέλικτους μηχανισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο.
Η οδηγία επιτρέπει αυτές τις διαφορές στην προσέγγιση, αν και η Επιτροπή θα διασφαλίζει πάντα ότι οι διατάξεις
της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις και τον θεμιτό ανταγωνισμό γίνονται πλήρως σεβαστές από τα κράτη
μέλη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 53 του κ. De Rossa (H-0223/05)

Θέμα: Κρέας άγριων ζώων που ζουν στις ζούγκλες

Η έκθεση Α5-0355/2003 σχετικά με το παράνομο εμπόριο σε κρέας άγριων ζώων ζητεί από την Επιτροπή να
αναλάβει δράση για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο και να εμποδίσει την εξόντωση αυτών των ειδών ζώων.

Γνωρίζει η Επιτροπή ότι η απειλή εξόντωσης περισσότερων ειδών, σε γη και θάλασσα, αυξάνεται ολοένα και πιο
πολύ και ότι, ενδεχομένως, πολλά είδη θα χαθούν για πάντα την επόμενη δεκαετία; Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή
να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη αυτής της επικείμενης εξόντωσης; Προκειμένου να βρεθούν τρόποι
και μέσα για την καταπολέμηση αυτής της εξόντωσης, είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να οργανώσει ένα εργαστήριο,
σεμινάριο ή διάσκεψη εμπειρογνωμόνων που μπορούν να προβούν σε σχετικές συστάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν
από την Επιτροπή;
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Απάντηση

Ενώ αντικείμενο της ερώτησης είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα –το κρέας των άγριων ζώων– το οποίο ήταν επίσης
το θέμα επιστολής που απηύθυνε στον αξιότιμο βουλευτή ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και
την ανθρωπιστική βοήθεια στις 22 Μαρτίου 2005, το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο και αφορά την εξαφάνιση ειδών
και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η απάντηση της Επιτροπής θα εστιαστεί, ως εκ τούτου, στο τελευταίο.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η βιοποικιλότητα στη γη και στη θάλασσα εξαφανίζεται με
πρωτοφανή ρυθμό. Η βιοποικιλότητα είναι θεμελιώδης για την εξασφάλιση των πόρων διαβίωσης των ανθρώπων
και το σταμάτημα της απώλειάς της είναι το κλειδί για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για τη
φτώχεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον επί παραδείγματι. Οι αρχηγοί κρατών συμφώνησαν στην Παγκόσμια
Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη να μειώσουν σημαντικά τον ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας διεθνώς
μέχρι το 2010 και στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στο Γκέτεμποργκ να σταματήσουν την απώλεια της
βιοποικιλότητας στην ΕΕ μέχρι το 2010. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τη
βιολογική ποικιλότητα και έχει δεσμευτεί πλήρως για την επίτευξη αυτών των στόχων μέχρι το 2010, γεγονός που
συνεπάγεται επίσης τη μείωση του ρυθμού εξαφάνισης των ειδών. Η Επιτροπή έχει πει επανειλημμένα ότι η
βιοποικιλότητα είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητές της. Η Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος
ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη βιοποικιλότητα η οποία προβλέπεται να εγκριθεί τον
Νοέμβριο του 2005. Η ανακοίνωση θα ασχολείται τόσο με την ευρωπαϊκή όσο και με την παγκόσμια διάσταση
(συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και του εμπορίου των απειλούμενων
ειδών). Οι προετοιμασίες είναι σε πολύ προηγμένο στάδιο. Η ανακοίνωση αυτή θα είναι η απάντηση της Επιτροπής
στο «μήνυμα από το Malahide» που ήταν το αποτέλεσμα μιας σημαντικής διάσκεψης των ενδιαφερομένων, την
οποία οργάνωσε η Επιτροπή μαζί με την ιρλανδική Προεδρία τον Μάιο του 2004 στο Malahide της Ιρλανδίας και
στην οποία επιτεύχθηκε ένας σημαντικός βαθμός συναίνεσης των ενδιαφερομένων σχετικά με τους στόχους
προτεραιότητας προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων του 2010. Η ανακοίνωση θα παράσχει
έναν οδικό χάρτη που θα προσδιορίζει τις δράσεις προτεραιότητας –τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη
μέλη– ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2010.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 54 της κ. Doyle (H-0232/05)

Θέμα: Η διπλή νομική βάση (περιβάλλον-εσωτερική αγορά) για τα φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου

Υπό το πρίσμα των αμφιβολιών που εκφράσθηκαν στο Κοινοβούλιο για τη νομική βεβαιότητα και τη σκοπιμότητα
μιας διπλής νομικής βάσης (περιβάλλον-εσωτερική αγορά) στην κοινή θέση επί της πρότασης κανονισμού σχετικά
με ορισμένα αέρια θερμοκηπίου (CΟΜ(2003)0492 τελικό), και δεδομένων των περιβαλλοντικών στόχων που
υποστηρίζουν την πρόταση κανονισμού:

Μπορεί η Επιτροπή να σχολιάσει εάν θα αποδεχθεί μια και μόνη νομική βάση (περιβάλλον), στο πλαίσιο του άρθρου
175 της Συνθήκης, ή

Μπορεί η Επιτροπή να σχολιάσει εάν θα αποδεχθεί περαιτέρω διαίρεση του κανονισμού σε δύο χωριστά μέσα, με
τις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση, τον έλεγχο της χρήσης και την εμπορία να υπόκεινται σε κανονισμό που να
βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης και τις υπόλοιπες διατάξεις να υπόκεινται σε κανονισμό που να βασίζεται
στο άρθρο 175 της Συνθήκης;

Απάντηση

Αυτή η σημαντική πρόταση θα θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών των
φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και θα συμβάλει, ως εκ τούτου,
στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αναφορικά με το πρωτόκολλο του
Κιότο.

Στην πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, που επετεύχθη στο Λουξεμβούργο στις 14
Οκτωβρίου 2004, το Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να αλλάξει τη μορφή του. Το «πακέτο» αποτελείται τώρα από
δύο στοιχεία, μια πρόταση οδηγίας που θα ασχολείται συγκεκριμένα με το ζήτημα των υδροφθορανθράκων στα
κινητά συστήματα κλιματισμού στα οχήματα με κινητήρα που θα αποτελέσει στοιχείο του συστήματος έγκρισης
τύπου ΕΚ για τα αυτοκίνητα, και μια πρόταση κανονισμού που θα καλύπτει το υπόλοιπο της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής.
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Η Επιτροπή συμφώνησε σε αυτήν την αλλαγή της μορφής βάσει του γεγονότος ότι τα δύο στοιχεία θεωρούνται ένα
συνολικό ολοκληρωμένο πακέτο, ιδίως με σκοπό να διασφαλιστεί πλήρως η περιβαλλοντική φιλοδοξία της συνολικής
πρότασης. Το Συμβούλιο συμφώνησε, και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις της πολιτικής συμφωνίας.

Όσον αφορά τη νομική βάση, η Επιτροπή δέχεται, όπως προτείνει το Συμβούλιο, ότι η οδηγία πρέπει να βασίζεται
μόνο στο άρθρο 95, και ότι ο κανονισμός πρέπει να έχει μια διπλή νομική βάση στα άρθρα 175 και 95 σε σχέση
με τα άρθρα 7, 8 και 9 του κανονισμού. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τον
Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Τα τρία άρθρα που βασίζονται στο άρθρο 95 αφορούν τις απαιτήσεις σήμανσης και τους περιορισμούς χρήσης και
εμπορίας. Αυτή η νομική βάση είναι η κατάλληλη, αν λάβουμε υπόψη της σαφείς επιπτώσεις αυτών των άρθρων
όσον αφορά την ενιαία αγορά και την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών.

Η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος για τον διαχωρισμό του κανονισμού σε δύο χωριστά μέσα. Ο
κανονισμός και η πρόταση ολόκληρη πρέπει να ιδωθούν ως ένα ενιαίο πακέτο που αποσκοπεί στη μείωση των
εκπομπών των φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίου. Η πρόταση αυτή δεν είναι παρά ένα πρώτο βήμα, καθώς η ρήτρα
αναθεώρησης του κανονισμού παρέχει μια πλατφόρμα για την περαιτέρω αξιολόγηση και, αν κριθεί απαραίτητο,
για πρόσθετα μέτρα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 55 του κ. Βακάλη (H-0251/05)

Θέμα: Αεροπορικές μεταφορές και εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

Η οδηγία σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας δεν καλύπτει τις εναέριες μεταφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπομπές από αεροπορικές μεταφορές
αυξηθήκαν κατά 70% την περίοδο 1990-2002 (στοιχεία για τα 15 κράτη μέλη).

Σχεδιάζει η Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τομέα των εναέριων μεταφορών στο σύστημα και πότε; Σκοπεύει η
Επιτροπή να προτείνει να ενταχθούν στο σύστημα εμπορίας όλα τα αέρια θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στο
Πρωτόκολλο του Κιότο και όχι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα (CO2); Δεδομένης της συνεχούς αναβλητικότητας
στον περιορισμό των εκπομπών των εναέριων μεταφορών που παρατηρείται στον ICAO, σκοπεύει η Επιτροπή να
προτείνει να συμπεριληφθούν οι εκπομπές αυτές στο νέο πακέτο δεσμεύσεων που συζητούνται για τη μετά Κιότο
στρατηγική (δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων μετά το 2012) εντός του πλαισίου της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC)?

Απάντηση

Ο αντίκτυπος των εναέριων μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και
πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο. Η Επιτροπή εξετάζει αυτήν τη στιγμή ποιο είδος
κοινοτικής δράσης θα προτείνει και αναμένει να παρουσιάσει ανακοίνωση στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η
ανακοίνωσή της θα εστιάζεται στη χρήση οικονομικών μηχανισμών για τη μείωση των εκπομπών. Οι επιλογές που
εξετάζονται περιλαμβάνουν την φορολόγηση των καυσίμων, τα τέλη στις εκπομπές και τη συμπερίληψη των εναέριων
μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Η σκοπιμότητα αυτής της τελευταίας επιλογής
μελετάται αυτήν την περίοδο, και είναι πολύ νωρίς να πούμε εάν η επιλογή αυτή θα υλοποιηθεί και, εάν ναι, πότε.

Ένα από τα προβλήματα των εκπομπών των διεθνών εναέριων μεταφορών είναι ότι δεν κατανέμονται σε εθνικά
αποθέματα βάσει της Σύμβασης πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UΝFCCC). Κατά συνέπεια.
οι εκπομπές αυτές δεν συνυπολογίζονται στους στόχους του Κιότο, και το μερίδιο στο οποίο είναι υπεύθυνο κάθε
κράτος για αυτές είναι ασαφές. Επιπλέον, αν και καλύπτονται από την UΝFCCC, η υποχρέωση λήψης συγκεκριμένων
μέτρων μνημονεύεται μόνο στο πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο ορισμένα μέρη της Σύμβασης δεν έχουν επικυρώσει.
Πέρα από τη δράση της ΕΕ, η Επιτροπή πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επανορθωθεί σε οποιοδήποτε
διεθνές καθεστώς για το κλίμα μετά το 2012.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 56 της κ. Τζαμπάζη (H-0252/05)

Θέμα: Επιθεωρήσεις για τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις πάρα πολλές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες, δικαστικές πολλές φορές, επιβαρυντικές
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για το περιβάλλον και ότι οι κεντρικές αλλά και οι περιφερειακές υπηρεσίες δεν διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους
παρά μόνο κατά τη φάση της αδειοδότησης των έργων, ποιες ενέργειες προτίθεται να πραγματοποιήσει η Επιτροπή
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρτιότερη και ουσιαστικότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα
κράτη μέλη και να επιβάλει την ανάγκη των τακτικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων καθ´ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησης των διαφόρων έργων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια αντιβαίνουν στην κείμενη
νομοθεσία;

Απάντηση

Η ερώτηση αναφέρεται στους περιβαλλοντικούς ελέγχους που διενεργούνται στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την ερώτηση, οι
περισσότερες από αυτές τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους δεν διενεργούνται παρά μόνο κατά τη φάση της
αδειοδότησης των έργων και, συνεπώς, δεν επαρκούν για τη διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ελάχιστων
κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη(12) (στο εξής «η Σύσταση») αποσκοπεί στο
να βελτιώσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη μέσω της κατάρτισης κατευθυντηρίων
γραμμών για τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, επιτόπιων επισκέψεων και διερευνήσεων σοβαρών
ατυχημάτων, περιστατικών και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

Η Σύσταση εφαρμόζεται σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις και διευκολύνσεις
των οποίων οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή/και οι απορρίψεις στα ύδατα ή/και η διάθεση αποβλήτων ή οι
δραστηριότητες ανάκτησης υπόκεινται σε άδεια, έγκριση ή εξουσιοδότηση δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, με την
επιφύλαξη των ειδικών περί επιθεώρησης διατάξεων του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου.

Μολονότι πρόκειται για επίσημη νομική πράξη, οι διατάξεις της Σύστασης δεν είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη.
Εντούτοις, όλα τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει εκθέσεις δυνάμει του σημείου VIIΙ της Σύστασης, το οποίο τα καλεί
να εκθέτουν στην Επιτροπή την εμπειρία τους από την υλοποίηση της Σύστασης χρησιμοποιώντας, στο μέτρο του
δυνατού, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των περιφερειακών και τοπικών αρχών επιθεώρησης.

Όσον αφορά την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες(13) (Seveso II), επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται κάθε 12 μήνες, εκτός εάν
η αρμόδια αρχή έχει καθορίσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατόπιν συστηματικής εκτίμησης των κινδύνων μεγάλου
ατυχήματος στη μονάδα. Εντούτοις, η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις στις οποίες οι επικίνδυνες
ουσίες υπάρχουν σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από τα όρια συγκέντρωσης που αναφέρονται στο παράρτημα
Ι, μέρος 1 και 2.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τεχνική αξιολόγηση των εκθέσεων των κρατών μελών, προκειμένου να αναλύσει τη
πληρότητα και την αξιοπιστία των δημοσιευθέντων στοιχείων και να εκτιμήσει, από τεχνική άποψη, κατά πόσο
καλύπτεται το πεδίο εφαρμογής της Σύστασης στο σύνολό του. Στην εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται αξιολόγηση
της επάρκειας των επιθεωρήσεων και των συστημάτων επιθεώρησης στο κάθε κράτος μέλος ως προς τις απαιτήσεις
των σχετικών οδηγιών στους τέσσερις τομείς που καλύπτονται από τη Σύσταση (ύδατα, ατμόσφαιρα, απόβλητα και
ενιαίο σύστημα πρόληψης και ελέγχου μόλυνσης).

Εν συνεχεία των συμπερασμάτων της τεχνικής αξιολόγησης, και αφού λάβει υπόψη της οποιαδήποτε περαιτέρω
στοιχεία σχετικά με τα συστήματα επιθεώρησης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά
τους και θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της Σύστασης, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε
προβλήματα ή ελλείψεις παρατηρούνται κατά την εφαρμογή της στα κράτη μέλη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 57 του κ. Bowis (H-0253/05)

Θέμα: Φορτία μολυσμένων αποβλήτων σε χώρες χαμηλού εισοδήματος

Γνωρίζει η Επιτροπή το όλο και μεγαλύτερο σκάνδαλο των ανεπιθύμητων μολυσμένων αποβλήτων που απεστάλησαν
στην Κίνα, την Ινδονησία και άλλες χώρες χαμηλού εισοδήματος; Γνωρίζει ότι ο λιμένας του Ρότερνταμ ήταν η

(12) ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σελ. 41.
(13) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σελ. 13.
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αφετηρία για τις αποστολές στις χώρες αυτές; Γνωρίζει ότι φορτίο τέτοιων αποβλήτων άνω των 1000tn που
παρουσιάστηκε ως άχρηστο χαρτί από τη Βρετανία συνελήφθη πρόσφατα και απεστάλη εκ νέου στο Ην. Βασίλειο;
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή για να σταματήσουν οι παράνομες αυτές εξαγωγές και η καταπάτηση της
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων και των επικινδύνων ουσιών;

Απάντηση

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι πραγματοποιούνται παράνομες μεταφορές αποβλήτων από την Κοινότητα προς τις χώρες
που δεν ανήκουν στον ΟΟΣΑ, και ότι οι μεγάλοι λιμένες εμπορευματοκιβωτίων, όπως το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα,
χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για αυτόν τον σκοπό. Πρόσφατες εκθέσεις του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την εφαρμογή και επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος (IMPEL) έχουν επισημάνει αρκετά παραδείγματα
παράνομων μεταφορών προς την Κίνα, την Ινδία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα
ακριβή δεδομένα, η παράνομη εξαγωγή αποβλήτων προς την Κίνα φαίνεται να αυξάνεται.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός ότι περισσότεροι από 1 000 τόνοι αποβλήτων από τα βρετανικά νοικοκυριά,
που δηλώθηκαν ως άχρηστο χαρτί, εντοπίστηκαν πρόσφατα στο Ρότερνταμ και είχαν ως προορισμό την Κίνα. Οι
υπηρεσίες της Επιτροπής είναι σε στενή επαφή με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να λάβουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπόθεση.

Η εφαρμογή και επιβολή του κοινοτικού δικαίου για τις μεταφορές αποβλήτων εμπίπτει βασικά στην αρμοδιότητα
των κρατών μελών. Οι αρχές τους πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα
μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των
επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων, των επιχειρήσεων και των επιτόπιων ελέγχων των φορτίων. Ωστόσο, η Επιτροπή
στηρίζει με διάφορους τρόπους τις δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών, ιδιαίτερα παρέχοντας
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για το τμήμα του δικτύου IMPEL που εστιάζεται στις διασυνοριακές
μεταφορές των αποβλήτων και προάγει τη συνεργασία των κρατών μελών στην καταπολέμηση της παράνομης
μεταφοράς αποβλήτων.

Αν γίνει προφανές ότι ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με το κοινοτικό
δίκαιο, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σύμφωνα με τη Συνθήκη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 58 του κ. Τούσσα (H-0259/05)

Θέμα: Απειλή για τη δημόσια υγεία στην περιοχή της Ψυττάλλειας

Την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία των κατοίκων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής που
περιβάλλει το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλλειας έχει προκαλέσει η απόφαση της ΕΥΔΑΠ να προχωρήσει
σε αεριοποίηση της λιματολάσπης που έχει συσσωρευτεί στο νησί, λόγω μικρότερου κόστους από την προβλεπόμενη
από το ΥΠΕΧΩΔΕ ξήρανση και απομάκρυνσή της μέσω διεθνούς διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τί μέτρα πρόκειται να λάβει η Επιτροπή για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, να εμποδίσει την αεριοποίηση που
είναι ριζικά αντίθετη με τον αρχικό προγραμματισμό διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων στην Αττική, ο οποίος
επιδοτείται από την ΕΕ, να απομακρυνθούν άμεσα οι χιλιάδες τόνοι λιματολάσπης που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
των πολιτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο διεθνής διαγωνισμός για την οριστική λύση του προβλήματος;

Απάντηση

Η Επιτροπή γνωρίζει τα ζητήματα που θίγει η ερώτηση αυτή και έχει ήδη εκφράσει την άποψή της στις απαντήσεις
της σε προηγούμενες γραπτές ερωτήσεις (E-506/05 και P-916/05). Μετά τη διασαφήνιση της κατάστασης όσον
αφορά τη σημερινή και μελλοντική διαχείριση της λιματολάσπης, η Επιτροπή θα αναφερθεί στα μέτρα που έχει
λάβει.

Η κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής.
Το όλο σχέδιο είναι σε πλήρη λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2004 και διασφαλίζει την τριτογενή διαχείριση
των λυμάτων που χύνονται στον Κόλπο του Σαρωνικού. Πριν τη λειτουργία της τριτογενούς επεξεργασίας,
παράγονταν 300 τόνοι λάσπης τη μέρα· αυτή η ποσότητα σχεδόν θα τριπλασιαστεί (σε σχεδόν 800 τόνους τη μέρα).
Μέχρι σήμερα, η λάσπη μεταφερόταν χωρίς επεξεργασία με πλοίο και φορτηγό στη χωματερή των Άνω Λιοσίων
στην ηπειρωτική χώρα.

Όσον αφορά την επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης, η Επιτροπή ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2004 ένα σχέδιο
του Ταμείου Συνοχής για 48,55 εκατ. ευρώ (συγχρηματοδότηση κατά 75%). Βάσει της λύσης που ενέκριναν οι
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ελληνικές αρχές, υποστηρίζεται η ξήρανση της λάσπης. Στο νησί της Ψυτάλλειας θα κατασκευαστεί μονάδα που
θα μετατρέπει τη λάσπη μέσω της ξήρανσης σε στερεό, το οποίο μπορεί να διατεθεί σε κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Από τη διαδικασία αυτή δεν θα παράγονται υπολείμματα. Το σχέδιο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος
του 2007, και αναμένεται ότι θα επιλύσει οριστικά το τρέχον πρόβλημα της επεξεργασίας της λάσπης.

Η ερώτηση αναφέρεται στην μεταβατική πρόταση για την επεξεργασία της λάσπης, που στοχεύει στο να παράσχει
μια προσωρινή λύση στο σημερινή πρόβλημα της λάσπης. Η παρούσα πρόταση αφορά την επεξεργασία της λάσπης
που είναι αποθηκευμένη στο νησί καθώς και της λάσπης που θα παράγεται σε καθημερινή βάση μέχρι η προτεινόμενη
μονάδα ξήρανσης να καταστεί λειτουργική στο τέλος του 2007. Η Επιτροπή δεν έχει εμπλακεί στην επιλογή αυτού
του σχεδίου για προσωρινή λύση, το οποίο έχουν αναλάβει οι ελληνικές αρχές χωρίς καμία κοινοτική χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, έχει ολοκληρωθεί ειδικός διαγωνισμός σχετικά με τη
μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή επεξεργασία της λάσπης που θα παραχθεί μέχρι την ολοκλήρωση
της προτεινόμενης μονάδας ξήρανσης. Ωστόσο, η έναρξη των εργασιών είναι ακόμη σε εκκρεμότητα. Η Επιτροπή
κατανοεί από τις επαφές της με τις ελληνικές αρχές ότι θα τηρηθεί όλη η συναφής περιβαλλοντική νομοθεσία όσον
αφορά αυτήν την προσωρινή λύση, η οποία αναμένεται να λάβει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις τους ερχόμενους
μήνες, όταν θα έχουν αναπτυχθεί πλήρως τα λεπτομερή σχέδια και οι επιχειρησιακές πτυχές.

Η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με την τρέχουσα επεξεργασία της λάσπης και, σύμφωνα με το άρθρο 226 της
Συνθήκης, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Τον Ιούλιο του 2003, η Επιτροπή εξέδωσε
αιτιολογημένη γνωμοδότηση βάσει του γεγονότος ότι η Ελλάδα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(14) και την οδηγία 75/442/ΕΟΚ για τα στερεά
απόβλητα(15). Η απάντηση των ελληνικών αρχών και οι πρόσφατες εξελίξεις αναλύονται, και η Επιτροπή δεν θα
διστάσει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα συμμορφωθεί με την κοινοτική
περιβαλλοντική νομοθεσία.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 63 του κ. Davies (H-0226/05)

Θέμα: Απευθείας εμπόριο με τη βόρεια Κύπρο

Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την προώθηση της συμφωνίας για την έναρξη απευθείας
εμπορίου μεταξύ κατοίκων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και του υπολοίπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι εμποδίζει
την επίτευξη ταχύτερης προόδου σ' αυτό το ζήτημα;

Απάντηση

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι πρότεινε έναν κανονισμό του Συμβουλίου για τις ειδικές συνθήκες για το
εμπόριο με το βόρειο τμήμα της Κύπρου ήδη στις 7 Ιουλίου 2004. Έκτοτε η πρόταση εκκρεμεί στο Συμβούλιο.

Δεδομένου του αδιεξόδου στο Συμβούλιο και στο πνεύμα του συμβιβασμού, ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για
τη διεύρυνση εξέφρασε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής
Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής τον Ιανουάριο την ετοιμότητα της Επιτροπής να εξετάσει την προσθήκη του
άρθρου 308 ΕΚ ως δεύτερη νομική βάση του κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι παραμένει διατεθειμένη να στηρίξει οιονδήποτε
συμβιβασμό που θα επέτρεπε τελικά την έγκριση των πολυαναμενόμενων κανονισμών (βοήθεια και εμπόριο).

Γενικότερα, η Επιτροπή παραμένει διατεθειμένη να στηρίξει οιαδήποτε πρωτοβουλία για την επίλυση του κυπριακού
προβλήματος. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την
Τουρκία, η ένταξη στην ΕΕ της Κυπριακής Δημοκρατίας και η πιθανή επιτυχία των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στο
βόρειο τμήμα του νησιού στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να δημιουργήσει επαρκή ώθηση για μια νέα
πρωτοβουλία με επιτυχή προοπτική. Ενώ είναι σαφές ότι οι συνομιλίες πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή είναι έτοιμη να διαδραματίσει πιο ενεργό και πιο εμφανή ρόλο στις μελλοντικές
συνομιλίες, καθώς το πρόβλημα της Κύπρου γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

(14) ΕΕ L 135 της 30.5.91, σελ. 40.
(15) ΕΕ L 194 της 25.7.75. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου

1991 που τροποποιεί την οδηγία 75/442/ΕΟΚ για τα στερεά απόβλητα , ΕΕ L 78 της 26.3.91
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*
*     *

Ερώτηση αρ. 64 του κ. Sjöstedt (H-0227/05)

Θέμα: Aπειλές κατά οικολόγου αγωνίστριας

Στην δεκαετία του 80 άρχισε στο Belene της Βουλγαρίας η κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού που διεκόπη όμως
στη συνέχεια αφενός ελλείψει πόρων και αφετέρου λόγω αντίθεσης του τοπικού πληθυσμού. Το 2003 η κυβέρνηση
της χώρας ανακοίνωσε ότι θα ξανάρχιζε η κατασκευή του σταθμού και ότι εν τω μεταξύ η Επιτροπή είχε τεθεί υπέρ
του προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν σήμερα, η οικολόγος αγωνίστρια Albena Simeonova η οποία
συντονίζει τις ενέργειες του πληθυσμού για την αντίθεση στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού εδέχθη απειλές
θανάτου και της ζητήθηκε να σταματήσει την εκστρατεία της.

Γνωρίζει η Επιτροπή την περίπτωση της κ. Simeonova και είναι διατεθειμένη να παρέμβει προκειμένου η κ.Simeonova
να λάβει στην Βουλγαρία την δέουσα προστασία;

Απάντηση

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κ. Simeonova έχει λάβει απειλές που σχετίζονται με την αντίθεσή της στην
προγραμματισμένη επανέναρξη της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Belene της Βουλγαρίας.

Υποθέτουμε ότι η κ. Simeonova έχει παραπέμψει την υπόθεσή της στην αστυνομία και την εισαγγελική αρχή της
Βουλγαρίας. Μέχρι στιγμής, η κ. Simeonova ή άλλοι πολέμιοι της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού δεν έχουν
προσεγγίσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης που
χειρίζονται οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές και θα παραμείνει, φυσικά, πρόθυμη να λάβει πληροφορίες για αυτό το
θέμα.

Όσον αφορά την επανέναρξη της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού του Belene, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι κάθε
κράτος μέλος και κάθε προσχωρούν κράτος είναι ελεύθερο να επενδύσει σε νέες ικανότητες παραγωγής ενέργειας
υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 65 του κ. Zwiefka (H-0229/05)

Θέμα: Σχέδιο Phare 2002/000-580.04.01.03/04

Θα ήθελα να μου δοθεί μια εξήγηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή του αναδόχου
του τμήματος 3 - Ταχείες δοκιμές για τη διάγνωση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και της
SCRAPIE, καθώς και εξοπλισμός για την εκτέλεση δοκιμών - Σχέδιο Phare 2002/000-580.04.01.03/04, έλεγχος
της μεταδοτικής εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στην Πολωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες μου ο εν λόγω μειοδοτικός
διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε λόγω ακύρωσης του προηγούμενου όπου σοβαρές παραλείψεις επί της διαδικασίας
ήταν προφανείς. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής η εταιρεία που κατέστη ανάδοχος δεν εξεπλήρωσε τις τεχνικές
απαιτήσεις που καθορίζονται στο μειοδοτικό διαγωνισμό αλλά προσέφερε, σαφέστατα, τη χαμηλότερη τιμή (σχεδόν
τρεις φορές χαμηλότερη από τη μέση τιμή της αγοράς), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υποψίες για ντάμπινγκ
τιμών. Υπό το πρίσμα αυτών των πληροφοριών θα σας ήμουν ευγνώμων να μου εξηγήσετε γιατί μια εταιρεία η οποία
δεν έχει εκπληρώσει τις τεχνικές απαιτήσεις επελέγη, παρόλα αυτά, ως ανάδοχος;

Απάντηση

Η Επιτροπή θεωρεί τη σωστή εφαρμογή των κτηνιατρικών κανονισμών της ΕΚ στα νέα κράτη μέλη ιδιαιτέρως
σημαντική, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχέδια για τη στήριξη των προσπαθειών των κτηνιατρικών αρχών
σε αυτές τις χώρες έχουν χρηματοδοτηθεί από το PHARE.

Η διαδικασία του διαγωνισμού και η χρηματοοικονομική διαχείριση των κονδυλίων του Phare σε αυτόν τον τομέα
έχουν ανατεθεί σε πολωνικούς φορείς. Ωστόσο, αυτοί οι κυβερνητικοί φορείς πρέπει να σέβονται τους κανόνες που
θεσπίζουν οι νομοθέτες της ΕΕ στον δημοσιονομικό κανονισμό και στις οδηγίες για τις κρατικές προμήθειες.

Στην περίπτωση που αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από την αναθέτουσα αρχή μετά
από καταγγελίες από αρκετούς πλειοδότες.
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Διαβιβάστηκαν πληροφορίες στην OLAF όσον αφορά κάποιες ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με αυτόν τον
διαγωνισμό.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 66 της κ. Brepoels (H-0230/05)

Θέμα: Η κατάσταση των Κούρδων στην Τουρκία

Από εκθέσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνάγεται ότι τους πρώτους μήνες του 2005 η κατάσταση
στην Τουρκία έχει επιδεινωθεί. Γίνεται λόγος για αμφιλεγόμενες συλλήψεις και βασανισμούς. Ακόμα και οι
μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν ή αποφασίσθηκαν σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης της κουρδικής ταυτότητας
φαίνεται ότι έχουν σταματήσει ή ότι δεν τηρούνται. Έτσι, διαπιστώνουμε, μεταξύ των άλλων, ότι οι αρχές ασκούν
τεράστια πίεση να απεμπολούν τα δικαιώματά τους, όπως, π.χ., η χρήση της κουρδικής γλώσσας δημοσίως, η
αποφυγή κουρδικών ονομάτων σε παιδιά και η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα να αποτελεί πλέον θέμα ιδιωτικών
ιδρυμάτων. Η λογική συνέπεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ότι, σε περίπτωση
σοβαρής και συνεχούς παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης δεν μπορούν να αρχίσουν. Επιβεβαιώνει η Επιτροπή, μετά την επίσκεψη εργασίας
την οποία πραγματοποίησε, αυτές τις διαπιστώσεις; Εάν ναι, ποια είναι τα σχετικά συμπεράσματα και ποια
συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της κουρδικής μειονότητας ούτως ώστε να
μπορέσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις;

Απάντηση

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στην περιοδική έκθεση του 2004 για την κατάσταση
στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Τουρκία, όπου ζουν κυρίως τα άτομα κουρδικής καταγωγής, παραμένει
έγκυρη. Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά το ζήτημα των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κάποια ειδική τάση
που να αφορά τους Κούρδους.

Οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές στην κουρδική γλώσσα συνεχίζονται, και υπάρχουν αυτήν τη στιγμή
τέσσερις αιτήσεις από τοπικά ιδιωτικά κανάλια για να μεταδώσουν εκπομπές σε μειονοτικές γλώσσες. Ωστόσο,
εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί για την περικοπή της χρήσης της κουρδικής γλώσσας, ειδικότερα στις
πολιτικές ομιλίες.

Σύμφωνα με κανονισμό που ψηφίστηκε το 2003 και ο οποίος προέβλεπε τη διδασκαλία γλωσσών και διαλέκτων
εκτός της τουρκικής, δόθηκε η άδεια σε επτά ιδιωτικά σχολεία να διδάξουν μαθήματα κουρδικής γλώσσας.

Η γλώσσα που εισήγαγε διακρίσεις κατά μειονοτήτων άρχισε να αφαιρείται από τα σχολικά βιβλία.

Στις περιοδικές εκθέσεις της η Επιτροπή ενθαρρύνει τη θέσπιση διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και του ΟΑΣΕ
σχετικά με τα ζητήματα των μειονοτήτων, και τον Φεβρουάριο του 2005 ο Ύπατος Επίτροπος του ΟΑΣΕ για τις
εθνικές μειονότητες επισκέφθηκε την Τουρκία για να συζητήσει αυτά τα θέματα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση
της Τουρκίας με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Αργότερα στη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή θα προετοιμάσει
αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση, που θα περιλαμβάνει τις προτεραιότητες σχετικά με τα
πολιτισμικά δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 67 του κ. Μάτση (H-0238/05)

Θέμα: Τουρκικό εμπάργκο σε βάρος πλοίων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τερματίσει τους περιορισμούς που επιβάλλει η Τουρκία
στον ελλιμενισμό εντός των λιμανιών των πλοίων, τα οποία φέρουν τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή είναι συνδεδεμένα με κυπριακά συμφέροντα ή ιδιοκτησίες, έτσι ώστε να μην
παραβιάζεται η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντά της; (Το ίδιο ισχύει και για τα αεροπλάνα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαγορεύονται οι πτήσεις τους πάνω από την Τουρκία).
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Απάντηση

Η Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα σχετικά με τους περιορισμούς ελλιμενισμού σε τουρκικά λιμάνια πλοίων που
φέρουν την κυπριακή σημαία ή έχουν ελλιμενισθεί σε κυπριακό λιμάνι.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της απόφασης 1/95 του Συμβουλίου
Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας για τη θέσπιση τελωνειακής ένωσης ΕΚ-Τουρκίας. Αν και η Τουρκία ισχυρίζεται ότι έχει
επεκτείνει την τελωνειακή ένωση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται.

Η Επιτροπή επωφελείται κάθε ευκαιρίας για να υπενθυμίσει στην Τουρκία να άρει κάθε περιορισμό στις μεταφορές
και στο εμπόριο με την Κύπρο, για παράδειγμα κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Τουρκία του Επιτρόπου που
είναι αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης και κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας στις 17
Μαρτίου 2005. Θα πράξει ομοίως και κατά την προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης.

Όσον αφορά το μέλλον, ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης υπενθυμίζει στον αξιότιμο βουλευτή
ότι η Επιτροπή προτίθεται να καθορίσει αυστηρά κριτήρια για την έναρξη διαπραγμάτευσης κεφαλαίων, λαμβάνοντας
για παράδειγμα υπόψη την έκταση στην οποία έχουν εκπληρωθεί προηγούμενες δεσμεύσεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 68 του κ. Παπαστάμκου (H-0242/05)

Θέμα: Η πορεία της ΠΓΔΜ πρός την ΕΕ

Τον Φεβρουάριο του 2005 η Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ (FYROM) κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαντήσεις
στο σχετικό "Ερωτηματολόγιο", που αφορά τον στόχο προσχώρησης της εν λόγω χώρας στην ΕΕ.

Ποια η μέχρι τώρα εικόνα της Επιτροπής για την ποιότητα και την αξιοπιστία των απαντήσεων; Ποιο είναι το
χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της Επιτροπής στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής σε σχέση με την εν
λόγω χώρα;. Πότε αναμένεται η έκδοση της γνώμης (avis) της Επιτροπής; Ποια προβλέπεται να είναι η διαδικαστική
ακολουθία προς την κατεύθυνση της προσχώρησης της εν λόγω χώρας στην ΕΕ; Ποιος ο καταστατικός σήμερα και
συνταγματικός αύριο ρόλος των υφισταμένων κρατών μελών τόσο κατά την προδιαδικασία όσο και κατά την κυρία
διαδικασία προσχώρησης ενός νέου κράτους μέλους;

Απάντηση

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβούμε σε λεπτομερή αξιολόγηση των απαντήσεων που δόθηκαν στο
ερωτηματολόγιο της Επιτροπής. Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, που συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες
της Επιτροπής, και οι εργασίες που προηγούνται της αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη.

Απαιτείται ειδικότερα η εξέταση οιωνδήποτε σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ της νομοθεσίας στην Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και του κοινοτικού κεκτημένου, καθώς και η ανάλυση της διοικητικής
ικανότητας της χώρας σε όλους τους τομείς. Περιλαμβάνει επίσης την απόκτηση περαιτέρω διασαφηνίσεων και
ενημερωμένων στοιχείων από τις αρχές της χώρας.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αναθεωρεί την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης στις υποεπιτροπές
που σύστησε με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Επιτροπή διεξάγει επίσης διάλογο με
τις αρχές της χώρας σχετικά με ορισμένους ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, καθώς ασχολούνται κατά κύριο λόγο με
τα λεγόμενα πολιτικά κριτήρια για την ένταξη.

Σε αυτήν τη βάση η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει την αξιολόγησή της για το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό η
χώρα πληροί τα κριτήρια που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και τους όρους της
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο το 1997.

Πρόθεση της Επιτροπής είναι να ολοκληρώσει τη γνώμη της πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, ώστε
να μπορέσει να συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Επιτροπή στον πρωθυπουργό Bučkovski, όταν επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες τον
Φεβρουάριο, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του διαλόγου με τις τοπικές αρχές αλλά επίσης από την
πρόοδο που επιτεύχθηκε στις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Όσον αφορά τη συνέχεια, ο σκοπός της γνώμης της Επιτροπής είναι να συστήσει στο Συμβούλιο αν πρέπει να
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη ή όχι, και μετά το Συμβούλιο θα αποφασίσει. Η περαιτέρω διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής έγκρισης «προενταξιακής στρατηγικής», θα εξαρτηθεί από αυτήν την απόφαση.
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Τέλος, σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις της Συνθήκης, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος,
η απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων λαμβάνεται από τα κράτη μέλη με ομοφωνία.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 69 του κ. Seppänen (H-0166/05)

Θέμα: Χρηματοδότηση της εκστρατείας ενημέρωσης

Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος βρίσκεται σε στάδιο κύρωσης από τα κράτη μέλη. Σε ορισμένες χώρες
διεξάγονται δημοψηφίσματα. Πόσα προτίθεται να δαπανήσει η Επιτροπή για τις εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά
με αυτό το έργο, πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα μεταξύ των χωρών που διεξάγουν δημοψηφίσματα και μεταξύ
αυτών που δεν διεξάγουν και πώς πρόκειται να διασφαλιστεί ότι η παρεχόμενη ενημέρωση θα είναι ουδέτερη και
δεν θα συνιστά απλώς προπαγάνδα για λογαριασμό της μίας πλευράς;

Απάντηση

Το ποσό των 9 εκατ. ευρώ εγγράφηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην κατηγορία του
προϋπολογισμού «Πρόγραμμα Prince – συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 8 εκατ. ευρώ θα
διατεθούν στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη, ιδεατά βάσει των επικοινωνιακών σχεδίων που έχουν
καταρτίσει οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο τριμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων,
της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, η ουδετερότητα των εκστρατειών ενημέρωσης πρέπει να διασφαλίζεται από τις κυβερνήσεις που
διοργανώνουν αυτές τις εκστρατείες.

Τέλος, η Επιτροπή έχει προετοιμάσει ενημερωτικά πακέτα που παρουσιάζουν και επεξηγούν το περιεχόμενο της
Συνθήκης. Το πλήρες κείμενο του Συντάγματος είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες στον δικτυακό τόπο Europa
(http://europa.eu.int/constitution).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 70 της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0170/05)

Θέμα: Γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και αναθεώρηση των καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης

Λαμβανομένου υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέσει μελλοντικά σε κίνδυνο τη
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν έχει σαφή εικόνα των μέτρων
που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος σ'ό,τι αφορά τα καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Ποια μέτρα προτίθεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακινήσει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν
τα καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης ώστε να ευνοήσουν την αυξημένη συμμετοχή των ανθρώπων ηλικίας άνω
των 55 ετών στην αγορά εργασίας και να δώσουν με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή κοινωνία να
επωφεληθεί της υπεραξίας που προσφέρει η εμπειρία τους, χωρίς τούτο να αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση των
νέων στην αγορά εργασίας;

Απάντηση

Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών παρέχουν διάφορες δυνατότητες για την έξοδο από την
αγορά εργασίας πριν τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Κατά συνέπεια, τα καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης
είναι ένας μόνον από τους υπάρχοντες μηχανισμούς και αφορούν συνήθως εργαζόμενους με μακρά σταδιοδρομία.
Δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ υπάρχουν άλλα καθεστώτα κοινωνικής
προστασίας που μπορούν να διευκολύνουν την αποχώρηση από την αγορά εργασίας. Σε ορισμένες χώρες, το
καθεστώς ασφάλισης κατά της ανεργίας έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει πρόωρη έξοδο από την
αγορά εργασίας: οι ηλικιωμένοι άνεργοι λαμβάνουν υψηλότερες παροχές και δεν υποχρεούνται να αναζητήσουν
και να αποδεχθούν εργασία. Τα καθεστώτα ασφάλισης αναπηρίας αποτελούν έναν άλλο τρόπο εξόδου από την
αγορά εργασίας και ενίοτε ενθαρρύνουν την πλήρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας, ενώ υπάρχει και το
ενδεχόμενο άσκησης περισσότερο προσαρμοσμένης απασχόλησης (καλύτεροι όροι εργασίας, μειωμένα ωράρια).

Τα στοιχεία των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που ευνοούν την πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας –ή,
αντιθέτως, μια πιο μακρά σταδιοδρομία– έχουν αναλυθεί σε έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας του
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Μαρτίου 2004. Βρίσκεται στην ιστοσελίδα την Επιτροπής (μόνο στα αγγλικά), αλλά καλύπτει μόνο τα 15 παλαιότερα
κράτη μέλη(16).

Η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση στο σύνολο των κρατών μελών βάσει νέων εκθέσεων εθνικής στρατηγικής
που θα υποβληθούν τον Ιούλιο του 2005 στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η οποία εφαρμόζεται
στις συντάξεις. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τους τρόπους εξόδου από την αγορά εργασίας,
αναφερόμενα στην ως άνω έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να
παρουσιάσουν τα δέοντα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών που επιτρέπουν την πρόωρη έξοδο από
την αγορά εργασίας, ώστε να ενθαρρύνουν τη δραστηριότητα των ηλικιωμένων εργαζομένων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση του ενεργού βίου και, συνεπώς, ένα αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των
ηλικιωμένων εργαζομένων, δεν εγκυμονεί κινδύνους για την απασχόληση των νέων. Οι αποχωρήσεις ηλικιωμένων
εργαζομένων (55 έως 64 ετών) και οι είσοδοι εργαζομένων νεαρής ηλικίας (15 έως 24 ετών) δεν γίνονται κατ’
ανάγκη στους ίδιους τομείς. Παρατηρούμε επίσης ότι, εν γένει, οι εξελίξεις στην απασχόληση (θετική ή αρνητική
μεταβολή) είναι οι ίδιες για τους νέους και για τους ηλικιωμένους εργαζομένους: κατά συνέπεια, δεν υπάρχει
αρνητικός συσχετισμός ανάμεσα στην εξέλιξη της απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων και στην εξέλιξη
της απασχόλησης των νέων εργαζομένων.

Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή της αξιότιμης βουλευτού στην Πράσινη Βίβλο «Έναντι των
δημογραφικών προκλήσεων: μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών», που ενέκρινε η Επιτροπή στις 16 Μαρτίου
2005(17).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 71 του κ. Robert Evans (H-0179/05)

Θέμα: Φωτογραφική αγορά

Η αύξηση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας έχει χωρίς αμφιβολία αντίκτυπο στην φωτογραφική αγορά, αλλά
η πρόσφατη απόφαση της Kodak να αποσύρει ένα μέρος των γραφικών προϊόντων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να
έχει σοβαρές επιπτώσεις για την απασχόληση στη σχετική βιομηχανία στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στο εργοστάσιο
της στο Harrow στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να επηρεάσει τις παγκόσμιες
εταιρείες και να προστατεύσει θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ιδίως στη φωτογραφική αγορά;

Απάντηση

Οι δραματικές αλλαγές στη βιομηχανία της εικόνας παγκοσμίως, που οφείλονται στις τεχνολογικές προόδους,
τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση της αλλαγής σε τομεακό και εταιρικό επίπεδο, μέσα
από τον διάλογο με τους διάφορους ενδιαφερόμενους, ιδίως τους εργαζόμενους. Το κοινοτικό πλαίσιο προβλέπει
ήδη χρηματοοικονομικά και νομοθετικά μέσα με αυτόν τον στόχο.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί περαιτέρω στην προώθηση μιας βιομηχανικής πολιτικής που αποσκοπεί στην προαγωγή
της καινοτομίας, στη στήριξη των αναγκαίων αλλαγών και στην πλήρη συνειδητοποίηση του ευρωπαϊκού
βιομηχανικού δυναμικού στους διάφορους κλάδους. Παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στην ανακοίνωσή της με
τίτλο «Υποστήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών: μια βιομηχανική πολιτική για τη διευρυμένη Ευρώπη», που εγκρίθηκε
τον Απρίλιο του 2004.(18)

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στις οποίες λειτουργεί η βιομηχανία στην Ευρώπη,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα θεωρείται μια τοποθεσία ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις
και τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση του κανονιστικού
πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η βιομηχανία μέσω όλων των δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της «καλύτερης
ρύθμισης».

Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι πολλές από τις συνθήκες που προσδιορίζουν τις επενδυτικές
αποφάσεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων) δεν εξαρτώνται αποκλειστικά
από την ΕΕ· άλλες (όπως η φορολογία και η εκπαίδευση/κατάρτιση) εμπίπτουν αποκλειστικά στην εθνική αρμοδιότητα.

(16) Promoting Longer Working Lives Through Better Social Protection Systems Report by the Social Protection
Committee, Mars 2004. http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/pensions_en.htm.

(17) COM (2005) 94 τελικό.
(18) COM (2004) 274 τελικό
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Η Επιτροπή έχει καλέσει επανειλημμένα τα κράτη μέλη να αναλογιστούν τις ευθύνες τους σε αυτά τα θέματα και
έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν την προσπάθεια της Επιτροπής να βελτιώσει το ρυθμιστικό
πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση μέσω των δικών τους, εθνικών προγραμμάτων για την «καλύτερη ρύθμιση».

Επιπλέον, καθώς οι κοινωνικές επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων είναι ένα σοβαρό μέλημα, η Επιτροπή
ενέκρινε στις 31 Μαρτίου 2005 ανακοίνωση με τίτλο «Αναδιάρθρωση και απασχόληση – πρόβλεψη και συνοδεία

της αναδιάρθρωσης για τη δημιουργία απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
(19)

η οποία περιγράφει
μια καθολική προσέγγιση της ΕΕ σε αυτά τα φαινόμενα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 72 του κ. Antoniozzi (H-0180/05)

Θέμα: Τρόποι καταβολής πληρωμών - διπλή ένδειξη σε Ευρώ και σε προηγούμενα εθνικά νομίσματα

Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στις χώρες της Ζώνης του Ευρώ, συνέβαλε, εκτός από τη νομισματική ένωση
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, και στην πολιτικο-πολιτισμική ένωση των χωρών. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη, μεταξύ
των οποίων και στην Ιταλία, μια καλύτερη πληροφόρηση εξαρχής σχετικά με την απόφαση θα είχε εμποδίσει την
επιζήμια απλοποίηση στους τρόπους των πληρωμών. Σε ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων και στη Γαλλία, πάνω
στην ετικέτα της τιμής αναγράφεται πάντα, δίπλα στην αξία σε ευρώ, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα, παρόλο
που έχει αποσυρθεί πλέον από την κυκλοφορία.

Δεν θεωρεί η Επιτροπή αναγκαία την υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν, σε εθνικό επίπεδο, σφάλματα
που είναι επιζήμια για τους πολίτες και για την οικονομία, ελέγχοντας την τήρηση και την ακρίβεια της αντιστοιχίας
μεταξύ της αξίας του προηγούμενου εθνικού νομίσματος και του Ευρώ;

Θα μπορούσε η Επιτροπή να υποδείξει εάν, παρά τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί
σε εθνικό επίπεδο, σκοπεύει να υιοθετήσει και σχετικές συστάσεις ή προτάσεις;

Απάντηση

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αξιότιμο βουλευτή ότι το ευρώ δεν είναι μόνο ένα νόμισμα αλλά ένα σύμβολο κοινής
ταυτότητας και κοινών αξιών. Η Επιτροπή συμμερίζεται επίσης την άποψη ότι μια συνολική ενημερωτική εκστρατεία
για τους πολίτες σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη του ευρώ πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των
προετοιμασιών για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος σε κάθε χώρα. Ενώ οι διάφορες εθνικές αρχές έχουν την
ευθύνη για αυτές τις ενημερωτικές εκστρατείες, η Επιτροπή έχει συνεργαστεί δυναμικά στο παρελθόν, ιδιαίτερα
οργανώνοντας τακτικές συναντήσεις των διευθυντών επικοινωνίας των εθνικών διοικήσεων, προκειμένου να
συζητήσουν τις δραστηριότητες πληροφόρησης. Η Ένωση έχει επίσης διαθέσει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του
κονδυλίου του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα PRINCE, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της γνώσης των
πολιτών εντός και εκτός της Ένωσης για τη λειτουργία της ΟΝΕ και στη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στα
κράτη μέλη που υιοθετούν το ευρώ, υπό τη μορφή συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Όπως σωστά επισημαίνει ο αξιότιμος βουλευτής, η διπλή ένδειξη των τιμών και των άλλων ποσών διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τους καταναλωτές στη διαδικασία αλλαγής νοοτροπίας. Βοηθά επίσης στην
πρόληψη πιθανών καταχρηστικών αυξήσεων των τιμών ή στη λανθασμένη αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με
αυτό. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση της διπλής ένδειξης και να εδραιωθούν κάποιες καλές πρακτικές σε
αυτόν τον τομέα, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση της Επιτροπής (98/287/ΕΚ) της 23ης Απριλίου 1998 όσον
αφορά τη διπλή ένδειξη των τιμών και των άλλων χρηματικών ποσών. Η σύσταση αυτή προβλέπει βασικά ότι οι
διπλές ενδείξεις πρέπει να τηρούν πλήρως τις νομικές διατάξεις για τη μετατροπή και τη στρογγυλοποίηση. Είναι
σημαντικό να εφαρμόζεται μόνο ο επίσημος συντελεστής μετατροπής και τα ποσά που θα αναγράφονται μετά τη
μετατροπή ούτε να στρογγυλοποιούνται για λόγους ευκολίας ούτε να μετατρέπονται σε «ψυχολογικές» τιμές.

Όσον αφορά τη δυνατότητα υιοθέτησης δεσμευτικών νομικών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα, η Επιτροπή θεώρησε
εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήταν απαραίτητο κανένα νομοθετικό μέτρο σε κοινοτικό επίπεδο, αν και τα κράτη μέλη
είχαν προφανώς το δικαίωμα να θεσπίσουν κατάλληλες κανονιστικές διατάξεις σε εθνικό επίπεδο (όπως έκαναν
ορισμένα κράτη μέλη στη διάρκεια της προηγούμενη μετάβασης στο ευρώ).

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η χρήση της διπλής αναγραφής της τιμής πρέπει να περιοριστεί σε μια λογική χρονική
περίοδο. Αν οι διπλές ενδείξεις διατηρηθούν για πάρα πολύ καιρό, υπάρχει ο κίνδυνος να επιτύχουν το αντίθετο
αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, παρατείνοντας την αναφορά στο εθνικό νόμισμα πέρα από το αναγκαίο και

(19) COM (2005) 120 τελικό
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καθυστερώντας με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή νοοτροπίας προς το ευρώ. Η Επιτροπή σύστησε, ως εκ τούτου,
στις 19 Δεκεμβρίου 2002 (02/747/ΕΚ) ότι οι διπλές ενδείξεις στις χώρες της ζώνης του ευρώ του πρώτου κύματος
πρέπει να καταργηθούν σταδιακά με σκοπό να αποσυρθούν οριστικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003 το αργότερο.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 73 του κ. Καρατζαφέρη (H-0181/05)

Θέμα: Διορισμός Τούρκων υπαλλήλων στα κοινοτικά όργανα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του περασμένου Δεκεμβρίου αποφάσισε(αντίθετα από την θέληση της
κοινής γνώμης και των 25 χωρών της ΕΕ όπως αυτή αποτυπώθηκε σε χωριστές έρευνες σε όλες τις χώρες της)να
ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία στις 3 Οκτωβρίου 2005. Ποτέ άλλοτε δεν έχει σημειωθεί
τέτοια ομόθυμη απόρριψη της ένταξης μιας νέας χώρας στην Ένωση από την κοινή γνώμη όλων των κρατών μελών
της και, παρόλα αυτά, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να επιμένουν στην ένταξή της.

Θα γίνουν δεκτοί Τούρκοι υπάλληλοι στα κοινοτικά όργανα πριν τις 3 Οκτωβρίου 2005 ή και μετά; Αν ναι, πόσοι
υπολογίζονται να γίνουν δεκτοί στην Επιτροπή πριν την πλήρη ένταξη της Τουρκίας, ποιο καθεστώς θα τους διέπει
και σε πόσους από αυτούς θα ανατεθούν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα;

Απάντηση

Η Επιτροπή παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή στο άρθρο 27 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των
Υπαλλήλων που προβλέπει ότι «η πρόσληψη πρέπει να εξασφαλίζει στο όργανο τη συνεργασία υπαλλήλων [...]
μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών των Κοινοτήτων».

Το Άρθρο 28 προσθέτει ότι «κανείς δεν δύναται να διορισθεί υπάλληλος αν δεν είναι υπήκοος ενός από τα κράτη
μέλη των Κοινοτήτων, εκτός εάν επιτρέψει παρέκκλιση η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή [...]».

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να κάνει χρήση αυτής της εξαίρεσης, προκειμένου να προβεί στη συστηματική πρόσληψη
υπηκόων υποψηφίων χωρών. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο μελλοντικός προγραμματισμός για την περίοδο 2000-2006
που έχει καταρτισθεί από την Υπηρεσία Επιλογής του Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕPSO) δεν
περιλαμβάνει καμία διαδικασία επιλογής ή γενικό διαγωνισμό για τούρκους υπηκόους.

Όσον αφορά τα ανώτερα διοικητικά καθήκοντα, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, γενικώς, δεν ανατίθενται
σε πρόσωπο που έχει προσληφθεί βάσει της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 74 της κ. Valenciano Martínez-Orozco (H-0184/05)

Θέμα: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το δουλεμπόριο

Κατά τις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το δουλεμπόριο που έγιναν τον Μάρτιο στο
Στρασβούργο, η Επιτροπή απέρριψε την εισαγωγή ορισμένων μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων
του δουλεμπορίου. Την αυτή εβδομάδα κατά την οποίαν έγιναν οι διαπραγματεύσεις, η υποφαινομένη έλαβε γραπτή
απάντηση στην οποία υπεστηρίζοντο τα μέτρα που εν τέλει είχαν απορριφθεί κατά τις διαπραγματεύσεις.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή τα κριτήρια βάσει των οποίων απέρριψε την ιατρική περίθαλψη των θυμάτων του
δουλεμπορίου, περιλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης, όποτε αυτή είναι απαραίτητη; Δεν εκτιμά ότι
το έργο για την παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη καταλήγει σε αποτυχία δεδομένου ότι δεν περιελήφθη σαφώς
η ρήτρα να μην υφίστανται τα θύματα περαιτέρω συνέπειες, ενώ ταυτόχρονα δεν ποινικοποιείται η χρησιμοποίηση
των υπηρεσιών που παρέχουν τα θύματα του δουλεμπορίου; Δεν εκτιμά ότι οι οικογένειες των θυμάτων του
δουλεμπορίου θα έπρεπε επίσης να προστατεύονται από τις αρχές;

Απάντηση

1. Ιατρική περίθαλψη και προστασία για τις οικογένειες των θυμάτων
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Ο ρόλος της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται επί του παρόντος στο Συμβούλιο της Ευρώπης
ήταν ήδη το θέμα της απάντησης στις προφορικές ερωτήσεις H-0570/04(20) και H-0067/05(21). Όπως επισημάνθηκε
σε αυτές τις απαντήσεις, η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε συνέχεια μιας
απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2004 η οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί το
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταπολέμηση του δουλεμπορίου σύμφωνα με συγκεκριμένες
διαπραγματευτικές γραμμές. Η απόφαση του Συμβουλίου καλύπτει εκείνες τις διατάξεις του σχεδίου της Σύμβασης
που αφορούν το κοινοτικό δίκαιο (πρώτος πυλώνας). Εγκρίθηκε βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΚ,
συγκεκριμένα της οδηγίας του Συμβουλίου 2004/81/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 «σχετικά με τον τίτλο παραμονής
που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργιας στη λαθρομετανάστευση,
οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές». Κατά συνέπεια, στις διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο, η
Επιτροπή αναγκάστηκε να σεβαστεί τις διαπραγματευτικές γραμμές που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη
απόφαση του Συμβουλίου. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Επιτροπή μπορεί να παρεκκλίνει από τις διαπραγματευτικές
οδηγίες που έχουν ληφθεί μόνο, αν υπάρξει τροποποιημένη απόφαση του Συμβουλίου ή, κατά λιγότερο επίσημο
τρόπο, αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ομοφωνία (ο τομέας αυτός καλύπτεται ακόμη από την ομοφωνία) να εγκρίνει
ένα κείμενο που θα ξεπερνά τις εν λόγω διαπραγματευτικές οδηγίες. Όσον αφορά τις δύο τροπολογίες που πρότεινε
η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και στις οποίες αναφέρεται η αξιότιμη βουλευτής
(αναγκαία ιατρική περίθαλψη στη διάρκεια της περιόδου σκέψης και προστασία των οικογενειών), η Επιτροπή θα
ήταν υπέρ της συμπερίληψής τους στο σχέδιο της Σύμβασης, αλλά αυτό που λείπει είναι η απαραίτητη στήριξη
από τα κράτη μέλη. Σε παρόμοια, αλλά όχι στην ίδια περίπτωση(22) –καθορισμός της αποκατάστασης και ελάχιστη
περίοδος σκέψης 30 ημερών που χορηγείται στα θύματα του δουλεμπορίου– επετεύχθη συναίνεση στο Συμβούλιο,
και η Επιτροπή θα μπορούσε να διαπραγματευτεί τη συμπερίληψη μιας τέτοιας ελάχιστης καθυστέρησης στο σχέδιο
της Σύμβασης. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα είναι ούτως ή άλλως ελεύθερα να παραχωρήσουν
πιο ευνοϊκές διατάξεις στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύματα δουλεμπορίου κατά τη μεταφορά της
Σύμβασης στην εθνική τους νομοθεσία.

Όσον αφορά την ψυχολογική υποστήριξη, αυτή προβλέπεται ήδη στο άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο α) και
στο άρθρο 12, παράγραφος 3 του σχεδίου της Σύμβασης.

2. Ρήτρα ατιμωρησίας· χρήση των υπηρεσιών ενός θύματος δουλεμπορίου

Τα μέρη που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο συμφώνησαν να συμπεριληφθεί στο σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταπολέμηση του δουλεμπορίου διάταξη που θα αφορά την ποινικοποίηση της
χρήσης των υπηρεσιών θύματος και μια λεγόμενη ρήτρα ατιμωρησίας.

Η διάταξη που αφορά την ποινικοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών θύματος δεν είναι δεσμευτική, καθώς κάποια
από τα μέρη των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, αντιτέθηκαν σθεναρά σε
μια δεσμευτική διάταξη. Σύμφωνα με το εγκριθέν σχέδιο, τα μέρη θα εξετάσουν το ενδεχόμενο έγκρισης των σχετικών
μέτρων. Από νομικής απόψεως, και αν λάβουμε υπόψη τη σχετική κοινή θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο τον
Οκτώβριο του 2004, τα κράτη μέλη δεν ήταν υποχρεωμένα να στηρίξουν ενεργά μια δεσμευτική διάταξη. Ωστόσο,
η Επιτροπή γνωρίζει τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη σχετικά με το ζήτημα σε ορισμένα κράτη μέλη. Είναι απαραίτητη
μια συζήτηση για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διεξαχθεί σε συνέχεια ανακοίνωσης για το
δουλεμπόριο που θα εκδώσει η Επιτροπή το 2005.

Σύμφωνα με τη ρήτρα της ατιμωρησίας που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάθε μέρος
πρέπει, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του νομικού συστήματός του, να προβλέψει τη δυνατότητα να μην επιβάλλει
κυρώσεις στα θύματα για την ανάμιξή τους σε παράνομες δραστηριότητες, στον βαθμό που έχουν υποχρεωθεί να
το κάνουν. Η διατύπωση αυτή υπολείπεται των προσδοκιών ορισμένων διαπραγματευόμενων μερών και κάποιων
ενδιαφερομένων. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι θέσεις των διαπραγματευόμενων μερών στο
Στρασβούργο παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις, και ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να μην συμπεριληφθεί καθόλου
η ρήτρα της ατιμωρησίας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταπολέμηση του δουλεμπορίου.

*
*     *

(20) Γραπτή απάντηση στις 11 Ιανουαρίου 2005
(21) Γραπτή απάντηση στις 22 Φεβρουαρίου 2005
(22) Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και αν οι 30 ημέρες δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία της ΕΚ, η νομική υπηρεσία της

Επιτροπής ήταν της γνώμης ότι η τροποποίηση ενέπιπτε ούτως ή άλλως στο πεδίο της διαπραγματευτικής γραμμής. Ωστόσο,
για πολιτικούς λόγους, η Επιτροπή προτίμησε να επιτύχει συναίνεση στο Συμβούλιο.
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Ερώτηση αρ. 75 του κ. Coveney (H-0190/05)

Θέμα: Μετά το LEADER+

Το πρόγραμμα LEADER+ θα λήξει το 2006. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της Επιτροπής για

τη συνέχιση του προγράμματος της υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης και ποια μορφή και

ποιο ύψος χρηματοδότησης θα έχει το νέο πρόγραμμα;

Απάντηση

Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, το Leader δεν θα υπάρχει πλέον ως ξεχωριστή κοινοτική πρωτοβουλία
όπως συμβαίνει σήμερα. Βάσει της εμπειρίας από τρεις περιόδους προγραμματισμού, η Επιτροπή πιστεύει ότι η
πρωτοβουλία Leader έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας επιτρέποντας στις αγροτικές περιοχές
να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση Leader στον επικρατούντα προγραμματισμό για την αγροτική ανάπτυξη.
Δεδομένης της σημασίας του Leader, η Επιτροπή επέλεξε να έχει ξεχωριστό άξονα για την εφαρμογή της προσέγγισής
του, που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας πρωτοβουλίας, όπως η ικανότητα συνεργασίας,
η εφαρμογή τοπικών στρατηγικών, η συνεργασία, η δικτύωση και η απόκτηση δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο κάθε
προγράμματος, ένα ποσοστό τουλάχιστον 7% πρέπει να διατεθεί για τον άξονα του Leader. Αυτό είναι το ελάχιστο
αναγκαίο για αξιόπιστη ενσωμάτωση της προσέγγισης του Leader στον προγραμματισμό για την αγροτική ανάπτυξη.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του άξονα του Leader, έχει προταθεί ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης
55% (80% στις περιοχές της σύγκλισης).

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τις τρεις προτεραιότητες που έχουν οριστεί για τη μελλοντική
περίοδο προγραμματισμού (σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, εδαφική συνεργασία), ειδικότερα για
τη βελτίωση της πρόσβασης στις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, για την
τόνωση της οικολογικής καινοτομίας στις ΜΜΕ, για τη στήριξη δικτύων και ομίλων αγροτικών και αστικών ΜΜΕ
και για την προώθηση του οικολογικού τουρισμού.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 80 του κ. Medina Ortega (H-0194/05)

Θέμα: Εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα των Άνδεων

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει τις γενικές κατευθύνσεις των διαπραγματεύσεων με την Κοινότητα Εθνών των
Άνδεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Απάντηση

Η ΕΕ και η Κοινότητα των Άνδεων δεν διαπραγματεύονται αυτήν τη στιγμή τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου
εμπορίου. Ωστόσο, η ΕΕ και οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας των Άνδεων δήλωσαν στη
Γκουανταλαχάρα τον Μάιο του 2004 ότι η σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας των Άνδεων και
της ΕΕ έχει γίνει ο «κοινός στρατηγικός στόχος» τους.

Παράλληλα με την υπογράμμιση της ανάγκης να οικοδομήσουμε πάνω στα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων
της Ντόχα, στην εν λόγω διάσκεψη κορυφής αποφασίστηκε ότι πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία της πορείας για
τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις μέσω της δρομολόγησης διαδικασίας «κοινής αξιολόγησης» που θα εστιάζεται
στο επίπεδο της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που υπάρχει στο εσωτερικό της Κοινότητας των Άνδεων.

Η ΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή ολοκλήρωση, για πολιτικούς λόγους (ή για την ιδέα ότι η
περιφερειακή ολοκλήρωση θα ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα), για οικονομικούς λόγους (ή για την ιδέα ότι
η αγορά πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να προσελκύσει τους ευρωπαίους οικονομικούς φορείς) καθώς και από
καθαρά πρακτική άποψη (δηλαδή δεν θέλει να έχει πολύ μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις όπως αυτές με τη
Mercosur και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου).

Η άσκηση κοινής αξιολόγησης ξεκίνησε επισήμως με την ευκαιρία συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής ΕΕ-Κοινότητας
των Άνδεων που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2005. Τότε, αποφασίστηκε να συσταθεί μια «Ad Hoc
Κοινή Ομάδα Εργασίας» που θα συναντηθεί τρεις φορές φέτος και θα υποβάλει αναφορά στην προσεχή μικτή
επιτροπή ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων που θα οργανωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Η πρώτη συνεδρίαση
της ad hoc κοινής ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου.
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Ενώ τα θέματα της άσκησης κοινής αξιολόγησης σχετίζονται πάρα πολύ με το ελεύθερο εμπόριο, η φιλοδοξία της
ΕΕ είναι μεγαλύτερη από τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Η «συμφωνία σύνδεσης» που έχει κατά νου
η ΕΕ καλύπτει επίσης τον πολιτικό της διάλογο μεταξύ των περιφερειών και τις δραστηριότητες συνεργασίας της.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 81 του κ. Newton Dunn (H-0196/05)

Θέμα: Διπλωματική ασυλία της ΕΕ

Η μαζικής κυκλοφορίας εφημερίδα του Λονδίνου "Sun" ανέφερε στις 7 Μαρτίου ότι στην ΕΕ "προσωπικό που είναι
υπεύθυνο για τρόφιμα, τραίνα και μεταφράσεις", και ακόμα και "κατώτεροι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για
φυτά" απολαμβάνουν διπλωματικής ασυλίας.

Πρόκειται η Επιτροπή να διευκρινίσει ποιοι από τους υπαλλήλους της, ποιοι υπάλληλοι σε άλλα θεσμικά κοινοτικά
όργανα και ποιοι υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες της ΕΕ απολαύουν διπλωματικής ασυλίας;

Απάντηση

Το προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που εργάζεται σε ένα από τα κράτη μέλη δεν απολαύει
διπλωματικής ασυλίας.

Ωστόσο, το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό, όλων των κοινοτικών θεσμικών
οργάνων απολαύει νομικής ασυλίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων(23), και τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών
της ΕΕ, για τους οποίους επίσης ισχύει αυτός ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του «πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», «οι
υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων απολαύουν ασυλίας έναντι νομικών διαδικασιών σε σχέση με
πράξεις που εκτελούν οι ίδιοι υπό την επίσημη ιδιότητά τους […]».

Ταυτόχρονα «κάθε όργανο... θα απαιτείται να άρει την ασυλία που έχει παραχωρηθεί σε έναν υπάλληλο ή μέλος
του λοιπού προσωπικού στις περιπτώσεις όπου το θεσμικό όργανο θεωρεί ότι η άρση αυτής της ασυλίας δεν είναι
αντίθετη με τα συμφέροντα των Κοινοτήτων». (άρθρο 18 του πρωτοκόλλου)

Το άρθρο 23 του «κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης» ορίζει περαιτέρω ότι: «τα προνόμια και οι ασυλίες των
οποίων απολαύουν οι [μόνιμοι ή λοιποί] υπάλληλοι απονέμονται αποκλειστικά προς το συμφέρον των Κοινοτήτων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών, οι ενδιαφερόμενοι δεν
απαλλάσσονται ούτε από την εκπλήρωση των ατομικών τους υποχρεώσεων ούτε από την τήρηση των νόμων και
των αστυνομικών διατάξεων που ισχύουν».

Είναι σαφές από τη διατύπωση αυτών των διατάξεων ότι η νομική ασυλία ισχύει για πράξεις που εκτελούνται υπό
επίσημη ιδιότητα, και μόνο για αυτές.

Η κατάσταση είναι, ωστόσο, διαφορετική για το προσωπικό που είναι αποσπασμένο σε αντιπροσωπεία σε τρίτη
χώρα. Τα άτομα αυτά (και τα μέλη των οικογενειών τους) απολαύουν γενικά των δικαιωμάτων, προνομίων και
ασυλιών και υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 για
τις διπλωματικές σχέσεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 82 του κ. Ryan (H-0198/05)

Θέμα: Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα της αρχιτεκτονικής

Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση να μεριμνήσει, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
διασφάλιση πλήρους συνεργασίας με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα της
αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Συμβουλίου 85/385/ΕΟΚ(24); Επιπλέον, συμφωνεί η
Επιτροπή ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής και του αρχιτεκτονικού

(23) Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 (ΕΕ L 152 της 13.7.1967,
σελ. 15).

(24) ΕΕ L 223 της 21.8.1985, σελ. 26
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επαγγέλματος, όσον αφορά τόσο το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ(25) όσο και την
έναρξη ισχύος της προταθείσας οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, κυρίως όμως όσον αφορά τον μηχανισμό
παροχής συμβουλών που προτείνεται στην οδηγία;

Απάντηση

Η Επιτροπή κατέβαλλε –και καταβάλλει– κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την πλήρη συνεργασία με τη
συμβουλευτική επιτροπή εκπαίδευσης και κατάρτισης (ACETA) στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Αναμένει επί του
παρόντος απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό εκπροσώπων από τα δέκα νέα κράτη μέλη, γεγονός που θα
επιτρέψει, ενδεχομένως, τη σύγκλιση περαιτέρω συνεδριάσεων της ACETA.

Η Επιτροπή θα εργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και με τον κλάδο των αρχιτεκτόνων για να διασφαλίσει την ομαλή
μετάβαση στον συμβουλευτικό μηχανισμό που έχει από την προτεινόμενη οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα.
Είναι πεπεισμένη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και
θα μπορεί να συμβουλεύει την Επιτροπή για οιοδήποτε θέμα προκύψει σε σχέση με τα επίσημα επαγγελματικά
προσόντα των αρχιτεκτόνων. Γενικά, η Επιτροπή πιστεύει ότι ο νέος συμβουλευτικός μηχανισμός θα ανταποκρίνεται
περισσότερο στις εξελίξεις από το σημερινό σύστημα, που βασίζεται σε μάλλον μη ευέλικτες διαδικασίες.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 83 του κ. Crowley (H-0200/05)

Θέμα: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Μπορεί η Επιτροπή να ενημερώσει το Σώμα σε τί αναλύσεις και συγκρίσεις έχει προβεί σχετικά με τη χορήγηση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από την οικεία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για Τεχνολογίες Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών;

Εάν η απάντηση είναι καταφατική, βρήκε η Επιτροπή κάποιες ενδείξεις ότι η απουσία τέτοιων διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας περιορίζει σοβαρά την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο στους κόλπους των ΜΜΕ;

Απάντηση

Η ανάλυση και οι μελέτες της Επιτροπής, που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση στην πρόταση της Επιτροπής(26),
έλαβαν υπόψη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχει χορηγήσει η ευρωπαϊκή υπηρεσία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
καθώς και αυτά που έχουν χορηγήσει οι εθνικές υπηρεσίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των κρατών μελών της ΕΕ.

Μελέτη που διεξήχθη στο πλαίσιο της ανάλυσης της Επιτροπής και λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στις Ηνωμένες
Πολιτείες διαπίστωσε ότι «η δυνατότητα κατοχύρωσης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές βοήθησε την ανάπτυξη των βιομηχανιών που σχετίζονται με τα προγράμματα των
υπολογιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα την ανάπτυξη των ΜΜΕ και των ανεξάρτητων παραγωγών
λογισμικού σε εταιρείες μεγάλου μεγέθους».

Η μελέτη επίσης συμπέρανε ότι στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς –αν και είναι ακόμη σχετικά μικρή– η χρήση από
τους ανεξάρτητους παραγωγούς λογισμικού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης
ή τη χορήγηση αδειών. Οι συντάκτες της μελέτης θεωρούν ότι η εναρμόνιση βάσει του status quo δεν θα είχε καμία
άλλη συνέπεια εκτός από το ότι οι ΜΜΕ και οι ανεξάρτητοι παραγωγοί λογισμικού θα είναι λιγότερο πιθανό να
θεωρούν τις εφευρέσεις που σχετίζονται με προγράμματα υπολογιστών μη κατοχυρώσιμες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να διασαφηνίσει τους νομικούς κανόνες για τη δυνατότητα κατοχύρωσης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις εφευρέσεις που σχετίζονται με το λογισμικό. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα προγράμματα
υπολογιστών ή άλλο λογισμικό αυτό καθαυτό. Σημαίνει εφευρέσεις που θα έχουν κάποια τεχνική συμβολή και που
είναι αληθινά πρωτότυπες.

Τέτοιου είδους εφευρέσεις υπάρχουν σε αρκετά καθημερινά καταναλωτικά αγαθά, όπως τα αυτοκίνητα, τα κινητά
τηλέφωνα και οι οικιακές συσκευές. Η πρόθεση της Επιτροπής κατά την κατάρτιση της πρότασή της ήταν να αποφύγει
την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του καθαρού λογισμικού και να διαφοροποιήσει την ΕΕ από τις ΗΠΑ.

(25) ΕΕ L 223 της 21.8.1985, σελ. 15
(26) COM (2002) 92 τελικό
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Τίποτα που δεν είναι κατοχυρώσιμο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σήμερα δεν πρόκειται να γίνει με την οδηγία, και ο
αντίκτυπός της στην καινοτομία και στον ανταγωνισμό, καθώς και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα παρακολουθείται
ούτως ή άλλως από την Επιτροπή (σχέδιο άρθρου 7).

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, όπως δηλώθηκε νωρίτερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
η δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που σχετίζονται με το λογισμικό συνέβαλε
στην ανάπτυξη των ΜΜΕ και των ανεξάρτητων παραγωγών. Οι εξαιρέσεις τεχνολογικών τομέων από τη δυνατότητα
κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ανεπιθύμητες από πλευράς πολιτικής.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 84 του κ. Ó Neachtain (H-0202/05)

Θέμα: Μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Μπορεί να μας ενημερώσει η Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που θέτει τώρα σε εφαρμογή ή που προτίθεται
να εφαρμόσει στο εγγύς μέλλον με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη; Μπορεί η Επιτροπή
να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό υπάρχει συντονισμός των μέτρων με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών;

Απάντηση

Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για μια σειρά μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, πέρα από εκείνα
που έχουν ήδη ληφθεί τα τελευταία χρόνια.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για ένα κεντρικό σύστημα (ARGUS) που θα συνδέει όλα τα υπάρχοντα εξειδικευμένα
συστήματα ταχείας προειδοποίησης σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας. Θα παράσχει
ένα νέο κεντρικό σημείο εισόδου για όλους τους συναγερμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται
από τρομοκρατικές πράξεις, ενώ θα σέβεται παράλληλα τα ειδικά χαρακτηριστικά, την ικανότητα και την
εμπειρογνωμοσύνη των μεμονωμένων και εξειδικευμένων συστημάτων προειδοποίησης που θα συνεχίσουν να
διεξάγουν τις σημερινές λειτουργίες τους. Αναφορικά με το ARGUS, η Επιτροπή προετοιμάζεται επί του παρόντος
να συστήσει ένα κομβικό κέντρο κρίσεων της Επιτροπής που θα συγκεντρώνει, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
εκπροσώπους των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής. Το κέντρο αυτό θα συντονίζει τις προσπάθειες για να
αξιολογηθούν οι βέλτιστες εφικτές επιλογές δράσης και να αποφασιστούν τα κατάλληλα μέτρα ανταπόκρισης.
Έχουν ξεκινήσει εργασίες για την προετοιμασία απόφασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία και υλοποίηση ενός δικτύου κρίσιμων υποδομών πληροφόρησης και
προειδοποίησης, ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα βοηθά τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους ιδιοκτήτες
και τους φορείς εκμετάλλευσης των κρίσιμων υποδομών να ανταλλάξουν πληροφορίες για κοινές απειλές, αδυναμίες
και κατάλληλα μέτρα και στρατηγικές για τον μετριασμό του κινδύνου υπέρ της προστασίας των κρίσιμων υποδομών.
Οι εργασίες για την προετοιμασία απόφασης του Συμβουλίου είναι σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα στοιχείο ενός
ευρύτερου προγράμματος για την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Η Επιτροπή προετοιμάζει τώρα το έδαφος (εκτίμηση επιπτώσεων) για τη δημιουργία ενός συστήματος ταχείας
προειδοποίησης σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων κρατών μελών να
είναι σε επαφή μεταξύ τους σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ενός δικτύου επιβολής του νόμου. Αυτό θα
προταθεί για απόφαση από το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει ανακοίνωση για τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση για την τρομοκρατία πριν
το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους, και αυτή θα είναι η συμβολή της στην επεξεργασία από το Συμβούλιο
μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το θέμα αυτό μέχρι το τέλος του 2005.

Η Επιτροπή θα καταθέσει επίσης ανακοίνωση για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας στα εκρηκτικά, στον
εξοπλισμό κατασκευής βομβών και στα πυροβόλα όπλα.

Ανακοίνωση για τους πτέραρχους ασφαλείας στο πλαίσιο νομοθετικής δέσμης για την ασφάλεια των πτήσεων
αναμένεται επίσης φέτος. Παράλληλα εκπονείται σχέδιο νομικής πράξης που θα θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη
χρήση των αξιωματικών ασφάλειας πτήσεων (Πτέραρχοι ασφαλείας) στην ΕΕ. Ο κύριος στόχος αυτής της νομικής
πράξης είναι η θέσπιση και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προληφθούν
πράξεις παράνομης επέμβασης κατά της πολιτικής αεροπορίας μέσω της καθιέρωσης των αξιωματικών ασφάλειας
πτήσεων. Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν πρόσθετα ή εναλλακτικά μέτρα ασφάλειας, αν το
επιθυμούν. Τα κράτη που δεν επιθυμούν να αναπτύξουν αξιωματικούς ασφάλειας πτήσεων πρέπει να είναι σε θέση
να αντιμετωπίσουν μια συγκεκριμένη απειλή με εναλλακτικά μέτρα ασφαλείας.
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Μια εναρμονισμένη κοινοτική θέση για τους αξιωματικούς ασφάλειας των πτήσεων είναι σημαντική υπό το πρίσμα
του αντίκτυπου που έχουν τέτοιου είδους μέτρα στην ασφάλεια της αεροπορίας στην εμπιστοσύνη στον κλάδο των
μεταφορών. Η κοινοτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει αυτό το κρίσιμο ζήτημα ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή
πρότυπα και έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συστάσεις και από το έργο του Διεθνούς Οργανισμού
Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Οι ρυθμίσεις αυτές δεν ακυρώνουν την υποχρέωση που επιβάλλει ο ΔΟΠΑ στα
κράτη να εξετάζουν το αίτημα ενός άλλου κράτους να επιτρέψει στους πτέραρχους ασφαλείας του να επιβιβαστούν
σε αεροσκάφος του αιτούντος κράτους.

Η Επιτροπή ενσωματώνει τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ με τις τρίτες χώρες.
Πολλές χώρες χρειάζονται βοήθεια για να δημιουργήσουν τις βασικές ικανότητες για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. Τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο συμβάσεων, ψηφισμάτων και μέσων που θέτουν
τις διεθνείς νόρμες για τη δράση κατά της τρομοκρατίας. Τα προγράμματα βοήθειας της Επιτροπής στηρίζουν,
μεταξύ άλλων, αυτούς τους στόχους του ΟΗΕ. Τα προγράμματά μας οικοδομούν κυβερνητικές ικανότητες και
εξαπλώνουν το κράτος του δικαίου παγκοσμίως σε 80 περίπου χώρες. Συντονιζόμαστε με τους διάφορους διεθνείς
δωρητές και παράγοντες στον τομέα, ώστε να αποφύγουμε τον ανώφελο διπλασιασμό της προσπάθειας. Η
αναπτυξιακή βοήθεια είναι επίσης ένας τρόπος για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αρωγής της
τρομοκρατίας, με τη διάβρωση της βάσης στήριξης των τρομοκρατικών δικτύων, μέσω της επικέντρωσης στη μείωση
της φτώχειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της προώθησης των συμμετοχικών διαδικασιών ανάπτυξης.

Σε συνέχεια του προγράμματος της Χάγης και, επιπλέον, των πρόσφατων συζητήσεων στο Συμβούλιο της ΕΕ, η
Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει πριν το τέλος του 2005 πρόταση απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου που θα
εξασφαλίζει επαρκείς διασφαλίσεις για τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της αστυνομικής
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η πρόταση αυτή για την προστασία των δεδομένων στον λεγόμενο
τρίτο πυλώνα θα επιτύχει ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων διερευνητικών εργαλείων επιβολής του νόμου στον
αγώνα κατά των σοβαρών εγκλημάτων, αφενός, και της απαραίτητης προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών
της ΕΕ, αφετέρου.

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση αρχής για την ίση πρόσβαση
σε πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου. Η πρόταση αυτή πρέπει να παρουσιάζει μια καινοτόμα νομική
έννοια, όπως απαιτείται από το πρόγραμμα της Χάγης, για την επιτάχυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ
των αρχών επιβολής νόμου των κρατών μελών. Αυτή η νομική έννοια πρέπει να θεσπίσει δικαίωμα ίσης πρόσβασης
στις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του άλλο κράτος μέλος. Η έννοια αυτή περιγράφηκε ήδη στην ανακοίνωση
για την ενίσχυση της πρόσβασης στις πληροφορίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου(27). Το δικαίωμα της ίσης
πρόσβασης σημαίνει ότι οι όροι υπό τους οποίους μια αρχή επιβολής νόμου ενός δεδομένου κράτους μέλους μπορεί
να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες πρέπει να είναι οι ίδιοι με εκείνους υπό τους οποίους ένας συνάδελφος
άλλου κράτους μέλους μπορεί να έχει πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στα εσωτερικά σύνορα και την τροποποίηση της
Σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στα εσωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολυμερή μέσα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, ο συντονισμός και
η επιχειρησιακή συνεργασία. Η παρούσα απόφαση πρέπει να στοχεύει στην τυποποίηση, την απλοποίηση και την
επιτάχυνση των διαδικασιών, να τονίζει τις επιχειρησιακές πτυχές βάσει των κοινών στρατηγικών μελημάτων και να
αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ανάπτυξης των ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Αν λάβουμε υπόψη τις πολύ μεγάλες δυνατότητες των εγκληματολογικών στοιχείων στην καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η Επιτροπή εργάζεται για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
για την αμοιβαία διαβούλευση των βάσεων δεδομένων του DNA. Η ιδέα στην οποία βασίζεται η πρόταση αυτή
είναι να επιτρέψει στους αξιωματικούς της αστυνομίας να συγκρίνουν το DNA που εξάγεται από τις κηλίδες που
συλλέγονται σε μια σκηνή εγκλήματος με το DNA που περιέχεται στη βάση δεδομένων ενός άλλου κράτους μέλους
της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν και να επιταχυνθούν οι δυνατότητες ταυτοποίησης των δραστών σοβαρών
εγκληματικών πράξεων όπως τρομοκρατικών ενεργειών. Η πρόταση αυτή πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο πριν
το τέλος του έτους.

Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για πρόταση απόφασης πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των καταστάσεων
ονομάτων επιβατών για σκοπούς επιβολής του νόμου.

(27)
COM (2004)429 τελικό της 16ης Ιουνίου 2004
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Η δραστηριότητα της Επιτροπής για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Όπως αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη δήλωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(28) η μείωση
της πρόσβασης των τρομοκρατών στους χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς πόρους είναι ένα ζωτικό συστατικό
στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής(29) του Οκτωβρίου 2004
καθορίζει τις βασικές πτυχές της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτές είναι α) η βελτίωση
της ανταλλαγής των πληροφοριών και των δομών συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών / της επιβολής
των νόμων / των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών / του ιδιωτικού τομέα β) η ενίσχυση της διαφάνειας
συγκεκριμένα σε σχέση με τις μη κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις και γ) η βελτίωση της
ανιχνευσιμότητας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Σε συνέχεια και βάσει της ανακοίνωσης, ο συντονιστής
κατά της τρομοκρατίας και η Επιτροπή εκπόνησε ένα γενικό έγγραφο στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Δεκεμβρίου 2004. Το γενικό έγγραφο στρατηγικής της ΕΕ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
καθόρισαν τους βασικούς στόχους για το έργο της Επιτροπής στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας:

Να προταθεί σε επίπεδο ΕΕ η εφαρμογή των διεθνών προτύπων (δηλαδή τα πρότυπα που ενέκρινε η ομάδα διεθνούς
χρηματοοικονομικής δράσης η οποία συστήθηκε από τη G7 το 1989 για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εκμετάλλευση του μη
κερδοσκοπικού και φιλανθρωπικού τομέα από τους χρηματοδότες της τρομοκρατίας. Εν είδει παραδείγματος
εξετάζουμε τη δυνατότητα ενός ευρωπαϊκού καταστατικού των ενώσεων που θα περιελάμβανε υψηλά επίπεδα
διαφάνειας και λογοδοσίας.

Εξετάζουμε πιθανά μέτρα για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου όσον αφορά τη δέσμευση των περιουσιακών
στοιχείων των τρομοκρατών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να δεσμεύουν τα περιουσιακά
στοιχεία συγκεκριμένων ατόμων αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διερευνά τη
δυνατότητα για νομοθεσία του τρίτου πυλώνα α) η οποία θα εφαρμόζει μέτρα δέσμευσης στην περίπτωση των
«εσωτερικών» τρομοκρατών, β) θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της «προληπτικής» δέσμευσης στα κράτη μέλη και γ)
θα θεσπίζει ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα για την απομάκρυνση των ατόμων από τον κατάλογο της ΕΕ υπό τις
κατάλληλες περιστάσεις.

Μαζί με την Europol εξετάζουμε ορισμένες βελτιώσεις στην ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να διευκολυνθεί
η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου/υπηρεσιών πληροφοριών και του ιδιωτικού
τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες στον ιδιωτικό τομέα σε
πραγματικό χρόνο. Μια έκθεση θα εκπονηθεί μέχρι το τέλος του 2005.

Εφόσον η ταυτοποίηση των πελατών είναι βασικό στοιχείο στο έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων για την πρόληψη
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
εξετάζουμε τρόπους για να δώσουμε στα πιστωτικά ιδρύματα πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων αρχειοθέτησης
εικόνων που περιέχουν δείγματα των εγγράφων αναγνώρισης από όλο τον κόσμο.

Η Επιτροπή επιχειρεί αξιολόγηση της ανταλλαγής εθνικών πληροφοριών και των δομών συντονισμού μεταξύ των
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, της κοινότητας των πληροφοριών, των μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
και άλλων κυβερνητικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα. Η Επιτροπή έχει στείλει ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη
μέλη και θα χρησιμοποιήσει τις απαντήσεις για να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές. Υπό το πρίσμα αυτών των
εργασιών, η Επιτροπή θα προετοιμάσει έκθεση για τις πιθανές βελτιώσεις στις δομές συντονισμού.

Αρκετά από τα προτεινόμενα νομοθετικά μέτρα θα αναφερθούν επίσης σε αυτό το πλαίσιο, ήτοι:

Το 2002 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την εναρμόνιση των συνοριακών ελέγχων για τις μεταφορές
χρημάτων. Αυτή απαιτεί ότι κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταφέρει ποσό
ύψους 10 000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά ή σε αντίστοιχους τίτλους πρέπει να δηλώνει το γεγονός αυτό στις
αρμόδιες αρχές.

Η πρόταση εγκρίθηκε από το Οικονομικό και Χρηματοοικονομικό Συμβούλιο ως κοινή θέση τον Φεβρουάριο του
2005 και βρίσκεται τώρα στη δεύτερη ανάγνωσή της.

(28) Βρυξέλλες 29 Μαρτίου 2004 7906/04
(29) COM (2004) 700 τελικό
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Η Επιτροπή εργάζεται, συνεπώς, για τα σχέδια μέτρων σχετικά με την εφαρμογή άλλων προτύπων της ομάδας
διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης, που θα διασφαλίζουν ότι κατάλληλες πληροφορίες ταυτοποίησης θα
συνοδεύουν τις ηλεκτρονικές μεταφορές και σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε εναλλακτικά συστήματα εμβασμάτων.

Συντονισμός με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών

Ως θέμα γενικής πρακτικής, οι δράσεις που έχουν αναλάβει η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μέρος του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την καταπολέμηση των τρομοκρατικών επιθέσεων, βάσει των προτεραιοτήτων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στις 25 Μαρτίου 2004, το οποίο αναθέτει ειδικούς στόχους στους διαφόρους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
συντονισμός με τα κράτη μέλη θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του Συμβουλίου και όσον αφορά τα κοινοτικά μέτρα σε
διάφορες συνεδριάσεις συντονισμού και διαβούλευσης που έχει διοργανώσει η Επιτροπή.

Επίσης, το εσωτερικό δίκτυο κρίσιμων δομών προειδοποίησης και το δίκτυο για την επιβολή του δικαίου θα
συντονιστούν εντατικά με τα κράτη μέλη. Πράγματι, η επιτυχία τους εξαρτάται από τον συντονισμό αυτό. Το ίδιο
ισχύει για το δίκτυο που συγκεντρώνει τις μονάδες διάθεσης βομβών όλων των κρατών μελών, που θα επέτρεπε στα
κράτη να διδαχθούν το ένα από τις βέλτιστες πρακτικές του άλλου όσον αφορά τις στρατηγικές ανταπόκρισης στα
εκρηκτικά, στα πυροβόλα όπλα ή σε καταστάσεις που σχετίζονται με βόμβες. Θα χρησιμεύσει ως ένα σημαντικό
φόρουμ στο οποίο οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη μπορούν να τηρούν ο ένας τον άλλο ενήμερο για τους
νέους κινδύνους και τις απειλές (πιθανές και αληθινές) καθώς και για τεχνικές για την εξουδετέρωσή τους. Η
ανακοίνωση για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας των εκρηκτικών, του εξοπλισμού κατασκευής βομβών και
των πυροβόλων όπλων μπορεί να περιέχει πρόταση που θα κάνει συγκεκριμένες συστάσεις στα κράτη μέλη καθώς
και προτάσεις για τη δημιουργία άλλων δικτύων όπως, λόγου χάρη, ενός εγκληματολογικού δικτύου, που θα
μπορούσε να είναι το σημείο εκκίνησης μιας κοινής στρατηγικής για τις εγκληματολογικές και ερευνητικές τεχνικές.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 85 της κ. Segelström (H-0212/05)

Θέμα: Αξιολόγηση της ισχύουσας οδηγίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών ασχολείται αυτή τη στιγμή με την εξέταση της πρότασης
της Επιτροπής για νέα οδηγία σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Διερωτώμαι,
ως εκ τούτου, πότε η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει στο Κοινοβούλιο την αναμενόμενη αξιολόγηση της ισχύουσας
οδηγίας για το ίδιο θέμα.

Απάντηση

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προετοιμάσει αξιολόγηση για το πώς εφαρμόζεται η υφιστάμενη οδηγία για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συγκεκριμένα όσον αφορά τα νομικά επαγγέλματα, εξαιτίας
της σημαντικής καθυστέρησης που παρουσιάζουν ορισμένα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας.

Η Επιτροπή σκοπεύει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση πριν τον Ιούνιο του 2006, δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια μετά
την προθεσμία εφαρμογής της υπάρχουσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί στις σχετικές πληροφορίες
που έχουμε στη διάθεσή μας αυτήν τη στιγμή.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας και λαμβάνει τα απαραίτητα
μέτρα στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ για να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη.

Καθώς οι εργασίες για τη νέα οδηγία συνεχίζονται, η Επιτροπή θα διασφαλίσει φυσικά ότι οποιαδήποτε πρακτική
εμπειρία μαζί με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δεύτερης οδηγίας θα είναι διαθέσιμα και θα ληφθούν υπόψη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 86 του κ. Moraes (H-0215/05)

Θέμα: Εμπόριο ναρκωτικών στη διευρυμένη Ευρώπη

Ποιες έρευνες έχει διεξαγάγει η Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις της τελευταίας διεύρυνσης της ΕΕ και της
σχεδιαζόμενης επόμενης διεύρυνσης στο εμπόριο ναρκωτικών;
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Ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής στην πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών,(30) από την οποία προκύπτει
ότι μετά την τελευταία διεύρυνση της ΕΕ έχει αυξηθεί ο όγκος των ναρκωτικών που εισάγονται παρανόμως στην
ΕΕ;

Απάντηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει το Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης για τα ναρκωτικά και την
τοξικομανία στη Λισαβόνα, και η Europol στη Χάγη, η κατάσταση με το εμπόριο ναρκωτικών έχει παραμείνει σχετικά
σταθερή. Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη καθώς και τις υποψήφιες χώρες, η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται
πολύ στενά με αυτές τις χώρες για να ενισχύσει την ικανότητά τους να επιβάλουν τον νόμο κατά του λαθρεμπορίου
ναρκωτικών στο πλαίσιο διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων. Η βοήθεια αυτή επικεντρώνεται, συγκεκριμένα, στην
ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών. Ειδική
κατάρτιση παρέχεται επίσης για τον εντοπισμό των παράνομων εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
συνθετικών ναρκωτικών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 87 του κ. Speroni (H-0220/05)

Θέμα: Η Alitalia προβαίνει σε διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους;

Σε ορισμένες πτήσεις προς και από συγκεκριμένες χώρες, η εταιρία Alitalia προσφέρει στους επιβάτες της
διακεκριμένης θέσεως (Business class) γεύματα που δεν περιέχουν χοίρειο κρέας όπως διευκρινίζεται σε συνημμένο
φύλλο και αυτό παρά το γεγονός ότι είναι δυνατόν να ζητηθεί εκ των προτέρων μία συγκεκριμένη μορφή γεύματος
(για χορτοφάγους, για μουσουλμάνους, διαιτολόγιο kosher, διαιτολόγιο με βάση τα ψάρια) που να μην περιέχει
τέτοιο κρέας.

Πρέπει να υποθέσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδιαφερόμενες χώρες, ότι η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι τηρούνται κάποιες οδηγίες διατροφής που πηγάζουν από θρησκευτικoύς κανόνες τους οποίους τηρούν
αρκετοί επιβάτες. Εντούτοις, ο σεβασμός αυτός δεν φαίνεται να τηρείται έναντι των καθολικής θρησκείας επιβατών
στους οποίους προσφέρονται την Παρασκευή της Σαρακοστής γεύματα με βάση το κρέας σε αντίθεση με τους
κανόνες της δικής τους θρησκείας.

Θα έπρεπε τα ανωτέρω να θεωρηθούν ως μία μορφή διακρίσεως για θρησκευτικούς λόγους;

Απάντηση

Η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή για τις διαιτολογικές συνήθειες των επιβατών της Alitalia δεν εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Η Επιτροπή δεν έχει, ως εκ τούτου, την αρμοδιότητα να δράσει σε αυτό
το θέμα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 88 της κ. Figueiredo (H-0222/05)

Θέμα: Αύξηση των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προελεύσεως Κίνας
και ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης

Mε την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, κατόπιν της
λήξης ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 2005, της Συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης
και της προσχώρησης της Κίνας, από τον Δεκέμβριο του 2001, στον ΠΟΕ, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση
του τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης βαίνει επιδεινούμενη. Η εξέλιξη του αριθμού των αιτήσεων
αδειών μεταφράζει το μέγεθος της αύξησης των εισαγωγών προελεύσεως Κίνας που, αν σταθεροποιηθούν, θα έχουν
καταστροφικές συνέπειες στον τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης.

Ως προς το ανωτέρω, ποιες οι εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αύξηση των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ειδών ένδυσης από την Κίνα; Είναι διατεθειμένη να ενεργοποιήσει αμέσως την ειδική ρήτρα διασφάλισης,
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του κανονισμού (ΕΚ) 138/2003(31) ώστε να απαμβλύνει ή να
αποσοβήσει τις διαταραχές της αγοράς;

(30) Έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου Ναρκωτικών που δημοσιεύτηκε στα Ηνωμένα Έθνη την 1.3.2005
(31) ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σελ. 1

89Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL14-04-2005



Απάντηση

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου στις 15 Μαρτίου ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου του Κοινοβουλίου, είναι
σημαντικό οι αποφάσεις για την προσφυγή σε πιθανή ρήτρα διασφάλισης κατά της Κίνας να βασίζονται σε
αναμφισβήτητα γεγονότα που τεκμηριώνουν τη διαταραχή της αγοράς και όχι το επίπεδο των αδειών εισαγωγής
που έχουν χορηγηθεί. Θα καταστεί, επομένως, αναγκαίο να εξετάσουμε αν τα αληθινά μεγέθη των εισαγωγών στη
διάρκεια των πρώτων μηνών του έτους στηρίζουν τις κατηγορίες για πραγματική διαταραχή της αγοράς, δεδομένων
των πολιτικών επιπτώσεων της έγκρισης μέτρων διασφάλισης εναντίον μιας χώρας τόσο σημαντικής όσο η Κίνα.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν να δώσουν το μέγιστο πεδίο για την πρόληψη
της διαταραχής της αγοράς. Μέτρα διασφάλισης πρέπει να ληφθούν μόνο ως έσχατη λύση. Οποιεσδήποτε συνέπειες
πλεονάσματος από πιθανά αντίμετρα ή αντίποινα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στις διμερείς εμπορικές σχέσεις,
δεδομένης της σπουδαιότητας του εμπορίου μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 89 του κ. Sonik (H-0224/05)

Θέμα: Αλλαγές στο σύστημα των θεσμικών οργάνων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Είναι σημαντικό για τις εταιρίες που αναζητούν ειδικές πληροφορίες να μπορούν να συμβουλεύονται στη γλώσσα
τους τις αγγελίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η ακύρωση αυτής της δυνατότητας θα συνεπάγονταν παράβαση της
αρχής της διαφάνειας και του δικαίου να λαμβάνονται οι πληροφορίες στη γλώσσα του αιτούντος και θα έβλαπτε
τα συμφέροντα των κρατών μελών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αληθεύει
ότι η Επιτροπή προτίθεται να τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, για τη θέσπιση των
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του
Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με σκοπό
να δημοσιεύονται οι μειοδοτικοί ή πλειοδοτικοί διαγωνισμοί αποκλειστικά στην πρωτότυπη γλώσσα και να περιέχουν
μόνο σύντομη περίληψη στις υπόλοιπες γλώσσες;

Απάντηση

Η Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2004 πρόταση(32) για την αναθεώρηση των κανονισμών εφαρμογής του
Δημοσιονομικού Κανονισμού(33). Η πρόταση αυτή, που υπόκειται επί του παρόντος σε διαβούλευση μεταξύ των
θεσμικών οργάνων πριν την τελική της έγκριση από το Σώμα των Επιτρόπων, δεν περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά
με τις γλωσσικές διευθετήσεις των εγγράφων που σχετίζονται με την ανάθεση των δημοσίων έργων, και ειδικότερα
με τη δημοσίευση των αγγελιών για τις συμβάσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον
καθορισμό των αρμοδιοτήτων που διατίθενται στους υποψήφιους και τους υποβάλλοντες προσφορά.

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι:

Το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση και σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας ομόφωνα τον δημοσιονομικό
κανονισμό στις 25 Ιουνίου 2002(34), ζήτησε ότι «όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν τα όργανα
των Κοινοτήτων για ίδιο λογαριασμό, πρέπει να προβλεφθεί ότι εφαρμόζονται οι κανόνες που περιέχονται στις
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εγκρίνοντας την οδηγία 2004/18/ΕΚ για τον συντονισμό των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αποφάσισαν ότι «οι προκηρύξεις διαγωνισμού
δημοσιεύονται αναλυτικά σε μία επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία επιλέγει η αναθέτουσα αρχή· αυθεντικό
θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην αρχική αυτή γλώσσα. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων
κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες».

(32) SEC (2004)1310
(33) Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της 23/12/2004 στην ΕΕ L 357 31/12/2002.
(34) Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 στην ΕΕ 248 16/09/2002 –

αιτιολογική σκέψη (24)
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Η Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει ακόμη κάποια θέση σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμοστούν
οι διαδικασίες που θεσπίζονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα το κάνει στο
πλαίσιο της τρέχουσας τριετούς αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού(35).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 90 του κ. Díaz de Mera García Consuegra (H-0233/05)

Θέμα: Μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης

Φαίνεται ότι η ιδέα μεταφοράς ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών απομακρύνεται όλο και περισσότερο από
τις επιθυμίες των παραγωγών χωρών. Το Κοινοβούλιο άρχισε να προωθεί μια εναλλακτική ιδέα που συνίσταται στην
υιοθέτηση ενός συστήματος επαναγοράς ποσοστώσεων. Προσωπικά, πιστεύω ότι η υιοθέτηση του συγκεκριμένου
συστήματος θα έπρεπε να εξαρτάται από μια έκθεση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης σε καθένα από τα κράτη
μέλη ξεχωριστά, και ότι οι παραγωγοί πρέπει, με οποιοδήποτε τρόπο, να ανταμειφθούν επαρκώς για τις απώλειες
που πρόκειται να υποστούν ύστερα από την εξαφάνιση των λιγότερο ανταγωνιστικών βιομηχανιών.

Έχει ήδη μελετήσει η Επιτροπή εναλλακτικά συστήματα σε αυτό που πρότεινε κατά την Ανακοίνωση του καλοκαιριού
του 2004; Πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει επαρκές δημοσιονομικό περιθώριο για να αντιμετωπίσει
τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης, στο πλαίσιο των σημερινών διαπραγματεύσεων για την επόμενη περίοδο
δημοσιονομικού προγραμματισμού;

Απάντηση

Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει αναλύσεις των επιπτώσεων που δίνουν σαφείς απαντήσεις στις βασικές ερωτήσεις
των προτάσεων μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών επιπτώσεων, και δεν είναι πεπεισμένη
ότι η πραγματοποίηση περισσότερων μελετών θα παράσχει τώρα περισσότερα στοιχεία που δεν είναι ήδη γνωστά.

Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τις διάφορες αντιδράσεις και ειδικότερα την αντίδραση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και θα τις λάβει υπόψη στην επίσημη μεταρρυθμιστική πρότασή της.

Εν πάση περιπτώσει, η συνολική μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης πρέπει σίγουρα να γίνει στα όρια της
δημοσιονομικής ουδετερότητας του ΕΓΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 91 του κ. López-Istúriz White (H-0236/05)

Θέμα: Αναγνώριση της δραστηριότητας στον αλιευτικό τομέα

Το έργο των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και της ναυσιπλοΐας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερη
κοινωνική αναγνώριση.

Λόγω της σχέσης μου με τις Βαλεαρίδες Νήσους θα ήθελα να τονίσω το έργο που φέρουν σε πέρας οι αλιείς της
Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι αυτοί συνέβαλαν στον καθαρισμό των υδάτων με μεγάλη
αυταπάρνηση θέτοντας στην υπηρεσία του Δήμου τα σκάφη και το χρόνο τους. Χάρη σ' αυτούς, δεν θα ρυπάνει τις
παραλίες ένας μέσος όγκος 250 τόνων απορριμμάτων.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού τουριστών που επισκέπτονται αυτά τα νησιά, οι αλιείς της περιοχής θέλουν να
καθιερώσουν το λεγόμενο «αλιευτικό τουρισμό» για να δείξουν στους επισκέπτες σε τι συνίσταται η δουλειά στη
θάλασσα. Μια νέα μορφή τουρισμού που υπάρχει ήδη σε άλλα κράτη μέλη, όπως στην Ιταλία, και η οποία επιτρέπει
στους αλιείς να καταστήσουν πιο γνωστή τη δουλειά τους και ταυτόχρονα να έχουν κάποιους πόρους που τους
επιτρέπουν να μην κερδίζουν το ψωμί τους αποκλειστικά και μόνο από τις επίπονες αλιευτικές εργασίες.

Δυστυχώς, οι δραστηριότητες αυτές είναι άγνωστες για το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας. Γι' αυτό, θα θέλαμε
να ξέρουμε ποια γνώμη έχει η Επιτροπή γι αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, αφού κατά τη γνώμη μας συμβάλλουν
στη βελτίωση της εικόνας του τομέα, καθιστώντας γνωστό το έργο των αλιέων και επιτυγχάνοντας με τον τρόπο
αυτό την αναγνώριση από άλλα τμήματα της κοινωνίας. Τέλος, θα θέλαμε να ξέρουμε εάν η Επιτροπή έχει περιλάβει
σχετικά σχέδια σε κάποιο πρόγραμμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

(35) όπως προβλέπεται στο άρθρο 184
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Απάντηση

Η Επιτροπή συμμερίζεται το αίσθημα του αξιότιμου βουλευτή όσον αφορά το έργο της αλιευτικής κοινότητας της
Πάλμα ντε Μαγιόρκα στον καθαρισμό των υδάτων για καθαρά αλτρουιστικούς λόγους θέτοντας τους εαυτούς και
τα σκάφη τους στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάλμα ντε Μαγιόρκα για την εκτέλεση αυτών των
καθηκόντων.

Στη διάρκεια της παρούσας περιόδου προγραμματισμού (2000-2006) δεν περιλαμβάνονται έργα που στοχεύουν
στη βελτίωση της εικόνας του τομέα και στην ενίσχυση της αναγνώρισης της αλιευτικής κοινότητας μεταξύ των
άλλων τμημάτων του πληθυσμού.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για έναν κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την περίοδο (2007-2013), προτείνονται μέτρα όπως η διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων μέσω της προαγωγής πολλαπλών θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους που απασχολούνται ενεργά
στον αλιευτικό τομέα, η δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας εκτός του αλιευτικού τομέα (τουρισμός) ή η
προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος για τη διατήρηση της ελκυστικότητας και τη διαφύλαξη της φυσικής
κληρονομιάς.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 92 του κ. Kuźmiuk (H-0239/05)

Θέμα: Ερμηνεία του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας για τα μέλη της ΟΝΕ και τους νέους
υποψηφίους

Η μέχρι σήμερα θέση της Επιτροπής συνίσταται στο να ζητείται από τους νέους υποψηφίους στην ΟΝΕ,
περιλαμβανομένης της Πολωνίας, να πληρούν απολύτως τις απαιτήσεις για έλλειμμα του προϋπολογισμού κάτω
του 3% του ΑΕΠ και δημόσια έλλειμμα κάτω του 60% του ΑΕΠ για τα δύο έτη πριν από την ένταξη στην ευρωζώνη.
Ο περιοριστικός χαρακτήρας της θέσης αυτής καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής εάν ληφθεί υπόψη ότι η Γερμανία και
η Γαλλία απέφυγαν την οιανδήποτε οικονομική ποινή μολονότι δεν πληρούν το κριτήριο του 3% του ΑΕΠ για
τέταρτο κατά σειράν έτος.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων είναι κατανοητό ότι θεωρώ ευπρόσδεκτη την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο
στις 22 Μαρτίου προβλέποντας κάποια ελαστικότητα όσον αφορά το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας.
Παραμένει ωστόσο αμφίβολο το κατά πόσον η παρούσα συμφωνία θα εφαρμοσθεί επίσης για την κατάσταση της
Γαλλίας και της Γερμανίας για το χρονικό διάστημα 2002-2004.

Θα μπορούσε ως εκ τούτου η Επιτροπή να εξηγήσει εάν η παράλειψη επιβολής κυρώσεων στις χώρες αυτές αποτελεί
συγκεκριμένο προηγούμενο του οποίου θα μπορούσαν να επωφεληθούν στο μέλλον άλλες χώρες της ευρωζώνης
που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με το μέγεθος του ελλείμματος του προϋπολογισμού τους και του
δημοσίου χρέους τους;

Απάντηση

Η Γερμανία και η Γαλλία σημείωσαν υπερβολικό έλλειμμα το 2003. Όταν, στη διάρκεια του εν λόγω έτους, έγινε
εμφανές ότι καμία από τις δύο χώρες δεν θα ήταν σε θέση να διορθώσει το έλλειμμά της μέχρι το 2004, η Επιτροπή
συνέστησε στο Συμβούλιο να μετακινηθεί στο επόμενο βήμα που προβλέπεται από τη διαδικασία του υπερβολικού
ελλείμματος, την ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 9, η οποία συνοδεύτηκε από παράταση της
προθεσμίας για τη διόρθωση του ελλείμματος ως το 2005. Το Συμβούλιο αρνήθηκε να προβεί σε αυτήν την κίνηση
και προτίμησε τα πολιτικά συμπεράσματα. Η επακόλουθη υπόθεση την οποία έφερε η Επιτροπή ενώπιον του
Δικαστηρίου δημιούργησε μια εξαιρετική και άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι διαδικασίες υπερβολικού
ελλείμματος για τη Γερμανία και τη Γαλλία δεν δημιουργούν, ως εκ τούτου, συγκεκριμένο προηγούμενο για τις
μελλοντικές εφαρμογές των διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2004 η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση, η οποία περιγράφει τη θέση της σχετικά με το πώς
θα διασφαλιστεί ικανοποιητική επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων στη Γερμανία και τη Γαλλία στο πλαίσιο
του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ). Εξήγησε ότι υπό το πρίσμα των μοναδικών περιστάσεων αυτής
της υπόθεσης –ειδικότερα του γεγονότος ότι, μέχρι να ακυρωθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από το
Δικαστήριο στις 13 Ιουλίου 2004, η Γερμανία και η Γαλλία δικαιούνταν να τα θεωρούν βάσιμα και να ενεργούν,
συνεπώς, σύμφωνα με την προθεσμία του 2005 – η αξιολόγηση των μέτρων τα οποία λαμβάνουν οι δύο χώρες για
τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να αναφέρεται ως η συναφής ημερομηνία. Η ανακοίνωση
υπογράμμισε τους κινδύνους για τα δημοσιονομικά σχέδια καθεμίας εκ των δύο χωρών και αναφέρθηκε ρητά στη
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δυνατότητα σύστασης προς το Συμβούλιο να λάβει περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του υπερβολικού
ελλείμματος, σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο στάδιο προκύψουν αποτυχίες στην εφαρμογή.

Τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, βάσει της τρέχουσας πληροφόρησης, η διόρθωση του υπερβολικού
ελλείμματος το 2005 παραμένει εφικτή, υπό τον όρο ότι θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα που εξετάζονται και πιθανώς
θα υιοθετηθούν και συμπληρωματικά μέτρα. Και για τις δύο χώρες, ενόψει της αβεβαιότητας που συνδέεται με το
αποτέλεσμα του 2005, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της δημοσιονομικής κατάστασης που παραμένει
ευαίσθητη. Τους ερχόμενους μήνες θα μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα του 2005.

Η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συναίνεσης για τη μεταρρύθμιση των κανόνων φορολογικής
πολιτικής της ΕΕ στην έκθεση «Βελτίωση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» του
Συμβουλίου ECOFIN που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν ένα κράτος μέλος δεν κατορθώσει να
συμμορφωθεί με τις συστάσεις που απευθύνονται σε αυτό στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος,
το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εφαρμόσει τις διαθέσιμες κυρώσεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 93 της κ. Salinas García (H-0243/05)

Θέμα: Aύξηση της ποσόστωσης εισαγωγών τομάτας από το Μαρόκο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε πρόσφατα την απόφασή της να αυξήσει σε 13.000 τόνους την ποσόστωση
εισαγωγών τομάτας από το Μαρόκο.

Θεωρεί η Επιτροπή ότι η διεύρυνση σε 25 αρκεί για να αιτιολογήσει την αύξηση αυτή; ´Όταν η Επιτροπή ελάμβανε
την απόφασή της, σκεφτόταν τις επιπτώσεις που θα είχε το μέτρο αυτό σε μεγάλες περιφέρειες παραγωγής τομάτας,
όπως είναι η Αλμέρια;

Δεν κρίνει η Επιτροπή ότι θα έπρεπε οι εισαγωγές από το Μαρόκο να κατανεμηθούν σε διαστήματα που να μη
συμπίπτουν χρονικώς με τις εποχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή τομάτας στην Ένωση; Σχεδιάζει μήπως η Επιτροπή
να εκπονήσει μελέτη για τις επιπτώσεις που θα έχει στις κοινοτικές περιοχές παραγωγής τομάτας η αύξηση της
ποσόστωσης εισαγωγών τομάτας από το Μαρόκο;

Απάντηση

Καταρχάς, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η θέσπιση το 2003 προτιμησιακής ποσόστωσης στις εισαγωγές
τομάτας από το Μαρόκο πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής, της αποκαλούμενης διαδικασίας
της Βαρκελώνης, που στοχεύει στη δημιουργία ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερου εμπορίου μέχρι το 2010.

Θα παραθέσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τις ερωτήσεις της αξιότιμης βουλευτού:

Η πρόσφατη απόφαση για την αύξηση των προτιμησιακών ποσοστώσεων της ΕΕ για τις εισαγωγές τομάτας από το
Μαρόκο κατά 13 000 τόνους ελήφθη ως άμεση συνέπεια της διεύρυνσης της ΕΕ, στο πλαίσιο της άσκησης σύμφωνα
με το άρθρο XXIV.6 των κανόνων της GATT. Το αναφερόμενο ποσό αντιστοιχεί στη μέση ροή εισαγωγών τομάτας
από το Μαρόκο στα νέα κράτη μέλη από το 2001 ως το 2003. Η αύξηση κατά 13 000 τόνους αυξάνει την αρχική
ποσόστωση της ΕΕ από 200 000 τόνους σε 213 000 τόνους, με άλλα λόγια 6,5% πάνω από το επίπεδο που
καθορίστηκε για την ΕΕ των 15.

Οι προτιμησιακές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο βασίζονται σε ένα σύστημα των μειωμένων τιμών εισόδου σε
συνδυασμό με τις μηνιαίες ποσοστώσεις που φτάνουν στο χαμηλότερο επίπεδό τους στο απόγειο της «εποχής της
ΕΕ». Αυτό αποτελεί εγγύηση για τους παραγωγούς της ΕΕ όσον αφορά τα σημεία πώλησης, όπως αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι οι εισαγωγές από το Μαρόκο έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 30% από το 1990/92 ως το 2002/04
(2% σε ετήσια βάση από το 1990), ενώ το εμπόριο εντός της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 62% στην ίδια περίοδο (3,8%
σε ετήσια βάση).

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση στην αγορά της τομάτας καθώς
και τη διαχείριση των προτιμησιακών ποσοστώσεων που αναφέρθηκαν. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν
χρειάζεται καμία ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων από αυτήν την άποψη.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 94 του κ. Belet (H-0249/05)

Θέμα: Προτιμησιακές δασμολογικές διατάξεις για τις εισαγωγές από τις περιοχές που έπληξε το
παλιρροιακό κύμα

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, οι χώρες της Ασίας που επλήγησαν από
το παλιρροιακό κύμα θα μπορούν να εξάγουν ατελώς τα (κλωστοϋφαντουργικά κυρίως) προϊόντα τους προς την
ΕΕ (με την επιφύλαξη της τήρησης των περιβαλλοντικών και εργασιακών κριτηρίων).

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή πότε προβλέπεται να τεθεί το αργότερο σε εφαρμογή το επονομαζόμενο ΣΓΠ +
(GSP-Plus), καθώς και το μερίδιο της αγοράς άνω του οποίου δεν θα ισχύει η ατέλεια για τις ενεχόμενες χώρες;

Είναι διατεθειμένο η Επιτροπή, αντί της (προσωρινής) ατέλειας, να εφαρμόσει προτιμησιακές δασμολογικές διατάξεις
για τις πληγείσες χώρες;

Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι, επιβραδύνοντας την καθιέρωση του ΣΓΠ+, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει
την ίδια την πολιτική της στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας υπέρ των ενεχομένων χωρών, εφαρμόζοντας μια
πολιτική η οποία συνίσταται στο να δίνει με το ένα χέρι και να παίρνει με το άλλο;

Απάντηση

Όπως ο αξιότιμος βουλευτής, η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο
δυνατό τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για να βοηθήσουν τις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι, ώστε να μην
μειωθεί η αξιοπιστία του πολιτικού μηνύματος της ΕΕ.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει την πρόταση κανονισμού που είχε παρουσιάσει
στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2004, προκειμένου οι εν λόγω χώρες να επωφεληθούν το συντομότερο δυνατόν
από το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ). Δέκα χώρες έχουν έκτοτε απορρίψει την πρόταση στη
σημερινή της μορφή, για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τη δράση που αποφάσισε να αναλάβει η ΕΕ για την
αρωγή των θυμάτων του τσουνάμι.

Η τρέχουσα κατάσταση τρομάζει την Επιτροπή, που, όπως και ο αξιότιμος βουλευτής, αισθάνεται ότι η αξιοπιστία
της ΕΕ έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα στα μάτια των χωρών που επλήγησαν από το τσουνάμι. Δέκα κράτη μέλη πιστεύουν
ότι η Ινδία πρέπει να καταβάλει τον πλήρη δασμό για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (με
άλλα λόγια, δασμό 12% αντί για 9,6%) και για αυτόν τον λόγο παρακωλύουν τη μεταρρύθμιση του ΣΓΠ, που
επηρεάζει δεκάδες χώρες, ιδίως την Ταϊλάνδη, την Ινδονησία, τις Μαλδίβες και τη Σρι Λάνκα.

Αυτή η υπονόμευση της αξιοπιστίας επηρεάζει ιδιαίτερα τη Σρι Λάνκα, που είναι δυνητικός δικαιούχος του νέου
ΣΓΠ+, του ειδικού συστήματος για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης. Μέχρι
να εγκριθεί το νέο ΣΓΠ, η Σρι Λάνκα δεν μπορεί να απολαύει την ατέλεια για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
και τα είδη ένδυσης, που αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο των εξαγωγών της.

Επιπλέον, το μερίδιο της κοινοτικής αγοράς άνω του οποίου οι χώρες δικαιούχοι δεν θα μπορούν να επωφεληθούν
από το ΣΓΠ για ορισμένα προϊόντα αυξήθηκε σε 15%. Σε σύγκριση με το ΣΓΠ που πρόκειται να αντικατασταθεί,
αυτό το νέο κριτήριο είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ευνοεί ακόμη περισσότερο τις χώρες δικαιούχους, ειδικά αυτές
που έχουν πληγεί από το τσουνάμι, για τις οποίες 3 δισ. ευρώ σε πρόσθετες εξαγωγές μπορούν να επωφεληθούν,
επομένως, από τις προτιμησιακές δασμολογικές διατάξεις.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή σκοπεύει να διερευνήσει την έγκριση συμβιβαστικής λύσης με τα κράτη μέλη τις επόμενες
λίγες εβδομάδες, προκειμένου να μην ξεφύγει πολύ από τον αρχικό στόχο της 1ης Απριλίου, που έγινε ομόφωνα
δεκτός επί της αρχής από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τέλος, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να χορηγήσει ατέλεια αποκλειστικά στις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι.
Μπορεί μόνο να παράσχει τέτοιου είδους εκχωρήσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το ΣΓΠ+, από το οποίο
θα επωφεληθεί η Σρι Λάνκα. Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θα είναι ασύμβατο με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου
που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ).

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 95 του κ. Reul (H-0250/05)

Θέμα: Προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ο ρόλος των Εθνικών και των Ευρωπαϊκών
Οργάνων συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θίγεται το θέμα του
ρόλου των υφιστάμενων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Οργάνων και της σύστασης Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ποια όργανα είναι ήδη αρμόδια για την προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια είναι τα ακριβή καθήκοντά τους και σε ποιο βαθμό θα προσέθετε κάτι η Υπηρεσία
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

Απάντηση

Ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται σε μια απόφαση των κρατών μελών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
του Δεκεμβρίου 2003 για την παράταση της εντολής του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τα φαινόμενα του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, προκειμένου να μεταφερθεί σε μια υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η Επιτροπή στηρίζει αυτό το σχέδιο. Θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την υπηρεσία στο τέλος Μαΐου 2005.

Πριν από αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση(36) στις 25 Οκτωβρίου 2005 στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης για τους σκοπούς μιας αξιολόγησης επιπτώσεων της υπηρεσίας. Η Επιτροπή αναφέρεται σε αυτήν
την ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι η υπηρεσία θα συμπλήρωνε το κοινοτικό σύστημα προστασίας και προαγωγής
των υπαρχόντων θεμελιωδών δικαιωμάτων, το οποίο χαρακτηρίζεται από διάφορα στοιχεία:

Δικαστική επισκόπηση από το Δικαστήριο, η οποία θα ενισχυθεί από την εξωτερική αναθεώρηση από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), όταν η Ένωση προσχωρήσει στην ΕΔΑΔ·

Παρακολούθηση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να διασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σέβονται το
δικαίωμα στη χρηστή διακυβέρνηση·

Παρακολούθηση από τον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας των δεδομένων της προστασίας των ελευθεριών και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από ένα κοινοτικό
όργανο ή οργανισμό·

Παρακολούθηση της πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τόσο εντός όσο
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της έγκρισης των ετήσιων εκθέσεων με ευρύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων από
τις κοινοτικές εξουσίες που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δημιουργία στα κράτη μέλη, όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία, ανεξάρτητων ιδρυμάτων υπεύθυνων
για την επιβολή της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ορισμένους τομείς, όπως η καταπολέμηση κατά
των διακρίσεων ή η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υπηρεσία συνεχίζονται, και η Επιτροπή δεν είναι σε θέση, ως εκ τούτου,
να λάβει οριστική θετική στάση επί του θέματος. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπηρεσία πρέπει να καταστεί
σημαντικό εργαλείο και να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της νομοθεσίας
της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός και η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του
πεδίου αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, θα παρείχε στα αρμόδια όργανα και αρχές της Ένωσης και των
κρατών μελών πληροφορίες, βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο περιορισμός του πεδίου δράσης της υπηρεσίας στα πεδία αρμοδιότητας της ΕΕ θα απέτρεπε οποιαδήποτε
αλληλοεπικάλυψη με την εξαιρετική δουλειά άλλων οργανισμών, όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης και των
εθνικών οργάνων για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει τόσο την
αποφυγή του διπλού κόστους αλλά και κάτι άλλο που είναι ακόμη σημαντικότερο, τη διαφοροποίηση των μηνυμάτων
όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή επιδιώκει τον διάλογο και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ
όλων των μερών.

Τέλος όσον αφορά τα εθνικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή παραπέμπει τον αξιότιμο βουλευτή
σε μια έκθεση την οποία εκπόνησε το δίκτυο ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων κατόπιν εντολής της Επιτροπής σχετικά

(36) COM (2005)693τελικό, 25.10.2005 και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας SEC(2005)1281, 25.10.2005.
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με τον ρόλο των εθνικών οργάνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.(37)

*
*     *

Ερώτηση αρ. 96 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0255/05)

Θέμα: Στατιστική σχετικά με τις θέσεις υψηλών στελεχών στην Επιτροπή

Τον Δεκέμβριο 2003, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η γεωγραφική ανάλυση των υψηλών στελεχικών θέσεων
εντός της Επιτροπής είχε ως εξής: Γαλλία 48, Γερμανία 40, Ηνωμένο Βασίλειο 38, Ισπανία 26, Ιταλία 27, για να
αναφέρουμε μόνο τα μεγάλα "παλαιά" κράτη μέλη. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, μετά τη διεύρυνση, όσον αφορά
τη συμμετοχή της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Σλοβακίας και των άλλων "νέων"
κρατών μελών;

Απάντηση

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι, σε σχέση με τις αποφάσεις διορισμού υψηλών
στελεχικών θέσεων από τα νέα κράτη μέλη, η κατάσταση την 1η Απριλίου 2005 ήταν η εξής:

Λειτουργίες Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή (A*15)

ΣύνολοSKSIPLMTLVLTHUEECZCYA*15 Λειτουργίες

101111111111Στόχος

40100001020Πραγματικότητα

Λειτουργίες Διευθυντή, Επικεφαλής Συμβούλου και Επικεφαλής και Προϊσταμένου ιδιαίτερου γραφείου (A*14)

ΣύνολοSKSIPLMTLVLTHUEECZCYΛειτουργίες A*14

32161236161Στόχος

112101103210Πραγματικότητα

Ο αξιότιμος βουλευτής πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι κάποιες διαδικασίες επάνδρωσης πλησιάζουν σε
επίπεδο απόφασης. Επίσης, οι διαδικασίες για περίπου 15 ακόμη Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές/Αναπληρωτές
Διευθυντές θα δημοσιευτούν αργότερα φέτος.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 97 της κ. Riis-Jørgensen (H-0256/05)

Θέμα: Υπόνοιες για διασταυρούμενες επιδοτήσεις προς το σιδηροδρομικό τομέα

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών στη Δανία αντιμετωπίζουν δυσχερείς συνθήκες εργασίας.
Τούτο οφείλεται εν μέρει στο ότι η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, η DSB (Δανικοί Σιδηρόδρομοι) επιδοτείται
από το κράτος, το δε 90% των εσόδων της DSB προέρχεται από δραστηριότητες που έχουν καθοριστεί σε άμεση
συμφωνία με το κράτος χωρίς να υπόκεινται σε όρους ανταγωνισμού.

Το 1998 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ για την κατάργηση των ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα
να ισχύουν οι κανόνες του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις λεωφορείων και σιδηροδρόμων. Η DSB εξακολουθεί
να μετέχει σε δραστηριότητες, τόσο στη Δανία όσο και σε χώρες της αλλοδαπής όπου ισχύουν κανόνες ανταγωνισμού.
Τούτο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα δεδομένου ότι μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της DSB εφόσον
αποτελεί κρατική ιδιοκτησία. Κατά το παρελθόν, είχαν ήδη εκφραστεί υπόνοιες ότι τα χρήματα από κρατικές
επιδοτήσεις χρησιμοποιούνταν σε εμπορικές διαδικασίες υποβολής προσφοράς παρεμποδίζοντας τις δραστηριότητες
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, η πρώτη προσφορά για σιδηροδρομικές
μεταφορές της DSB κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών της σιδηροδρομικής εταιρίας της Κεντρικής και
Δυτικής Γιουτλάνδης το 2001, όπου διαπιστώθηκε ότι καταβάλλονταν παράνομες διασταυρούμενες επιδοτήσεις.

(37) Η έκθεση δημοσιοποιήθηκε το 2004. Είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2004_1_en.pdf
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Η προσφορά της DSB ήταν κατά πολύ χαμηλότερη από το επίπεδο που ίσχυε για ίδιες περιπτώσεις όταν δεν εκτίθετο
σε συνθήκες ανταγωνισμού. Εν συνεχεία, το Υπουργείο Μεταφορών ακύρωσε τη διαδικασία υποβολής προσφορών.
Το ζήτημα αυτό ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα δεδομένου ότι πρόκειται πλέον να κινηθεί νέα και σημαντικότερη
διαδικασία υποβολής προσφορών.

Πως κρίνει η Επιτροπή, και με ποιο τρόπο σκοπεύει να εξασφαλίσει την εξάλειψη των κινδύνων των διασταυρούμενων
επιδοτήσεων και του φαβοριτισμού προς τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ούτως ώστε να μην τίθενται σε
μειονεκτική θέση οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν προσφορές υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού;

Απάντηση

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει για δημόσια κονδύλια που έχουν χορηγηθεί στη DSB από τις δημόσιες αρχές της Δανίας
παραβιάζοντας τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Επίσης η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία
πληροφορία ή ενδείξεις ότι όντως έτσι είναι. Από αυτήν την άποψη, πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Συνθήκη
ΕΚ δεν προδικάζει με κανένα τρόπο τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη (άρθρο
295 της Συνθήκης ΕΚ). Κατά συνέπεια, η Επιτροπή παραμένει ουδέτερη όσον αφορά την ιδιοκτησία επιχείρησης
που διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες και εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των
κρατικών ενισχύσεων, στις δημόσιες και τις ιδιωτικές εταιρείες εξίσου.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις για τον
ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτόν, η νομοθεσία της ΕΕ για τον τομέα των σιδηροδρόμων και, ειδικότερα, η οδηγία
91/440, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/12 και 2004/51, απαιτεί οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να
τηρούν χωριστούς λογαριασμούς και απαγορεύει συγκεκριμένα τη μεταφορά των κονδυλίων μεταξύ των
δραστηριοτήτων διαχείρισης των υποδομών και των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών μεταφορών. Η οδηγία απαιτεί
επίσης τα δημόσια κονδύλια για την παροχή των δημοσίων υπηρεσιών επιβατών να φαίνονται ξεχωριστά και δεν
μπορούν να μεταφερθούν σε καμία άλλη υπηρεσία μεταφορών ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 98 του κ. Schapira (H-0257/05)

Θέμα: Εξορθολογισμός των διαδικασιών υποβολής προσφορών του Europaid

Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών του γραφείου συνεργασίας Europaid είναι υπερβολικά επίμοχθες και
περίπλοκες για να μπορούν να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση όλοι οι αρμόδιοι αναπτυξιακοί παράγοντες. Οι πόροι
που πρέπει να διατεθούν για συμμετοχή είναι δυσανάλογοι σε σχέση με το μέγεθος, την οικονομική επιφάνεια και
το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης πολλών ΜΚΟ. Συνεπεία τούτου, πολλά προγράμματα που απαιτούνται για την
υλοποίηση των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής δεν τίθενται σε εφαρμογή λόγω έλλειψης των αναγκαίων
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Europaid ευνοεί τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πολύ
μεγάλης εμβέλειας και λίαν μακροπρόθεσμων σε βάρος προγραμμάτων περισσότερο στοχοθετημένων και
προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες. Έχει η Επιτροπή την πολιτική βούληση να εξορθολογίσει τις
διαδικασίες της σχετικά με την υποβολή προσφορών; Εάν ναι, ποιες μεταρρυθμίσεις προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή
προκειμένου να διευκολύνεται η χορήγηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων;

Απάντηση

Η Επιτροπή γνωρίζει την ανάγκη εξορθολογισμού των διαδικασιών υποβολής προσφορών. Πράγματι, θα ήθελε να
συνεχίσει την απλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων, αναθεωρώντας μεταξύ άλλων τον δημοσιονομικό κανονισμό
και την εφαρμογή του, μια πτυχή του οποίου πρέπει να καλύπτει την εισαγωγή ειδικού καθεστώτος για τα μικρά
σχέδια.

Η Επιτροπή, που είναι σε συνεχή επαφή με τους ΜΚΟ, είναι διατεθειμένη να ακούσει οιεσδήποτε δυσκολίες ενδέχεται
να προκύψουν όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής προσφορών και να λάβει υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τα αιτήματά τους προσαρμόζοντας και απλοποιώντας τα τυποποιημένα έγγραφα υποβολής προσφορών και τη
συνήθη αίτηση για τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα ήθελε, ωστόσο, να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στην ανάγκη
διασφάλισης της συμμόρφωσης με διαδικασίες που θα καθιστούν εφικτό τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των ΜΚΟ
που συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιδοτήσεις θα χορηγούνται
σε ίση και αμερόληπτη βάση.
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Ερώτηση αρ. 99 της κ. Μανωλάκου (H-0261/05)

Θέμα: Οι κίνδυνοι για την υγεία από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Τους ασκούς του Αιόλου άνοιξαν οι κανονισμοί της Ε.Ε. που νομιμοποίησαν τις εισαγωγές μεταλλαγμένων προϊόντων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, πάνω από 500.000 τόνοι μεταλλαγμένων προϊόντων εισήχθησαν
στην Ελλάδα το 2004 για ανθρώπινη κατανάλωση και ζωοτροφές. Οι καταναλωτές είναι παντελώς ανυπεράσπιστοι,
αφού οι κανόνες για τη σήμανση όχι μόνο είναι ελλιπείς και δεν τηρούνται, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ισχύουν
για τα παράγωγα προϊόντα. Τεράστιοι κίνδυνοι εγκυμονούν σε βάρος της δημόσιας υγείας για να θησαυρίζουν μια
χούφτα πολυεθνικών εταιριών που παράγουν μεταλλαγμένα προϊόντα.

Πώς κρίνει η Επιτροπή στην πράξη τους κανονισμούς για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς μετά από
ένα χρόνο εφαρμογής; Τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να αποτραπούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα
μεταλλαγμένα προϊόντα και να έχει γνώση ο καταναλωτής ότι το τελικό προϊόν προέρχεται από γ.τ.ο.;

Απάντηση

Η Επιτροπή επιθυμεί να διαβεβαιώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή έως το 2004
εξασφαλίζει αφενός υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον καταναλωτή και αφετέρου ενημέρωση που παρέχει τη δυνατότητα
επιλογής στον καταναλωτή.

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές λαμβάνουν έγκριση για διάθεση στην
αγορά μόνον, αφού έχει διαπιστωθεί η ασφάλειά τους, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Ταυτόχρονα, όλα τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και όλες οι γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές που
διατίθενται στην αγορά πρέπει να έχουν σαφή σήμανση. Η εν λόγω σήμανση περιλαμβάνει όχι μόνον τρόφιμα και
ζωοτροφές που αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένα οργανισμό ή περιέχουν γενετικά τροποποιημένο
οργανισμό, αλλά επίσης τρόφιμα και ζωοτροφές που παράγονται από ένα γενετικά τροποποιημένο οργανισμό
ανεξάρτητα από την ανιχνευσιμότητα τροποποιημένου DNA ή πρωτεΐνης στο τελικό προϊόν.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ανησυχία της αξιότιμης βουλευτή σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής πρέπει να
γνωρίζει κατά πόσον ένα προϊόν διατροφής ή μια ζωοτροφή έχουν παραχθεί από γενετικό τροποποιημένο οργανισμό
συνεπώς αντιμετωπίζεται ήδη από την κοινοτική νομοθεσία.

Αυτή η νομοθεσία, η οποία προέκυψε μετά από ενδελεχή διάλογο με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους
φορείς, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με διαδικασία συναπόφασης, αλλά, από τότε
που εφαρμόζεται, η πείρα που αποκτήθηκε είναι περιορισμένη.

Η νομοθεσία για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές προβλέπει ότι
έως το τέλος του 2005 πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή
της που θα συνοδεύεται, εάν χρειάζεται, από πρόταση επανεξέτασης της νομοθεσίας.

Φυσικά τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της εποπτείας και του ελέγχου που απαιτούνται, ώστε
να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ήδη αποκτήσει κάποια
άμεση πείρα όσον αφορά αφενός την εφαρμογή και αφετέρου την εκτέλεση του κανονισμού.

Συνεπώς η Επιτροπή έχει ζητήσει πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με την πείρα τους που θα χρησιμεύσουν
για την εκπόνηση της έκθεσης. Επιπλέον, έχουν γίνει επαφές και θα εξακολουθήσουν να γίνονται με τις σχετικές
βιομηχανίες όσον αφορά την δική τους πείρα στην εφαρμογή του κανονισμού, και οι σχετικές πληροφορίες τους
θα περιληφθούν και αυτές στην έκθεση.

Οι εν λόγω πληροφορίες θα παράσχουν την δυνατότητα στην Επιτροπή να αποκτήσει σαφή εικόνα ως προς την
λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του κανονισμού.

Ωστόσο, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αναλάβουν με σαφέστερο τρόπο την κυριότητα της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων, αφενός όσον αφορά τις νομικές ευθύνες τους στη διάρκεια της διαδικασίας και αφετέρου όσον αφορά
την πολιτική ευθύνη των επακόλουθων αποφάσεων.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 100 του κ. Παφίλη (H-0263/05)

Θέμα: Η ελληνική αρχιτεκτονική κληρονομιά απειλείται

Η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας δεν εμποδίζεται ούτε από την ανάγκη διάσωσης σημαντικών κτηρίων και του
περιβάλλοντα χώρου τους, που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και μαρτυρία της αρχιτεκτονικής
και οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας. Ξενοδοχεία «Ξενία» που κατασκευάστηκαν από έλληνες αρχιτέκτονες (π.χ.
Άρης Κωνσταντινίδης) τη δεκαετία του 1960, κοσμήματα της ελληνικής και διεθνούς αρχιτεκτονικής, τα οποία,
αν και είναι καταξιωμένα και δημοσιευμένα σε διεθνή σχετικά βιβλία και περιοδικά, κινδυνεύουν με κατεδάφιση.

Τι μέτρα πρόκειται να λάβει η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη και στις εκκλήσεις του μαζικού φορέα των ελλήνων
αρχιτεκτόνων, προκειμένου να προστατευτεί η ελληνική αρχιτεκτονική κληρονομιά και να αποφευχθεί η κατεδάφιση
σημαντικών αρχιτεκτονικά κτιρίων όπως τα «Ξενία»;

Απάντηση

Στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ) για την Ελλάδα (2000-2006), το επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» περιλαμβάνει μέτρα για την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανάπτυξη
του εναλλακτικού τουρισμού. Συγκεκριμένη δράση προβλέπει την αξιοποίηση της ελληνικής πολιτισμικής
κληρονομιάς. Ο προϋπολογισμός του δημοσίου για την δράση αυτή είναι 15,1 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται στο 50% της δημόσιας δαπάνης, και ο τελικός
δικαιούχος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Πρόγραμμα, όπως αυτό που θα επιθυμούσε ο αξιότιμος βουλευτής, θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το κονδύλι.

Τα μέτρα για την διατήρηση και την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, συγκεκριμένα δε για την κληρονομιά
στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Η
Επιτροπή δεν είναι αρμόδια και, ως εκ τούτου, αδυνατεί να παρέμβει στο εν λόγω θέμα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 101 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0265/05)

Θέμα: Επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στη Μεσόγειο

Στα συμπεράσματα της έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (Ομάδα Van
Miert, Ιούνιος 2003), στα πλαίσια της κινητοποίησης και του συντονισμού των επενδύσεων για την προώθηση της
υλοποίησης των έργων των διευρωπαϊκών δικτύων, αναφέρεται ρητά η άμεση ανάγκη για την ανάπτυξη του
ευρω-μεσογειακού δικτύου μεταφορών. Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη ενός
ευρω-μεσογειακού δικτύου μεταφορών (Ιούνιος, 2003)(38), αναλύονται οι οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις
και η σημασία του τομέα των μεταφορών για τους μεσογειακούς εταίρους και τις ευρω-μεσογειακές σχέσεις.

Έχοντας γνώση ότι ο σχεδιασμός του δικτύου και ο καθορισμός των πρωτευόντων έργων έχει ήδη αρχίσει στα
πλαίσια του MEDA II, έχουν προχωρήσει τα σχέδια προτεραιότητας όπως αναμενόταν μέσα στο 2004 - 2005; Για
τα περιφερειακά έργα υποδομής μεγάλης εμβέλειας έχει επιτευχθεί τελική συναίνεση ανάμεσα στους εταίρους και
την Ε.Ε.; Έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοτική και ποιοτική μελέτη των αποτελεσμάτων της διασύνδεσης
της Ένωσης με τις χώρες εταίρους και του ρόλου των μεταφορών για την επίτευξη των στόχων της διαδικασίας της
Βαρκελώνης και ιδιαίτερα για τη δημιουργία της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών ;

Απάντηση

Το ευρωμεσογειακό περιφερειακό πρόγραμμα μεταφορών (κύρια σύμβαση και τμήμα υποδομής) ξεκίνησε το 2003
στο πλαίσιο του MEDA II. Περί τα τέλη του 2004, δημοσιεύτηκε υπό την αιγίδα του προγράμματος διαγνωστική
έκθεση σχετικά με την κατάσταση του συστήματος μεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου και προτάθηκε σειρά
μέτρων προτεραιότητας για την μελλοντική ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή. Δημοσιεύτηκε επίσης μια
πρώτη ανάλυση σχετικά με άξονες υποδομής μεταφορών και προγράμματα στην περιοχή, και διατυπώθηκαν
προβλέψεις για την κυκλοφορία και σχετική ανάλυση με χρονικούς ορίζοντες το 2010 (έτος δημιουργίας της ζώνης
ελευθέρων συναλλαγών στην Μεσόγειο) και το 2020.

Η συνέχεια του προγράμματος για το 2005 αφορά ζητήματα μεταρρύθμισης του τομέα μεταφορών, καθώς και
τον σχεδιασμό του περιφερειακού δικτύου υποδομής μεταφορών στο πλαίσιο του ευρωμεσογειακού προγράμματος

(38) ΕΕ C 76 της 25.3.2004, σελ. 2.
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μεταφορών. Αναλυτικές συζητήσεις σχετικά με τις προτεραιότητες υποδομής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ της
Επιτροπής και των χωρών της ομάδας υψηλού επιπέδου, με θέμα την προέκταση των μειζόνων διευρωπαϊκών αξόνων
μεταφορών στις γειτονικές χώρες και περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας υψηλού επιπέδου, της οποίας
την προεδρία ασκεί η κ. de Palacio και η οποία θα υποβάλει την τελική της έκθεση στην Επιτροπή το φθινόπωρο
του 2005, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις πολιτικού χαρακτήρα, μεταξύ των ευρωμεσογειακών εταίρων, σχετικά
με τις προτεραιότητες του τομέα μεταφορών για την διασύνδεση της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον
Δεκέμβριο του 2005, θα πραγματοποιηθεί ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη για τις μεταφορές προκειμένου,
αφενός δε να υιοθετήσει το περιφερειακό δίκτυο υποδομής μεταφορών και τον κατάλογο των έργων προτεραιότητας,
αφετέρου δε να συμφωνήσει για τις κατευθυντήριες γραμμές της μελλοντικής συνεργασίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 102 του κ. Hans-Peter Martin (H-0267/05)

Θέμα: Δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων πίεσης

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Siim Kallas επεσήμανε κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Ιδρύματος Friedrich
Naumann που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο την "ανάγκη μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπέρ της διαφάνειας",
παρόμοιας με αυτή που είναι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2000 υπό ανάπτυξη στον δικτυακό κόμβο www.eti.info.
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος συνεδρίου, ο επίτροπος της ΕΕ επέκρινε επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με την καταγραφή η την καταχώριση των 15.000 περίπου εκπροσώπων των ομάδων
πίεσης της ΕΕ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επιτρόπου, ακόμα και αυτοεπιβληθέντες κώδικες συμπεριφοράς
υπογράφηκαν μόνο από ελάχιστα μέλη, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις.

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή; Εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάρτισης πράσινου
βιβλίου; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει εν προκειμένω η "Έκθεση σχετικά με το ρόλο των ευρωπαϊκών
βιομηχανικών ενώσεων στον καθορισμό των πολιτικών της Ένωσης (2002/2264(ΙΝΙ))" που ενέκρινε η Επιτροπή
Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Ιουλίου 2003; Είναι η Επιτροπή διατεθειμένη, ιδίως έναντι
του Κοινοβουλίου, να παρουσιάσει με λεπτομερή και διαφανή τρόπο τη δράση των εκπροσώπων των ομάδων πίεσης;

Απάντηση

Η Επιτροπή σχεδιάζει να διοργανώσει συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την ιδέα της δρομολόγησης μιας
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπέρ της διαφάνειας, με σκοπό την κατάρτιση ενός πράσινου βιβλίου στη συνέχεια. Το
πράσινο βιβλίο θα μπορούσε για πρώτη φορά να επιδιώξει να δώσει μια γενική επισκόπηση των πολλών διαφορετικών
ενεχόμενων τομέων με στόχο τη διασφάλιση μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης στη διαφάνεια γενικά καθώς και να
επιστήσει την προσοχή και να αναλύσει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αύξηση της διαφάνειας, την
αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτών των βημάτων και τον προσδιορισμό και την πρόταση πιθανών περαιτέρω μέτρων.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη συζητήσει τον ρόλο των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ενώσεων στον
καθορισμό των πολιτικών της Ένωσης, και τα πορίσματα της έκθεσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Ιουλίου 2003 (2002/2264(INI)), στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος
βουλευτής, θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στη σύνταξη των αντίστοιχων τμημάτων του πράσινου βιβλίου.

Ένα από τα ζητήματα που μπορούν να τεθούν στο πράσινο βιβλίο θα ήταν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη θέσπισης
ενός πλαισίου με στόχο την επιδίωξη μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με τις δραστηριότητες των εκπροσώπων των
ομάδων πίεσης και, αν ναι, τι θα απαιτούνταν να γίνει. Το Κοινοβούλιο θα είχε ρόλο κλειδί τόσο στη συλλογή όσο
και στην παρακολούθηση και στη χρησιμοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 103 της κ. Goudin (H-0268/05)

Θέμα: REACH

Αυτή τη στιγμή, ούτε τα φάρμακα, ούτε τα καλλυντικά ούτε τα προϊόντα υγιεινής θεωρούνται χημικές ουσίες σε
ό,τι αφορά την κατάταξη και την σήμανσή τους. Ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσο τα προϊόντα αυτά
πρέπει να εμπίπτουν στην προτεινόμενη νομοθεσία REACH για τις χημικές ουσίες ή αν πρέπει να συνεχίσουν να
καλύπτονται από ιδιαίτερες οδηγίες.

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα τρόφιμα, τα καλλυντικά και τα προϊόντα υγιεινής πρέπει να ενταχθούν στην προτεινόμενη
νομοθεσία REACH για τις χημικές ουσίες ή πιστεύει ότι οι υφιστάμενες οδηγίες εγγυώνται επαρκώς την παροχή
πληροφοριών σχετικά με τους καταναλωτές και το περιβάλλον όσον αφορά τα προϊόντα αυτά;
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Απάντηση

Η Επιτροπή σχεδίασε προσεκτικά το πεδίο εφαρμογής του REACH λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία
σε κοινοτικό επίπεδο.

Ως αποτέλεσμα, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα φαρμακευτικά προϊόντα αποκλείονται τόσο από την κατάταξη
όσο και από την έγκριση στο REACH. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα πρέπει να
καταταχθούν, αλλά μόνο η έκθεση για τη χημική ασφάλεια πρέπει να εξετάσει τους κινδύνους για το περιβάλλον
από τη χρήση της ουσίας στα καλλυντικά προϊόντα, καθώς η σχετική οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα καλύπτει
μόνο τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Το ίδιο ισχύει για την απαίτηση έγκρισης για ουσίες που χρησιμοποιούνται
στα καλλυντικά προϊόντα.

Το REACH δεν αλλάζει τις τρέχουσες απαιτήσεις για το πώς πρέπει να κατατάσσεται και να σημαίνεται μια ουσία
ή ένα μίγμα ουσιών, για παράδειγμα ένα καλλυντικό προϊόν. Η οδηγία 67/458/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων καθώς και η οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων εξαιρούν τα φάρμακα και τα καλλυντικά από τις διατάξεις για
την κατάταξη και τη σήμανση. Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος επί πρότασης για την εφαρμογή του
συμφωνηθέντος συνολικώς εναρμονισμένου συστήματος κατάταξης και σήμανσης χημικών. Το πεδίο εφαρμογής
αυτών των διεθνών συμφωνημένων συστημάτων αποκλείει επίσης τη σήμανση των φαρμάκων και των καλλυντικών
στο στάδιο όπου φτάνουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.

Ερώτηση αρ. 104 του κ. Σηφουνάκη (H-0270/05)

Θέμα: Πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση κινητών τηλεφώνων

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας έχει διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία
μεταξύ των ανθρώπων. Ωστόσο, κατά καιρούς, έχουν δει το φως της δημοσιότητας επιστημονικές απόψεις, οι οποίες
έχουν δημιουργήσει ανησυχίες στην κοινή γνώμη όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειες της χρήσης κινητών
τηλεφώνων στον ανθρώπινο οργανισμό.

Δεδομένων των ανησυχιών αυτών και προκειμένου να υπάρξει μια σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση, ερωτάται η
Επιτροπή:

Έχει εκπονήσει κάποια επιστημονική μελέτη που να εξετάζει ενδελεχώς αν, και κατά πόσον, υπάρχουν επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία από τις εκπεμπόμενες από τα κινητά τηλέφωνα ακτινοβολίες;

Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές επιπτώσεις, σκοπεύει να πάρει κάποια πρωτοβουλία για τη σωστή χρήση
των κινητών τηλεφώνων;

Απάντηση

Η Επιτροπή έχει επίγνωση ορισμένων ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και των
επιστημονικών επιθεωρήσεων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην υγεία. Οι
επιπτώσεις αυτές κυμαίνονται από τις πιθανές συνέπειες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο σώμα (περιλαμβανομένων
των πιθανών καρκινογενών αποτελεσμάτων) έως τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και την
ενίσχυση της ασφάλειας ευάλωτων ομάδων μέσω της πρόσβασης στην κινητή τηλεφωνία.

Σε κοινοτικό επίπεδο, διάφορα ερευνητικά προγράμματα συνέβαλαν στο να αυξηθούν οι γνώσεις στο πεδίο αυτό.
Η Επιτροπή δέσμευσε άνω των 12 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, κατά πρώτο λόγο
εντός του 5ου ερευνητικού προγράμματος πλαίσιο. πολλά από τα προγράμματα αυτά κατέληξαν πρόσφατα ή θα
καταλήξουν σε συμπέρασμα εντός των προσεχών μηνών, και η Επιτροπή θα προβεί σε ενέργειες προς τα τέλη του
έτους, προκειμένου να εξετάσει τα διάφορα αυτά αποτελέσματα.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά ορισμένα από τα προγράμματα αυτά παραπέμπουμε τον αξιότιμο βουλευτή
στη γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή του κ. Brie (E-1589/04), της κ. Breyer (E-2521/04) και της κ. Gröner
(Ε-3246/04).

Όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή παραπέμπει στις διατάξεις της σύστασης του
Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300GHz) που καθορίζει τους βασικούς περιορισμούς και τα πεδία αναφοράς για
την έκθεση του κοινού στα πεδία αυτά. Επιπλέον, η Κοινότητα παρήγαγε νομοθεσία (οδηγίες 1999/5/ΕΚ και
73/23/ΕΚ), προκειμένου να θέσει όρια ασφαλείας για τα προϊόντα.
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Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη σχετική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για την τοξικότητα, την
οικοτοξικότητα και το περιβάλλον που επιβεβαίωσε την αξιοπιστία των ορίων αυτών στις 30 Οκτωβρίου 2001.
Ωστόσο, η Επιτροπή θα αρχίσει εντός ολίγου την εκπόνηση έκθεσης προς το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή
της σύστασης και θα έλθει σε επαφές με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξακριβώσει το παρόν στάδιο της εφαρμογής.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα ζητήσει από την επιστημονική επιτροπή για την εμφάνιση νεοεντοπιζομένων κινδύνων για
την υγεία να επανεξετάσει τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία.

*
*     *
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