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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας
και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί):
βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0004/2006) του κ. Agnoletto, εξ
ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη
δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005/2057(INI)).

Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ρήτρα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη δημοκρατία έχει μια μακρά ιστορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει ως αφετηρία την
προϋπόθεση ότι τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, αλλά, υπό την ευρεία έννοια, και τα οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ρήτρα εισήχθη για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στη Σύμβαση της Λομέ και το 1990 εφαρμόσθηκε
και στη συμφωνία συνεργασίας με την Αργεντινή. Στην ετήσια έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά κάθε
χρόνο να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή η ρήτρα και προτρέπει το Συμβούλιο να αναγνωρίσει έναν
σημαντικότερο ρόλο του Κοινοβουλίου στην επιτήρηση της εφαρμογής της. Μέχρι σήμερα, τα αιτήματα του
Κοινοβουλίου δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σήμερα, η ρήτρα έχει συμπεριληφθεί σε πενήντα και πλέον συμφωνίες και
εφαρμόζεται σε περισσότερες από 120 χώρες. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της
συμφωνίας του Κοτονού, η οποία υπεγράφη με τις χώρες ΑΚΕ τον Ιούνιο του 2000 και ενίσχυσε τον ρόλο αυτής
της ρήτρας.

Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να
εγκρίνει μια συμφωνία πριν τεθεί σε ισχύ, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει όσον αφορά την έναρξη διαβουλεύσεων
ή τη μερική ανάκληση μιας συμφωνίας. Αυτό μειώνει τον θεσμικό και γενικότερα τον πολιτικό του ρόλο.

Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ πως είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι πλέον διατεθειμένο
να εγκρίνει νέες διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό της εντολής διαπραγμάτευσης νέων
συμφωνιών με τρίτες χώρες και ιδίως σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των πολιτικών στόχων τους καθώς και των
στόχων που αφορούν τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για την έναρξη διαβουλεύσεων και την ανάκληση μιας συμφωνίας ή για την ανάκληση ενδεχόμενων
κατάλληλων αρνητικών μέτρων που έχουν ήδη επιβληθεί σε μια χώρα. Τέλος, το Κοινοβούλιο ζητά τη διασύνδεσή
του με τα Συμβούλια Σύνδεσης και με τις υποεπιτροπές δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ζητά επίσης την ενίσχυση
του ρόλου των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του, με την τακτική εγγραφή συζητήσεων για τη δημοκρατική
ρήτρα στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών τους.

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ αφορά την αμοιβαιότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων
χωρών, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως. Θεωρώ επίσης ότι η ρήτρα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με
μια συγκεκριμένη παραβίαση και όχι με μια συγκεκριμένη χώρα.

Είναι επίσης αναγκαίο να επεκτείνουμε τη ρήτρα σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων,
τόσο εκβιομηχανισμένων όσο και αναπτυσσόμενων, χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών συμφωνιών και
της εμπορικής, τεχνικής ή οικονομικής βοήθειας, όπως συνέβη με τις χώρες ΑΚΕ.
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Θεωρούμε αναγκαία τη συστηματική ένταξη ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ημερήσια
διάταξη του Συμβουλίου Σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτό, πιστεύουμε ότι οι επικεφαλής των εξωτερικών
αντιπροσωπειών της Επιτροπής στις τρίτες χώρες πρέπει να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο και ζητούμε την
εκπόνηση εγγράφων πολυετούς στρατηγικής ανά χώρα, τα οποία πρέπει να συζητούνται τακτικά.

Πρέπει επίσης να εδραιωθεί διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ του Συμβουλίου Σύνδεσης και της υποεπιτροπής του
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητάμε τη γενική συγκρότηση υποεπιτροπών ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιφορτισμένων
με τον έλεγχο της συμμόρφωσης και της εφαρμογής της ρήτρας για τη δημοκρατία, και την υποβολή προτάσεων
για συγκεκριμένες θετικές δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι
σημαντικό να επισημάνουμε ότι η έκθεση ζητά τη συμμετοχή σε αυτές τις υποεπιτροπές και τη διαβούλευση με
τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Υπάρχει επίσης ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Με το ψήφισμα αυτό αναγνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, η
εφαρμογή της ρήτρας ήταν πιο δύσκολη λόγω της αναγκαίας ομοφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την
έναρξη μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Ζητάμε συνεπώς την κατάργηση της ομοφωνίας και, για τον σκοπό αυτόν,
τη αναθεώρηση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
οποία περιορίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις περιπτώσεις αυτές.

Τέλος, πιστεύουμε, αφενός, ότι η ρήτρα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες και σε όλες τις συμφωνίες και,
αφετέρου, ότι στην περίπτωση των χωρών που καλύπτονται από τη νέα πολιτική γειτονίας θα μπορούσε να εξεταστεί
η πιθανότητα της σύναψης συμφωνιών που προχωρούν πέραν της ρήτρας για τη δημοκρατία, βάσει της ύπαρξης
κοινών θεσμών για την προώθηση των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κατά το παράδειγμα
του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων περιφερειακών συμφωνιών.

Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτή την έκθεση σχετικά με
τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία
εκπόνησαν οι αξιότιμοι βουλευτές του Σώματος, και ιδιαίτερα ο κ. Agnoletto, καθώς και το ψήφισμα το οποίο
συζητεί σήμερα το Κοινοβούλιο.

Οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου εισάγονται συστηματικά στις εξωτερικές συμφωνίες από το 1995 και,
μετά από δέκα χρόνια, είναι καιρός να προβούμε σε αποτίμηση των έως τώρα επιτευγμάτων. Όλα τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν προς τον σκοπό αυτόν, και τονίζω την προσήλωσή μου στον διαρκή, αλλά και πολύ
πρακτικό, διάλογο με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, για τον οποίο η έκθεση αυτή αποτελεί πολύ καλή βάση.

Θα ξεκινήσω υπογραμμίζοντας το πόσα έχουν ήδη επιτευχθεί: πρέπει να πούμε ότι το ποτήρι είναι περισσότερο από
μισογεμάτο. Μετά από συχνά δύσκολες συζητήσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, η Επιτροπή εξασφάλισε
τη συμπερίληψη ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία σε, όπως είπατε, περισσότερες από
50 συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν περισσότερες από 120 χώρες. Ένα αξιόλογο παράδειγμα είναι, πράγματι, τα
άρθρα 9 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού. Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, το ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης
της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, γνωστό ως «ΣΓΠ+», παρέχει επιπλέον οφέλη για χώρες οι
οποίες εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, ορισμένα διεθνή πρότυπα ως προς τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα·
επομένως, είναι ένα θετικό κίνητρο.

Ο αντίκτυπος της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι ήδη προφανής και πολλές από τις δραστηριότητές
μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζονται από την ύπαρξή της και μόνο. Τα ανθρώπινα
δικαιώματα κατέχουν κεντρική θέση σε κάθε πολιτικό διάλογο με τους εταίρους μας. Θεσπίζονται υποεπιτροπές
για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυξανόμενο αριθμό εταίρων και, επιπλέον, τα σχέδια δράσης της πολιτικής γειτονίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν εξαιρετικά λεπτομερείς ενότητες αφιερωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Επιτροπή, ως μέλος της τρόικας, απευθύνει πολλά διαβήματα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε χρόνο
και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χρηματοδοτεί προγράμματα
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί, επίσης, πληθώρα προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας με αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία ποικίλλουν, για παράδειγμα, από τη βελτίωση
της κατάρτισης των αστυνομικών έως τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος σε χώρες εταίρους. Το κράτος
δικαίου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς στον οποίο νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να επιτύχουμε
ουσιαστικά αποτελέσματα.

Θέλω, επίσης, να αναφέρω πόσο δραστήριες είναι τόσο οι πρεσβείες των κρατών μελών όσο και οι αντιπροσωπείες
της Επιτροπής ως προς το θέμα αυτό. Οι επικεφαλής αποστολών της ΕΕ συντάσσουν από κοινού ενημερωτικά δελτία
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περιοδική βάση, παρουσιάζουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων
κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπονούν λεπτομερείς αναλύσεις για τις εξελίξεις
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σε συγκεκριμένες χώρες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Όλο και συχνότερα, οι πολιτικές
εκθέσεις των αντιπροσωπειών της Επιτροπής καλύπτουν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αξιολόγηση της έως σήμερα αποτελεσματικότητας της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να γίνεται
κατά τρόπο συνολικό. Η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία είναι, καθαυτή, ένας σημαντικός
τρόπος εκδήλωσης της κοινής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της για σεβασμό αλλά και
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου ανοίγει τον δρόμο για την
ανάπτυξη βαθύτερου και εντατικότερου διαλόγου στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η ύπαρξη
αυτών των ρητρών μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλει ακόμα και στην αποφυγή πιθανών παραβιάσεων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσον αφορά τις κυρώσεις, θέλω να υπογραμμίσω ότι η συχνότητα της επιβολής τους εξαρτάται σαφώς λιγότερο
από τη διατύπωση της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου από ό,τι από την πολιτική βούληση των κρατών
μελών, καθώς και των άλλων κρατών. Συμφωνώ ότι, όταν δεν επιβάλλονται κυρώσεις ως αντίδραση σε σοβαρές
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κινδυνεύει να πληγεί η αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Από τη δική της πλευρά, η Επιτροπή ορισμένες φορές θα προτιμούσε την πιο δυναμική χρήση αυτών των ρητρών·
ωστόσο, η λύση δεν είναι η συμπερίληψη περισσότερων ρητρών στη συμφωνία. Αντιθέτως, πρέπει να καλλιεργήσουμε
την ευαισθητοποίηση και να επιδιώξουμε τη συναίνεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σημασία των
θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι άλλων προτεραιοτήτων. Συνεπώς, η έκθεση αυτή
αποτελεί σημαντική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαπραγμάτευση ή την αναστολή μιας συμφωνίας, όπως γνωρίζετε,
οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται σαφώς από τη Συνθήκη και αντανακλούν τη διοργανική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει ήδη πολύτιμο ρόλο στην εστίαση της προσοχής στα θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, μέσω της εξαιρετικά δραστήριας Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω της ετήσιας έκθεσής
του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και μέσω των πολλών ψηφισμάτων και συζητήσεων για συγκεκριμένα
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, επικροτώ ιδιαίτερα την πρόταση να επιλαμβάνονται οι
διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες πολύ συστηματικότερα των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι μπορείτε να διαδραματίσετε σπουδαίο ρόλο και σε αυτό το πλαίσιο.

Τάσσομαι, επίσης, υπέρ της αναθεώρησης της τρέχουσας μορφής της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ούτως ώστε να αποτελέσει μια πλήρως διοργανική έκθεση και να περιλαμβάνει ανάλυση της εφαρμογής
των ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η επιτυχία των ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να
αξιολογείται σύμφωνα με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την έναρξη γνήσιου διαλόγου και διαβουλεύσεων
για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους εταίρους μας και τις επακόλουθες βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου αποδείχθηκαν απαραίτητη βάση για την
ανάπτυξη πραγματικά αποτελεσματικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους εταίρους μας, διότι με
αυτόν ακριβώς τον τρόπο οι εν λόγω χώρες αλλάζουν σιγά-σιγά τη συμπεριφορά τους. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει
ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης: πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση
και στον διαρκή και δυναμικό διάλογο με το Κοινοβούλιο. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε όλες τις απόψεις, αλλά
επιθυμούμε επίσης να συμβάλουμε στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.

(Χειροκροτήματα)

Fernando Fernández Martín (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – (ES) Κύριε
Πρόεδρε, κυρία Ferrero-Waldner, κυρίες και κύριοι, η συμπερίληψη της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στις διεθνείς συμφωνίες μας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό
της έχει εξελιχθεί με το χρόνο και σε συνάρτηση με τη φύση των διαδοχικών συμφωνιών: επί του παρόντος
περισσότερες από 50 συμφωνίες με περισσότερες από 120 χώρες, όπως μόλις επεσήμανε η Επίτροπος. Δυστυχώς,
αυτό δεν έχει αποτρέψει το να πρέπει ενίοτε να αναστείλουμε τις συμφωνίες μας λόγω παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Όσον αφορά την έκθεση που συζητάμε σήμερα, η Επιτροπή Ανάπτυξης επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα:

Καταρχάς, δηλώνουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν παγκόσμιο και αδιαίρετο χαρακτήρα και ότι υπάρχει
μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ανάπτυξης.
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Δεύτερον, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι προτεραιότητά μας και ότι δεν
θα επιτύχουμε χωρίς μια σφαιρική προσέγγιση στις διαδικασίες του εκδημοκρατισμού και της ανάπτυξης.

Τρίτον, επιμένουμε σε μια διττή προσέγγιση όσον αφορά τις προϋποθέσεις: θετική διάκριση υπέρ των χωρών που
σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο και αρνητική διάκριση σε περιπτώσεις σοβαρών και παρατεταμένων παραβιάσεων.

Τέταρτον, υπογραμμίζουμε τις υποδειγματικές αξίες της Συμφωνίας του Κοτονού, δεδομένης της εκτεταμένης
εφαρμογής της σε 77 χώρες και της αποτελεσματικότητας και ευελιξίας της ανασταλτικής ρήτρας που προβλέπεται
στο άρθρο 96, καθιστώντας την έτσι τη μοναδική συμφωνία που έχει οδηγήσει σε κυρώσεις και έχει λειτουργήσει
σχετικά καλά.

Πέμπτον, επισημαίνουμε ότι η διαφάνεια είναι μία από τις κυρίαρχες αρχές μας.

Έκτον, υποστηρίζουμε όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας και, σε αυτό το
πλαίσιο, χαιρετίζουμε την απόφαση της Ομάδας G8 να διαγράψει τα χρέη των 18 πιο φτωχών χωρών του κόσμου.

Έβδομον, απευθύνουμε έκκληση για μεγαλύτερη δέσμευση από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την
επίτευξη αυτών των στόχων.

Όγδοο, λυπούμαστε για ορισμένες αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες δεν συμφωνούμε, όπως η άρση των
κυρώσεων εναντίον του Σουδάν, μετά τα σοβαρά γεγονότα στο Νταρφούρ.

Glyn Ford (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η επιτροπή
μου χαιρετίζει την έκθεση του κ. Agnoletto, την οποία, με πολύ λίγες επιφυλάξεις, υποστηρίζουμε πλήρως. Μάλιστα,
εγκρίναμε τη γνωμοδότησή μας, στην οποία επαναλαμβάνονται οι θέσεις του κ. Agnoletto, με 20 προς 1 ψήφους.

Όπως είπε η κ. Επίτροπος, 14 χρόνια μετά την έναρξη συμπερίληψης αυτών των συμφωνιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
είναι καιρός για μια νέα ματιά. Από το 1995 έχει γίνει επίκληση της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 12
περιπτώσεις. Την επικαλεστήκαμε κατά του Νίγηρα, της Γουινέας-Μπισσάου, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας,
του Τόγκο, της Αϊτής –από την οποία μόλις επέστρεψα από μια αποστολή παρατήρησης εκλογών– των Κομορών,
της Ακτής Ελεφαντοστού, των νήσων Φίτζι, της Λιβερίας και της Ζιμπάμπουε. Η ρήτρα για τα δικαιώματα του
ανθρώπου απέτρεψε, επίσης, τη σύναψη συμφωνιών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς και με τη
Λευκορωσία, ενόψει του όλο και πιο αυταρχικού τρόπου διακυβέρνησης του κ. Λουκασένκο.

Επικροτούμε τη συμπερίληψη της εν λόγω ρήτρας και επιθυμούμε την επέκτασή της και σε τομεακές εμπορικές
συμφωνίες. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και ίσως μια πιο
διαφοροποιημένη δέσμη κριτηρίων αξιολόγησης για την αντίδραση σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ζητούμε από την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης ο οποίος να συνδέει την εφαρμογή και
την προσωρινή αναστολή εμπορικών συμφωνιών και αυτόνομων εμπορικών μέτρων με τη συμμόρφωση της δικαιούχου
χώρας με βασικά δημοκρατικά πρότυπα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων,
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.

Σημειώνω την παρατήρηση της κ. Επιτρόπου ότι, αν και μετέχουμε στις διαδικασίες συμπερίληψης της ρήτρας σε
εμπορικές και άλλες συμφωνίες, όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας η συμμετοχή μας δεν προβλέπεται
ρητώς. Ωστόσο, ζητούμε από την κ. Επίτροπο, με δική της πρωτοβουλία, να επιδιώξει την πιο συστηματική συμμετοχή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση της εφαρμογής των ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και
παρόμοιων απαιτήσεων στο μέλλον.

Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω κατ’ αρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Agnoletto, για την εξαίρετη εργασία την
οποία παρουσίασε.

Είναι σημαντικό, νομίζω, το ότι ο κύριος Agnoletto στην έκθεσή του αναφέρεται στο νέο ρόλο που πρέπει να δοθεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο ως προς τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών με τρίτες χώρες αλλά και ως
προς την εφαρμογή και τον έλεγχο. Αυτό θα άλλαζε σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο συνάπτονται αυτές
οι συμφωνίες.

Είναι σωστό το ότι ο κύριος Agnoletto εισηγείται την επέκταση της ρήτρας του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες και είναι ενδιαφέρον το προηγούμενο που χρησιμοποιεί
για να στηρίξει αυτή την άποψη. Είναι σωστό το ότι ο κύριος Agnoletto ζητά να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και
καλύτερη διαδικασία παρακολούθησης για το αν τα συμβαλλόμενα μέρη τηρούν αυτά που υπογράφουν, γιατί
πολλές φορές, όπως όλοι γνωρίζετε, η υπογραφή είναι εύκολη, η τήρηση όμως καθίσταται δύσκολη. Είναι σωστό
το ότι ο κύριος Agnoletto αναφέρεται στην ανάγκη ενός μηχανισμού που να ασχολείται με την εφαρμογή των
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συμφωνιών και όχι μόνο. Είναι σωστό το ότι επιμένει να είναι πολύ ορατή σε αυτό τον μηχανισμό η διάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και, τέλος, είναι πολύ σωστό το τελικό συμπέρασμα, ότι έχει έρθει επιτέλους η στιγμή
για να δούμε μια καινούργια ρήτρα με ένα περιεχόμενο στο οποίο να αντικατοπτρίζονται όλα όσα συζητούμε και
όλα όσα πολλές φορές επαινούμε ή, άλλες φορές, επικρίνουμε μέσα στην ευρωπαϊκή διαδικασία.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ως γνωστό υποβάλει μια τροπολογία, την οποία, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ο κύριος
Agnoletto δέχεται, και, συνεπώς, στηρίζει την έκθεσή του.

María Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ο σεβασμός
των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπου, όπως δηλώνεται στην Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εμπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των κομμάτων και αποτελεί
βασικό στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βαριά και αόριστη διατύπωση της ρήτρας για τη δημοκρατία στην οποία μόλις αναφέρθηκα έχει πολλούς
περιορισμούς και στερείται των μηχανισμών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της. Το
αποτέλεσμα είναι ότι η ρήτρα χρησιμοποιείται συχνά ως άλλοθι ή ως ρητορικό παράδειγμα, χωρίς να έχει πραγματικές
συνέπειες.

Η έκθεση που συζητάμε σήμερα αποσκοπεί να θέσει τέλος σε αυτή την κατάσταση, αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητα της ρήτρας από νομική άποψη. Για τον σκοπό αυτόν, εμείς οι Σοσιαλιστές έχουμε υποβάλει
αρκετές προτάσεις που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα
να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να συγχαρώ τον κ. Agnoletto και να τον ευχαριστήσω για το έργο του και
την κατανόησή του.

Δεν θέλουμε να έχουμε ψευδαισθήσεις, ωστόσο. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας θα έρθει για άλλη μία φορά αντιμέτωπη
με την πραγματικότητα όταν αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τη ρήτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει την εισαγωγή της ρήτρας σύμφωνα με τις συστάσεις αυτής της έκθεσης
και αυτό ακριβώς ζητάμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε μεγάλη πολιτική βούληση
από την πλευρά της Ένωσης, ούτως ώστε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρέχει πραγματικά
προστιθέμενη αξία στις διεθνείς συμφωνίες και στην προώθηση της αξιοπρέπειας και η εισαγωγή της ρήτρας να μην
είναι νεκρό γράμμα και να μην χρησιμοποιείται με υποκριτικό τρόπο ούτε να εφαρμόζεται μόνο όταν εξυπηρετεί
τα συμφέροντά μας. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη μια πραγματική δέσμευση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα· μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και συνεπή δέσμευση.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα προειδοποίησης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
θα μας επιτρέψει να ενεργούμε δεόντως και να αντιδρούμε εγκαίρως. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την
αμοιβαιότητα στην εφαρμογή της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι πρέπει να είμαστε σε θέση να
διατηρήσουμε έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο με τις χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες και πρέπει
επίσης να είμαστε σε θέση να ακούμε τις κριτικές των χωρών εταίρων, σχετικά με το πώς εμείς οι Ευρωπαίοι
αντιμετωπίζουμε τους πολίτες τους, για παράδειγμα, και να ενεργήσουμε ανάλογα.

Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μία αξιόπιστη θέση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται
ως διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν μπορούμε να σταματάμε να τα διαπραγματευόμαστε προς όφελος άλλων τοπικών
συμφερόντων. Η Ευρώπη πρέπει να ενεργεί έντιμα και ξεκάθαρα. Πρέπει να ζητήσουμε την κατάργηση της θανατικής
ποινής στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να απαιτήσουμε το τέλος των
βασανιστηρίων οπουδήποτε και αν συμβαίνουν, είτε στο Γκουαντάναμο, στο Ιράκ ή στη Συρία.

Σε ένα κόσμο που κατατρύχεται από τα βραχυπρόθεσμα οφέλη και η ασφάλεια, δεν μπορούμε να μειώνουμε τις
άμυνές μας όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των οικουμενικών δικαιωμάτων μας.

Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τον Μάιο του 1995 το Συμβούλιο αποφάσισε
ότι, για να προωθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δημοκρατικά ιδεώδη της ΕΕ, θα πρέπει να περιληφθεί ως
ουσιώδες στοιχείο όλων των διμερών συμφωνιών μια ρήτρα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στα δέκα χρόνια από τη θέσπισή της, η ρήτρα υπέστη τον ενδελεχή έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εισήχθη
σε περισσότερες από 50 συμφωνίες της ΕΕ. Ωστόσο, σε αυτά τα δέκα χρόνια η ΕΕ επικρίθηκε διότι απέτυχε να
εφαρμόσει στην πράξη τα μέσα που διέθετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, ενώ
καθίσταται ολοένα και πιο εμφανές ότι, όταν πρόκειται για σημαντικές χώρες, οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και
τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Realpolitik εξακολουθούν να υπερτερούν των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τα οποία επιδιώκει να προστατέψει αυτή η ρήτρα.
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Ως παράδειγμα, αναφέρω το γεγονός ότι, παρά τα όσα απαιτούμε στα χαρτιά, η συζήτηση την οποία πυροδότησε
η εκλογή της νέας Παλαιστινιακής Αρχής κατέστησε προφανές ότι η εφαρμογή εξαρτάται πρωτίστως από την
πολιτική βούληση της ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι των οικονομικών
και πολιτικών συμφερόντων. Πριν ακόμη δοθεί η ευκαιρία στη δημοκρατικά εκλεγμένη Αρχή να οργανωθεί, τέθηκε
θέμα αναθεώρησης της Συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Παλαιστίνης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τρόπο ο
οποίος απορρίφθηκε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή ως απρόσφορος, καθόσον θα αφαιρούσε
κάθε μέσο άσκησης πίεσης. Εντούτοις, όταν ερωτάται για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι
το Ισραήλ περιφρονεί συστηματικά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και αγνοεί επιδεικτικά το Διεθνές
Δικαστήριο, καθώς συνεχίζει την πολιτική προσάρτησης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και άρνησης του δικαιώματος
του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, ποια είναι η αντίδραση της ΕΕ;

Έχω ασκήσει δριμεία κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, εξετάζοντας προσεκτικά
την επακριβή εφαρμογή της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε πολλές περιπτώσεις από το βήμα αυτού
του Κοινοβουλίου. Εντούτοις, δεν ακούω παρά ευφημισμούς, όπως ότι πρέπει να διατηρήσουμε την επιρροή μας
και να συνεχίσουμε τον διάλογο. Αν το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μπορούν να εκθέσουν με σαφήνεια στο Σώμα
πώς χρησιμοποιούν με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου,
πώς είναι δυνατόν να αναμένουν να είναι διατεθειμένο το Σώμα να δώσει τη συγκατάθεσή του σε νέες διεθνείς
συμφωνίες;

Τα ασαφή κριτήρια και οι ανεπαρκείς διαδικασίες που περιλαμβάνει αυτό το μέσο δεν με βοήθησαν να διεισδύσω
στη λογική που διέπει ορισμένες αποφάσεις της ΕΕ, ενώ τον εν λόγω μέσο δεν βοηθά ούτε την ΕΕ να υπερασπιστεί
τον εαυτό της κατά κατηγοριών για αναποφασιστικότητα και διακριτική μεταχείριση έναντι σοβαρών παραβιάσεων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα αναθεωρημένο κείμενο πρέπει να προβλέπει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό ο
οποίος να εφαρμόζεται βήμα-βήμα, από τον διάλογο έως τα προειδοποιητικά μηνύματα, και ένα φάσμα μέτρων,
από έξυπνες κυρώσεις έως αναστολή εφαρμογής των συμφωνιών, ενισχύοντας την επιρροή και το κύρος των
παρεμβάσεών μας προς επίμονους παραβάτες. Επιπλέον, το μέσο πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της
ανταποδοτικότητας όσον αφορά παραβιάσεις οι οποίες διαπιστώνονται στο έδαφος της ΕΕ αλλά και στο εξωτερικό.
Αν κάτι κατέστη σαφές από τη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με τις παράνομες επιχειρήσεις της CIA στην Ευρώπη,
είναι ότι, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ απέτυχε να βάλει τάξη στα του οίκου της.

Αυτή η πρόσφατη εξέλιξη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας έχει καταλυτική σημασία, διότι έπληξε καίρια το
αίσθημα εφησυχασμού της ΕΕ σχετικά με τις δικές της επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδηγώντας
σε διερεύνηση του θέματος από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε προειδοποιήσεις
ότι μπορεί να γίνει χρήση του μηχανισμού κυρώσεων του άρθρου 7. Είναι καιρός να επιδοθεί η ΕΕ σε πλήρη και
διεξοδική αναθεώρηση και να συνδέσει και να εξισορροπήσει τις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις της πολιτικής
της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ενώ η ΕΕ πασχίζει να προωθήσει με συνέπεια και συστηματικότητα μια συνεκτική άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
το Κοινοβούλιο έχει επαινεθεί από ΜΚΟ για τον θετικό αντίκτυπο της αναγέννησης της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Υπό την προεδρία της κ. Flautre η υποεπιτροπή ενισχύεται όλο και περισσότερο και, σε συνδυασμό
με τον διορισμό του κ. Michael Matheson, συμβάλαμε σημαντικά στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ολοκληρώνω λέγοντας ότι, καθώς τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό
ρόλο σε μια σειρά τομέων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, και καθώς τα διατομεακά ζητήματα
απαιτούν πιο συνεπή συμμετοχή, οι γνώσεις και οι ικανότητές μας πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της
συμμετοχής μας στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την έναρξη διαβουλεύσεων και την αναστολή συμφωνιών με
βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η ρήτρα για την οποία συζητάμε
σήμερα αποτελεί το θεμέλιο και νομιμοποιεί τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών στα θέματα
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεση του κ. Agnoletto προωθεί σημαντικές προτάσεις που, όπως
βλέπετε, συγκέντρωσαν ευρεία συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η ρήτρα όντως έχει ελλείψεις. Υπάρχει
καταρχάς έλλειψη ομοιομορφίας. Η διατύπωση αυτής της ρήτρας μπορεί να ποικίλλει από τον ένα τύπο συμφωνίας
στον άλλο. Είμαι υπέρμαχος, όπως και ο εισηγητής, μιας βελτιωμένης ρήτρας προκειμένου να ενισχυθεί ο πολιτικός
αλλά και ο νομικός αντίκτυπός τους. Πρέπει, για παράδειγμα, να καταστεί σαφές ότι τα συμβαλλόμενα σε αυτές
τις συμφωνίες μέρη υποχρεούνται να τηρούν τους διεθνείς κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς.

Δεύτερον, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως ήδη υπογραμμίστηκε, αυτή η ρήτρα πάσχει από απουσία
συγκεκριμένων μεθόδων επιβολής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι συνεπής, πρέπει να θεσπίσει ανάλογες μεθόδους.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα διαφυλάξουμε την αξιοπιστία μας έναντι των εταίρων μας αν, αφενός,
διατεινόμαστε ότι θέλουμε να καταστήσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιώδες στοιχείο της
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πολιτικής μας, αφετέρου όμως, δεν λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα όταν αυτές οι χώρες παραβιάζουν συστηματικά
τα ίδια αυτά δικαιώματα. Στην παρούσα φάση, οι συμφωνίες ΑΚΕ είναι ενδεχομένως οι συμφωνίες που παρέχουν
το πλέον προωθημένο μοντέλο, μπορούν λοιπόν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για μας.

Οι μηχανισμοί υλοποίησης της ρήτρας πρέπει επίσης να έχουν σταδιακό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να τους
αντιμετωπίζουμε μόνο ως εργαλεία επίπληξης σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και
ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες. Εδώ έγκειται όλη η σημασία της
θετικής προσέγγισης της ρήτρας αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσον αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να εγγυηθούμε τη συνέπεια, την αξιοπιστία
και τη διαφάνεια της πολιτικής μας, είναι πρωταρχικής σημασίας να συνδεθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα
διαφορετικά στάδια της ρήτρας. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του επικαλείται τη ρήτρα ή ζητεί
την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων το Συμβούλιο πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και να εξετάζει
αν πρέπει να ικανοποιηθεί.

Δεύτερο ουσιαστικό σημείο είναι η σύνδεση της ρήτρας με τις δομές του πολιτικού διαλόγου. Η διασύνδεση πρέπει
να είναι σαφής μεταξύ αυτής της ρήτρας και της δημιουργίας υποεπιτροπών «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τις οποίες
επίσης πρέπει να ενισχύσουμε. Εκφράζω εξάλλου τη λύπη μου για τη χαλάρωση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδίως έναντι ορισμένων γειτονικών κρατών. Αν όντως θέλουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά αυτή τη
ρήτρα, πρέπει να δημιουργήσουμε τα αναγκαία φόρα για μια ειλικρινή και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσον αφορά την αρχή της αμοιβαιότητας, αυτός ο διάλογος πρέπει επίσης να είναι αμοιβαίος τη στιγμή μάλιστα
κατά την οποία ορισμένα κράτη μέλη είναι δακτυλοδεικτούμενα λόγω της πολιτικής τους στα θέματα καταπολέμησης
της τρομοκρατίας, για παράδειγμα, ή λόγω των απάνθρωπων συνθηκών που επικρατούν στις φυλακές τους. Πρέπει
να τείνουμε ευήκοον ους στην κριτική που ενδέχεται να διατυπώνουν οι εταίροι μας.

Τέλος, είναι σημαντικό τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην απασχολούν μόνο τους υπουργούς εξωτερικών μας, αλλά
όλες τις κυβερνητικές αρχές. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω, όπως και ο εισηγητής, η ρήτρα να συνιστά «ουσιαστικό
στοιχείο» όλων των συμφωνιών όπως επίσης, και εδώ ολοκληρώνω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην δίνει τη
σύμφωνη γνώμη του για νέες συμφωνίες που δεν θα εμπεριέχουν μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία.

Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για
τη θαυμάσια έκθεση που εκπόνησε. Κατά τη γνώμη μου, είναι ισορροπημένη και αντικειμενική και, πάνω από όλα,
μας προσφέρει μια εξαιρετική σύνοψη όχι μόνο των επιτευγμάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά
και των σημαντικών πτυχών στις οποίες πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να
υπογραμμίσω ιδιαιτέρως τους ακόλουθους καίριους τομείς.

Πρώτον, συμμερίζομαι την άποψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τα ατομικά και
πολιτικά δικαιώματα, αλλά είναι απολύτως αναγκαίο να εστιάσουμε επίσης την προσοχή μας στα οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, και όχι μόνο στο πλαίσιο της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της
Χιλιετίας του ΟΗΕ. Δεύτερον, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις θετικές εμπειρίες που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής
από τη Συμφωνία του Κοτονού και να διασφαλίσουμε τη συμπερίληψη ρητρών για την προάσπιση των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών σε όλες τις τομεακές συμφωνίες ή σε όλες τις συμφωνίες με
αναπτυσσόμενα κράτη, προκειμένου να ισχύουν ισότιμοι όροι για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Τρίτον, είναι αναγκαίο
να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση των λεγομένων θετικών μέτρων για την παροχή κινήτρων στα
κράτη, και να χρησιμοποιούμε τα αρνητικά μέτρα μόνον όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, όταν έχουν εξαντληθεί
οι εναλλακτικές επιλογές. Κατά την αξιολόγηση αυτών των επιλογών είναι, βεβαίως, αναγκαία η εκτίμηση του
αντικτύπου των μέτρων για τους απλούς πολίτες.

Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους κεντρικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της διαφάνειας είναι να διαδραματίσουν
ενισχυμένο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών στην εφαρμογή των ρητρών για τα
δικαιώματα του ανθρώπου και τις δημοκρατικές αρχές. Οι ενέργειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου
χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής από ελάχιστη διαφάνεια, ενώ συχνά υπήρξαν παραπλανητικές, δημιουργώντας την
υποψία ότι τα πολιτικά, στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντα υπερισχύουν της συνεπούς εφαρμογής σαφώς
καθορισμένων προτύπων. Εάν επιθυμούμε την ενίσχυση της διαφάνειας και τον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλεται να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και όλους τους
ενδιαφερόμενους δημοσίως, κατά προτίμηση σε ετήσια βάση, σχετικά με την εφαρμογή των ρητρών που άπτονται
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, περιλαμβανομένων μελετών επιμέρους
περιπτώσεων και της στάσης του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου, της επιτυχίας συγκεκριμένων
μέτρων και προτεινόμενων μελλοντικών μέτρων, στην περίπτωση που δεν θα έχει βελτιωθεί κάποια κατάσταση.
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Αναγκαία είναι, βεβαίως, η εφαρμογή αντικειμενικής μεθοδολογίας και σαφούς διαδικασίας υλοποίησης της εν
λόγω ρήτρας.

Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ρήτρα αυτή συντάχθηκε πριν από
δέκα χρόνια και εφαρμόστηκε σε ορισμένες συμφωνίες. Η υπό συζήτηση έκθεση επιδιώκει την εφαρμογή νέων
κριτηρίων τα οποία πρέπει να ισχύσουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Σε περίπτωση
καταστρατήγησης της ρήτρας θα ακολουθήσει αναστολή των συμφωνιών με τις εν λόγω χώρες.

Στην έκθεση ασκείται κριτική στο γεγονός ότι η ρήτρα δεν ισχύει σε τρεις μείζονες τομείς, δηλαδή στη γεωργία,
την αλιεία και την υφαντουργία. Φυσικά, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενθαρρύνονται σε
όλα τα κράτη του κόσμου τα οποία έχουν την ατυχία να μην τα απολαμβάνουν ήδη. Κάθε σωστό δημοκρατικό
κράτος πρέπει να χρησιμοποιεί τις σχέσεις του με άλλες χώρες –διπλωματικές, εμπορικές, πολιτιστικές κλπ.– για
να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που η χώρα μου, η Βρετανία,
πράττει επί πολλά χρόνια.

Ωστόσο, στην έκθεση υποστηρίζεται ότι η ρήτρα πρέπει να ισχύει εξίσου σε όλες τις χώρες. Το έχουμε σκεφτεί καλά
αυτό; Αν ναι, θα ισχύσει για την Κίνα και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Άπω Ανατολή και άλλα μέρη του
κόσμου. Πολλές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και ο αριθμός τους θα αυξηθεί
στο μέλλον. Εννοούμε πραγματικά ότι θα αλλάξουμε τον ρου της ιστορίας λέγοντας στην Κίνα να μετατραπεί εν
μια νυκτί σε δημοκρατική χώρα με πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα, επί τη βάση μιας μόνο έκθεσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου; Δεν νομίζω.

Σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν το κλείσιμο της βάσης του Γκουαντάναμο, καθώς υπάρχουν πολλά αναπάντητα
ερωτήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δραστηριότητα των Αμερικανών στο Γκουαντάναμο. Αν
ισχύσει η εν λόγω συμφωνία εξίσου σε όλες τις χώρες, θα αναστείλουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ αν πιστεύουμε
ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Γκουαντάναμο;

Εντύπωση μου προκάλεσε, επίσης, η αλαζονεία της κ. Επιτρόπου όταν ζητά από άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η
Ιαπωνία, να καταργήσουν τη θανατική ποινή αν θέλουν να έχουν σχέσεις με την ΕΕ. Φρονώ ότι αυτό συνιστά
αδιανόητη παρέμβαση στο δημοκρατικό και κυρίαρχο δικαίωμα άλλων χωρών να έχουν ένα σωφρονιστικό σύστημα
το οποίο ταιριάζει στις ίδιες και στους πολίτες τους και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
υπονομεύει τη δημοκρατία σε όλα τα κράτη μέλη της. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς υπονομεύτηκε η δημοκρατία
στη Βρετανία από τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αυξανόμενη πολιτική ένταξή μας σε ένα είδος
Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ίσως πρώτα να τακτοποιήσει
τα του οίκου της, όσον αφορά τη δημοκρατία. Μπορεί ίσως να αρχίσει δίνοντας προσοχή στα αποτελέσματα του
ολλανδικού και του γαλλικού δημοψηφίσματος για το Σύνταγμα.

Φρονώ ότι η έκθεση δεν έχει μελετηθεί σωστά. Ναι, θέλουμε δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις
χώρες του κόσμου. Αλλά ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε δίνοντας το παράδειγμα σε φιλικό πλαίσιο, αντί να
καθορίζουμε κριτήρια και προϋποθέσεις που δεν θα ικανοποιηθούν.

Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, αν οι απόγονοί μας επιχειρήσουν να αξιολογήσουν τις βασικές
αρχές και πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από εκατό χρόνια, θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι
ένας από τους βασικούς λόγους δημιουργίας της Ένωσης ήταν η προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να κρατάμε πάντα ψηλά τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και
να μην την υποστέλλουμε όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αντίξοες συνθήκες, όπως, δυστυχώς, συμβαίνει ενίοτε.

Με ανησυχούν τα διαβόητα δύο μέτρα και σταθμά που εφαρμόζουμε. Είμαστε πολύ πρόθυμοι να απαιτήσουμε τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταδικάσουμε ορισμένες χώρες οι οποίες δεν τα σέβονται. Ωστόσο,
έναντι των μεγαλυτέρων χωρών ή χωρών οι οποίες έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία για επιχειρήσεις των κρατών
μελών της Ένωσης, είμαστε εξίσου πρόθυμοι να τηρήσουμε σιγή ιχθύος για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ή το θίγουμε μόνο ψιθυριστά. Η κατάρα αυτών των δύο μέτρων και σταθμών κηλιδώνει την τιμή της Ένωσης.
Κηλιδώνει την υπερήφανη γαλάζια σημαία μας με τα χρυσά της άστρα.

Εξίσου υπόψη πρέπει να λαμβάνεται και η οικονομική πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε
τη διαγραφή του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως ανέφερε ο κ. Martin. Εντούτοις, υποστηρίζουμε επίσης
την παρακολούθηση του τρόπου χρησιμοποίησης της κοινοτικής βοήθειας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
χρησιμοποιείται για την υποστήριξη δικτατορικών καθεστώτων στην Αφρική και την Ασία.

Φρονώ ότι αξίζει να υπογραμμιστεί η ανάγκη συμπερίληψης ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη
δημοκρατία στις τομεακές συμφωνίες που συνάπτουμε όσον αφορά τη γεωργία, την αλιεία και τα προϊόντα
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κλωστοϋφαντουργίας, λόγου χάρη. Εν κατακλείδι, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι, στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν.

Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω γι’ αυτή την
έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του κ. Agnoletto σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη
δημοκρατία στις συμφωνίες της ΕΕ. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη και σοβαρή πρωτοβουλία του εισηγητή.
Εκπόνησε μια έκθεση την οποία η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
περιέγραψε ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις εδώ και αρκετόν καιρό.

Οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου περιλαμβάνονται στις διεθνείς ή εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ εδώ και
περισσότερο από 50 χρόνια. Όπως είπε η κ. Επίτροπος, αφορούν περισσότερες από 120 διαφορετικές χώρες. Στην
έκθεση αξιολογείται η αποτελεσματικότητα τέτοιων ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου όσον αφορά την
εφαρμογή και την τήρηση και προτείνονται νέοι τρόποι ενίσχυσης της ρήτρας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη
και να παρακολουθείται καλύτερα η εφαρμογή της.

Οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου σημείωσαν κάποια επιτυχία στο παρελθόν. Για να πούμε την αλήθεια,
ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω ρήτρες στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες δεν άξιζαν ούτε το χαρτί
στο οποίο γράφτηκαν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συνάπτονται συμφωνίες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη εμπορικών
σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας, παρότι συνεχίζονται βασικές και εμφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων· οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου αγνοούνται ή δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αλλά δεν
υπάρχουν συνέπειες. Αυτή η κατάσταση είναι θλιβερή· πέραν του ότι αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία προκειμένου η
ΕΕ να χρησιμοποιήσει καλύτερα τη σημαντική επιρροή της για να ενισχύσει τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
υπονομεύει επίσης την αξιοπιστία της ΕΕ σε έναν καίριο πολιτικό τομέα.

Στην έκθεση αναλύεται διεξοδικά το ποια μπορεί και πρέπει να είναι η μορφή μιας ρήτρας για τα δικαιώματα του
ανθρώπου, πώς μπορεί να παρακολουθείται και να ενισχύεται ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και ποιες μπορούν
να είναι οι συνέπειες από την παραβίασή της σε διαφορετικές περιπτώσεις. Στην ουσία, όμως, η έκθεση έχει δύο
στόχους. Πρώτον, να διασφαλίσει τη συμπερίληψη σε όλες τις νέες διεθνείς συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η ΕΕ
μιας νέας και βελτιωμένης ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου, βάσει του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και
των παραδεκτών συμβάσεων της ΕΕ. Δεύτερον, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένας μηχανισμός καλύτερης
παρακολούθησης της συμμόρφωσης ως προς τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ούτως ώστε οι παραβιάσεις
της να επισύρουν μια σειρά από πραγματικές συνέπειες όσον αφορά τη συνολική συμφωνία. Αυτό θα διασφαλίσει
ότι θα δίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα η πολιτική προτεραιότητα για την οποία μίλησε σήμερα η κ. Επίτροπος.

Richard Howitt (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά τον τελευταίο χρόνο η ΕΕ κατηγορείται ότι
δεν τήρησε τη δέσμευσή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα αρνούμενη να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις ρήτρες
για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις εμπορικές συμφωνίες και τις συμφωνίες συνεργασίας. Δημιουργήθηκε ένα
σημαντικό προηγούμενο στο Ουζμπεκιστάν μετά τη σφαγή του Αμπιτζάν, αλλά το γεγονός ότι η αντίδραση
καθυστέρησε κατά τέσσερις μήνες αποτελεί θλιβερή υπενθύμιση της έλλειψης σοβαρότητας ως προς την αντιμετώπιση
των ρητρών στο παρελθόν.

Παρά τις σοβαρότατες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιρροή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, δεν
έγινε ποτέ επίκληση της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις σχέσεις με την Αίγυπτο, το Ισραήλ ή την
Τυνησία, στην τελευταία περίπτωση παρά τις έντονες δηλώσεις της ΕΕ πέρυσι για περιορισμούς στην ελευθερία
έκφρασης και το πάγωμα χρηματοδότησης των ΜΚΟ.

Με τις χώρες ΑΚΕ, αναγνωρίζω ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια πραγματοποιήθηκαν με 15 χώρες οι λεγόμενες
διαβουλεύσεις του άρθρου 96 και σε 11 περιπτώσεις οδήγησαν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. Ωστόσο, η
ΕΕ διατηρεί στενές σχέσεις με την Αγκόλα, την Αιθιοπία και τη Ρουάντα, παρά την καταδίκη των παραβιάσεων στις
εν λόγω χώρες και χωρίς καμία ουσιαστική πίεση ή δράση ενόψει αυτής της καταδίκης. Στην Ερυθραία, μικρή είναι
η έως τώρα ανταπόκριση στα διαβήματα: συνεχίζεται η υποχρεωτική στρατιωτική επιστράτευση, η αυθαίρετη
κράτηση, ο διωγμός των προσφύγων και η χρήση βασανιστηρίων.

Πώς διασφαλίζουμε την επιτυχία των διαβουλεύσεων σχετικά με τις ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου;
Απαιτείται δέσμευση από την πλευρά της τρίτης χώρας. Ιδιαίτερα σήμερα αυτό φαίνεται ότι εξαρτάται από το πόσο
μεγάλη είναι η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Απαιτείται συντονισμός μεταξύ των δωρητών, όπως έγινε
για παράδειγμα μετά το πραξικόπημα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2003. Απαιτείται εντοπισμός των
παραβιάσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να διορθωθούν, όπως στην περίπτωση της
Γουινέας-Μπισσάου, όπου διεξήχθησαν δίκαιες και ελεύθερες εκλογές εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
Απαιτείται, τέλος, συνέχιση του στενού πολιτικού διαλόγου, κάτι το οποίο μπορεί να παγώσει και –όπως είδαμε
σήμερα– απουσίαζε, δυστυχώς, στην περίπτωση του Ιράν.
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Συμφωνούμε με την κ. Επίτροπο ότι πολύ συχνά πολιτικοί λόγοι εμποδίζουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση.
Δεν πιστεύω ότι επιδεικνύει αλαζονεία· πιστεύω ότι είναι άξια τιμής όταν υπεραμύνεται της ακλόνητης προσήλωσης
της ΕΕ στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Μένω έκπληκτος από τη δήλωση σήμερα το πρωί του Κόμματος της
Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου ότι μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Κίνα απλώς και μόνο επειδή έχουμε αποτελεσματικές εμπορικές σχέσεις μαζί της. Συγχαίρω την
κ. Επίτροπο και τον εισηγητή.

(Χειροκροτήματα)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με τον υψηλό
βαθμό συναίνεσης στο Κοινοβούλιο αναφορικά με την ιδέα ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και
του κράτους δικαίου, όπως και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, είναι
–αν και πρέπει να είναι περισσότερο– ένας συνολικός στόχος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λέω ότι θα έπρεπε να είναι ακόμη περισσότερο διότι, όπως έχει αναφερθεί, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα
υποβάθμισης αυτών των αρχών ή ακόμη και καταπάτησής τους προς όφελος ορισμένων ειδικών οικονομικών,
εμπορικών ή πολιτικών συμφερόντων. Είναι αλήθεια ότι η λεγόμενη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη
δημοκρατία έχει ενσωματωθεί σε περισσότερες από 50 συμφωνίες και ότι αυτό επηρεάζει 120 χώρες, αλλά είναι
επίσης αλήθεια ότι ο βαθμός στον οποίο τηρείται ή ο βαθμός στον οποίο απαιτούμε να τηρείται διαφέρει σημαντικά.

Επομένως, μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής αυτού του συστήματος, πρέπει να κάνουμε απολογισμό και να λάβουμε
ορισμένα διορθωτικά μέτρα και, ως εκ τούτου, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Agnoletto για το έργο του, για την
έκθεσή του και για τα συμπεράσματά του, με τα οποία συμφωνούμε, φυσικά.

Καταρχάς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να θυμόμαστε πως πολλές συμφωνίες με αναπτυγμένες χώρες και
τομεακές συμφωνίες, όπως οι σχετικές με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τη γεωργία και την αλιεία, δεν
περιλαμβάνουν ακόμη μια ανάλογη ρήτρα και αυτό αποτελεί σαφώς μειονέκτημα.

Δεύτερον, μολονότι η ρήτρα ισχύει τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την τρίτη χώρα, δεν έχει γίνει ακόμη
πλήρης αξιοποίηση της αμοιβαίας διάστασής της και, όπως είπε η κ. Valenciano Martínez-Orozco, πιστεύω ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει δίνοντας το παράδειγμα.

Τρίτον, ένας από τους παράγοντες που έχουν υποβαθμίσει την εφαρμογή της είναι ο γενικός χαρακτήρας της
διατύπωσής της, καθώς δεν προβλέπει συγκεκριμένες μεθόδους για θετικές ή αρνητικές παρεμβάσεις στη συνεργασία
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις του Συμβουλίου και οι εθνικές απαιτήσεις
των κρατών μελών να υπερισχύουν πιο γενικών απαιτήσεων σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, υποστηρίζουμε την εκπόνηση ενός νέου κειμένου για μία πρότυπη ρήτρα που θα
βελτιώσει τη σημερινή διατύπωση του λεγόμενου άρθρου 2, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο συνεκτική,
αποτελεσματική και διαφανής προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις συμφωνίες
με τρίτες χώρες.

(Χειροκροτήματα)

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ρήτρες οι οποίες αφορούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που επιβάλλει η Ένωση στις χώρες με τις οποίες έχει σχέσεις. Έστω κι έτσι όμως, δεν μπορούμε να
διυλίζουμε τον κώνωπα και να καταπίνουμε την κάμηλο.

Στη χώρα μου, για παράδειγμα, στη Γαλλία, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ένωση, η δικτατορία του πολιτικώς
ορθού γίνεται τελείως ανυπόφορη. Θεωρητικά, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε για τη μαζική μετανάστευση, αν
όμως εναντιωνόμαστε, καταδικαζόμαστε για πρόκληση φυλετικού μίσους. Αν επικαλούμαστε, όπως πρόσφατα, τον
εξισλαμισμό της Αλσατίας, έστω και αν είμαστε αιρετοί άρχοντες, υφιστάμεθα επονείδιστες καταδίκες, που δεν
ντροπιάζουν άλλους από εκείνους που τις εξέδωσαν. Θεωρητικά, μπορούμε να πούμε τα πάντα για τη σύγχρονη
ιστορία, στην πράξη όμως, μπορούμε να το κάνουμε υπό τον όρο ότι συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις ενός νόμου
κομουνιστικής έμπνευσης, ειδάλλως κινδυνεύουμε με φυλάκιση. Επειδή αμφισβήτησα αυτόν τον νόμο κατά τη
διάρκεια μιας πολιτικής συνέντευξης τύπου, απώλεσα και εγώ ο ίδιος, τουλάχιστον προσωρινά, την έδρα μου στο
Πανεπιστήμιο της Λυών. Αν πούμε ότι προτιμούμε τις φυσικές οικογένειες από τα ζευγάρια ομοφυλοφίλων, και
τότε κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε, όπως συνέβη πρόσφατα με έναν γάλλο βουλευτή της κυβερνητικής
πλειοψηφίας. Ένας δήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα να προτιμήσει έναν από τους συμπατριώτες του έναντι ενός
ξένου όταν χορηγεί εργατικές κατοικίες και ένας ιδιώτης δεν μπορεί, ούτε αυτός, να ασκήσει αυτού του είδους την
προτίμηση σε κανέναν τομέα. Θα μπορούσα να παραθέσω πολύ περισσότερα παραδείγματα.
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Κάθε ομάδα, κάθε οργανωμένη ομάδα πίεσης, κάθε μειονότητα, κάθε παρέκκλιση ανέπτυξε τα δικά της μέσα πίεσης,
εκφοβισμού, καταδίωξης της πλειοψηφίας του πληθυσμού, με την ενεργό ή παθητική συνενοχή των αρχών. Υπό
αυτές τις συνθήκες, κύριοι συνάδελφοι, προτού επιβάλουμε στους εταίρους μας μια ρήτρα την οποία φαίνεται ότι
ερμηνεύετε τελείως μονόπλευρα, καλό θα ήταν να αρχίσουμε από τα του οίκου μας.

Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η δημοκρατική αρχή στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης,
την οποία συζητούμε σήμερα με αφορμή την έκθεση του κ. Agnoletto, τον οποίο και συγχαίρω, εγείρει σειρά
κρισίμων ερωτημάτων. Θα περιοριστώ, λόγω χρόνου, σε πέντε από αυτά.

Ερώτημα πρώτο: Θα εξακολουθήσει η Ένωση να περιορίζεται στον κατά το μάλλον ή ήττον διακηρυκτικό χαρακτήρα
της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία ή θα επιχειρήσει να αναγορεύσει –και αυτή είναι
η πρότασή μου– τη δημοκρατική αρχή σε πρόσφορο νομικό μέσο, σε προϋπόθεση sine qua non της εύρυθμης
λειτουργίας των συμφωνιών με τρίτες χώρες;

Ερώτημα δεύτερο: Είναι επιτρεπτές οι επιλεκτικές εκπτώσεις της ρήτρας δημοκρατίας; Είναι επιτρεπτή η
διαφοροποιημένη ένταση στη διατύπωση της εν λόγω αρχής; Η απάντηση είναι προφανής. Η αξιοπιστία της επίκλησης
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών οφείλει
να υπακούει στη λογική «ίδια μέτρα, ίδια σταθμά».

Ερώτημα τρίτο: Αρκούν για τον επιχαρακτηρισμό ενός συστήματος ως δημοκρατικού, μόνο τα στοιχεία του
εκλογικού ανταγωνισμού και των ελεύθερων εκλογών; Ο σύγχρονος δημοκρατικός βίος θέτει απαιτήσεις
συνυφασμένες με την ποιότητα της δημοκρατίας. Θέτει το αίτημα των συμμετοχικών πολιτικών δικαιωμάτων, της
οριζόντιας πολιτικής λογοδοσίας. Θέτει το αίτημα της χρηστής διακυβέρνησης, της θεσμικής ασφάλειας και της
κοινωνικής συνοχής.

Ερώτημα τέταρτο: Προτίθεται η Ένωση, προτιθέμεθα εμείς, το κατ’ εξοχήν δημοκρατικά νομιμοποιημένο Σώμα, να
καθιερώσουμε ποιοτικούς δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της δημοκρατικής συμπεριφοράς των κατ’ ιδίαν
οικονομικών και εμπορικών μας εταίρων, πολύ περισσότερο των τρίτων ευρωπαϊκών κρατών τα οποία καλούνται,
ή πρόκειται να κληθούν, να ικανοποιήσουν τα λεγόμενα «κριτήρια της Κοπεγχάγης»;

Ερώτημα πέμπτο και τελευταίο: Στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις εξαγγέλλονται κατά τρόπο παρατακτικό ή
παράλληλο η δημοκρατική αρχή και η οικονομία της αγοράς, όμως στην πράξη διεκδικεί προτεραιότητα η οικονομία
της αγοράς. Αν μη τι άλλο, θα αποκαταστήσουμε αυτή την ανισορροπία;

Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου, θέλω να συγχαρώ κατ’ αρχάς τον
συνάδελφο, κ. Agnoletto, για τη σημαντική έκθεση που μας παρουσίασε.

Η ενσωμάτωση ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε πραγματικά πολιτική και θεσμική τομή. Κάνοντας όμως σήμερα έναν απολογισμό,
θα έπρεπε να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Και αυτό οφείλεται
κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους των κρατών μελών, όπως είπε μιλώντας με ειλικρίνεια και τόλμη
η κ. Επίτροπος, στην επιλεκτική ευαισθησία, στην εφαρμογή της ρήτρας και στην επικράτηση αντιλήψεων δύο
μέτρων και δύο σταθμών και, τέλος, στην υπεροχή των εθνικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων έναντι της κοινής
και αποφασιστικής στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραδείγματα είναι πολλά και η κατάσταση αυτή, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας
των ευρωπαϊκών θεσμών στους Ευρωπαίους πολίτες. Από τη μια πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρεί
στο πάγωμα σχέσεων και συμφωνιών -ο κύριος Ford μίλησε και ανέφερε παραδείγματα- από την άλλη όμως δεν
κάνει τίποτα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην
Τουρκία. Τα στρατηγικά συμφέροντα υπερτερούν στις σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, έναντι
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Η πρόβλεψη της ομοφωνίας για τη λήψη μέτρων και την αναστολή μιας συμφωνίας θα συνεχίσει να ακυρώνει στην
πράξη κάθε σοβαρή προσπάθεια. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια δυναμική εξωτερική πολιτική
με τη διαδικασία της ομοφωνίας. Και αυτή η διαπίστωση, συνάδελφοι, πρέπει να επανέλθει στη συζήτηση για το
μέλλον της Ευρώπης. Συμφωνώ με όλες τις προτάσεις που γίνονται από το συνάδελφο, κ. Agnoletto. Όμως πρέπει
να κατανοήσουμε ότι το σοβαρό έλλειμμα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα
οφείλεται και συνδέεται με το διακρατικό χαρακτήρα και την προβλεπόμενη ομοφωνία πίσω από την οποία κρύβονται
τα εθνικά συμφέροντα και οι διαφορετικές πολιτικές σκοπιμότητες και προτεραιότητες. Διαφορετικά, και οι πιο
ισχυρές ρήτρες θα παραμένουν, δυστυχώς, ανενεργές.

Cem Özdemir (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ferrero-Waldner, κύριε Frattini, θα ήθελα να
ευχαριστήσω κι εγώ θερμά τον εισηγητή για την έκθεσή του. Οι αντιδράσεις έδειξαν ότι έτυχε ευρείας συναίνεσης.
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Διάφοροι ομιλητές είπαν ήδη ότι για εμάς είναι πιο εύκολο να ασκήσουμε ξεκάθαρα κριτική και να επιβάλουμε
κυρώσεις σε μικρές χώρες, όπως για παράδειγμα το Myanmar, παρά σε μεγάλες, όπου εμπλέκονται οικονομικά
συμφέροντα. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, ένα δίλημμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε ανοιχτά και να μην
μασάμε τα λόγια μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα αξιοπιστίας, καθώς και πρόβλημα με τα δύο μέτρα και
σταθμά. Με το θέμα αυτό πρέπει να ασχοληθούμε ειδικά στην παρούσα κατάσταση που αφορά αυτές τις
γελοιογραφίες, την υποτιθέμενη σύγκρουση των πολιτισμών κλπ. Συμφωνούμε απόλυτα με πολλά από τα σημεία
που θίγονται στην έκθεση.

Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ότι θα κάνουμε προσεχώς εδώ στο Σώμα μία συζήτηση που αφορά ένα παρόμοιο
ζήτημα, συγκεκριμένα τον οργανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα ασχοληθεί με πολλά από τα θέματα
με τα οποία ασχολούμαστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να επισημάνω στους συναδέλφους ότι θα μπορέσουμε να
χρησιμοποιήσουμε τον εν λόγω οργανισμό για να βελτιωθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως ένα είδος συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που θα μας ενημερώνει
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις γείτονες χώρες. Εδώ έχουμε μία μοναδική ευκαιρία
για βελτίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο θα λάβει πολύ σύντομα
απόφαση για το ζήτημα αυτό και ζητώ την υποστήριξη όλων σας.

Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προβώ σε τρεις επισημάνσεις όσον αφορά τη ρήτρα
για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι σπανίως έχει γίνει επίκληση της εν λόγω ρήτρας, συγκεκριμένα δε μόλις 12
φορές από το 1995. Εάν το συγκρίνουμε αυτό με τον αριθμό μη δημοκρατικών κρατών με τα οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση συνάπτει συνθήκες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ρήτρα πρέπει να θεωρείται σε πρακτικό επίπεδο
περιττή.

Η δεύτερη επισήμανσή μου αφορά τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών, τις οποίες ο εισηγητής
επιθυμεί να εντάξει στο ίδιο πλαίσιο με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ
ρεαλιστικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ιδιαιτέρως επιθυμητό, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι οι αναπτυσσόμενες
χώρες θα μπορούν εύκολα να επικρίνουν την υποδοχή των πολιτών τους οι οποίοι αιτούνται άσυλο στην Ευρώπη.
Στην πραγματικότητα, πρέπει να ενθαρρύνουμε σαφώς αυτά τα κράτη να δέχονται τον επαναπατρισμό των πολιτών
τους για τους οποίους δεν συντρέχουν λόγοι χορήγησης ασύλου στην Ευρώπη. Εντούτοις, η εμπειρία διδάσκει ότι
συνήθως ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Τέλος, δεν είναι επιθυμητή η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων στην αξιολόγηση της εφαρμογής της ρήτρας
για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε τρίτες χώρες. Οι οργανώσεις αυτές δεν διαθέτουν κανενός είδους δημοκρατική
νομιμοποίηση και δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πολιτικές αρμοδιότητες. Αν μη τι άλλο, η Ευρώπη
πρέπει να είναι σε θέση να μεριμνά περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα χρήματα των
φορολογουμένων.

Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο πλήρης σεβασμός των ρητρών για τα δικαιώματα του
ανθρώπου εξαρτάται, πρωτίστως, από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Δυστυχώς, οι προσπάθειές τους
να προωθήσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους συχνά δεν επιτρέπουν στην Ένωση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα.

Σήμερα καλούμαστε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου κατά τρόπο
που θα μας επιτρέπει να ασκούμε αποτελεσματική πίεση σε τρίτες χώρες. Δεν αρκεί πλέον να προβαίνουμε απλώς
σε μια δήλωση αρχών και απαιτήσεων. Οι ρήτρες πρέπει να εφαρμόζονται, και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη τόλμη και
αποφασιστικότητα.

Με λύπη διαπιστώνω ότι η συμπεριφορά των ηγετών της Ένωσης τείνει να διέπεται από τον φόβο και τον
καιροσκοπισμό. Πολύ συχνά τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα υπερισχύουν της ανάγκης ταχείας αντίδρασης
σε περιβόητες περιπτώσεις ταπείνωσης ατόμων και περιορισμού των ελευθεριών τους. Η αρχή της αλληλεγγύης
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βαλβίδα ασφαλείας για λόγους περιστασιακής εκτόνωσης. Πρέπει να καταστεί
βασικό μέσο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει, συνεπώς, να συνοδεύονται από επαρκή μέσα πειθούς και άσκησης
πολιτικής πίεσης. Αυτό, πάλι, προϋποθέτει αλλαγή του προσανατολισμού της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας. Μόνιμο χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής πρέπει να είναι ο διαρκής αγώνας για την
προάσπιση των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Χρειαζόμαστε επειγόντως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα οποία θα δημιουργηθούν με πρότυπο χρηματοδοτούμενα
από την κυβέρνηση αμερικανικά ιδρύματα τα οποία είναι σε θέση να υποστηρίξουν αποτελεσματικά υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επί του παρόντος δεν διαθέτουμε τέτοια όργανα, αλλά ο
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σχεδιαζόμενος Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ μπορεί κάλλιστα να συμβάλει στην κάλυψη αυτού
του κενού. Μάλιστα, μια πιο κατάλληλη ονομασία για ένα τέτοιο όργανο θα ήταν Οργανισμός Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Στην ετήσια έκθεσή της, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human
Rights Watch) οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005 επικεντρώθηκε κυρίως
στους τομείς των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της ενέργειας.

Η απλή λεκτική καταδίκη ολοκληρωτικών και δικτατορικών καθεστώτων δεν είναι πλέον αρκετή. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλει να επιδείξει την αναγκαία βούληση για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον
κόσμο. Ασχολείται κανείς επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης
και τη δραστηριότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Ρωσία; Είναι κανείς διατεθειμένος να θυσιάσει τις εμπορικές
συμβάσεις με την Κίνα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των θιβετιανών μοναχών που είναι φυλακισμένοι για
υποτιθέμενη ανατρεπτική δραστηριότητα; Θα αποφασίσουμε επιτέλους να λάβουμε δραστικά μέτρα έναντι του
κουβανικού καθεστώτος;

Θέλω, εν κατακλείδι, να δηλώσω ότι υποστηρίζω τις διαμαρτυρίες κατά της μηχανής αναζήτησης Google. Δεν
σκοπεύω να τη χρησιμοποιήσω σήμερα. Η εν λόγω μηχανή αναζήτησης έχει δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη
εκδοχή της για τις κινεζικές ιστοσελίδες, την οποία ελέγχει η κινεζική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια μέθοδο
λογοκρισίας του υλικού που δεν συμφωνεί με την επίσημη γραμμή της κινεζικής κυβέρνησης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONYSZKIEWICZ
Αντιπροέδρου

Józef Pinior (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι τα θεμέλια επί των
οποίων οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
αλλά και της διεθνούς κοινότητας εν γένει, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση των αντιδημοκρατικών
καθεστώτων της Νοτίου Ευρώπης τη δεκαετία του 1970 και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά το 1989.
Σήμερα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία συγκροτούν τον άξονα γύρω από τον οποίο οικοδομείται η
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική πολιτική της Ένωσης αποσκοπεί
στη δημιουργία μιας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων η οποία θα στηρίζεται στην ειρήνη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί ευρύτερα και να
συμπεριληφθεί σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, είτε αυτές είναι
βιομηχανοποιημένες είτε αναπτυσσόμενες. Η εν λόγω ρήτρα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε τομεακές συμφωνίες,
εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες παροχής τεχνικής και οικονομικής βοήθειας. Σύμφωνα με τη ρήτρα αυτή, τα
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν αποτελεσματικά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών
αρχών από τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η σχέση μεταξύ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας
και της ανάπτυξης. Η εφαρμογή γενικών αρχών οι οποίες περιλαμβάνουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την εξάλειψη
της φτώχειας.

Ένας καλός τρόπος χειρισμού αυτού του θέματος θα ήταν η συμπερίληψη σε αυτές τις συμφωνίες μιας σύστασης
σύμφωνα με την οποία η ΕΕ και η συμβαλλόμενη χώρα οφείλουν να ανταλλάσσουν εκθέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα σε ετήσια βάση. Θα ήταν επίσης επιθυμητή η δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης με μη
κυβερνητικές οργανώσεις. Οι αποστολές παρατήρησης εκλογών διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά την
προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας εκτός των συνόρων της Ένωσης, όπως
και η βοήθεια την οποία οφείλει να προσφέρει η Ένωση στην κοινωνία των πολιτών τρίτων χωρών.

Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον εισηγητή, κ. Agnoletto, ότι το
Κοινοβούλιο δεν πρέπει να γνωμοδοτεί απλώς, αλλά πρέπει επίσης να διαδραματίζει ρόλο στους τομείς των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του σεβασμού της διαφορετικότητας στις συμφωνίες με τις εξωτερικές
χώρες.

Η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ειρήνη και η αναπτυσσόμενη οικονομία σχετίζονται σαφώς με τη δημοκρατία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνεργασία για την ανάπτυξη μπορεί να διασφαλιστεί μόνο στο πλαίσιο
δημοκρατικών κοινωνιών. Αν αναλύσουμε την αποδοτικότητα της συνεργασίας μας για την ανάπτυξη, θα
επιβεβαιώσουμε ότι στις χώρες εκείνες στις οποίες βελτιώνεται η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
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δικαιωμάτων, όλα λειτουργούν καλύτερα. Στις περιπτώσεις δικτατοριών, αδιαφανών καθεστώτων ή διεφθαρμένων
κυβερνήσεων, οι προσπάθειές μας μπορούν να υποστούν πλήρη στρέβλωση.

Θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημοκρατία
σημαίνει σεβασμός της διαφορετικότητας· τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πλήρη χωρίς τον σεβασμό της
διαφορετικότητας, του πλουραλισμού και των πολιτιστικών διαφορών. Είδαμε πώς μειονότητες σε χώρες οι οποίες
πρόκειται να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται σε εμάς για να επιτύχουν αυτόν τον σεβασμό των
δικαιωμάτων τους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες σεβασμού του πλουραλισμού
και των πολιτιστικών και εθνικών δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν
σέβονται αυτές τις αρχές. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου μας, διότι είναι το σώμα των
ευρωπαίων αντιπροσώπων μας.

Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αποφασιστικότητα με την οποία
επεδίωξε την ενίσχυση της διαφάνειας και της συνέπειας στην προσπάθεια επέκτασης και εδραίωσης του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν διαβάζει κανείς την έκθεση έχει την αίσθηση ότι κάποιος κρατά έναν μεγεθυντικό
φακό πάνω από την αρχή της σαφήνειας και της διαφάνειας. Οι ποικίλες ερμηνείες της έννοιας των «ανθρωπίνων
δικαιωμάτων» δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν σημειώνονται σοβαρές
παραβιάσεις. Όταν το Συμβούλιο συζητά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος για το οποίο
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας, συνήθως κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ επιμένει να ενεργεί προς όφελος
των εθνικών του συμφερόντων και ασκεί δικαίωμα αρνησικυρίας επί της απόφασης. Η αρχή της ομοφωνίας πρέπει
να καταστεί πιο ευέλικτη.

Όταν συζητείται το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, είναι αναπόφευκτο να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική και
οικονομική ισχύς της επίμαχης χώρας, σε συνδυασμό με το μέγεθός της και τις πιθανότητες λήψης αντιμέτρων.
Στο μέτρο του δυνατού, παρόμοιες καταστάσεις πρέπει να αποφεύγονται και ορισμένα κράτη τα οποία παραβιάζουν
κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να αισθάνονται πιο ίσα από άλλα.

Το μέσο επιβολής κυρώσεων κατά ενός καθεστώτος ή κυβέρνησης η οποία έχει επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά
πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη ακρίβεια. Το μαστίγιο των κυρώσεων δεν πρέπει να πλήττει τον λαό, ο οποίος
συνήθως ζει υπό ιδιαιτέρως σκληρές συνθήκες και δεν έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στο καθεστώς.

Σε λίγους μήνες η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με μια χώρα η οποία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να εφαρμόσει
πολιτικές ισότητας των φύλων και σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών· μια χώρα η οποία δεν έχει ακόμη
απαλλαγεί από τα δεσμά των εθνοτικών διακρίσεων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο
αυτών των διαπραγματεύσεων, οπότε η διαδικασία καθορισμού της σχετικής διαδικασίας πρέπει επίσης να είναι πιο
διαφανής.

Libor Rouček (PSE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, η ανάπτυξη και ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,
σε συνδυασμό με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξωτερικής πολιτικής. Η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου
και τη δημοκρατία που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες της ΕΕ είναι ένα από τα μέσα αυτής της πολιτικής. Η εν
λόγω ρήτρα, όπως αναφέρθηκε ήδη, έχει μέχρι στιγμής συμπεριληφθεί σε περισσότερες από 50 συμφωνίες και
ισχύει για περισσότερες από 120 χώρες. Παρά τις συχνές θετικές εμπειρίες, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να
εξετάσουμε τρόπους βελτίωσης ή τελειοποίησης αυτής της ρήτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, στην έκθεση Agnoletto προσφέρονται πολλές σημαντικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Επισημαίνεται, για παράδειγμα, ότι η έννοια των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών περιλαμβάνει
επίσης τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η ΕΕ, στην προσπάθειά
της να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην υλοποίηση πολιτικών
στον τομέα της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και να αντιταχθεί σε κάθε μορφή διάκρισης
για λόγους, π.χ., γενετήσιου προσανατολισμού ή παραβίασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Θέλω να
δηλώσω ότι υποστηρίζω την ιδέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο
πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας για την εφαρμογή και αξιολόγηση της ρήτρας για τη δημοκρατία και να
προσθέσω ότι τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και το διεθνές δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να διαδραματίσουν επίσης πολύ μεγαλύτερο
ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

John Attard-Montalto (PSE). – (MT) Με εκπλήσσει ο τρόπος κατά τον οποίο, εδώ στο Κοινοβούλιο, εντοπίζουμε
συχνά ελάχιστες αδυναμίες της Ευρώπης, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η ήπειρος είναι στην πραγματικότητα
ένας σημαιοφόρος που προσπαθεί να εξαγάγει αυτά τα θεμελιώδη και ευγενή δικαιώματα σε άλλα μέρη του κόσμου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελούσε πάντα αντικείμενο συζήτησης το κατά πόσον τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν
να εφαρμοστούν σε εσωτερικό επίπεδο από το κράτος ή την κυβέρνηση ή είναι οικουμενικά. Είναι σαφές πέραν
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πάσης αμφιβολίας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και κανείς δικτάτορας ή κράτος δεν έχει το
δικαίωμα να στερεί από ανθρώπινα όντα έστω και την ελάχιστη πτυχή των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Το
πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει στη διάθεσή της για να εξαγάγει
αυτούς τους ευγενείς στόχους. Στον τομέα αυτόν, επικρίνουμε ενίοτε την Ευρώπη επειδή δεν χρησιμοποιεί τα
δικαιώματα και την ισχύ της, περιλαμβανομένης της οικονομικής της ισχύος, ενώ συγχρόνως επικρίνουμε τις
κυβερνήσεις ή τα θεσμικά όργανα ότι εθελοτυφλούν έναντι ορισμένων αδυναμιών. Πρέπει να λάβουμε μια απόφαση.
Πρέπει να αποφασίσουμε αν θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος προώθησης αυτών των στόχων της Ευρώπης στο
εξωτερικό είναι η χρήση της πειθούς ή της οικονομικής ισχύος. Ολοκληρώνω την παρέμβασή μου με την προτροπή
να προσφέρουμε στα θεσμικά μας όργανα τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αξίες μας
θα καταστούν αρκετά συνεκτικές ώστε η Κοινότητα να μπορεί να τις εξαγάγει. Σας ευχαριστώ.

Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Στηρίζω το σύνολο των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην υπό εξέταση
έκθεση του κ. Agnoletto. Χαιρετίζω ιδιαιτέρως τη συμπερίληψη μιας ρήτρας αμοιβαιότητας σε όλες τις συμφωνίες
με τρίτες χώρες. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, η εφαρμογή της ρήτρας για τα δικαιώματα του
ανθρώπου εξαρτάται από γεωπολιτικά και γεωοικονομικά συμφέροντα τα οποία δεν αφορούν επ’ ουδενί το σύνολο
της Ένωσης, αλλά συχνά συνδέονται με τις ιδιαίτερες στρατηγικές ορισμένων κρατών μελών ή υπηρεσιών της
Επιτροπής.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μη ουσιαστικής χρήσης αυτής της ρήτρας είναι η Αιθιοπία, παρά το γεγονός
ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις,
δυνάμει του άρθρου 96, ενόψει των σφαγών και των βαρύτατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
σημειώθηκαν μετά τις εκλογές.

Με έχει συγκλονίσει η σιωπή και η αδράνεια του Συμβουλίου ως προς το θέμα αυτό. Μόνον η Επιτροπή και ένα
κράτος μέλος –το Ηνωμένο Βασίλειο– ανέστειλαν τη χορήγηση άμεσης δημοσιονομικής ενίσχυσης στην αιθιοπική
κυβέρνηση, το ελάχιστο που μπορούσαν να πράξουν υπό τις συνθήκες αυτές. Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν διευκρίνισαν
τους όρους και προϋποθέσεις, η ενέργεια αυτή δεν είχε τον παραμικρό αντίκτυπο στην κυβέρνηση της Αιθιοπίας,
ενώ έστειλε ένα καταστροφικό μήνυμα όχι μόνο στο σύνολο του λαού της χώρας, αλλά και σε όλους τους Αφρικανούς
–η έδρα του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας– καθώς και στα κράτη
μέλη της ΕΕ και σε όλα τα κράτη με τα οποία διατηρεί σχέσεις η ΕΕ.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προαγωγή
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες είναι ένας από τους κεντρικούς
στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτός δεν πρόκειται, όμως, να επιτευχθεί
εάν οι διεθνείς συμφωνίες συνεχίσουν να εστιάζονται αποκλειστικά στα οικονομικά και πολιτικά θέματα. Η
συμπερίληψη ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία σε εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες
τεχνικής και οικονομικής βοήθειας θα αποτελούσε επίσης ζωτικής σημασίας βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να παρεμβαίνει ταχύτερα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αν
έχει τη δυνατότητα αναστολής της οικονομικής συνεργασίας σε περιπτώσεις σοβαρής καταστρατήγησης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει
να μετάσχει πιο ενεργά στις διαβουλεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο των συμφωνιών και των ρητρών, καθώς και
στις διαδικασίες εφαρμογής και επιβολής τους.

Εφόσον αποκτήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης των θεμελιωδών ελευθεριών, σε συνδυασμό
με τη δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να προχωρήσουμε από τα λόγια
στα έργα. Μέχρι στιγμής, πολύ συχνά οι μεγαλόστομες διατυπώσεις στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέμειναν μόνο στα χαρτιά.

Katalin Lévai (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τη φιλόδοξη προσπάθειά του και
να τον ευχαριστήσω γι’ αυτήν. Η προστασία της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου
και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πρέπει, λοιπόν, να αποτελούν
επίσης αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων με
βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα ζητήματα αυτά εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να αποτελούν σοβαρά
προβλήματα σε κάθε χώρα. Τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών και τα δικαιώματα των ατόμων με
διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό παραβιάζονται καθημερινά.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταρτίσει νέες
διαδικασίες και νέα κριτήρια για την εφαρμογή των ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία.
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Συμφωνώ ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο συνεκτική, αποτελεσματική και διαφανής προσέγγιση στην
ευρωπαϊκή πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλεται η αναθεώρηση του υφιστάμενου κειμένου.

Υποστηρίζω τη θέσπιση υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες
χώρες, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τη ρήτρα, την παρακολούθηση της
εφαρμογής και της υλοποίησής της και τη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται της
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Benita Ferrero-Waldner, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή σχετικά με τη ρήτρα
για τα δικαιώματα του ανθρώπου και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία εν γένει ήταν πολύτιμη.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται ήδη συστηματικά με τους εταίρους μας στο
πλαίσιο του πολιτικού μας διαλόγου. Καθιερώσαμε έναν συνεπή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
διαβουλεύσεις με ορισμένες χώρες, ενώ θεσπίστηκαν επίσης υποεπιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε άλλες
περιπτώσεις, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να τεθούν σε συμβούλια σύνδεσης και σε συνεδριάσεις
της επιτροπής σύνδεσης.

Ο στόχος της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι μόνο η επιβολή κυρώσεων, αλλά και η δημιουργία
μιας βάσης για τον διάλογο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημιουργία θεσμικών οργάνων για τον
σκοπό αυτόν, διότι πρέπει να δώσουμε στα εν λόγω θεσμικά όργανα μια ευκαιρία και να τα ενθαρρύνουμε να
αναπτυχθούν. Η οικοδόμηση θεσμών είναι εξίσου σημαντική με τη ρήτρα, και η ύπαρξη της ρήτρας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη συμφωνία σύνδεσης, ή σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, δημιουργεί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις γι’ αυτό. Δεν υπάρχει, συνεπώς, ανάγκη να την αναπαράγουμε σε τομεακές συμφωνίες.

Θέλω, επίσης, να υπενθυμίσω ότι οι συμφωνίες μας έχουν ένα ευρύ φάσμα στόχων πολιτικής. Θέλουμε να συμβάλουμε
στη σταθερότητα και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των ενδιαφερομένων πληθυσμών. Δεν αποτελεί
έλλειψη σθένους το γεγονός ότι δεν έχουμε πάντοτε την ίδια ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ότι δεν
επιβάλλουμε κυρώσεις. Πρέπει, επίσης, να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των πληθυσμών – όπως για παράδειγμα των
αφρικανικών και ορισμένων ασιατικών πληθυσμών, όπως ανέφεραν ορισμένοι βουλευτές. Υπάρχει, ακόμα, το ζήτημα
της απαλλαγής από την ανέχεια και τον φόβο, στοιχεία τα οποία συνδέονται στενά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και
με την έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά.
Υπάρχουν πολλές άλλες ρήτρες τις οποίες πρέπει να υπερασπιστούμε, όπως η ρήτρα κατά της τρομοκρατίας, η
ρήτρα κατά των όπλων μαζικής καταστροφής και η ρήτρα για τη δημοκρατία. Είναι όλα αλληλένδετα και δεν
μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα· πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, η οποία
περιλαμβάνει την εξάλειψη της φτώχειας. Αυτή είναι η δύσκολη ισορροπία την οποία πρέπει ενίοτε να επιτυγχάνουμε.

Δεν είναι εύκολη η εναρμόνιση αυτής της ρήτρας, διότι διαπραγματευόμαστε με κάθε εταίρο και πρέπει στο τέλος
να βρίσκουμε λύσεις. Δεν δέχονται όλοι οι εταίροι ακριβώς την ίδια διατύπωση. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τόσο η
διατύπωση όσο η εφαρμογή και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους εταίρους να βρουν τις
δικές τους λύσεις, διότι, όπως ανέκαθεν καθιστούσαμε σαφές, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τα πάντα στους άλλους:
θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις κοινωνίες τους να αναπτυχθούν και να αλλάξουν.

Όπως ήδη ανέφερα, η οικοδόμηση θεσμικών οργάνων είναι εξίσου σημαντική, όπως άλλωστε και η νομική, δικαστική
και αστυνομική μεταρρύθμιση, διότι σε αυτούς ακριβώς τους χώρους εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι, με όλο τον σεβασμό, σε πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις μπορέσαμε να
απελευθερώσουμε κρατούμενους και να μιλήσουμε γι’ αυτούς. Συζητούμε το θέμα της θανατικής ποινής με όλους
ανεξαιρέτως τους εταίρους, μιλάμε κατά των βασανιστηρίων, και σταδιακά επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Ίσως
μερικές φορές το θέμα να είναι η ταχύτητα – δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα. Πρέπει, όμως, να είμαστε ρεαλιστές:
δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο σε μια μέρα.

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30.

5. Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών
(συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0406/2005) του κ. Brejc, εξ ονόματος
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την τοπική
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διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και για την τροποποίηση της σύμβασης
Σένγκεν και της κοινής προξενικής εγκυκλίου (COM(2005)0056 – C6-0049/2005 – 2005/0006(COD)).

Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή
για το πολύ καλό έργο του ως προς την πρόταση αυτή. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι για άλλη μία
φορά τα τρία θεσμικά όργανα –το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο– μπόρεσαν να συνεργαστούν με
μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Πέρυσι δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό προηγούμενο για τη διοργανική συνεργασία από τη συμφωνία που συνήφθη
για τον κώδικα συνόρων Σένγκεν, αναγκαίο συμπλήρωμα του οποίου είναι ο υπό εξέταση κανονισμός. Μπορούμε,
συνεπώς, να πούμε ότι με την έγκριση αυτού του κανονισμού ολοκληρώνεται πλήρως η νομοθετική συνιστώσα της
ολοκληρωμένης στρατηγικής μας για τη διαχείριση των συνόρων· και, αν μου επιτρέπετε, ελπίζω πραγματικά ότι
θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά στο μέλλον, για παράδειγμα στο πλαίσιο της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και για άλλα πολύ ευαίσθητα θέματα, όπως η νομική βάση για το Σύστημα Πληροφοριών για
τις Θεωρήσεις και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Η έγκριση αυτής της πρότασης θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και ισορροπημένο βήμα προόδου, αλλά και θα
προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στα εξωτερικά μας σύνορα, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση καλή τη πίστει
ανθρώπων οι οποίοι διαμένουν σε παραμεθόριες περιοχές, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργούνται κενά ασφαλείας.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νέα κράτη μέλη, ιδίως ενόψει της επικείμενης εισδοχής τους στον χώρο
Σένγκεν, οπότε θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων Σένγκεν και, επομένως, θα διενεργούν
ελέγχους εξ ονόματος όλων των κρατών Σένγκεν.

Στο πλαίσιο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι η έγκριση των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή
κυκλοφορία αποτελεί μέρος της πολύ ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής γειτονίας. Είναι συνεπώς ένα από τα
μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με τους γείτονες της ΕΕ και της επαφής μεταξύ
των λαών.

Τέλος, ολοκληρώνω τονίζοντας και πάλι ότι το κείμενο που εξετάζουμε σήμερα αποτελεί μια πολύ ισορροπημένη
και σημαντική πρόταση.

Mihael Brejc (PPE-DE), εισηγητής. – (SL) Σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στα
εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών. Δεδομένου ότι το αρχικό κείμενο –η πρόταση της Επιτροπής–
προέβλεπε αυστηρές απαιτήσεις για τα άτομα που ζουν κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην έκθεση αυτή επεσήμανα τα εξής:

Πρέπει να διευκολύνουμε τη διέλευση των συνόρων για τους κατοίκους αυτών των περιοχών οι οποίοι έχουν λόγους
να διασχίζουν τακτικά τα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους μέλους, αποτρέποντας συγχρόνως την παράνομη
μετανάστευση και τους δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια εξαιτίας εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ο
προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση του θέματος της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, η οποία
συνεπάγεται την τακτική, συχνά καθημερινή, διέλευση των συνόρων με σκοπό την εργασία ή το σχολείο ή λόγω
οικογενειακών δεσμών και, συνεπώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτοί οι ημερήσιοι μετανάστες
επιστρέφουν στη χώρα τους κάθε ημέρα.

Τα εξωτερικά σύνορα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ιστορικές, γεωγραφικές και κοινωνικές περιστάσεις· δεν
πρέπει λοιπόν να επιδεινωθούν οι συνθήκες ζωής των κατοίκων παραμεθόριων περιοχών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη
τις πραγματικές συνθήκες που ισχύουν στα εξωτερικά σύνορα και να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, στο
μέτρο του δυνατού, να διατηρήσουν τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν έως τώρα μέσω διμερών συμφωνιών.

Η ουσία των τροπολογιών τις οποίες πρότεινα και οι οποίες περιλαμβάνονται στο κείμενο είναι η εξής:

Αντί της ειδικής θεώρησης τύπου «L», στους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών θα χορηγείται η λεγόμενη άδεια
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και, το
σημαντικότερο, δεν θα απαιτείται η τοποθέτηση σφραγίδας σε κάθε διέλευση των συνόρων. Η διαφοροποίηση
μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών χερσαίων συνόρων δεν είναι αναγκαία, καθόσον τα επόμενα χρόνια τα κράτη μέλη
θα ενταχθούν αργά ή γρήγορα στον χώρο Σένγκεν.

Η παραμεθόριος περιοχή – αυτός ο ορισμός προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις. Καταλήξαμε στη συμφωνία ότι
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα και ενδεχομένως τα 50 χιλιόμετρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Αντιληφθήκαμε ότι τυχόν αύξηση της παραμεθόριας περιοχής θα καθιστούσε ανέφικτη την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ταυτιστούν οι παραμεθόριες περιοχές με τα εθνικά σύνορα.
Κάτοικος παραμεθόριας περιοχής είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει για διάστημα τουλάχιστον ενός
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έτους στην παραμεθόρια περιοχή, ενώ κατά τη συζήτηση εναρμονίσαμε την πρόταση στην οποία περιλαμβάνεται
μια σειρά εξαιρέσεων λόγω γάμου, κληρονομιάς κ.ο.κ.

Σε διμερείς συμφωνίες τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο διαμονής, η οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους τρεις μήνες συνολικά. Με άλλα λόγια, βάσει αυτής της απόφασης ένα άτομο από τρίτη χώρα
μπορεί να διαμείνει σε αυτή την παραμεθόρια περιοχή για τρεις μήνες συνολικά. Όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι,
πρέπει να επιτρέπονται ορισμένα προνόμια όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων εκτός των επιτρεπόμενων σημείων
διέλευσης. Υπάρχουν, για παράδειγμα, γεωργοί η μισή ιδιοκτησία των οποίων βρίσκεται στη χώρα τους και η άλλη
μισή στη γειτονική χώρα και, βεβαίως, δεν μπορούν να κουβαλούν μαζί τους τα σύνεργά τους κάθε φορά που
διασχίζουν τα σύνορα.

Η έγκριση αυτού του κανονισμού θα αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κλείνει τα σύνορά της και δεν δημιουργεί
απάνθρωπες συνθήκες κατά μήκος των εξωτερικών της συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διασφαλίσει την
τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, αλλά δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να δυσχεράνει τις συνθήκες ζωής
στις παραμεθόριες περιοχές. Η συνύπαρξη ανθρώπων και από τις δύο πλευρές των συνόρων και η μεταξύ τους
συνεργασία είναι σημαντικοί παράγοντες σταθερότητας και ασφάλειας κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων. Για
τον λόγο αυτόν, ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα αυτού του κανονισμού είναι ότι, μέσω διμερών συμφωνιών
με γειτονικές χώρες, δηλαδή με τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης των
παραμεθόριων περιοχών, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον λιγότερο ανεπτυγμένες.

Ο κανονισμός αυτός προσφέρει μια βάση ενίσχυσης των οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων δεσμών μεταξύ των
δύο πλευρών των συνόρων και γι’ αυτό είναι σημαντικός για τις ενδιαφερόμενες χώρες αλλά και για το σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι πραγματοποιήσαμε πολλούς γύρους εναρμόνισης με την
Επιτροπή και το Συμβούλιο και, παρότι η διαδικασία ήταν κάπως χρονοβόρα, οι διαπραγματεύσεις ήταν επιτυχείς,
γεγονός που επέτρεψε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να καταλήξει
στην ομόφωνη έγκριση του κανονισμού κατά τη διάρκεια τόσο της συζήτησης όσο και της ψηφοφορίας που
διεξήγαγε.

Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω αυτή την ομιλία απευθύνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι
συνεργάστηκαν σε αυτή τη διαδικασία, ήτοι προς την Επιτροπή, το Συμβούλιο και, κυρίως, τους κκ. Cashman και
Lax, οι οποίοι συνέβαλαν πολύ ενεργά στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

(Χειροκροτήματα)

Karl von Wogau (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (DE) Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και την θέσπιση των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήσαμε στην Ευρώπη μία από τις πιο
ελεύθερες κοινωνίες του κόσμου. Ωστόσο, η ελευθερία δεν είναι τίποτα χωρίς ασφάλεια και γι’ αυτό, η ασφάλεια
των νέων εξωτερικών συνόρων που δημιουργούνται εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για τα σύνορα στα
ανατολικά, τα σύνορα στα Βαλκάνια, αλλά και τα σύνορα της Μεσογείου, που παρουσιάζουν τα δικά τους, εξαιρετικά
δύσκολα προβλήματα. Τα σύνορα αυτά πρέπει να είναι όσο πιο ασφαλή γίνεται και για τον σκοπό αυτόν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι όσο πιο ευέλικτα γίνεται για να μην
επιβάλλουν περιττούς περιορισμούς στους ανθρώπους στις παραμεθόριες περιοχές,

Γι’ αυτό απαιτούνται δύο πράγματα: αφενός μία ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, μία κοινή διαχείριση της
αστυνομίας των συνόρων και των τελωνειακών αρχών, που δυστυχώς δεν είναι πάντα αυτονόητη, αλλά και μια κοινή
ολοκληρωμένη διαχείριση μαζί με τις γείτονες χώρες, διότι τα σύνορα είναι πραγματικά ασφαλή και ευέλικτα μόνο
όταν και οι δύο πλευρές συνεργάζονται πάρα πολύ στενά. Ασφαλώς, η κοινή αντιμετώπιση της ασφάλειας και από
τις δύο πλευρές των συνόρων είναι ένα από τα καθήκοντα της νέας μας πολιτικής γειτονίας.

Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε μία «ταυτότητα μεθοριακού εργαζόμενου» –ο όρος «άδεια διέλευσης τοπικών
συνόρων» είναι θαυμάσιος, αλλά πολύ μεγάλος και γραφειοκρατικός– για τους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα
και υποχρεώνονται να τα περνούν συχνά. Μόνο αν καταφέρουμε να τα καθιερώσουμε αυτά, θα επιτύχουμε να μην
προκύψουν περιττά μειονεκτήματα για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις νέες παραμεθόριες περιοχές.

(Χειροκροτήματα)

Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η
επονομαζόμενη τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία είναι μία ψηφίδα στο μεγάλο μωσαϊκό της προστασίας των
εξωτερικών συνόρων. Αφενός εξασφαλίζουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από παράνομη διέλευση και από τα
φαινόμενα που συχνά παρατηρούνται συχνά εκεί, όπως για παράδειγμα το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο και
λαθρεμπόριο ανθρώπων, η πορνεία και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Αφετέρου μπορούμε επίσης να
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διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν, βέβαια, σε διαφορετικές πλευρές των συνόρων, αλλά
παρ’ όλ’ αυτά έχουν καλές σχέσεις γειτονίας.

Είναι ασφαλώς σκόπιμο να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν τα σύνορα από την είσοδο ανεπιθύμητων ανθρώπων,
εξίσου σκόπιμο είναι όμως να διευκολύνουμε τη συμβίωση των ανθρώπων στην παραμεθόριο, γιατί όπως ήδη είπαν
πολλοί συνάδελφοι, δεν θέλουμε να είναι η Ευρώπη φρούριο, αλλά μία κοινότητα που συμβιώνει φιλικά με τους
γείτονές της. Γι’ αυτό θεωρώ σωστή την πρόταση του εισηγητή να τροποποιήσουμε την πρόταση της Επιτροπής
έτσι ώστε να μην θεσπιστούν νέες διατάξεις για τα εσωτερικά σύνορα που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρώπης.
Θεωρούμε δεδομένο ότι ως τότε τα κράτη μέλη θα έχουν μεταφέρει το κεκτημένο Σένγκεν, το ΣΠΣ II θα λειτουργεί
με επιτυχία και έτσι δεν θα χρειαζόμαστε πλέον τέτοιες πρόσθετες ρυθμίσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης.

Η παρούσα έκθεση του κ. Brejc αποτελεί ένα καλό παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, πέρα από τα κομματικά όρια, και είναι υπόδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας με το Συμβούλιο στο
πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Επιτύχαμε εδώ όλοι μαζί να βρούμε λογικές και εφαρμόσιμες λύσεις για
την καθημερινή συμβίωση των συμπολιτών μας και των γειτόνων τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό
τον εισηγητή, αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές.

(Χειροκροτήματα)

Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο
Frattini για τις παρατηρήσεις του. Ως εισηγητής για τον κώδικα συνόρων Σένγκεν, πιστεύω ότι δημιουργήσαμε
πράγματι ένα καλό προηγούμενο στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας.

Όλοι γνωρίζουμε την ουσία αυτής της έκθεσης. Στόχος της είναι να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων και να
βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Είναι λοιπόν εύλογο ότι σε αυτόν ακριβώς τον στόχο πρέπει να
εστιάσουμε όλο και περισσότερο τις προσπάθειές μας. Ενισχύει τον κώδικα συνόρων Σένγκεν. Γνωρίζουμε ότι, όταν
θα έχουμε ασφαλή εξωτερικά σύνορα, ο έλεγχος της ελευθερίας κυκλοφορίας εντός της ΕΕ θα είναι απλούστερος
και ευκολότερος. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να επιδεικνύουμε ευαισθησία. Όπως ο κ. Brejc, ο κ. Lax
και άλλοι, και εγώ υιοθέτησα αυτή την προσέγγιση.

Αν η πρόταση της Επιτροπής διακρίνεται από ευαισθησία, θα χρειαστεί απλώς να την τροποποιήσουμε ώστε να την
βελτιώσουμε, να την απλοποιήσουμε ή να την αποσαφηνίσουμε. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγισή μας. Έτσι θα
καταλήξουμε σε έναν αποτελεσματικό και καλά κατανοητό κανονισμό η εφαρμογή του οποίου στα σύνορά μας θα
είναι εύκολη.

Ως σκιώδης εισηγητής για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, σκοπεύω να ακολουθήσω την ίδια
προσέγγιση. Γνωρίζω ότι βρίσκεται εδώ σήμερα ο εισηγητής για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και πιστεύω
ότι, συνεργαζόμενοι, προκειμένου να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας και να διασφαλίσουμε ότι η πληροφόρηση που
έχουμε χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, θα ενισχύσουμε το πρώτο και κύριο όφελος από την ιδιότητα μέλους της
ΕΕ, που είναι η ελευθερία κυκλοφορίας. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους.

(Χειροκροτήματα)

Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή
για το εξαιρετικά εποικοδομητικό έργο του. Ο υπό εξέταση κανονισμός σχετικά με την τοπική διασυνοριακή
κυκλοφορία έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικός για τις περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ, ιδίως προς ανατολάς. Παραδοσιακά, θεωρείται συχνά ότι οι παραμεθόριες αυτές περιοχές είναι
περιθωριακές και χαρακτηρίζονται από χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όταν πιστεύει κανείς ότι αυτό ισχύει
πραγματικά είναι πολύ εύκολο να διαμορφωθεί στην πράξη αυτή ακριβώς η κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι πληθυσμοί
των εν λόγω περιοχών πρέπει να λαμβάνουν το σαφές μήνυμα ότι πρέπει να καλλιεργούν επαφές προς όλες τις
κατευθύνσεις και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους χωρίς να δεσμεύονται από τα σύνορα των χωρών τους.

Η δυνατότητα εύκολης διέλευσης των συνόρων προσφέρει τη βάση για την καλλιέργεια επαφών, τη δημιουργία
φιλικών σχέσεων και την ανάπτυξη συναλλαγών και δημιουργικής καινοτομίας. Αναμφίβολα, πολλά άτομα τα οποία
ζουν, λόγου χάρη, στα σύνορα μεταξύ Ρωσίας και Εσθονίας ή μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας θα καλωσόριζαν με
ευγνωμοσύνη αυτή ακριβώς την ευέλικτη λύση που προτείνεται τώρα.

Η προαγωγή των επαφών μεταξύ των λαών απαιτεί συνέπεια. Δεν είναι όμως συνεπές να λαμβάνονται, όπως τώρα,
μέτρα σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία και εξίσου θετικά μέτρα με τη μορφή της διμερούς συμφωνίας
θεωρήσεων που συνήφθη τον περασμένο Οκτώβριο με τη Ρωσία και στη συνέχεια να διπλασιάζεται σχεδόν το κόστος
θεώρησης από 35 σε 65 ευρώ, απόφαση την οποία δεν αποκλείεται να λάβει το Συμβούλιο Υπουργών την επόμενη
εβδομάδα μετά από πρόταση της Γαλλίας. Εάν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα αργήσει
να αυξήσει και η ρωσική πλευρά το κόστος θεώρησης σε αντίστοιχο επίπεδο. Εννοείται ότι μια τέτοια κίνηση θα
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πλήξει βαρύτατα τον διασυνοριακό τουρισμό. Για παράδειγμα, όποιος επιχειρεί να μεταβεί με πλοίο από την
ανατολική Φινλανδία στη ρωσική πλευρά του ισθμού Saima θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει περισσότερο για
τη θεώρηση παρά για το κόστος της ίδιας της μετάβασης. Ο διπλασιασμός του κόστους της θεώρησης θα ερχόταν
σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους μας όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός
τρόπος τερματισμού των φυσικών επαφών μεταξύ των ανθρώπων από την επιβολή μιας τόσο δραστικής αύξησης
του κόστους των θεωρήσεων. Στην πραγματικότητα έπρεπε να κινούμασταν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Καλώ λοιπόν όλες και όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές να εκμεταλλευτούν δεόντως αυτή την περίοδο και,
έστω και την τελευταία στιγμή, να έλθουν σε επαφή με τις κυβερνήσεις τους για να αποτρέψουν τη λήψη μιας
τέτοιας απόφασης. Η δεξιά μας πρέπει να γνωρίζει τι ποιεί η αριστερά μας. Πρέπει να προασπίσουμε τις αξίες μας.
Όπως τόνισε προσφάτως και η κ. Klamt, δεν πρέπει να δικαιώσουμε την άποψη ότι η ΕΕ υψώνει τείχη γύρω της.

Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με
τον προηγούμενο ομιλητή ως προς το ότι, εάν εγκρίνουμε αυτό το κείμενο, οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να αποτρέψουμε την υπονόμευσή του από τις κυβερνήσεις. Το 1957, όταν τα έξι κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενέκριναν τις Συνθήκες της Ρώμης, η επίτευξη των λεγομένων τεσσάρων ελευθεριών, ήτοι
της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων, έμοιαζε με πολύ μακρινή προοπτική.
Μετά τη δημιουργία του λεγομένου συστήματος Σένγκεν, της άρσης των τελωνειακών φραγμών μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ και της λήψης μιας σειράς άλλων μέτρων ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ των κρατών στον εν λόγω
τομέα, η προοπτική υλοποίησης αυτού του στόχου έγινε πολύ πιο ορατή. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι το κατά
πόσον θα είναι εφικτή στο εγγύς μέλλον η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ, αλλά ο καθορισμός ενός ρεαλιστικού και βραχυπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος για την
υλοποίηση αυτής της ελευθερίας.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, θα ήταν καλό να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση τουλάχιστον όσον αφορά τη λεγόμενη
τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία. Μια τέτοια διευθέτηση θα βελτίωνε, εν τω μεταξύ, τις προοπτικές των διμερών
σχέσεων μεταξύ κρατών τα οποία δεν ανήκουν μεν στο σύστημα Σένγκεν αλλά ανήκουν στην ΕΕ ή στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο. Οι συντάκτες των υπό συζήτηση μέτρων γνωρίζουν ότι η ΕΕ καλύπτει μόνο το ήμισυ της
γεωγραφικής έκτασης της Ευρώπης. Είναι προς το συμφέρον μας να μεριμνήσουμε ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν
πιο ανοικτοί έναντι των γειτόνων μας. Τα μέτρα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα ρύθμισης της τοπικής
διασυνοριακής κυκλοφορίας με κράτη εκτός της ΕΕ. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2007,
αυτό θα περιλαμβάνει τα χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία, την Αλβανία, την Κροατία και την Τουρκία, οπότε τα
γειτονικά κράτη θα θεωρήσουν θετικό μήνυμα τη λήψη αυτών των μέτρων. Θα επιδείξουν προθυμία για την ανάπτυξη
συνεργασίας στις παραμεθόριες περιοχές, αρκεί βεβαίως να απορρίψουμε τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Lax.
Η θέσπιση ειδικών τύπων θεώρησης και άλλων προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στα μέτρα θα επιτρέψουν, βάσει
των εκτιμήσεων, τη χρησιμοποίηση αυτού του ειδικού καθεστώτος για την ενίσχυση της συνεργασίας με όλες τις
γειτονικές μας χώρες. Αυτό θα είναι επίσης πολύ σημαντικό για τη μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεών μας ιδίως με
μεγαλύτερους εταίρους όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια σειρά προτάσεων
τροπολογιών οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των μέτρων, ενώ ελάχιστες είναι οι
τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν σε τροποποίηση των κανόνων κατά τρόπο που να καθίστανται λιγότερο
εφαρμόσιμοι. Σας καλώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να διαχωρίσετε σαφώς τις δύο αυτές κατηγορίες κατά την
ψηφοφορία επί των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Μην ξεχνάτε ότι η οδηγία αυτή αποτελεί ένα πρότυπο
σχέσεων γειτονίας και, ως εκ τούτου, θα στείλει ένα μήνυμα όσον αφορά το κατά πόσον η ΕΕ επιθυμεί να είναι μια
ανοικτή κοινωνία ή αν σκοπεύει να ορθώσει τείχη έναντι των γειτονικών κρατών κατά μήκος των συνόρων της.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, για πολλούς κατοίκους παραμεθορίων περιοχών δεν άλλαξαν
πολλά με την προς ανατολάς διεύρυνση, γιατί σε πολλές τέτοιες περιοχές οι άνθρωποι είχαν προηγηθεί κατά πολύ
της πολιτικής και η τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία ήταν εκεί από πολύν καιρό κομμάτι της καθημερινότητας.
Γι’ αυτό, είναι ακόμα πιο σημαντικό να εγκρίνουμε μεν κοινές διατάξεις για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία,
αλλά ταυτόχρονα να επιτρέψουμε, όπως προβλέπεται, να συνάπτονται από τα κράτη μέλη διμερείς συμφωνίες για
την εφαρμογή τους.

Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων καθιστά ασφαλώς ακόμα πιο σημαντικό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων
της ζώνης Σένγκεν. Η εγκληματικότητα σε μερικές παραμεθόριες περιοχές θα μπορούσε μάλιστα να μειωθεί με
διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, κοινό συντονισμό και ελέγχους.

Φυσικά, πρέπει να προσφέρουμε διευκολύνσεις στους κατοίκους της παραμεθορίου, από την άλλη όμως πρέπει να
διασφαλιστεί με τη δυνατότητα επιβολής αυστηρών κυρώσεων ότι δεν θα γίνει κατάχρηση των διευκολύνσεων
αυτών. Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα αυτά δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και
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ασφάλεια. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω ιδιαίτερα την πρόταση της επιτροπής να γίνονται επαναλαμβανόμενοι
διεξοδικοί έλεγχοι σε μη τακτά χρονικά διαστήματα.

Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Frattini, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον κ. Brejc
για την εξαιρετική έκθεσή του. Πρόκειται για μια πολύ ισορροπημένη πρόταση η οποία δεν διευκολύνει απλώς την
παραδοσιακή διασυνοριακή μετακίνηση των πληθυσμών σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά εγγυάται επίσης τα
ενδεδειγμένα επίπεδα ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η παράνομη μετανάστευση και οι δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια που προκύπτουν λόγω εγκληματικών
δραστηριοτήτων πρέπει να καταπολεμηθούν. Υπάρχει επίσης ανάγκη διευκόλυνσης της τοπικής διασυνοριακής
κυκλοφορίας, δηλαδή της διέλευσης των συνόρων από κατοίκους οι οποίοι έχουν βάσιμους λόγους να το πράττουν
συχνά.

Οι προσπάθειές μας για ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά μας σύνορα, κυρίως μέσω της έγκρισης του
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) δεύτερης γενιάς, στέλνουν ένα θετικό πολιτικό μήνυμα. Τα σύνορα δεν
πρέπει να λειτουργούν ως εμπόδιο στις εμπορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επαφές ή στην περιφερειακή
συνεργασία. Οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τις παραδοσιακές
επαφές τους χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με υπερβολικά διοικητικά εμπόδια.

Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω το γεγονός ότι η απλούστευση της τοπικής
διασυνοριακής κυκλοφορίας έχει λάβει τη μορφή κανονισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι συναφείς διατάξεις δεν θα
χρειαστεί να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία, αλλά θα εφαρμοστούν απευθείας από το σύνολο των κρατών
μελών της Ένωσης. Ο κανονισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός για την Ένωση συνολικά, αλλά κυρίως για τις χώρες
οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της. Η χώρα μου, η Πολωνία, έχει τα μεγαλύτερα
εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ένωσης, και γι’ αυτό χαιρετίζουμε τις απλουστεύσεις που επιφέρει ο κανονισμός.

Είναι σαφές ότι οι κάτοικοι των κεντρικών περιοχών μιας χώρας προσεγγίζουν διαφορετικά τα θέματα που άπτονται
των συνόρων από ό,τι οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών. Για τους δεύτερους, τα σύνορα είναι μέρος της
καθημερινότητάς τους. Βιώνουν καθημερινά την ύπαρξή τους και είναι υποχρεωμένοι να ζουν με τις συνέπειές τους.
Γι’ αυτό δεν επιθυμώ να δημιουργούνται δυσκολίες ή να ορθώνονται διοικητικοί φραγμοί, διότι τα σύνορα δεν
πρέπει να είναι εμπόδιο στις πολιτιστικές και κοινωνικές ανταλλαγές ή στην περιφερειακή συνεργασία.

Τι σημαίνει για εμάς το περιεχόμενο του κανονισμού; Ο εν λόγω κανονισμός διασφαλίζει την ισότητα στο εσωτερικό
της Ένωσης και την αλληλεγγύη με τους άμεσους γείτονές της. Δημιουργεί επίσης αίσθημα ενότητας και καταργεί
τους τεχνητούς διαχωρισμούς. Επιπλέον, θα προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Σε πρακτικό επίπεδο,
ωστόσο, είμαι πεπεισμένη ότι θα θέσει τέρμα στις ουρές που σχηματίζονται στα προξενεία των χωρών για την έκδοση
θεωρήσεων. Ως εκ τούτου, θα σημάνει επίσης τον τερματισμό της διαφθοράς που σχετίζεται με τη χορήγηση τέτοιου
είδους εγγράφων.

Εν κατακλείδι, εφόσον εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα
απροσπέλαστο οχυρό και ότι δεν υφίσταται το λεγόμενο «Οχυρό Ευρώπη». Θα καταστεί σαφές ότι η Ένωση δεν
καταργεί απλώς τα εσωτερικά της σύνορα, αλλά ανοίγει τις πόρτες της και στον υπόλοιπο κόσμο. Για να κλείσω
την παρέμβασή μου με μια ποιητική νότα, οι άμεσοι γείτονές μας θα μπορούν τώρα να εισέρχονται στην Ένωση,
έστω και για λίγο, με το κεφάλι ψηλά, και όχι γονυπετείς, ως ικέτες, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

István Szent-Iványi (ALDE). – (HU) Τα νέα κράτη μέλη επιθυμούν να ενταχθούν το ταχύτερο δυνατόν στον
χώρο Σένγκεν. Ωστόσο, οι θετικές προσδοκίες δεν είναι απαλλαγμένες από έναν βαθμό ανησυχίας και
προβληματισμού. Τα νέα κράτη μέλη φοβούνται ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα, το
οποίο αυτή τη φορά δεν θα βρίσκεται στα δυτικά αλλά στα ανατολικά σύνορα. Φοβούνται ότι η ένταξη στην περιοχή
Σένγκεν μπορεί να δυσχεράνει τη διατήρηση επαφών με τους συγγενείς τους, ότι μπορεί να εμποδίσει τη διατήρηση
ή ανάπτυξη σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Ένα πολύ θετικό στοιχείο της έκθεσης και της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ως προς
το θέμα αυτό είναι ότι καθησυχάζουν αυτές τις ανησυχίες. Αυτή η έκθεση και το υπό εξέταση κείμενο είναι τώρα
από κάθε άποψη πιο ευνοϊκό από ό,τι η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Αντιμετωπίζει τρία μείζονα θέματα. Πρώτον,
καθορίζει την έκταση των παραμεθόριων περιοχών στα 30 χιλιόμετρα, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασής
της στα 50 χιλιόμετρα. Δεύτερον, απαιτείται τουλάχιστον ένα έτος διαμονής, αλλά προσφέρεται η δυνατότητα
παράτασης αυτής της περιόδου σε περισσότερα χρόνια βάσει διμερών συμφωνιών· αυτό αντιμετωπίζει τις ανησυχίες
για μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σε παραμεθόριες περιοχές, κατά τρόπο που μπορεί να διαταράξει την εθνοτική
τους σύσταση. Τρίτον, παρατείνεται η διάρκεια παραμονής σε γειτονικές χώρες από την αρχική πρόταση των επτά
ημερών σε τρεις μήνες. Οι διατάξεις αυτές καθιστούν εφικτή την ελεύθερη ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τη διασυνοριακή συνεργασία. Η πρόταση, συνεπώς, είναι πολύ καλή. Εντούτοις, από μόνη της
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δεν έχει την παραμικρή αξία, καθόσον προτείνει τη θέσπιση αδειών τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας. Αυτό,
όμως, προϋποθέτει τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για το σύστημα Σένγκεν, και η θέσπιση μιας
τέτοιας άδειας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας πρέπει να καταστεί εφικτή.

Η παρέμβαση του κ. Frattini ήταν πολύ θετική. Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο θα τηρήσει εξίσου εποικοδομητική
στάση με την Επιτροπή και ότι θα τροποποιήσει τη συμφωνία Σένγκεν και τον συναφή κανονισμό το ταχύτερο
δυνατόν, προκειμένου να επιτραπεί εν τέλει η εφαρμογή αυτού του εξαιρετικού κειμένου.

Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά την τοπική
διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά σύνορα αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Ωστόσο, η προσπάθεια
αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο κατά τον οποίο τα ίδια τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τις
διατάξεις του κανονισμού. Άλλοι παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το μέγεθος της ομάδας
στόχου που θα ωφεληθεί από αυτές τις μετακινήσεις και ο βαθμός στον οποίο οι λόγοι θέσπισης αυτού του νέου
καθεστώτος αντιστοιχούν στους λόγους που υπογραμμίζονται στην πρόταση κανονισμού. Αναφέρομαι στην
κοινωνική, οικογενειακή και πολιτιστική συνοχή και στην οικονομική συνεργασία. Οι γειτονικές χώρες θα κληθούν
επίσης να διασφαλίσουν καθεστώς πλήρους αμοιβαιότητας ως προς την ουσιαστική υλοποίηση των συμφωνιών
επανεισδοχής.

Κατά την εισαγωγή του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενεργήσουν
με μεγάλη υπευθυνότητα ώστε να διασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα δεν θα ευνοήσει το διασυνοριακό έγκλημα, τη
λαθρομετανάστευση ή την οργάνωση της παράνομης μετανάστευσης. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι το υπό συζήτηση
έγγραφο προετοιμάζει απλώς το έδαφος για τη ρύθμιση της τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας στα εξωτερικά
μας σύνορα. Η πρακτική εφαρμογή της πρέπει να υπόκειται σε διαρκή παρακολούθηση. Είναι αναγκαίο να διακριβωθεί
κατά πόσον θα προσφέρει αξιόλογα αποτελέσματα όσον αφορά τα πραγματικά οφέλη για τις κοινωνίες που ζουν
στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και αν θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια. Τα
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης ενδέχεται να ποικίλλουν μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών στα οποία
βρίσκονται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Εν κατακλείδι, εάν επιθυμούμε να συζητήσουμε σοβαρά ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες θα καταστήσουν τα
εξωτερικά μας σύνορα πιο φιλικά για τους ταξιδιώτες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, με παράλληλη τήρηση των
αναγκαίων όρων ασφάλειας, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη θα
συνεργαστούν αρμονικά για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν από τα 10 νέα κράτη μέλη το ταχύτερο
δυνατόν. Η πολιτική θεωρήσεων των τελευταίων έναντι των γειτόνων τους θα καταστεί πολύ πιο διαφανής όταν
αποκτήσουν δυνατότητα έκδοσης βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων Σένγκεν.

Επιπλέον, πρέπει να διεξαχθεί κοινή συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης της χρήσης των εθνικών
μακροπρόθεσμων θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή των προτεινόμενων
διατάξεων για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία δεν είναι βιώσιμη ή ελκυστική για τις κοινότητες των
παραμεθόριων περιοχών. Έχω κατά νου περιπτώσεις στις οποίες η κοινότητα ζητά πρόσβαση στο σύνολο της
επικράτειας της γειτονικής χώρας, και όχι μόνο σε μια μικρή, πολύ καθορισμένη περιοχή.

Kinga Gál (PPE-DE). – (HU) Χαιρετίζω το σχέδιο κανονισμού το οποίο πρόκειται να εγκριθεί σήμερα και συγχαίρω
τον εισηγητή για τη συμβολή του στην κατάρτιση ενός βελτιωμένου κειμένου το οποίο εξυπηρετεί πραγματικά τον
σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Ο κανονισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους Ούγγρους, καθόσον διασφαλίζει μια ακόμη μορφή
επαφής για τους Ούγγρους που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές γειτονικών χωρών και διευκολύνει την καθημερινή
τους ζωή. Στο σχέδιο λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και διαφορές των παραμεθόριων περιοχών, ενώ
προσφέρεται η δυνατότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων στις εν λόγω περιοχές, με ταυτόχρονη διατήρηση
όλων των εγγυήσεων ως προς την ασφάλεια των συνόρων. Ευελπιστούμε ότι αυτό το μέτρο δεν θα επηρεάσει τις
τρέχουσες, παραδοσιακές ιδιαιτερότητες των παραμεθόριων περιοχών. Οι κυβερνήσεις έχουν τώρα την ευκαιρία
και την ευθύνη να χρησιμοποιήσουν τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό κατά τη σύναψη των διμερών
τους συμφωνιών. Θεωρούμε ότι αυτό θα διασφαλίσει την επαφή μεταξύ των ανθρώπων που ζουν εκατέρωθεν των
εθνικών συνόρων, αποτρέποντας συγχρόνως τυχόν καταχρήσεις.

Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή,
τους σκιώδεις εισηγητές και όλες και όλους τους ομιλητές. Χάρη στη συμβολή κάθε θεσμικού οργάνου, διατηρήθηκε
η ισορροπία μεταξύ, αφενός, της διευκόλυνσης και, αφετέρου, της ασφάλειας, ενώ ο κανονισμός αυτός, όπως σωστά
ειπώθηκε, θα συμβάλει επίσης ιδιαιτέρως στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης σημαντικών ευρωπαϊκών περιφερειών
που βρίσκονται κοντά σε εξωτερικά σύνορα.
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Η θέσπιση ειδικής άδειας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας για τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών θα
συμβάλει στον εντοπισμό των ατόμων που έχουν δικαίωμα να ωφελούνται από το καθεστώς απλουστευμένης
διέλευσης συνόρων. Τα κράτη μέλη θα έχουν δικαίωμα διεξοδικού ελέγχου όσων υποβάλλουν αίτηση γι’ αυτή την
άδεια. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό δικαιολογείται πλήρως ενόψει των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από μια τέτοια
άδεια.

Καταρχάς, οι κάτοχοι της άδειας δεν θα χρειάζονται πλέον θεώρηση διαβατηρίου, ενώ η απαλλαγή των κατόχων
άδειας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας από την υποχρέωση θεώρησης θα συμπεριληφθεί πολύ σύντομα στην
επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού για τις θεωρήσεις, την οποία θα
καταθέσω έως τα τέλη Μαρτίου. Στα τέλη της άνοιξης θα παρουσιάσω, επίσης, το νέο έγγραφο σχετικά με την κοινή
προξενική εγκύκλιο για την έκδοση θεωρήσεων. Βάσει αυτού του κανονισμού, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να
παρέχουν κάποιες πρακτικές διευκολύνσεις, όπως ειδικά σημεία διέλευσης των συνόρων για τους κατοίκους
παραμεθόριων περιοχών, και να τους προσφέρουν τη δυνατότητα σε πολύ ειδικές περιπτώσεις να διέρχονται τα
σύνορα εκτός των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης.

Ως αντιστάθμισμα, τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν την τακτική επιτήρηση των συνόρων, προκειμένου
να αποφευχθεί η κατάχρηση του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, και να προβλέψουν συγκεκριμένες
κυρώσεις.

Τέλος, η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής
κυκλοφορίας δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού, προτείνοντας μετατροπές αν είναι απαραίτητο.

Θα ολοκληρώσω τις παρατηρήσεις μου τονίζοντας ότι ευελπιστώ πραγματικά ότι το Κοινοβούλιο θα επιβεβαιώσει
με την ψήφο του τη στήριξη της πρότασης του εισηγητή και θα ενθαρρύνω το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο το
συντομότερο δυνατόν.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30.

6. Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0020/2006) της κ. Rothe, εξ ονόματος
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη
θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2005/2122(INI)).

Mechtild Rothe (PSE), εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Piebalgs, τόσο εμείς όσο κι
εσείς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απευθύνει σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία
έκκληση προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για τη θέρμανση και ψύξη από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιλέξαμε συνειδητά το μέσον της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας που
χρησιμοποιείται σπάνια και απαιτεί ειδική πλειοψηφία, προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην
πρωτοβουλία μας. Η ομόφωνη έγκριση της έκθεσής μας με μερικές αποχές στην επιτροπή δείχνει ότι πολλά μέλη
από όλες τις Ομάδες απευθύνουν έκκληση στην Επιτροπή να κάνει επιτέλους κάτι για το θέμα αυτό. Λέω «επιτέλους»
γιατί η ενεργοποίηση της Επιτροπής θα ήταν αναγκαία ήδη από την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής
τον Μάιο του 2004 για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Η ανακοίνωση καθιστούσε σαφές
ότι η πρόβλεψη πως δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του διπλασιασμού του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στη
συνολική κατανάλωση μέχρι το 2010 οφείλεται βασικά στην ελλιπή διείσδυση των ανανεώσιμων τεχνολογιών
θέρμανσης και ψύξης στην αγορά.

Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –δηλαδή η ηλιακή θερμική ενέργεια, η βιομάζα, η γεωθερμική ενέργεια–
καλύπτουν περίπου το 10% της παραγωγής θερμότητας, δηλαδή ποσοστό πολύ μικρότερο από το ήμισυ του
δυναμικού που μπορεί να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν δεδομένο
ότι μέχρι το 2020, τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης θέρμανσης και ψύξης θα μπορεί να καλυφθεί από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο εάν αλλάξουν οι όροι πλαίσιο. Η οικονομική ενίσχυση
που χορηγείται σήμερα τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη μέλη, όμως, εξαιτίας της εξάρτησής της από τον εκάστοτε
προϋπολογισμό δεν οδήγησε παρά σε ανάπτυξη αγορών αμφιταλάντευσης και όχι σε μία πραγματικά διαρκή
επέκταση. Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μεγάλης έκτασης διείσδυση στην αγορά μέσω μίας ευρωπαϊκής οδηγίας
πλαισίου.
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Δεν είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα στήριξης και δεν το κάναμε. Ο τρόπος της στήριξης πρέπει
να παραμείνει απόφαση των κρατών μελών. Το καθοριστικό είναι να δώσουν ενίσχυση και να καταργηθούν όλα τα
εμπόδια της προόδου. Έτσι, πρέπει να καταργηθούν τα διοικητικά εμπόδια, πρέπει να ισχύσουν διαφανείς κανόνες
ως προς τις αρμοδιότητες και να έχουμε σαφείς και γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης.

Με την παρούσα έκθεση καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη
να λάβουν νομοθετικά μέτρα ευνοϊκά για την θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπροσθέτως,
θα πρέπει να εκπονήσουν σχέδια δράσης για την μελλοντική εξέλιξή της. Τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται με
βάση αποτελεσματικούς εθνικούς στόχους και να επιτύχουν τουλάχιστον τον διπλασιασμό σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το
2020.

Κύριε Επίτροπε, πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουν να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Είναι άνθρωποι
που ανησυχούν για το περιβάλλον και το κλίμα. Είναι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με μεγάλο δυναμικό
απασχόλησης που θέλουν να συμβάλουν ιδίως στον τομέα της θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια
και βιομάζα.

Σημειώσαμε με χαρά ότι στο σχέδιο δράσης για τη βιομάζα εξαγγέλθηκε η εκπόνηση οδηγίας. Όμως τώρα τρόμαξα
διαβάζοντας ένα προσχέδιο για την Πράσινη Βίβλο για τον ενεργειακό εφοδιασμό που κυκλοφορεί στους διαδρόμους
των Βρυξελλών, γιατί εκεί δεν αναφέρεται πουθενά η ανάγκη νέων ενεργειών στον τομέα της θέρμανσης. Γενικά,
στο προσχέδιο αυτό της Πράσινης Βίβλου οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου.

Κύριε Piebalgs, ελπίζω ότι θα μπορέσετε να καταπραΰνετε τις ανησυχίες που μου γεννήθηκαν από την ανάγνωση
του εν λόγω προσχεδίου. Επίσης, ελπίζω ότι θα δείξετε εδώ και πάλι τον ζήλο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε
στον τομέα της απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω ότι θα εξαγγείλετε σήμερα πως η Επιτροπή
θα υποβάλει στη διάρκεια του τρέχοντος έτους πρόταση οδηγίας για τον τομέα της θέρμανσης και ψύξης από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(Χειροκροτήματα)

Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Rothe για το έργο
της και τη μεγάλη προσήλωσή της στην ανανεώσιμη ενέργεια. Οι υπηρεσίες μου ξεκίνησαν ήδη την εκπόνηση
εκτίμησης επιπτώσεων για μια δράση υπέρ της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η εξαιρετικά πλήρης και ισορροπημένη έκθεση που παρουσίασε η κ. Rothe θα αποδειχθεί πολύ
χρήσιμη στην Επιτροπή κατά την προετοιμασία δράσεων σε αυτόν τον νέο τομέα.

Η διεθνής ενεργειακή κατάσταση, η έντονη εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και η καταπολέμηση των κλιματικών
αλλαγών μας υπενθυμίζουν την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων που άπτονται της ανανεώσιμης
ενέργειας. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει μια Πράσινη Βίβλο για μια ασφαλή, βιώσιμη και
ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική στις 8 Μαρτίου. Ό,τι και αν έχετε δει μέχρι σήμερα, δεν είναι η Πράσινη Βίβλος.
Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος θα εγκριθεί στις 8 Μαρτίου από το σύνολο του σώματος των Επιτρόπων και δεν θα
υπάρξει υπαναχώρηση από την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια. Θα καταδείξει, επίσης, ότι όλα
αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, την καταπολέμηση των
κλιματικών αλλαγών και την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, αλλά αυτό δεν συνιστά υπαναχώρηση· δεν
επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος
έως ότου η Επιτροπή ολοκληρώσει την επεξεργασία αυτής της Πράσινης Βίβλου.

Από το 1997, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την επίτευξη του στόχου αύξησης του ποσοστού χρησιμοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 12% έως το 2010 αλλά, έως σήμερα, έχουμε επιτύχει το μισό μόνο αυτού του
στόχου. Αν και τώρα διαθέτουμε νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και για την προώθηση των βιοκαυσίμων, η παραγωγή θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας –ο τρίτος πυλώνας του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμης ενέργειας– δεν διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική.
Χωρίς δραστήρια ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας στον κλάδο της θέρμανσης και ψύξης, δεν θα επιτευχθεί ο
συνολικός στόχος του 12% έως το 2010.

Η προώθηση της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συμβάλει στην επίτευξη ορισμένων
σημαντικών στόχων: θα μειώσει την ενεργειακή μας εξάρτηση από το εξωτερικό, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου και θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βιομηχανία, προάγοντας την τοπική απασχόληση. Θα μας
βοηθήσει, συνεπώς, να σημειώσουμε πρόοδο στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της
Λισαβόνας.

Θέλω να απαντήσω σε ορισμένα από τα θέματα που θίγονται στην έκθεση της κ. Rothe. Συμφωνώ ότι πρέπει να
λάβουμε πρακτικά μέτρα για την εντονότερη προώθηση της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα εργαστούμε σκληρά για να καταθέσουμε μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου
το ταχύτερο δυνατόν, και σίγουρα πριν από το τέλος του έτους, καθώς αυτό περιλαμβάνεται ήδη στο πρόγραμμα
εργασίας του 2006. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη μιας διαφορετικής προσέγγισης από προηγούμενες οδηγίες, διότι
τα κύρια προβλήματα εντοπίζονται στην εμπιστοσύνη της αγοράς και στις συμπεριφορές και όχι στο κόστος.

Η επικουρικότητα είναι άλλο ένα καίριο ζήτημα. Από τη φύση τους, όλες αυτές οι πηγές ενέργειας είναι
αποκεντρωμένες και, συνεπώς, η εκμετάλλευσή τους πρέπει να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να διαμορφώσουμε
τη νομοθεσία μας κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη αυτή η πτυχή.

Πέρα από ένα νομοθετικό μέσο, θα είναι ίσως ενδιαφέρον να αξιολογήσουμε ποια πρόοδος μπορεί να γίνει μέσω
της τυποποίησης. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτύξει η βιομηχανία
μια αγορά για τον εξοπλισμό αυτού του είδους.

Η έκθεση της κ. Rothe συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και την
επικροτώ θερμά.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Piebalgs, παρότι
γνωρίζουμε ότι η ψύξη και η θέρμανση αντιστοιχούν στο ήμισυ σχεδόν της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν έχει καταβληθεί προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. Η υπό συζήτηση οδηγία
είναι στην πραγματικότητα ο θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η έκθεση της κ. Rothe, η οποία
αποτελεί πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, είναι συνεπώς ιδιαιτέρως επίκαιρη.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει τον διπλασιασμό του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον
τομέα της θέρμανσης και της ψύξης έως το 2020. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η ενέργεια μπορεί να παραχθεί σε
τοπικό επίπεδο, ενώ η αναγκαία τεχνολογία –κυρίως ως προς τη χρήση ηλιακής, αιολικής, υδροδυναμικής ή
γεωθερμικής ενέργειας και ενέργειας από βιομάζα– έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Ενώ η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος όσον αφορά την τεχνολογική γνώση, υστερούμε ως προς την πρακτική εφαρμογή
της. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πρωτοπόρος στον τομέα της παραγωγής και προώθησης στην αγορά καινοτόμων
προϊόντων. Εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα, θα δημιουργηθούν επίσης πολλές θέσεις εργασίας.
Αρκεί να εξετάσουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου μεταξύ των ετών 1998 και 2002 η απασχόληση στον
τομέα της ενέργειας διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 125 000 περίπου θέσεις εργασίας.

Προκειμένου να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν εφικτούς εθνικούς στόχους και
να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα ενεργειακό μίγμα το οποίο θα αντιστοιχεί στους περιορισμούς και τις
δυνατότητές τους. Επί του παρόντος, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ τάσσεται κατά της υπέρμετρης ρύθμισης και των δεσμευτικών
στόχων. Αυτή η πρόταση μπορεί να είναι φιλόδοξη, αλλά είναι εν πολλοίς ρεαλιστική, και γι’ αυτό αποφασίσαμε
να υποστηρίξουμε αποτελεσματικές εθνικές επιδιώξεις σε συνδυασμό με εφικτούς στόχους.

Τέλος, καλώ τον Επίτροπο κ. Piebalgs να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης από
τα διαρθρωτικά ταμεία την περίοδο 2007-2013. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν ευκαιρίες, αλλά εξαρτάται
από τα ίδια τα κράτη μέλη το κατά πόσον θα τις εκμεταλλευτούν. Σε αυτή την πολιτική κινήτρων πρέπει επίσης να
διασφαλίσουμε την επιδίωξη των προτεραιοτήτων που θέτουμε στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων της Ένωσης
και των κρατών μελών. Αυτή είναι μια θερμή έκκληση την οποία σας παρακαλώ να λάβετε σοβαρά υπόψη.

Reino Paasilinna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω
καταρχάς να ευχαριστήσω τη Mechtild Rothe. Στηρίζουμε την προσέγγιση την οποία επέλεξε και, προφανώς, την
ιδέα της για μια οδηγία πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες κατέστη απολύτως σαφής η σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και
της εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει ζωτική σημασία να μειωθεί άπαξ διά παντός η εξάρτηση της Ευρώπης από τις
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και ενέργειας. Πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ποσοστό εξάρτησης 70%
το έτος 2030; Συνεπώς, εάν δεν αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, το μέλλον μας θα εξαρτάται από τρίτους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηριχθούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες οι οποίες θα χρησιμοποιούν
εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη. Οι εν λόγω καινοτομίες μπορούν να διευρύνουν σημαντικά
το φάσμα των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Η χρήση βιομάζας και νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσει
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θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, οπότε είναι πολύ θετική και από αυτή την άποψη. Χαίρομαι διότι η
Επιτροπή ενέκρινε μόλις το πρόγραμμα εργασίας για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «ευφυής ενέργεια
για την Ευρώπη». Φρονώ ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει το εν λόγω μέτρο.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε μια σειρά αναλύσεων SWOT με πρωτοβουλία της
Ένωσης. Οι αναλύσεις αυτές αποσκοπούν συγκεκριμένα στην προώθηση της ψύξης και θέρμανσης μέσω της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αντλιών θερμότητας. Αυτή η νέα τεχνική έχει ήδη αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά
την ηλεκτρική κατανάλωση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης – μέχρι και κατά το ένα τρίτο μάλιστα.
Χρησιμοποιώντας παρόμοια συστήματα, τα οποία μπορούν να συναρμολογηθούν και να εγκατασταθούν με ευκολία
σε οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου, μπορούμε να επιτύχουμε τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Θεωρώ δε ότι
είναι καλύτερο να περιοριστεί η κατανάλωση· άλλωστε, αυτή είναι μια αρχή την οποία είναι καλό να εφαρμόζουμε
γενικότερα στη ζωή μας.

Η παρέμβασή μου ήταν σύντομη, αλλά ήθελα να προβώ σε αυτές τις επισημάνσεις. Νομίζω ότι τώρα ο κ. Επίτροπος
άκουσε αυτά που είχαμε να του πούμε.

(Χειροκροτήματα)

Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω την παρέμβασή μου επαναλαμβάνοντας
την έκκληση που απευθύνεται σε αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας προς την Επιτροπή να μην καθυστερήσει
την παρουσίαση νομοθετικής πρότασης σχετικά με το ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης
και ψύξης. Οι περισσότεροι βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου συμφωνούν ως προς το περιεχόμενο που πρέπει
να έχει μια τέτοια οδηγία. Σύμφωνα με τη φιλοδοξία που εξέφρασε το 1997 η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για μια
κοινοτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης με τίτλο «Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»,
προσβλέπουμε στην ταχεία συμπλήρωση των δύο οδηγιών για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στους τομείς του ηλεκτρισμού και των μεταφορών αντιστοίχως με μια τρίτη οδηγία, η οποία θα αφορά τη θέρμανση.

Το ήμισυ σχεδόν της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη οφείλεται στη θέρμανση. Ενόψει των
προειδοποιητικών μηνυμάτων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και του γεγονότος ότι εξαρτόμαστε σε τεράστιο
βαθμό από τις εισαγωγές παραδοσιακών πηγών ενέργειας οι οποίες εκπέμπουν αυξημένες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα, είναι άκρως σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους πόρους μας όσον αφορά τις εν λόγω πηγές
ενέργειας. Αυξάνοντας το ποσοστό χρησιμοποίησής τους στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης μπορούμε να
αντλήσουμε τεράστια οφέλη. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα μόνο από αυτά. Θα μειώσουμε τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα· θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και θα ενισχύσουμε τον βαθμό αυτάρκειας
της Ευρώπης· δεν θα μας επηρεάζουν εξίσου εύκολα οι ενεργειακές κρίσεις σε άλλα μέρη του κόσμου· και, τέλος,
μέσω της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα προσφέρουμε κίνητρα καινοτομίας και τεχνολογικής
ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα, και αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη πιο καθαρή και αποδοτική κατανάλωση ενέργειας.
Το γεγονός ότι η επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα γίνεται βάσει των αναγκών του εκάστοτε κράτους μέλους
σημαίνει ότι θα συμβάλουμε συγχρόνως στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, θα δημιουργήσουμε πολλές θέσεις
εργασίας, καθώς αυτός είναι ένας από τους λίγους τομείς στους οποίους δημιουργούμε όντως νέες θέσεις εργασίας
στην Ευρώπη και κινούμαστε ορθώς προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Αυτές είναι οι ανάγκες και τα οφέλη, αλλά πώς θα ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες και θα αντλήσουμε αυτά τα
οφέλη; Φρονώ ότι ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων σε εθνικό επίπεδο ως προς το ποσοστό χρησιμοποίησης
ανανεώσιμης ενέργειας είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα διασφαλίσει τις βασικές
προϋποθέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να τολμούν οι επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν
μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
και αυτό την καλώ να πράξει. Ευελπιστώ δε ότι η Επιτροπή θα προσφέρει την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να
διεξαχθούν καίριας σημασίας έρευνες για την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, κάτι που επίσης την
καλώ να πράξει.

Τέλος, εφιστώ την προσοχή στις τεχνικές λύσεις που ήδη υπάρχουν και οι οποίες μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε
αποδοτικότερα την ενέργεια που χρησιμοποιούμε για τη θέρμανση των κατοικιών, όπως η τηλεθέρμανση. Οι
τεχνολογικές λύσεις και η επιλογή πηγών ενέργειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η σύγχρονη, τεχνολογικώς
προηγμένη τηλεθέρμανση είναι μέρος της λύσης, και μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τη λεγόμενη συνδυασμένη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας παρουσιάζει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου
ως προς τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα δώσει σύντομα συνέχεια σε αυτή την
πρωτοβουλία, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το ταχύτερο δυνατόν τα αναγκαία κριτήρια για τη μετάβαση στη
χρησιμοποίηση αυξανόμενου ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση ή ψύξη της Ευρώπης.

14-02-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL26



Όπως είπε κάποτε ο Αϊνστάιν, για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήσαμε μέσω των παλαιότερων τρόπων
σκέψης μας απαιτούνται εντελώς νέοι τρόποι σκέψης. Το Κοινοβούλιο έχει καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες προς
αυτή την κατεύθυνση. Ευελπιστούμε τώρα ότι η Επιτροπή θα ολοκληρώσει αυτό το έργο.

Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος γιατί έχω στη
διάθεσή μου μόνο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ την ακούραστη αγωνίστρια κ. Rothe για αυτήν την καλή εργασία.
Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα για το δυναμικό που υπάρχει εδώ: στην Άνω Αυστρία χτίζονται κάθε χρόνο
1 500 σπίτια. Πριν από δέκα χρόνια, τα 1 200 είχαν θέρμανση με πετρέλαιο. Εφέτος, μόνο επτά σπίτια στην Άνω
Αυστρία εγκατέστησαν θέρμανση με πετρέλαιο, σε όλα τα άλλα το πετρέλαιο αντικαταστάθηκε με βιομάζα, δίκτυα
ή θέρμανση με συσσωματώματα ξύλου. Έτσι δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας για τη δασοκομία, τη γεωργία, τους
ντόπιους μηχανικούς εγκατάστασης, και έτσι, ακόμα και οι έμποροι πετρελαίου πουλάνε σήμερα συσσωματώματα
ξύλου.

Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε, πρέπει δηλαδή να μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την καλή πρακτική που
υπάρχει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρενθετικά, και η Δανία έχει να παρουσιάσει υποδειγματικό έργο
στον εν λόγω τομέα. Εμείς εδώ στο Σώμα θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εσείς
θα πρέπει να κάνετε στη συνέχεια τη δουλειά σας.

Δυο λόγια ακόμα για την Πράσινη Βίβλο: Κύριε Επίτροπε, αν θέλουμε να κερδίσουμε τις καρδιές των Ευρωπαίων,
πρέπει να συμπεριληφθεί στην Πράσινη Βίβλο ένα κεφάλαιο με τίτλο “Winning the hearts of Europeans, going on
with renewals!” Αυτό περιμένουν από εμάς οι πολίτες της Ευρώπης και δεν πρέπει να μείνετε πίσω από αυτό το
πρότυπο.

(Χειροκροτήματα)

Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
θέλω καταρχάς να δηλώσω ότι θεωρώ την έκθεση αυτή εξαιρετικά καλογραμμένη. Προσφέρει μια ακριβή περιγραφή
της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη.
Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης
ανανεώσιμης ενέργειας, και ενέκρινε τις ενδεδειγμένες αποφάσεις και συστάσεις, όμως ελάχιστα έχουν αλλάξει. Οι
πολιτικοί μιλούν περισσότερο για την ανάγκη χρησιμοποίησης της ανανεώσιμης ενέργειας από ό,τι όσοι λαμβάνουν
στην πραγματικότητα τις αποφάσεις σε αυτόν τον τομέα, ήτοι το σύνολο των πολιτών. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται
εν μέρει στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη μεγαλύτερη
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν έχουν πείσει τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα που
προσφέρουν. Συνεπώς, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η βόρεια Δανία χρησιμοποιεί περισσότερη ηλιακή ενέργεια
από ό,τι η νότια Ιταλία, για παράδειγμα. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις επικεντρώνονται ιδιαιτέρως στην ανάγκη να
ενημερωθούν και να πεισθούν οι πολίτες, οι οποίοι όμως θα πεισθούν μόνον όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
καταστούν επωφελείς για τους ίδιους. Το κόστος αυτών των μορφών ενέργειας είναι, λοιπόν, σημαντικό και αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Ένα πρόσφατο συναφές παράδειγμα από την Τσεχική Δημοκρατία δεν αφορά μεν τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, αλλά είναι παρ’ όλα αυτά πολύ διαφωτιστικό. Όταν διατυπώθηκε η έκκληση να επιλέγεται το φυσικό
αέριο ως πιο φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος θέρμανσης, η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη, όχι μόνο από την
πλευρά των ιδιωτών, αλλά και από την πλευρά των τοπικών και δημοτικών αρχών, οι οποίες συνέκριναν το φυσικό
αέριο με άλλα καύσιμα και, με τη στήριξη διαφόρων μέσων, στράφηκαν στη χρήση φυσικού αερίου. Τώρα, όμως,
μετά από μια σειρά σημαντικών αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου, στρέφονται ξανά μαζικά σε καύσιμα τα
οποία είναι εξαιρετικά επιβλαβή για το περιβάλλον, όπως φθηνοί και χαμηλής ποιότητας τύποι άνθρακα, σε
συνδυασμό με την ατελή καύση όχι μόνο ξύλου αλλά ακόμη και πλαστικών ή ελαστικών σε τοπικές μονάδες
παραγωγής θερμότητας. Εν ολίγοις, δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
Συνεπώς, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών είναι εξίσου σημαντική με τη λήψη ορθών αποφάσεων με σκοπό
την εκμετάλλευση όλων των στοιχείων του ενεργειακού μίγματος και τη στήριξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
Διαφορετικά, δεν αποκλείεται να καταλήξουμε να μιμηθούμε το παράδειγμα της πεταλούδας η οποία, στην
προσπάθειά της να πλησιάσει το φως και τη θερμότητα, βρίσκει μόνο τον θάνατο.

Leopold Józef Rutowicz (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Rothe για την υπό συζήτηση
έκθεση. Η θέρμανση, η ψύξη και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντάσσονται στο ευρύτερο ζήτημα της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν προστατεύει
απλώς το περιβάλλον. Έχει επίσης μεγάλη σημασία για την οικονομία και σχετίζεται με την ανάπτυξη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
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Η σπουδαιότητα αυτού του προβλήματος υπογραμμίστηκε από πρόσφατες περιπτώσεις ενεργειακής τρομοκρατίας.
Αναφέρομαι στην αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία είχε αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική υγεία
των επιχειρήσεων και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Θα αναφέρω τρία ζητήματα που με απασχολούν.

Πρώτον, ο ορισμός του 2020 ως χρονικού ορίζοντα εφαρμογής των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας
αποτελεί ένδειξη μιας στατικής αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης. Δεν λαμβάνει υπόψη τη δραστηριότητα της
διεθνούς αγοράς και ισοδυναμεί με αδράνεια.

Δεύτερον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να ισχύσουν για όλες τις
δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται χρήση, εκμετάλλευση και δημιουργία νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τρίτον, η χρήση αναξιοποίητων μέχρι στιγμής γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή βιομάζας και βιώσιμων
καυσίμων πρέπει να επιταχυνθεί. Αυτό σχετίζεται με τη ρύθμιση της γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σε συνδυασμό με την έλλειψη ικανοποιητικών ενισχύσεων για την παραγωγή λαχανικών και καρπών, κυρίως δε
μαλακών καρπών.

Οι αναξιοποίητες εκτάσεις γης αναμένεται να αυξηθούν, οδηγώντας σε αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας σε
αγροτικές περιοχές. Αν η παραγωγή βιομάζας και καυσίμων στην οποία αναφέρθηκα αναπτυχθεί γρήγορα, θα
δημιουργήσει απασχόληση και θα βελτιώσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού των χωρών μας.

Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η θέρμανση και η ψύξη αντιστοιχούν στο 49% της
ενέργειας που καταναλώνεται στην ήπειρό μας. Φρονώ ότι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί
τμήμα κάθε υπεύθυνου ενεργειακού σχεδιασμού. Είμαι πεπεισμένος ότι, σε συνδυασμό με τους σταθμούς παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν κυρίως ηλεκτρισμό, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο
μέλλον θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσο λιγότερα ορυκτά καύσιμα
χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς αυτούς τόσο το καλύτερο – όχι μόνο από την άποψη της μεταβολής του κλίματος
του πλανήτη, αλλά και από την άποψη της μείωσης της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές ενέργειας. Η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει επίσης εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της υπαίθρου, όπου θα
κατασκευαστούν οι νέοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Αυτή η έκθεση, την οποία η εισηγήτρια εκπόνησε βάσει λεπτομερών ερευνών και συζητήσεων, παρουσιάζει ένα
ολόκληρο φάσμα στρατηγικών μέτρων τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να αντισταθμίσουμε τους
παράγοντες που εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως βουλευτής του ΕΚ από την
Τσεχική Δημοκρατία, οφείλω να δηλώσω ότι η θέση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά αποδυναμώθηκε
μετά την ένταξη στην ΕΕ διότι η υποχρεωτική υπαγωγή, για παράδειγμα, των ανθρακόπλινθων και δισκίων καυσίμου
από βιομάζα σε αυξημένο καθεστώς ΦΠΑ οδήγησε στον μαρασμό μιας αγοράς η οποία εμφάνιζε ενθαρρυντικό
ρυθμό ανάπτυξης. Το σύνολο των νέων κρατών μελών αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. Είναι δε παράδοξο το
γεγονός ότι σε γειτονικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, ισχύουν εξαιρέσεις οι οποίες επιτρέπουν την
υπαγωγή αυτών των προϊόντων σε μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει την Τσεχική
Δημοκρατία να εξάγει το σύνολο της παραγωγής ανθρακόπλινθων και δισκίων καυσίμου από βιομάζα στις χώρες
αυτές. Συγχρόνως, σημειώνεται αύξηση του κόστους της ενέργειας στην εγχώρια αγορά και, αντί να στρέφονται σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πολίτες επιλέγουν φθηνότερες πηγές ενέργειας, συνήθως χαμηλής ποιότητας
λιγνίτη.

Συνεπώς, συμφωνώ απολύτως με την έκκληση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να αναθεωρηθεί η έκτη οδηγία
του Συμβουλίου, έτσι ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Αυτό μπορούμε και πρέπει να το πράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στηρίζω την έκθεση και θέλω να
ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την αξιόλογη προσπάθειά της. Θέλω δε να επισημάνω ότι προσφέρει πολύ
ενθαρρυντικές προοπτικές για την Επιτροπή και τα επιμέρους κράτη μέλη.

Andres Tarand (PSE). – (ET) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι η έκθεση της Mechtild Rothe είναι πραγματικά
αξιέπαινη, πρωτίστως επειδή θέτει δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

Όπως γνωρίζουμε, η αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει επί του παρόντος σοβαρές στρεβλώσεις.
Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις άνισες ενισχύσεις και στο γεγονός ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τα
ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, λιγνίτης, ασφαλτούχος σχιστόλιθος) και την πυρηνική ενέργεια είναι πολύ μεγαλύτερες
από τις ενισχύσεις που χορηγούνται για την ανανεώσιμη ενέργεια. Σε πολλά κράτη μέλη η κατάσταση αυτή έχει
δημιουργηθεί λόγω της μονοπωλιακής θέσης των σταθμών παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά
καύσιμα. Αυτή η κατάσταση αποτελεί επίσης το σημαντικότερο εμπόδιο για τη διαμόρφωση κοινής ενεργειακής
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Επί του παρόντος, δεδομένου ότι ο εφοδιασμός μας από το εξωτερικό είναι επίσης ανεπαρκής, δεν μπορούμε παρά
να ελπίζουμε ότι το μάθημα που έδωσε η Ρωσία στην Ευρώπη στις αρχές του έτους θα αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο
για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η βελτίωση της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών θα οδηγήσει πραγματικά στην κατάρτιση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Patrizia Toia (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω το λόγο εξ ονόματος της συναδέλφου
Fiona Hall, η οποία απουσιάζει σήμερα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων με τον Επίτροπο Mandelson. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω την κ. Hall για το πολύτιμο έργο που επιτέλεσε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, όπως και τους
υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές και την εισηγήτρια, η οποία, με ένα ευφυές διαμεσολαβητικό έργο συγκερασμού
όλων των απόψεων, μας οδήγησε σε ένα κείμενο ευρείας αποδοχής από το Κοινοβούλιο.

Κατά την άποψή μου, ο στόχος που θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτό το ψήφισμα είναι φιλόδοξος. Καταρχάς
είναι φιλόδοξος ως προς τη μέθοδο, καθώς, με τη διαδικασία του άρθρου 39, το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει ενεργό
ρόλο και ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νομοθετική πράξη, η οποία είναι σημαντική για να καλυφθεί
ένα κενό και για να συμπληρωθεί το νομοθετικό και νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει ένα σημαντικό βήμα προόδου
προς τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης.

Πιστεύω πως όλοι εκπλήσσονται όταν πληροφορούνται πως το 50% των ενεργειακών αναγκών στην Ευρώπη
χρησιμοποιείται για τη θέρμανση. Αυτό καθιστά εμφανή την ανάγκη ενός νομοθετικού μέτρου, χωρίς το οποίο δεν
μπορεί να αναπτυχθεί ο τομέας, όπως αναγνωρίζει και η Επιτροπή στην έκθεσή της σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση. Επίσης, είναι αναγκαίο ο τομέας να αποκτήσει κάποια βεβαιότητα. Χωρίς τη βεβαιότητα μιας πιθανής
ανάπτυξης δεν θα υπάρξουν επενδύσεις, δεν θα υπάρξει έρευνα και εν τέλει δεν θα επιτευχθεί η συγκέντρωση πόρων
και ενεργειών που θα επιτρέψουν στον τομέα να κάνει ένα ποιοτικό άλμα.

Κατά δεύτερο λόγο, ο στόχος του Κοινοβουλίου είναι σημαντικός και φιλόδοξος όσον αφορά επίσης τον καθορισμό
της προθεσμίας του 2020. Ίσως ορισμένοι να θεωρήσουν την προθεσμία αυτή ελάχιστα ενθαρρυντική και
περιοριστική, αλλά εγώ πιστεύω πως πρέπει να την θεωρήσουμε στόχο προς υπέρβαση.

Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όταν αναφερόμαστε σε ένα ποσοστό άνω του 20%, ευχόμαστε να επιτύχουμε
ένα σημαντικό ποσοστό, υπερδιπλάσιο του σημερινού μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι υπάρχει σαφής δέσμευση του Κοινοβουλίου και ορισμένων συναδέλφων –όπως του κ.
Vittorio Prodi για το ζήτημα της βιομάζας– για το θέμα. Θα θέλαμε το ίδιο σοβαρό και σημαντικό έργο να
αναπτύξουν η Επιτροπή και εν συνεχεία τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας, προκειμένου να μειωθεί η
ενεργειακή αυτή εξάρτηση, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ανάπτυξης και της
προόδου της Ευρώπης.

Peter Liese (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού είναι το μεγαλύτερο θέμα τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Για να το λύσουμε, χρειάζονται αρκετά
πράγματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλο θέμα και τη θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Γιατί; Διότι το δυναμικό τους είναι εξαιρετικά μεγάλο. Στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, τη Γερμανία, ο σύνδεσμος
βιομηχάνων του κλάδου λέει ότι μπορούμε να δεκαπλασιάσουμε, από 8% σε 80%, τον αριθμό νέων εγκαταστάσεων
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα δεκαπλασιάσουμε τις νέες εγκαταστάσεις
αλλά όχι και το μερίδιο στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό δεν το λέει η Greenpeace, αλλά ένας σύνδεσμος
βιομηχάνων. Η θέρμανση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και οικονομικά συμφέρουσα σε σύγκριση με άλλα
είδη ενέργειας όπως για παράδειγμα η ηλιακή ακτινοβολία ή τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η διαφορά στην τιμή
πολλές φορές φθάνει το 1:45. Επομένως, υποστηρίξαμε λιγότερο αυτό που είχε το μεγαλύτερο δυναμικό και γι’ αυτό
κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ.

Πιστεύω επίσης ότι αυτό δεν είναι μόνο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό θέμα, γιατί ο λόγος που η θέρμανση και ψύξη
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν βρίσκεται ακόμα στην ημερήσια διάταξη δεν είναι ότι η τεχνολογία είναι
γενικά πολύπλοκη. Αντίθετα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής του εξοπλισμού προκειμένου να
επιτύχουμε μία κρίσιμη μάζα έτσι ώστε ο εξοπλισμός να γίνει πιο προσιτός οικονομικά για τον τελικό χρήστη. Αυτήν
την κρίσιμη μάζα θα την επιτύχουμε, φυσικά, πιο εύκολα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κι όχι αν κάθε χώρα εργάζεται
για λογαριασμό της.

Δεν θεωρώ την υποστήριξη της έκθεσης της κ. Rothe αντίθετη με την υποστήριξή μου και την υποστήριξη του
κόμματός μου για την πυρηνική ενέργεια. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
πυρηνική ενέργεια. Αυτή η ψευδής αντίθεση πρέπει να απαλειφθεί, και από την Πράσινη Βίβλο, και γι’ αυτό
υποστηρίζω όσα ειπώθηκαν για το έγγραφο αυτό. Χρειαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν μία συγκεκριμένη πρόταση
από την Επιτροπή και ευχαριστώ τον κ. Piebalgs διότι εξήγγειλε αυτήν την συγκεκριμένη πρόταση για το 2006.
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Έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά δισεκατομμύρια που δαπανούν οι ευρωπαίοι καταναλωτές για εισαγωγή
ενέργειας και να επενδύσουμε σωστότερα τα χρήματα αυτά.

Vladimír Maňka (PSE). – (SK) Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Rothe για τη θαυμάσια έκθεσή της. Οι ευρωπαϊκές
περιφέρειες οι οποίες έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει επιτυχημένες στρατηγικές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές είναι ελάχιστες. Οι διαφορές ως προς τα επίπεδα ανάπτυξης δεν οφείλονται σε διαφορετικές ευκαιρίες αλλά
σε διαφορετικούς πολιτικούς σχεδιασμούς. Η μόνη ενδεδειγμένη επιλογή είναι να θέσουμε κοινούς βασικούς
στόχους –επαναλαμβάνω: κοινούς– και να παρακολουθήσουμε την υλοποίησή τους.

Θέλω να τονίσω ότι είναι αναγκαίο να προσφέρουμε κίνητρα σε επενδυτές οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Ένα από τα προτεινόμενα κίνητρα, το οποίο ανέφερε ήδη ο συνάδελφός μου, κ. Březina, είναι η
προσφορά χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό είναι ένα καλό κίνητρο, το οποίο όμως δεν θα βοηθήσει χώρες με
ενιαίο καθεστώς φορολογίας. Φρονώ ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν βρίσκεται στην κατεύθυνση του ενιαίου
καθεστώτος φορολογίας. Εντούτοις, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι χώρες οι οποίες έχουν ήδη
επιλέξει αυτόν τον τρόπο φορολογίας δεν θα είναι πρόθυμες να το εγκαταλείψουν.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω, εν κατακλείδι, ένα παράδειγμα. Η πόλη της οποίας είμαι δήμαρχος την τελευταία
επταετία παράγει το 15% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές. Χάρη, εν μέρει, στα διαρθρωτικά ταμεία, σε
δύο χρόνια το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 50%, και γι’ αυτό θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.

Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι πρόσφατες
περικοπές στον εφοδιασμό φυσικού αερίου στην Ουκρανία μας έφεραν αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα στο οποίο
δεν είχαμε προσδώσει ίσως την προσοχή που του άξιζε.

Επιπλέον, τις τελευταίες εβδομάδες, η τιμή του βαρελιού αργού πετρελαίου κυμαινόταν μεταξύ 60 και 65 δολαρίων,
τιμή που θα ήταν αδιανόητη μερικά χρόνια πριν.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το συμπέρασμα είναι σαφές: η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να ενεργήσει επειγόντως. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε παθητικοί θεατές της εξάρτησής
μας από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Πρέπει να ενεργήσουμε έξυπνα και αποφασιστικά, διότι δεν υπάρχει καιρός
για χάσιμο.

Δεν αμφιβάλω ότι οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Επίτροπος θα έχουν σημαντικά οφέλη για το μέλλον της
Ένωσης, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τη νομοθεσία που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και το γεγονός ότι δεν έχει
μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών με επαρκή ακρίβεια.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι τρέχουσες τιμές πετρελαίου αποτελούν σημείο αναφοράς για τα όρια
βιωσιμότητας των τεχνολογιών αντικατάστασης: υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να φτάσουν οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές με κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

Όπως διέγνωσε σωστά ο Επίτροπος, η τήρηση της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδεικνύεται
δύσκολη. Η βιομάζα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, καθώς δεν έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς τις δυνατότητές
της. Η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων περιέχει ήδη ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρήση
της βιομάζας στη θέρμανση, οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν.

Πιστεύουμε ότι μια νέα οδηγία σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη που θα λάβει υπόψη την εξαίρετη έκθεση της
κ. Rothe, και ως εκ τούτου τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να περιλαμβάνει στόχους που είναι φιλόδοξοι
και ρεαλιστικοί ταυτόχρονα: σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης και
έναν υποδειγματικό ρόλο για τον δημόσιο τομέα.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή θα ανταποκριθεί για άλλη μία φορά σε αυτές τις προσδοκίες.

Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια Mechtild Rothe και την Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Η πρωτοβουλία αυτή θα ενθαρρύνει τα κράτη της ΕΕ να υιοθετήσουν τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης και να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα προς
αυτή την κατεύθυνση.

Στις συζητήσεις σχετικά με τα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, αξίζει να υπογραμμίζουμε ένα
πρόβλημα κοινό στη Λιθουανία, στο σύνολο των κρατών της Βαλτικής και σε άλλα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Μεγάλο
μέρος του αστικού πληθυσμού αυτών των χωρών ζει σε διαμερίσματα κακής ποιότητας, τα οποία χτίστηκαν πριν
από 20 έως 40 χρόνια, αν όχι παλαιότερα. Τα εν λόγω κτίρια έχουν κακή θερμομόνωση, η θερμότητα ρυθμίζεται
από έναν κεντρικό λέβητα και οι ένοικοι των διαμερισμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το επιθυμητό
επίπεδο θερμοκρασίας. Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσουν
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περισσότερο για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Πρέπει να διατεθούν πόροι από την Ένωση και τα διαρθρωτικά
ταμεία για την ανακαίνιση αυτών των κτιρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική θέρμανσή τους. Η Επιτροπή
θα μπορούσε να συλλέξει τα βέλτιστα παραδείγματα ανακατασκευής τέτοιων κτιρίων, βοηθώντας τις εθνικές
κυβερνήσεις να αποφασίσουν κατά πόσον πρέπει να τα ανακαινίσουν ή να τα κατεδαφίσουν.

Den Dover (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετικά
σαφή έκθεσή της, ιδιαίτερα την αιτιολογική έκθεση, στην οποία χρησιμοποιούνται εικόνες. Είναι καταπληκτικό και
μακάρι να γινόταν και σε άλλες εκθέσεις.

Μιλώ ως πρόεδρος του Φόρουμ Κατασκευαστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να τονίσω υπερβολικά
την ανάγκη σωστής μόνωσης των κτιρίων και, όπως μόλις είπε ο συνάδελφος, την ανάγκη να σταματήσει η σπατάλη
ενέργειας σε αυτά τα τεράστια συγκροτήματα κτιρίων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες τώρα είναι
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται να αναληφθεί επειγόντως δράση στον τομέα αυτόν.

Ζητώ συγγνώμη, εξ ονόματος του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι δεν κινήθηκε στον ίδιο ρυθμό με άλλες χώρες ως
προς αυτά τα μέτρα για την ανανεώσιμη ενέργεια, τη θέρμανση και την ψύξη. Είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια
θα σημειώσουμε σημαντική πρόοδο.

Υποστηρίζω πλήρως την υπόδειξη της εισηγήτριας ότι πρέπει να υπάρχουν εθνικά μέσα στήριξης. Υπογραμμίζει το
γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν καταρχήν να τα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.
Επισημαίνει ότι η όποια υποστήριξη πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη και να μειώνεται σταδιακά. Συμφωνώ
απολύτως. Υποστηρίζει στη συνέχεια ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί κινήτρων ώστε να επιτευχθεί υψηλός
βαθμός διείσδυσης στην αγορά και, τέλος, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν τα αντίστοιχα δίκτυα θέρμανσης και ψύξης.

Η βιομηχανία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να επικροτήσουν την έκθεση αυτή, η οποία θα διασφαλίσει
τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό μας στο μέλλον.

Bernadette Bourzai (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω
την κ. Rothe για την εξαίρετη έκθεση πρωτοβουλίας της, με την οποία ζητεί σαφώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να καταρτίσει, πριν τον Ιούλιο του 2006, νομοθετική πρόταση για την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. Πράγματι, τα δίκτυα θέρμανσης και ψύξης και η βιομάζα,
ιδίως η ξυλώδης βιομάζα, συνιστούν σημαντικές διεξόδους για τον κλάδο της ξυλείας, εντάσσονται άριστα σε μια
βιώσιμη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση και μπορούν να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για βιώσιμη
ανάπτυξη και κυρίως τον στόχο σύμφωνα με τον οποίο το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική
ενεργειακή κατανάλωση πρέπει να ανέλθει σε 12% έως το 2010. Ωστόσο, δεν υφίσταται για την ώρα καμία νομοθεσία
που να διέπει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης και πρέπει να
καλύψουμε αυτή την παράλειψη μετά τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης για τη βιομάζα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 7ης Δεκεμβρίου 2005.

Θέλω να επιμείνω σε τρία σημεία, που κατ’ εμέ είναι σημαντικά. Καταρχάς, το Συμβούλιο Ecofin κατέληξε σε
πολιτική συμφωνία στις 28 Ιανουαρίου για παράταση μέχρι το 2010 του πειραματικού μειωμένου συντελεστή
ΦΠΑ για τις υπηρεσίες υψηλής εντάσεως εργασίας. Η σημαντική νέα πτυχή για το θέμα που εξετάζουμε είναι η
συμπερίληψη της αστικής θέρμανσης στην εναλλακτική επιλογή που προβλέπεται στο σημείο β) της παραγράφου 3
του άρθρου 12, της έκτης οδηγίας για τον ΦΠΑ, στο ίδιο κεφάλαιο με την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.
Τα κράτη μέλη μπορούν, λοιπόν, εφεξής να θέσουν τέλος σε αυτή την ανισότιμη φορολογική μεταχείριση που
υφίστανται οι πωλήσεις θερμικής ενέργειας και οι συνδρομές στα δίκτυα θέρμανσης και ψύξης με τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι της παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Προσυπογράφω πλήρως τη σύσταση της εισηγήτριας που αφορά τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου
Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) Η προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισοδυναμεί με
άμεση υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ειδικότερα, δίνει έμφαση στη μέριμνα για το
περιβάλλον, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και τη δημιουργία υποδομών οι οποίες θα διευκολύνουν την
ανταγωνιστικότητα και την ανεξάρτητη ανάπτυξη της Ευρώπης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν φυσικό πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν την εξάρτησή
μας από εισαγωγές, ενώ βελτιώνουν το περιβάλλον μας. Συγχρόνως, η χρήση τους αυξάνει την ποικιλία των
χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας και βελτιώνει την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού. Οφείλουμε να τις
εκμεταλλευτούμε όχι μόνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και για τη θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, η
οποία από μόνη της αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη.

31Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL14-02-2006



Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι οι πολίτες τάσσονται υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής
πολιτικής. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να σχεδιάσουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και κίνητρα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης. Οφείλουμε να θέσουμε έναν κοινό στόχο, προσφέροντας όμως στα
κράτη μέλη τη δυνατότητα να θέσουν ιδιαίτερους εθνικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και
δεσμευτικοί. Οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει να αντιστοιχούν στα φυσικά χαρακτηριστικά των επιμέρους χωρών,
δεδομένου ότι δεν επικρατούν σε όλες οι ίδιες συνθήκες όσον αφορά, λόγου χάρη, την εκμετάλλευση της ηλιακής
ενέργειας ή της βιομάζας.

Στον τομέα δε της βιομάζας οφείλουμε να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τον τρόπο ενθάρρυνσης της
χρήσης της. Η βιομάζα αποτελεί επίσης πρώτη ύλη για τη βιομηχανία κατεργασίας ξύλου, συμβάλλοντας στη
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας και προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία. Η χρήση του ξύλου ως φυσικής
πρώτης ύλης συνεπάγεται μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, ενώ συγχρόνως
μειώνεται η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, καθώς το ξύλο διατηρεί το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο
συσσωρεύεται στο δέντρο επί σειρά ετών.

Επιτρέψτε μου, εν κατακλείδι, να επισημάνω ότι για την παραγωγή ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνον
υπολείμματα κατεργασίας ξύλου τα οποία είναι ακατάλληλα για ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο ξύλο μπορεί να
υποστεί επεξεργασία για την παραγωγή χρήσιμων πρώτων υλών. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική πρέπει να
σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να συνυπολογίζεται και αυτή η ιδιαίτερη πτυχή.

Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας παγκοσμίως. Ωστόσο, η
τιμή της εισαγόμενης ενέργειας αυξάνεται, ενώ η εν λόγω ενέργεια εισάγεται από πολιτικώς και οικονομικώς ασταθείς
περιοχές. Τα στοιχεία αυτά μας υποχρεώνουν να μειώσουμε και, ει δυνατόν, να απαλλαγούμε τελείως από αυτή την
εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια η οποία μας καθιστά ευάλωτους. Για τον σκοπό αυτόν, πέραν του εξορθολογισμού
και της ενίσχυσης της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη, οφείλουμε επίσης να αυξήσουμε
τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη.

Τα βήματα που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση την τελευταία δεκαετία έχουν
αποδειχθεί επιτυχημένα: όσον αφορά την αιολική ενέργεια, η ΕΕ πέτυχε τον στόχο που είχε τεθεί για το 2010 ήδη
από τα τέλη του περασμένου έτους, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από βιομάζα αυξάνονται δυναμικά, ενώ τα
βιοκαύσιμα κερδίζουν έδαφος με εντυπωσιακό ρυθμό. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της επιτυχίας; Είμαι πεπεισμένος
ότι είναι κυρίως οι κανονισμοί της ΕΕ και τα υποχρεωτικά πρότυπα που εγκρίνονται εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Δεν υποστηρίζω την υπέρμετρη ρύθμιση, όμως θα ήταν δύσκολο να αρνηθούμε ότι οι νομικοί περιορισμοί τους
οποίους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει από κοινού είναι αποτελεσματικά
μέσα ενθάρρυνσης της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη. Η θέρμανση και η ψύξη στον τομέα των κατοικιών
αντιστοιχεί στο 40% της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας χρησιμοποιούνται στο 10% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, όμως αυτό το ποσοστό οφείλεται κυρίως στις
αξιόλογες επιδόσεις ελαχίστων χωρών, όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελλάδα κ.ά. Άλλες χώρες, όπως η δική μου,
δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν προωθούν επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα
και δεν διαθέτουν σχετικά κυβερνητικά προγράμματα – απεναντίας, δημιουργούν διοικητικά εμπόδια.

Η ρύθμιση αυτού του τομέα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μπορέσουμε να
μειώσουμε αποτελεσματικά και με σχετικά μικρό κόστος τη χρήση ορυκτών καυσίμων στις κατοικίες, την εκπομπή
αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή εξάρτησή μας. Γι’ αυτό υποστηρίζω την κατάρτιση μιας οδηγίας η
οποία θα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα.

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω
την κ. Rothe για τον ζήλο της υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον κ. Turmes που επαίνεσε θερμά την
επαρχία της Αυστρίας από την οποία κατάγομαι, διότι εκεί γίνεται εξαίρετο έργο στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, και μάλιστα σε γενικότερο οικονομικό πλαίσιο, διότι δίνουμε σημασία στην παραγωγή φθηνής,
ασφαλούς και καθαρής ενέργειας. Αυτά τα πράγματα πρέπει κανείς πάντα να τα βλέπει σε συνάρτηση μεταξύ τους.

Και εδώ ισχύει ο κανόνας «σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά». Πρέπει πάντα να έχουμε στον νου μας την παγκόσμια
κατάσταση, ενώ από την άλλη να επικεντρωνόμαστε στο πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα μέτρα. Οι εγκαταστάσεις
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζουν τον στόχο του Κιότο πρέπει μελλοντικά να έχουν καταρχήν
προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών ανοικοδόμησης ή κτηματικής ανάπτυξης εκ μέρους των αρχών. Η πρόταση
για την λήψη απόφασης δύο μήνες μετά από την υποβολή αίτησης έχει κατά τη γνώμη μου απόλυτη προτεραιότητα,
επειδή ο χρόνος μάς πιέζει και πρέπει να προβλέψουμε εδώ την αντιστροφή του βάρους απόδειξης όταν οι αρχές
απορρίπτουν ένα έργο.

Επίσης, τα έργα πρέπει να αποδίδουν τις επενδύσεις που έγιναν γι’ αυτά. Εδώ υπάρχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.
Πιστεύω ότι ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο τομέας παροχής ενεργειακών υπηρεσιών προσφέρει
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μια εξαίρετη ευκαιρία για το μέλλον. Μερικοί από τους προηγούμενους ομιλητές επεσήμαναν ήδη –ενόψει του ότι
αυτήν την εβδομάδα θα συμφωνήσουμε να εγκρίνουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες– ότι ειδικά η διασυνοριακή
προμήθεια ενέργειας παρουσιάζει εντελώς νέες προκλήσεις για κάθε κράτος μέλος και ότι χρειαζόμαστε
απλουστευμένες διαδικασίες σε αυτόν τον τομέα. Ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει η άρση των γραφειοκρατικών
εμποδίων.

Τελικά, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους πόρους, να προωθήσουμε τα μικρά κυκλώματα.
Αυτός είναι ο στόχος μας και θέλουμε να τον πραγματοποιήσουμε μαζί με την Επιτροπή.

(Χειροκροτήματα)

Herbert Reul (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο Σώμα για τις απαιτήσεις
που υπάρχουν από εμάς σε θέματα ενέργειας. Συζητήσαμε για τον χρόνο εξάντλησης των πόρων που χρησιμοποιούμε
για καύση, τη φυσική ζήτηση που είναι περιορισμένη, αλλά και για την πρόσθετη ζήτηση από μεγάλες χώρες με
αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Συζητάμε από τον Ιανουάριο για την εξάρτηση από επιμέρους προμηθευτές και
συνειδητοποιήσαμε ότι απαιτείται δράση σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, είναι σωστό να αναρωτηθούμε επίσης πώς
μπορούμε να αναπτύξουμε νέες επιπλέον δυνατότητες στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης. Αυτό είναι σωστό και
σημαντικό και ευχαριστώ διότι εγκρίθηκαν και συμπεριλήφθηκαν πολλές τροπολογίες.

Ανησυχώ μήπως η σωστή κατά τα άλλα στοχοθεσία μας –ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση και
να εκμεταλλευτούμε νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας– περιορίζει την διορατικότητά μας και μας κάνει να
πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνος σωστός και λογικός δρόμος που θα μας σώσει.

Μου προξενούν δυσπιστία οι προσεγγίσεις που δίνουν την εντύπωση ότι αρκεί να κάνει κανείς ένα πράγμα και θα
λυθούν όλα τα προβλήματα – αυτήν την κατεύθυνση είχαν όσα είπε μόλις τώρα ο κ. Turmes. Από την άλλη, είμαι
βαθύτατα πεπεισμένος –και συμφωνώ με τους συναδέλφους που το λένε αυτό– ότι αυτό είναι μεν μία επιπλέον
δυνατότητα που πρέπει να την αξιοποιήσουμε, αλλά δεν πρόκειται να μας απαλλάξει από την ανάγκη να δώσουμε
απαντήσεις και σε άλλα ερωτήματα, π.χ. στο ερώτημα πώς να χειριστούμε την πυρηνική ενέργεια ή πώς να
χρησιμοποιήσουμε με καθαρότερο τρόπο τις πηγές ορυκτής ενέργειας που διαθέτουμε.

Έχω επίσης ενδοιασμούς σχετικά με τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε ή με το πώς θα καταλήξουμε μελλοντικά
σε νέες ρυθμίσεις, διότι τίθεται το πιεστικό ερώτημα αν είναι σωστό να πιστεύουμε πως ο μόνος τρόπος για να
δώσουμε λύσεις σε πολιτικά προβλήματα είναι να επινοούμε νέες διατάξεις ή να τις εγκρίνει το Σώμα και ύστερα
να χαλαρώνουμε και να πιστεύουμε πως αυτή ήταν η λύση για όλα τα προβλήματα. Η επιβολή νέων κανόνων στα
κράτη μέλη μέσω νέων οδηγιών δεν είναι λύση.

Ο κ. Επίτροπος είπε σήμερα το πρωί ότι μόνο στον τομέα της ενέργειας έχουν εκδοθεί 42 οδηγίες, εκ των οποίων
οι 22 αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν είμαστε ικανοποιημένοι και λέμε πως δεν προχωρούμε
αρκετά. Με δυο λόγια: ο δρόμος είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών και συγκριτικών αξιολογήσεων, η ανάπτυξη
προτύπων και δεικτών, έτσι ώστε εκείνοι που θα αποφασίσουν τελικά αν θα ακολουθήσουν νέους δρόμους να έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις και να διακρίνουν την ευκαιρία και το προσωπικό όφελος.

Δεν αρκούν τα όνειρα. Χρειάζονται φιλόδοξοι, αλλά και ρεαλιστικοί στόχοι που θα διαφέρουν από έθνος σε έθνος
και θα εξαρτώνται από το διαφορετικό φυσικό περιβάλλον και τις επιμέρους αγορές. Γι’ αυτό, οι ενιαίες για όλους
απαντήσεις δεν είναι χρήσιμες.

Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση και να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια, κ. Rothe, και όλους τους σκιώδεις εισηγητές,
για το έργο τους. Γνωρίζω ότι έχετε ενθουσιαστεί όλοι με το θέμα, και είναι σαφές ότι αυτή δεν είναι η μόνη λύση
την οποία πρέπει να αναζητούμε στον τομέα της ενέργειας. Και εγώ έχω ενθουσιαστεί με την έκθεση. Η ψηφοφορία
στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και η σημερινή συζήτηση κατέδειξαν την πολύ μεγάλη υποστήριξη
της οποίας τυγχάνουν οι ιδέες που παρουσιάζονται στην έκθεση.

Πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει ήδη κάνει μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης
για τη βιομάζα, τον Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας
πρωτοβουλίας για τη θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγχρόνως όμως, όπως επεσήμαναν
ορισμένοι βουλευτές, ενδιαφερόμαστε για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας και τη θέσπιση νομοθεσίας η
οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί σωστά και θα σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Γι’ αυτό, ζήτησα από τις
υπηρεσίες μου να εκπονήσουν μια εκτίμηση επιπτώσεων στον εν λόγω τομέα, διότι θα είναι επίσης πολύ σημαντικό
στη συνέχεια της συζήτησης να δρομολογήσουμε την πρόταση με βάση μια σωστή εκτίμηση επιπτώσεων. Βάσει
αυτής της εκτίμησης επιπτώσεων, θα αποφασίσω στη συνέχεια για την περαιτέρω προώθηση αυτού του σημαντικού
θέματος.
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Ωστόσο, μπορώ συγχρόνως να σας πω ότι η Επιτροπή θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, όπως ανέφερε ο κ.
Vidal-Quadras Roca, και εργαζόμαστε όχι μόνο προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και για την εφαρμογή της
νομοθεσίας. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω την Επιτροπή Βιομηχανίας για τις ακριβείς ενέργειές
μας σε αυτόν τον τομέα. Εγκρίναμε το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα, το οποίο ήδη ανέφερα, και προσφάτως
εγκρίναμε την ανακοίνωση για τα βιοκαύσιμα. Αυτό δείχνει ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα
την προσπάθεια βελτίωσης της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα ευρωπαϊκό μείγμα ενέργειας.

Ευχαριστώ για το μεγάλο ενδιαφέρον σας για τη συζήτηση και ευελπιστώ ότι έως τα τέλη του έτους θα είμαι σε
θέση να παρουσιάσω μια νομοθετική πρόταση στο Σώμα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 και συνεχίζεται στις 12.05).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

7.1. Αναγομωμένα ελαστικά επίσωτρα (ψηφοφορία)

7.2. Έγκριση των κατασκευαστικών στοιχείων μηχανικής ζεύξης συνδυασμών οχημάτων
(ψηφοφορία)

7.3. Κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών
(ψηφοφορία)

7.4. Κατάργηση δύο κανονισμών στον τομέα της νομισματικής πολιτικής (ψηφοφορία)

7.5. Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών
(ψηφοφορία)

7.6. Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Νήσων Σολομώντος σχετικά με την αλιεία στα
ανοικτά των Νήσων Σολομώντος (ψηφοφορία)

7.7. Κατάσχεση οχημάτων από τις ελληνικές αρχές (ψηφοφορία)

7.8. Έκθεση των εργαζομένων στην τεχνητή οπτική ακτινοβολία (ψηφοφορία)

7.9. Ελάχιστοι κανόνες προστασίας των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή
κρέατος (ψηφοφορία)

Πριν από την ψηφοφορία:

Graham Booth (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, αν και είστε μάλλον ο καλύτερος
Αντιπρόεδρος που έχουμε στο Κοινοβούλιο, ήδη κάνατε δύο λάθη σήμερα! Σε μια πρόσφατη ψηφοφορία της οποίας
προήδρευε, ο κ. Mauro ανακοίνωσε την απόρριψη μιας τροπολογίας η οποία στην πραγματικότητα είχε εγκριθεί
με 584 ψήφους υπέρ και 41 κατά. Πόσον καιρό ακόμα θα ανεχόμαστε αυτό το γελοίο σύστημα;

Πρόεδρος. – Το πρόβλημα είναι ότι, όταν δεν πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές τείνουν να μην
σηκώνουν το χέρι. Προσπαθώ να τους ενθαρρύνω, αλλά δεν μπορώ να τους αναγκάσω. Γι’ αυτό κάνουμε τόσους
πολλούς ελέγχους.
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7.10. Μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (ψηφοφορία)

Μετά την ψηφοφορία επί του πρώτου μέρους της τροπολογίας 8:

Πρόεδρος. – Καθώς το πρώτο μέρος απορρίφθηκε, φαντάζομαι ότι το δεύτερο και το τρίτο μέρος πρέπει να
καταπέσουν. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε επ’ αυτού, κύριε Hökmark;

Gunnar Hökmark (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τείνω να συμφωνήσω μαζί σας ότι το δεύτερο
και το τρίτο μέρος δεν έχουν νόημα μετά την απόρριψη του πρώτου μέρους. Δεν είναι δική μου τροπολογία, αλλά
θα έλεγα ότι η ψηφοφορία που ήδη διενεργήσαμε αρκεί.

(Γέλια)

Πρόεδρος. – Εσείς είστε ο εισηγητής. Τα επόμενα δύο μέρη καταπίπτουν.

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5:

Gunnar Hökmark (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Θέλω να προτείνω την ακόλουθη προφορική τροπολογία, η
οποία συμφωνήθηκε με τον σκιώδη εισηγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδας: «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές
ενισχύσεις οι οποίες δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό αποτελούν επιτρεπτό μέσο για την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης και της απασχόλησης στο πλαίσιο της Ατζέντας της Λισαβόνας, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν μέσο
κοινοτικής χρηματοδότησης π.χ. των διαρθρωτικών ταμείων».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

7.11. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)

7.12. Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), εισηγητής. – (IT) Η τροπολογία υπάρχει ήδη στα πρακτικά, αλλά θα την
ξαναδιαβάσω.

(EN) «επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των σχέσεών της με τρίτες χώρες και της προώθησης των δημοκρατικών αρχών
και των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της «ρήτρας για τη δημοκρατία», η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να δώσει
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών,
αφού δηλώσει ικανοποιημένη ότι οι αρχές κάποιας τρίτης χώρας σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του να μην
συλλαμβάνεται κανείς αυθαίρετα, να μην βασανίζεται ή εκτελείται και ότι οι πολίτες της χώρας αυτής έχουν πρόσβαση
σε αμερόληπτο δικαστήριο ως προτεραιότητα·»

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

7.13. Επανεξέταση ορισμένων περιορισμών πρόσβασης στην κοινή αλιευτική πολιτική
(Περιοχές περιορισμού αλιείας Shetland Box και ευρωπαϊκής χωματίδας) (ψηφοφορία)

Πριν από την ψηφοφορία:

Catherine Stihler (PSE), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω εν συντομία για την έκθεσή μου
σχετικά με τους περιορισμούς πρόσβασης στην κοινή αλιευτική πολιτική.

Καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές να υποστηρίξουν πλήρως την έκθεση αυτή σχετικά με τους περιορισμούς
πρόσβασης στην κοινή αλιευτική πολιτική, οι οποίοι καλύπτουν το Shetland Box και την ευρωπαϊκή χωματίδα. Η
εν λόγω έκθεση αποτελεί θετική εξέλιξη στο πλαίσιο της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ καθώς αναγνωρίζει την ανάγκη
προσεκτικής χρήσης των περιορισμών πρόσβασης.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανεκτίμητη υποστήριξή της.
Η σημασία των περιορισμών που περιλαμβάνει η έκθεση αυτή είναι προφανής, και καλώ όλες και όλους τους
συναδέλφους να υπερψηφίσουν την παράγραφο 8 και το ψήφισμα συνολικά.
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(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

7.14. Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ψηφοφορία)

Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση Daul (A6-0008/2006)

Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Στο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου
περιλαμβάνονται ορισμένα σφάλματα, τα οποία πρέπει να διορθωθούν χωρίς καθυστέρηση.

Ως εκ τούτου, ενόψει της τροποποίησης της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, οι κωδικοί ΣΟ 1214 90 91 και
1214 90 99 πρέπει να αντικατασταθούν από τον κωδικό ΣΟ 1214 90 90. Η εγγυημένη ανώτατη ποσότητα
αποξηραμένης χορτονομής των 4 855 900 τόνων πρέπει να αντικατασταθεί από 4 960 723 τόνους, η οποία
αντιστοιχεί στο σύνολο των τρεχουσών εθνικών ποσοτήτων. Επιπλέον, η μέθοδος υπολογισμού της μείωσης της
ενίσχυσης σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της ποσότητας πρέπει να τροποποιηθεί.

Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στην ανάγκη διόρθωσης του κανονισμού αριθ. 1786/2003 του
Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι ενδεδειγμένη και η ευνοϊκή γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης
της Υπαίθρου πρέπει να τύχει της στήριξης του Κοινοβουλίου.

Έκθεση Fraga Estévez (A6-0018/2006)

Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της ΕΚ και των Νήσων Σολομώντος
στηρίζεται στην εντολή διαπραγμάτευσης την οποία έλαβε η Επιτροπή από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2001 για
τη σύναψη διμερών συμφωνιών αλιείας τόνου με χώρες ΑΚΕ του Κεντρικού Δυτικού Ειρηνικού, με σκοπό τη
δημιουργία ενός δικτύου συμφωνιών αλιείας τόνου για τον κοινοτικό στόλο που δραστηριοποιείται στην περιοχή
του Ειρηνικού.

Στηρίζω ολόψυχα τη θέση της εισηγήτριας, όπως εκφράζεται σε αυτό το έγγραφο, αλλά θέλω να υπογραμμίσω τη
σημασία της τροπολογίας 5, στην οποία αναφέρεται ότι, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει τις αρχές των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την παρουσία εκπροσώπων
των πλοιοκτητών στις επόμενες συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής.

Συνεπώς, τάσσομαι υπέρ της έγκρισης αυτής της έκθεσης.

Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση αυτή ουσιαστικά εξάγει την καταστροφική κοινή αλιευτική
πολιτική της ΕΕ στα Νησιά Σολομώντος και δεν προσφέρει τίποτε θετικό· την καταψήφισα, συνεπώς, και λυπάμαι
που το Σώμα επέλεξε να την προσυπογράψει. Η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί σκέτη καταστροφή, η οποία
πρέπει να εκλείψει και όχι να διαιωνίζεται και να εξάγεται σε τρίτες χώρες.
Έκθεση Cashman (A6-0394/2005)

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση πραγματεύεται ένα
θέμα ως προς το οποίο η αξία της εσωτερικής αγοράς αντιπαρατίθεται με την αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης. Επί
του παρόντος το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξετάζει μια συναφή υπόθεση (C-156/04). Δεν θεωρούμε
ότι μια δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και τώρα θα προήγαγε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη συζήτηση
του θέματος.

Ως εκ τούτου, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση, αλλά επιθυμούμε να τονίσουμε ότι δεν τοποθετούμαστε
επί της ουσίας του θέματος, η συζήτηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταρχάς, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων πρέπει να εκδώσει απόφαση. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές και το εθνικό κοινοβούλιο πρέπει να
συζητήσουν και να καθορίσουν την αντίδρασή τους στην εν λόγω απόφαση.

Έκθεση Öry (A6-0026/2006)

Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μπροστά στην έκθεση του συναδέλφου μου,
κ. Őry, με καταλαμβάνουν τρία συναισθήματα: ικανοποίηση, λύπη και μια ευχή.
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Η ικανοποίησή μου έγκειται στην ολοκλήρωση του έργου που ξεκίνησε το 1994 για να αναλάβουμε συντονισμένη
δράση έναντι των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι. Η στάση των κοινωνιών μας έναντι των κινδύνων της
ζωής αποτελεί καίριο στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, κάτι που το διαφοροποιεί έναντι πολλών
άλλων.

Η λύπη μου έγκειται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την πίεση του Συμβουλίου, δεν επεδίωξε να
διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πιο λογική λύση, που ήταν εκείνη της εφαρμογής της αρχής
της επικουρικότητας. Έτσι, θα έπαυε να υπάρχει ο φόβος ότι τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να μεταφέρουν στο
εθνικό δίκαιο κανόνες σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία λόγω του ότι αυτή αναφέρεται στην οδηγία πλαίσιο. Το
να βλέπει αφ’ υψηλού το Συμβούλιο την αρχή της επικουρικότητας με τη συνενοχή της Επιτροπής, αυτό κι αν είναι
παράδοξο!

Η ευχή μου είναι το ζήτημα της ηλιακής ενέργειας να εξεταστεί στο μέλλον, αλλά κατά τρόπο ευέλικτο, χωρίς
περιττές νομοθετικές ρυθμίσεις ή γραφειοκρατία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία που εδρεύει στο Μπιλμπάο, θα μπορέσει έτσι να ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των ευρωπαίων
εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ηλιακή ακτινοβολία.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Απείχαμε από την ψηφοφορία διότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο
υποχώρησαν στις πιέσεις της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων
Δημοκρατών και των φιλελευθέρων και απέκλεισαν την ηλιακή ακτινοβολία από το πεδίο εφαρμογής αυτής της
οδηγίας.

Η θέση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι η οπτική ακτινοβολία εμπίπτει στην κατηγορία
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία περιλαμβάνει κυρίως το άμεσο φως, τις υπέρυθρες και υπεριώδεις
ακτίνες και τις ακτίνες λέιζερ. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελείται από υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες και από
άμεσο φως. Είναι γνωστό ότι μεταξύ των επιπτώσεων αυτής της ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία περιλαμβάνονται
διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, δερματοπάθειες, καρκίνοι και ψυχολογικές διαταραχές.

Η ποιότητα ζωής πολλών εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ τα οποία εργάζονται σε τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία
και οι κατασκευές, σε αλυκές, ορυχεία και μεταλλεία, καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής, υφίσταται δυσμενείς
επιπτώσεις λόγω της έκθεσής τους στην ηλιακή ακτινοβολία στον χώρο εργασίας τους.

Συνεπώς, αν και δεν καταψηφίσαμε την οδηγία –καθόσον περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων όσον
αφορά την τεχνητή ακτινοβολία– το πεδίο εφαρμογής της είναι περιορισμένο λόγω της παράλειψης της ηλιακής
ακτινοβολίας.

Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτό το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής. Το γεγονός
ότι ο τίτλος και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τροποποιήθηκαν ώστε να καλύπτουν την οπτική ακτινοβολία από
τεχνητές πηγές πρέπει σαφώς να επικροτηθεί. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα διδαχθεί από αυτό, καθώς στην αρχή
γελοιοποίησε την ΕΕ προτείνοντας την απαγόρευση της ηλιοφάνειας – προσφέροντας ένα επικοινωνιακό δώρο
στους ευρωσκεπτικιστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους υποστηρίζουν συνεχώς.

Αυτή η περιττή διαμάχη θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αλλά επικροτώ αυτή την αργοπορημένη έγκριση της
λογικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τώρα έχουμε μια οδηγία η οποία επιδιώκει ευλόγως να προστατέψει τους εργαζόμενους που εργάζονται με ακτίνες
λέιζερ και ηλεκτρικές συσκευές συγκόλλησης, όσους βρίσκονται στη χαλυβουργία και στην υαλουργία και όσους
εργάζονται στις επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος. Οι εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην
αποφυγή των έντονων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στα μάτια και το δέρμα οι οποίες μπορεί να επέλθουν λόγω
μεγάλης έκθεσης.

David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την έκθεση αυτή σχετικά με την προστασία των εργαζομένων
από κινδύνους που προέρχονται από οπτικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας. Πιστεύω ότι είναι λογικό να θεσπίζει
το Κοινοβούλιο οριακές τιμές έκθεσης, καθώς αυτό προσφέρει μια δικλείδα ασφαλείας για τους εργαζομένους
έναντι των τεχνητών πηγών, όπως οι ακτίνες λέιζερ, οι καθοδικές λυχνίες και οι συσκευές συγκόλλησης.

Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα βεβαίως υπέρ της οδηγίας που αφορά την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση στην οπτική ακτινοβολία. Αυτό το κείμενο αποτελεί
συνέχεια τριών προηγούμενων οδηγιών που στοχεύουν και αυτές στην προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που αντιπροσωπεύουν διάφοροι «φυσικοί παράγοντες» όπως είναι η έκθεση στον θόρυβο, στις δονήσεις
και στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Αυτή η οδηγία στοχεύει κατά κύριο λόγο στις πηγές ακτινοβολίας, όπως είναι τα λέιζερ ή οι λάμπες υπέρυθρης
ακτινοβολίας. Προβλέπει κυρίως την προσαρμογή των μεθόδων εργασίας, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι
από την ακτινοβολία, τη διάρκεια ή το επίπεδο έκθεσης. Επιφορτίζει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εκπόνηση
ενός πρακτικού οδηγού που θα απευθύνεται στους υπαλλήλους και ιδίως στις ΜΜΕ. Αυτό το τελευταίο μέτρο
πρέπει να υπογραμμιστεί, διότι εκτιμώ πως η Ένωση πρέπει να πράξει περισσότερα για τις ΜΜΕ, που αποτελούν
πραγματικά την αιχμή του δόρατος της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη των
25.

Αυτή η εφαρμόσιμη νομοθεσία συνδυάζει την ευελιξία του εργοδότη με την ασφάλεια του εργαζομένου. Αποτελεί,
λοιπόν, συγκεκριμένο παράδειγμα, που αποδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις ιδέες τις οποίες διακινούν οι ειδικοί και
μη ειδικοί νέο-ευρωσκεπτικιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προνοεί για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες
σε Δύση και Ανατολή και συχνά συνηγορεί υπέρ της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης τυποποίησης των κοινωνικών
νομοθεσιών των κρατών μελών.

Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. – (SV) Καταψήφισα την πρόταση αυτή κατά την πρώτη ανάγνωση, αλλά
οι κυβερνήσεις των κρατών μελών την έχουν πλέον βελτιώσει. Η οδηγία αυτή δεν δημιουργεί εκτεταμένη νέα
νομοθεσία, αλλά εφαρμόζει απλώς ήδη ισχύοντες νόμους σε τομείς στους οποίους η ΕΕ έχει ήδη αποκτήσει
αρμοδιότητα. Η παράδοξη πρόταση συμπερίληψης της ηλιακής ακτινοβολίας έχει αφαιρεθεί.

Επιπλέον, οι κανόνες στηρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις και, όπου δεν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, γίνεται δεκτή
η εθνική νομοθεσία. Η ιατρική επίβλεψη και οι συναφείς έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές.
Πρόκειται, συνεπώς, για μια επαρκώς ισορροπημένη και αποδεκτή πρόταση. Τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την
προστασία των εργαζομένων υπερισχύουν έναντι του προβλήματος της δημιουργίας περαιτέρω νομοθεσίας, καθόσον
η εν λόγω οδηγία δεν προσφέρει στην πράξη νέες αρμοδιότητες στην ΕΕ.

José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του συχνά οδυνηρά
αργού ρυθμού με τον οποίο κινείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρόταση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα έχει κατατεθεί από το 1992, παρότι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της
προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Χρειάστηκε να περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να επικρατήσει εν τέλει η προσέγγιση του Κοινοβουλίου.

Το κείμενο που μόλις εγκρίθηκε αντιμετωπίζει το θέμα της έκθεσης των εργαζομένων στην τεχνητή ακτινοβολία,
ενώ αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας την ακτινοβολία από φυσικές πηγές. Αποφασίστηκε ότι, σύμφωνα
με την αρχή της επικουρικότητας, αυτό το δεύτερο είδος ακτινοβολίας πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο,
βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και συνθηκών που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

Υπερψήφισα την έκθεση διότι συμφωνώ ότι δεν είναι εφικτό να προσπαθήσει η ΕΕ να υποχρεώσει τους εργοδότες
στα 25 κράτη μέλη να εκτιμήσουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από την έκθεση
στο ηλιακό φως. Φρονώ ότι αυτού του είδους οι εκτιμήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα
με τις συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα.

Βάσει της οδηγίας αυτής, οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα όσον αφορά την επιλογή του εξοπλισμού, τον
σχεδιασμό του χώρου εργασίας και τον χρόνο έκθεσης προκειμένου να αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης
των εργαζομένων τους σε τεχνητή ακτινοβολία.

Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Καθώς η οδηγία αυτή αφορά τώρα σαφέστερα την τεχνητή ακτινοβολία,
επικροτώ την επαναφορά της στο Κοινοβούλιο και ευχαρίστως την υπερψήφισα. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα
αρχικά σχέδια νομοθεσίας έδωσαν αφορμή για τόσο ανόητες ιστορίες σχετικά με το ότι η ΕΕ επιχειρεί να ρυθμίσει
την ηλιοφάνεια, τη στιγμή που οι στόχοι της νομοθεσίας –η προστασία των ευρωπαίων εργαζομένων από την
επιβλαβή ακτινοβολία– είναι τόσο σημαντικοί. Χαίρομαι διότι το Κοινοβούλιο μπόρεσε, ανταποκρινόμενο στον
ρόλο του, να εξορθολογίσει αυτή τη νομοθεσία και με ικανοποίηση την υπερψηφίζω σήμερα.
Έκθεση Berman (A6-0017/2006)

Albert Jan Maat (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, προβαίνω σε αυτή την αιτιολόγηση ψήφου προκειμένου να
διευκρινίσω γιατί τα μέλη του κόμματος CDA καταψηφίσαμε την έκθεση. Το πράξαμε διότι, αν και τασσόμαστε
υπέρ της καλής διαβίωσης των ζώων, ιδίως στον πτηνοτροφικό τομέα, είναι απαράδεκτο να μην επιβάλλουμε τις
ίδιες απαιτήσεις και για τις εισαγωγές.

Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η έκθεση αυτή αυξάνει τη γραφειοκρατία, τη στιγμή που η γραφειοκρατία στην
Ευρώπη πρέπει να μειωθεί. Επιθυμούμε λιγότερη διοικητική επιβάρυνση για τον πρόσθετο λόγο ότι τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα αξιολογηθούν μόνον εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων. Θεωρούμε
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ότι πρόκειται για μια φτηνή πολιτική κίνηση η οποία στρέφεται κατά των ευρωπαίων πτηνοτρόφων, κάτι που δεν
επιθυμούμε. Εκείνο που επιθυμούμε είναι η βελτίωση της καλής διαβίωσης, με την προϋπόθεση ότι θα στηρίζεται
στη δίκαιη κατανομή της επιβάρυνσης μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών.

Παρακαλώ, τέλος, να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στην κ. McGuinness να μιλήσει για το θέμα.

Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες του συναδέλφου μου, κ.
Maat. Πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα οδηγήσει υποχρεωτικά σε μια κούρσα προς τα κάτω. Θα αναγκάσει την
παραγωγή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής να φύγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των συνόρων μας, και δεν
θα έχουμε τον έλεγχο του τι συμβαίνει. Το κοινό δεν θα είναι καλύτερα ενημερωμένο, διότι δεν έχουμε επισήμανση.

Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ πλήρως με τους δύο προηγούμενους ομιλητές. Είναι
γεγονός ότι, ενώ το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας κρίνεται εν μέρει από τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της
μεταχειρίζονται τα ζώα, είμαι επίσης πεπεισμένος ότι οι παραγωγοί –στην προκειμένη περίπτωση οι πτηνοτρόφοι
των χωρών μας– δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κατηγορούνται για σκληρότητα ή αναισθησία έναντι αυτών των
ζώων.

Πάνω από όλα, όμως, εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν
παράλογο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές κρέατος από μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βραζιλία και η Ταϊλάνδη,
στις οποίες ισχύουν τελείως διαφορετικά πρότυπα όσον αφορά τις πυκνότητες εκτροφής, την ασφάλεια των τροφίμων,
την ιχνηλασιμότητα και τη χρήση ζωικών αλεύρων και αντιβιοτικών.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί κοτόπουλων τα οποία εκτρέφονται για κρέας σίγουρα δεν επιθυμούν να επανέλθουμε σε
μια εποχή στην οποία «τα πάντα επιτρέπονται» και είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με
φιλικό για τα ζώα και το περιβάλλον τρόπο, με την προϋπόθεση, όμως, ότι τα ίδια πρότυπα θα ισχύουν και για όλα
τα εισαγόμενα κρέατα, κάτι που, δυστυχώς, δεν ισχύει επί του παρόντος. Είναι λυπηρό, αλλά ουσιαστικά αφήνουμε
εντελώς αβοήθητους τους ευρωπαίους εκτροφείς μας.

James Hugh Allister (NI), γραπτώς. – (EN) Σήμερα στις ψηφοφορίες επί της έκθεσης σχετικά με «κανόνες για
την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος», ψήφισα υπέρ της μεγιστοποίησης
της προστασίας της βιομηχανίας πουλερικών μας κατά της απειλής των φθηνών εισαγωγών, οι οποίες οδήγησαν
ήδη στο κλείσιμο μιας πτηνοτροφικής μονάδας στη Βόρειο Ιρλανδία τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ενδιαφέρον για την καλή διαβίωση των κοτόπουλων είναι κατανοητό, αλλά οι τόσο αυξημένες απαιτήσεις για
την ευζωία στην ΕΕ δεν έχουν νόημα, με αποτέλεσμα να χάνουν οι παραγωγοί τη δουλειά τους και να εξαρτόμαστε
από εισαγωγές από χώρες της Άπω Ανατολής και της Νοτίου Αμερικής, όπου δεν επιβάλλονται στην παραγωγή
υποχρεωτικοί περιορισμοί για την καλή διαβίωση των ζώων. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η αύξηση του αριθμού
των κοτόπουλων τα οποία εκτρέφονται σε άθλιες συνθήκες. Επομένως, πρέπει να εξισορροπήσουμε τις απαιτήσεις
για την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα διασωθεί μια βιώσιμη βιομηχανία.

Συνεπώς, αντιτάχθηκα σήμερα στις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στο Κοινοβούλιο, σε κάθε περαιτέρω μείωση της
πυκνότητας εκτροφής, καθώς αυτή αναπόφευκτα θα επηρεάσει σοβαρά την οικονομική κατάσταση της παραγωγής
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής εντός της Ευρώπης.

Robert Evans (PSE), γραπτώς. – (EN) Απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της εκθέσεως Berman. Ως
χορτοφάγος, έχω έντονες επιφυλάξεις συνολικά για τη βιομηχανία παραγωγής κρέατος. Αν συνεχιστεί η εκτροφή
ζωικού κεφαλαίου για την παραγωγή κρέατος, και δέχομαι ότι θα συνεχιστεί, τότε πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να
είναι οργανική και φυσική. Σε αντίθετη περίπτωση, οι προδιαγραφές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερες.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίσαμε την έκθεση. Παρότι δεν συμφωνούμε με το σύνολο
των συστάσεων που περιλαμβάνει, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τον προσανατολισμό των στόχων της.

Θεωρούμε αναγκαία την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των βελτιώσεων που πρέπει να επέλθουν ως προς την καλή
διαβίωση των ζώων, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μικρών και μεσαίων πτηνοτρόφων και των
δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης της καλής διαβίωσης όλων των σμηνών
στα σφαγεία, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό συνεπάγεται κόστος, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη, και ότι οι
μικρές επιχειρήσεις συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα διενέργειας τέτοιων αξιολογήσεων.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος, προβλέποντας μια δοκιμαστική περίοδο
πριν από την τελική υιοθέτηση ενός συστήματος το οποίο δεν υφίσταται ακόμη στην Πορτογαλία.
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Θεωρούμε επίσης ότι, επί του παρόντος, ορισμένες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Ολομέλεια ήταν
υπερβολικές και δεν τις στηρίζουμε ενόψει των δυνητικών αρνητικών τους επιπτώσεων για τους μικρούς παραγωγούς,
εάν δεν υπάρξει δοκιμαστική περίοδος.

Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη, καθώς συμπίπτει με το πρώτο σχέδιο
δράσης για την προστασία των ζώων. Για μια ακόμη φορά, η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βελτίωσης των
προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η πρόταση ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών ότι τα ισχύοντα πρότυπα για την καλή διαβίωση των
κοτόπουλων που εκτρέφονται για παραγωγή κρέατος είναι πολύ χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα κοτόπουλα
κρεατοπαραγωγής υποφέρουν από διαταραχές των ποδιών και χωλότητα, μεγέθυνση της καρδιάς, σύνδρομο
αιφνίδιου θανάτου και εγκαύματα από αμμωνία.

Στην έκθεση ζητείται μείωση της πυκνότητας εκτροφής, ελάχιστο βάθος στρωμνής, βελτιωμένος εξαερισμός και
περίοδος φωλιάσματος έξι τουλάχιστον ωρών αδιάκοπου σκότους. Εξετάζεται, επίσης, η βαρβαρότητα της αποκοπής
του ράμφους, η οποία επιτρέπεται μόνον όταν εξαντληθούν όλα τα άλλα μέτρα αποτροπής του κανιβαλισμού.

Επικροτώ την έκθεση, παρότι κατέπεσαν ορισμένες από τις παραπάνω προτάσεις. Θα ήθελα να προχωρεί περισσότερο,
αλλά το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε είναι καλό για τα κοτόπουλα και τους καταναλωτές. Τα υγιέστερα πουλερικά
παράγουν προϊόν καλύτερης ποιότητας. Δεν εξάγουμε διατάξεις κακής διαβίωσης των ζώων, αλλά βελτιώνουμε τα
πρότυπα τόσο για τα πουλερικά όσο και για τον άνθρωπο.

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Στον βαθμό που μπορούσαμε,
ψηφίσαμε υπέρ της βελτίωσης της ζωοτεχνίας. Ωστόσο, μια σειρά τροπολογιών οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία
ήταν ίσως υπερβολικά λεπτομερείς ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν επ’ αυτών εκλεγμένοι πολιτικοί αντιπρόσωποι.
Άτομα χωρίς ειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση δεν είναι εύκολο να αποφασίσουν για λεπτομέρειες οι οποίες
αφορούν τις περιόδους σκότους, τα τραύματα των πελμάτων και τη θνησιμότητα κατά την πρώτη εβδομάδα όσον
αφορά τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος. Έπρεπε, απεναντίας, να είχαμε αρκεστεί στη
λήψη αποφάσεων για θέματα γενικών αρχών, αφήνοντας τους ειδήμονες να σχεδιάσουν τους λεπτομερέστερους
κανόνες. Εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία διαβούλευσης και όχι συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η οποία έπρεπε να μας είχε οδηγήσει να τοποθετηθούμε επί του θέματος περισσότερο σε επίπεδο
αρχών.

Επιθυμούμε επίσης να τονίσουμε ότι είναι άκρως σημαντικό να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στις διαπραγματεύσεις
εντός του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου προκειμένου να επιτευχθεί γενική συναίνεση υπέρ αυστηρότερων
προτύπων παραγωγής όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των ζώων.

Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα τροπολογίες τις οποίες κατέθεσαν η Ομάδα μου και
άλλοι και οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πρόταση, ιδιαίτερα όσες επεδίωκαν χαμηλότερες πυκνότητες
εκτροφής, ενώ υπογράμμιζαν τις επιπτώσεις των κακών συνθηκών διαβίωσης στην ασφάλεια των τροφίμων.

Παρότι οι περισσότερες από τις πιο δραστικές τροπολογίες κατέπεσαν, υπερψήφισα την έκθεση με την ελπίδα ότι
η πρόταση της Επιτροπής θα οδηγήσει σε κάποια πρόοδο ως προς την επίλυση σημαντικών προβλημάτων διαβίωσης
στον κλάδο του κρέατος κοτόπουλου.

David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι είναι πολύ επίκαιρη λόγω της
πρόσφατης έγκρισης των αποτελεσμάτων του πρώτου σχεδίου δράσης για την προστασία των ζώων. Η έκθεση
καταδεικνύει ότι για άλλη μία φορά η ΕΕ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ενεργό βελτίωση των προτύπων
καλής διαβίωσης των ζώων.

Η έκθεση πραγματεύεται το δύσκολο θέμα της δημόσιας ανησυχίας καθώς τα υφιστάμενα πρότυπα καλής διαβίωσης
των κοτόπουλων που εκτρέφονται για παραγωγή κρέατος είναι πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα επίπονες διαταραχές
στα πόδια και χωλότητα, ασκίτιδες (μεγέθυνση της καρδιάς), σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου και εγκαύματα από
αμμωνία.

Επικροτώ τις προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά πιστεύω ότι δεν προχωρούν αρκετά. Γι’ αυτό υποστήριξα τις
τροπολογίες Jørgensen και θεωρώ απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα κοτόπουλα αποτελούν,
άραγε, θέμα που αξίζει να συζητηθεί σε ένα κοινοβουλευτικό σώμα; Έχουν, άραγε, ευρωπαϊκή διάσταση που να
δικαιολογεί τα πενήντα λεπτά συζήτησης για το θέμα των πουλερικών τα οποία προορίζονται για την παραγωγή
κρέατος;
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Δύο ερωτήματα, που συνιστούν ήδη αυτά καθαυτά την αρχή μιας απάντησης! Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφαίνεται για ένα θέμα που απέχει μακράν των ανησυχιών των πολιτών. Για αυτό και
θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον να υιοθετήσει το σύνθημα της Ευρώπης που
χώνει τη μύτη της παντού και, σε αντιδιαστολή, είμαι πεπεισμένη ότι έχει κάθε συμφέρον να σταματήσει την
κανονιστική φρενίτιδα.

Αυτό ισχύει ιδίως σε περιπτώσεις όπως αυτή της έκθεσης Berman, όταν οι προτεινόμενοι σχολαστικοί κανόνες
αγγίζουν τα όρια του παραλόγου: τα πουλερικά που διατρέφονται σε κλωβοστοιχίες θα πρέπει να επιθεωρούνται
από κτηνίατρο δύο φορές την ημέρα, να διαθέτουν στεγνή αχυροστρωμνή, θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν
μπορεί να είναι πάνω από τρεις βαθμούς υψηλότερη από εκείνη στην οποία διαβιώνουν τα alter ego τους που ζουν
στην ύπαιθρο! Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα από τις πολλές εξίσου γελοίες προτάσεις.

Συμπερασματικά, η Ευρώπη δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτού του είδους τη ρύθμιση. Αντίθετα κινδυνεύει να
ξεπουπουλιαστεί!

Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. – (SV) Υπερψήφισα αυτή την πολύ άτολμη έκθεση διότι, παρά τις όποιες
αδυναμίες, επιφέρει βελτιώσεις στις περισσότερες χώρες και, δεδομένου ότι αφορά τη θέσπιση ελάχιστης νομοθεσίας,
μας προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής αυστηρότερων κανόνων. Οι τροπολογίες μας σχετικά με τη μείωση της
πυκνότητας εκτροφής ήταν εξαιρετικά λογικοί συμβιβασμοί τους οποίους υποστήριξε σχεδόν ομοφώνως η Επιτροπή
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Η απόρριψή τους είναι τραγική. Το Κοινοβούλιο
υποστηρίζει βραχυπρόθεσμα συμφέροντα αντί να προάγει μια μορφή ζωοτεχνίας η οποία θα στηρίζεται σε
ανθρωπιστικές αρχές και την οποία θα μπορούν να εμπιστεύονται οι καταναλωτές, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν
ωφελεί ούτε την ίδια τη βιομηχανία. Ψήφισα υπέρ της προτάσεως της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της
Υπαίθρου για πυκνότητα εκτροφής η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 34 χιλιόγραμμα έως το 2013 για τον απλούστατο
λόγο ότι είναι καλύτερη από την αρχική πρόταση. Καθώς αρκετές από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο
επιθυμούν την υπέρβαση του ορίου των 38 χιλιογράμμων, θα είναι δυνατή η επίκληση αυτής της πρότασης έναντι
του Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει μια εναλλακτική κατεύθυνση η οποία
θα μπορούσε να ακολουθηθεί.

Τα κοτόπουλα θα συνεχίσουν να υποφέρουν περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα ζώα. Ο τρόπος με τον οποίο
μεταχειριζόμαστε τα ζώα μας είναι αποκαλυπτικός του βαθμού ανάπτυξης του πολιτισμού μας. Εν προκειμένω
αποδεικνύεται ότι είμαστε βάρβαροι.

Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η προκειμένη έκθεση για την καλή διαβίωση των
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής είχε καθυστερήσει υπερβολικά. Είναι καιρός να αναλάβει η ΕΕ δράση ώστε να
βελτιώσει την καλή διαβίωση των ορνίθων κρεατοπαραγωγής σε όλη την ΕΕ, πολλές από τις οποίες ζουν υπό φρικτές
συνθήκες κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής τους. Δυστυχώς, ορισμένες τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε η
Ομάδα μου στην εν λόγω έκθεση δεν εγκρίθηκαν, παρότι η ίδια η έκθεση κινείται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των προτύπων και την υποστήριξα ευχαρίστως.
Έκθεση Hökmark (A6-0009/2006)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Είναι γνωστό ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι ένα σημαντικό μέσο
οικονομικής πολιτικής το οποίο συμβάλλει στην αναζωογόνηση της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής
και περιφερειακής ανάπτυξης. Βασικός στόχος του εν λόγω μέσου είναι να επιτρέπει στις χώρες να λαμβάνουν μέτρα
υλοποίησης των στρατηγικών πολιτικών τους, διασφάλισης της χρηματοδότησης των δημοσίων υπηρεσιών και
αποζημίωσης επιχειρήσεων οι οποίες προσφέρουν τις λεγόμενες «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας».

Με την έκθεση αυτή, η οποία έχει σαφή νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου επιδιώκει
να περιορίσει τις κρατικές ενισχύσεις σε καθεστώς «ύστατου μέτρου», βάσει μιας ιδεολογικά φορτισμένης προσπάθειας
μείωσης του ρόλου της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, στο όνομα της ιερότητας μιας αγαθής «οικονομίας
της αγοράς», και να εξαλείψει τον λεγόμενο «αθέμιτο ανταγωνισμό». Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε το κείμενο.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του
ανταγωνισμού έναντι των κρατικών ενισχύσεων, στην παροχή κινήτρων για μείωση των κρατικών ενισχύσεων και
στον περιορισμό τους σε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες σχετίζονται με τη στρατηγική της Λισαβόνας, όπως τα
θέματα που άπτονται της καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Επί δεκαετίες, οι κρατικές ενισχύσεις επιτρέπονταν ή απαγορεύονταν από
την Επιτροπή εν ονόματι της ιερής και απαραβίαστης έννοιας του ανταγωνισμού. Μολονότι είναι λυπηρό ότι
χρειάστηκε να φθάσουμε στο 2006 για να σκεφτούμε να λάβουμε υπόψη μας κριτήρια κοινής λογικής, όπως η
απασχόληση, η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική και κοινωνική συνοχή και ούτω καθεξής, δεν
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πρέπει να απορρίψουμε αυτόν τον αναπροσανατολισμό της πολιτικής, εφόσον δεν μπορούμε να αποφύγουμε την
ύπαρξή της.

Ωστόσο, ανησυχώ για την τύχη που επιφυλάσσεται στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κυρίως για το γεγονός ότι
δεν προστατεύονται πραγματικά από την ικανότητα των Βρυξελλών να γίνονται οχληρές. Οι συνέπειες της
ελευθέρωσης των δραστηριοτήτων δικτύων (ταχυδρομικές υπηρεσίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, ηλεκτρισμός
και τα συναφή), που ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και εθνικοποιεί τις ζημίες, πρέπει να αποτελέσουν μάθημα για όλους
εκείνους που ζητούν από την Επιτροπή να νομοθετεί σε αυτόν τον τομέα.

Ανησυχώ, επίσης, για την πρωτοκαθεδρία που δίνεται στον σεβασμό του ανταγωνισμού εις βάρος όλων των άλλων
κριτηρίων, χαρακτηριστικό μιας πολιτικής που συνεχίζει να προκρίνει τα δόγματά της έναντι των συμφερόντων των
Ευρωπαίων.

Θέλω να υπογραμμίσω, τέλος, ότι αρκετές δραστηριότητες, ακόμη και πρωτοεμφανιζόμενες, δεν θα χρειάζονταν
επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις αν μπορούσαν να τύχουν ενός ευνοϊκού διεθνούς φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου
– πλαισίου στην υποβάθμιση του οποίου συμβάλλουν τα μάλα οι Βρυξέλλες.

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Κάθε ανάλυση των κρατικών
ενισχύσεων πρέπει να στηρίζεται σε μια σαφή εικόνα των διαφορών μεταξύ εισοδήματος και κόστους όσον αφορά,
αφενός, την ιδιωτική οικονομία και, αφετέρου, τα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε μια εικόνα όσον αφορά την ύπαρξη
εξωγενών επιδράσεων. Η έκθεση αυτή αντιπαρέρχεται τη στοιχειώδη ανάλυση και, ως εκ τούτου, καταλήγει σε
ατεκμηρίωτα γενικά συμπεράσματα. Επιπλέον, στη συζήτηση δεν καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια αξιολόγησης
των εξωγενών επιδράσεων. Παρά ταύτα, υπερψηφίσαμε την έκθεση διότι, σε γενικές γραμμές, συνιστά την αποφυγή
των κρατικών ενισχύσεων. Η εν γένει εμπειρία καταδεικνύει ότι οι κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα
για λόγους προστατευτισμού.

Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Σκοπός αυτής της έκθεσης για τη μείωση του συνολικού ποσού των
κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη είναι η χρησιμοποίηση των εν λόγω ενισχύσεων για την επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και η στάση των κρατών
μελών πρέπει να υποστούν δραστική αλλαγή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση.

Οι κανόνες της Επιτροπής για τις περιφερειακές ενισχύσεις τροποποιούνται επίσης σύμφωνα με την αρχή των
«λιγότερων και καλύτερα στοχευμένων κρατικών ενισχύσεων». Από τη δική μου πλευρά, ως εισηγητής, δηλώνω ότι
στηρίζω σε μεγάλο βαθμό αυτή την κοινοτική πρωτοβουλία.

Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι η Επιτροπή προβλέπει στη μεταρρύθμιση των νέων κατευθυντηρίων γραμμών για
τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις ότι οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν
καθεστώς λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, ανεξαρτήτως του ΑΕΕ τους. Ως εκ τούτου, θα μπορούν να ενταχθούν
στην κοινή αγορά ενισχύσεων οι οποίες αποσκοπούν στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης περιφερειών το
επίπεδο διαβίωσης των οποίων είναι ασυνήθιστα χαμηλό και, ενδεχομένως, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργικές
ενισχύσεις.

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Οι κρατικές ενισχύσεις παρουσιάζονται ως μέσο διόρθωσης των αδυναμιών
της αγοράς· εντούτοις, όπως ορθώς επισημαίνει ο εισηγητής, συχνά οδηγούν σε αδικίες και αναποτελεσματικότητα.
Ως εκ τούτου, συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό της Επιτροπής για τον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με τη θέση του
εισηγητή.

Θα ήταν μη ρεαλιστικό και εσφαλμένο να επιδιώξουμε τον άμεσο τερματισμό όλων των κρατικών ενισχύσεων.
Εντούτοις, το γεγονός ότι τα τελευταία έτη οι ενισχύσεις αυτές μειώνονται –και αυτό οφείλεται εν πολλοίς στη
βούληση της ΕΕ– αποτελεί θετική ένδειξη για όσους πιστεύουν ότι μια οικονομία η οποία σέβεται πλήρως τους
κανόνες ομαλής λειτουργίας της αγοράς προσφέρει τα μέγιστα οφέλη στους καταναλωτές, τους παραγωγούς και
τους εργαζομένους. Με άλλα λόγια, οι κρατικές ενισχύσεις εντάσσονται σε ένα πρότυπο το οποίο πρέπει σταδιακά
να αντικατασταθεί από πιο δίκαιους και αποτελεσματικούς τρόπους προαγωγής μιας γνήσιας αγοράς.

Έκθεση Herczog (A6-0021/2006)

Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς.
– (SV) Οι σουηδοί Συντηρητικοί ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης
στην εσωτερική αγορά. Συμφωνούμε με τη θέση στην οποία στηρίζεται η έκθεση, ότι δηλαδή, ενόψει της
παγκοσμιοποίησης, απαιτείται η υλοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διατηρηθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν συμφωνούμε, ωστόσο, με τη δημιουργία ενός ταμείου για την παγκοσμιοποίηση,
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καθόσον οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω μιας δυναμικής
οικονομίας της αγοράς.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το λανθάνειν εστί ανθρώπινον, το εμμένειν εστί σατανικόν. Αυτό ακριβώς
ισχύει για κάθε μία από τις πολυάριθμες εκθέσεις που αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παγκοσμιοποίηση
και τις συνέπειές της, οδυρόμενο για τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά χωρίς να προτείνει μια οριστική λύση παρά
μόνο την εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη. Ουδέποτε αμφισβήτησε κανείς την
παγκοσμιοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο μας επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες.

Αυτό ακριβώς όμως είναι το πραγματικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θυσιάζει τις θέσεις απασχόλησής μας,
τις βιομηχανίες μας, τη γεωργία μας και τα συστήματα κοινωνικής μας προστασίας στον βωμό των ελεύθερων
συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και στο δόγμα του διεθνούς ανταγωνισμού· δεν προστατεύει τις οικονομίες μας
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το κοινωνικό ή νομισματικό ντάμπινγκ, από την πειρατεία ή την απομίμηση προϊόντων·
δεν στηρίζει τις επιχειρήσεις μας που, στις ανταγωνιστικές χώρες όπου θέλουν να διεξάγουν εμπόριο, έρχονται
αντιμέτωπες με πολλαπλά δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, ενώ στο εσωτερικό αντιμετωπίζουν εντεινόμενο
ανταγωνισμό, αφού οι οικονομίες μας είναι από τις πλέον ανοιχτές στον κόσμο· σωρεύει πρότυπα και κανονισμούς
που δημιουργούν προσκόμματα.

Αναπόδραστη συνέπεια: η Ευρώπη είναι το κορόιδο της όλης ιστορίας της παγκοσμιοποίησης και οι ευρωπαίοι
πολίτες τα κυριότερα θύματά της. Είναι επιτέλους καιρός τα συμφέροντά τους να υπερισχύσουν της ουτοπικής
επιδίωξης των ακραιφνώς φιλελεύθερων δογμάτων.

Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Θέλω να συγχαρώ την κ. Herczog για τη σημαντική έκθεσή της
σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην εσωτερική αγορά, την οποία στηρίζω ολόψυχα. Χαιρετίζω
ιδιαιτέρως την αναφορά στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η θέση και η πρόσβασή τους σε μέσα καινοτομίας και χρηματοδότησης.

Θεωρώ επίσης ότι η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη προκειμένου να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την επίκαιρη έκθεση για τις προκλήσεις που δημιουργεί η
παγκοσμιοποίηση στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα τη σημασία του οποίου τόνισαν
στις 27 Οκτωβρίου 2005 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη διάσκεψη
κορυφής της βρετανικής Προεδρίας στο Hampton Court.

Ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, έχω ασκήσει πιέσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί και
περιβαλλοντικοί προβληματισμοί σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και ενόψει της ανάδυσης της Κίνας, της Ινδίας
και της Βραζιλίας. Δεν είναι απλός προστατευτισμός: οι ανησυχίες μου απορρέουν από την ανάγκη να διασφαλιστεί
ότι η ελευθέρωση της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως μέσω του πολυμερούς συστήματος συναλλαγών, δεν θα
οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων απασχόλησης και των κοινωνικών προτύπων ή σε μια κούρσα προς τα κάτω.

Παρότι, συνεπώς, υποστήριξα τροπολογίες υπέρ της ενίσχυσης της προνομιακής πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ
των χωρών εκείνων οι οποίες έχουν επικυρώσει και εφαρμόσει αποτελεσματικά τα βασικά διεθνή εργασιακά και
περιβαλλοντικά πρότυπα ως επιπλέον κίνητρο, πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να διερευνήσει και να ενημερωθεί σχετικά με την τήρηση και την επιβολή αυτών
των βασικών κανόνων στην πράξη, ούτως ώστε να προστατευθεί από μελλοντικές καταχρήσεις του νέου συστήματος
ΣΓΠ+.

José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η παγκοσμιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες πρόσβασης
στις παγκόσμιες αγορές, αλλά, παρ’ όλα αυτά, πολλοί ευρωπαίοι πολίτες την αντιμετωπίζουν με εχθρότητα, ενόψει
των εκτεταμένων επιπτώσεων των αναδιαρθρώσεων και μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων που παρατηρούνται αυτή
την περίοδο στον τομέα της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας.

Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει με θάρρος αυτές τις προκλήσεις, χωρίς να εγκαταλείπει τις ιστορικές και κοινωνικές
αξίες της, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα βασικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων συστημάτων κοινωνικής
προστασίας.

Συγχρόνως, η ΕΕ πρέπει να προσφέρει κίνητρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Λισαβόνας.

Με αυξήσεις της τάξης του 1% ή 2%, δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί
η εσωτερική αγορά, επείγει περισσότερο από ποτέ η πραγματοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον
αφορά τις πτυχές που άπτονται της ελευθέρωσης της αγοράς.
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Τέλος, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ πρέπει να κάνει τις μελλοντικές μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις,
όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, να κατανοήσουν ότι οι διάφορες αναπτυξιακές διαδικασίες πρέπει να
πραγματοποιηθούν βάσει της ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση αυτή ήταν μια ευκαιρία να δούμε τι επιπτώσεις έχει η
παγκοσμιοποίηση στην εσωτερική αγορά αλλά, δυστυχώς, με το παρόν κείμενο η ευκαιρία αυτή χάθηκε. Η Ομάδα
μου δεν μπόρεσε, συνεπώς, να την υποστηρίξει.
Έκθεση Agnoletto (A6-0004/2006)

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, είπα σήμερα το πρωί πόση κατάπληξη προκαλεί το ότι δίνουμε
μαθήματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τα παραβιάζει
ασμένως, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, στο ίδιο της το έδαφος.

Υπάρχουν όμως άλλοι λόγοι που εκφράζω τις επιφυλάξεις μου σε σχέση με την έκθεση του κ. Agnoletto. Γίνεται
πράγματι επίκληση του άρθρου 60 της Σύμβασης της Βιέννης και κυρίως της ρήτρας μη εκτέλεσης των συμβατικώς
αναληφθεισών υποχρεώσεων που μας επιτρέπει να αγνοούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια συνθήκη με
το αιτιολογικό ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα:
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνος κριτής αυτού του πράγματος και αυτό μου φαίνεται τελείως καταχρηστική ερμηνεία.
Πρέπει τουλάχιστον να προσφύγουμε σε ένα σύστημα διαιτησίας, ειδάλλως αυτή η επιφύλαξη είναι στην
πραγματικότητα εξουσιαστική αίρεση που μας επιτρέπει κατά το δοκούν να υπεκφεύγουμε των υποχρεώσεών μας
ή, σε αντιδιαστολή, να τις τηρούμε όταν πρόκειται για κράτη που είναι ισχυρά και από τα οποία φοβούμαστε τυχόν
αντίποινα. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ υιοθέτησε βέβαια το σύνθημα του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και θεωρεί αυτές τις αξίες προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όμως στην περίπτωση της Τουρκίας απέτυχε σαφέστατα εδώ. Η Τουρκία δεν απέχει μόνο πάρα πολύ από το να
παραδεχτεί επιτέλους τη γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά απειλεί και με ποινές τους δημοσιογράφους που ασκούν
κριτική για το θέμα αυτό. Επιπροσθέτως, από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις διαγράφεται μία σαφής
οπισθοδρόμηση ως προς την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει
να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το 2004 εγκρίθηκε το 11% των αιτήσεων ασύλου που υπέβαλαν Τούρκοι και
ότι, το 2005, η Τουρκία ήταν το μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που καταδικάστηκε τις περισσότερες φορές
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Άρα, η κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα
δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα καλή.

Ο πρόσφατος φόνος ενός καθολικού ιερέα στην Τουρκία, που είχε θρησκευτικά και πολιτικά κίνητρα, δείχνει
επιπλέον ότι η Τουρκία δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τις μειονότητές της. Δεν αρκούν τα 500 εκατ. ευρώ
προενταξιακής βοήθειας που έλαβε εφέτος η Τουρκία για να την κάνουν υπόδειγμα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση πραγματεύεται το
θέμα της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου που περιλαμβάνεται στις συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα τέτοιας συμφωνίας είναι η Συμφωνία του Κοτονού, την οποία συνήψε η ΕΕ με
τις χώρες της κοινότητας ΑΚΕ. Η εν λόγω ρήτρα υπάρχει επί μία δεκαετία και, ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί
τώρα ενδεδειγμένη την αξιολόγησή της.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει συνομιλίες εάν θεωρεί
ότι μια χώρα έχει παραβιάσει τη ρήτρα. Μεταξύ των προτάσεων του κ. Agnoletto περιλαμβάνεται και η πρόταση
να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινά συνομιλίες αυτού του είδους. Επιπλέον, ο εισηγητής
επιθυμεί επίσης να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μετέχει στο σύνολο της διαδικασίας που αφορά την
εν λόγω ρήτρα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει η επιθυμία να δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο, κάτι με
το οποίο είμαστε καταρχήν αντίθετοι. Ως εκ τούτου, στη σημερινή ψηφοφορία καταψηφίσαμε την έκθεση Agnoletto.

Marine Le Pen (NI), γραπτώς. – (FR) Το να απαιτούμε από τους οικονομικούς και πολιτικούς μας εταίρους τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα άριστο αίσθημα, ωστόσο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει
πρώτα να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους, πολύ δε περισσότερο όταν προ των θυρών τους βρίσκεται η Τουρκία.

Οι διακρίσεις που υφίστανται οι χριστιανικές μειονότητες, η λογοκρισία σχετικά με την αρμενική γενοκτονία, η
κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα του ενός τρίτου της Κύπρου – καμία από αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις
του δικαίου δεν εμπόδισε τους ευρωπαίους ηγέτες, κυρίως στη Γαλλία των κκ. Chirac και Villepin, να ανοίξουν τις
θύρες της Ευρώπης σε αυτή την ασιατική χώρα.
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Μήπως όμως η προοπτική της ένταξης παρακινεί τις τουρκικές αρχές να συμμεριστούν τις αξίες του πολιτισμού
μας; Πολύ αμφιβάλλουμε. Η άνοδος του κόμματος των ισλαμιστών, του AKP, στην εξουσία το 2002 απειλεί
ειδικότερα τα λίγα δικαιώματα που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν στις γυναίκες. Δύο γεγονότα αντικατοπτρίζουν
αυτό το φαινόμενο: η βία με την οποία κατεστάλη την περασμένη χρονιά μια ειρηνική διαδήλωση γυναικών και η
επιστροφή της πολυγαμίας.

Τη στιγμή κατά την οποία στις ίδιες μας τις χώρες, ισλαμικές οργανώσεις αμφισβητούν την ελευθερία του Τύπου,
η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδεχόμενη την Τουρκία, θα απαρνούνταν τις αξίες στις οποίες διατείνεται ότι ερείδεται η
εξωτερική της πολιτική.

Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Μετά τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού και τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, φάνηκε να δίνεται
λύση στο πρόβλημα της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ένωσης.
Πράγματι, με την αποδοχή της αρχής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συντελέσθηκε ένα σημαντικό
βήμα προόδου. Ωστόσο, η εφαρμογή της αρχής αυτής φαίνεται να παρουσιάζει ακόμη ορισμένα κενά.

Το ζήτημα δεν είναι απλό και περιπλέκεται από το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να πλήξουμε τον λαό του κράτους
που αθέτησε τη συμφωνία, σε περίπτωση που θελήσουμε να αναστείλουμε την εφαρμογή της λόγω παραβίασης της
ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν ανάλογες
απαιτήσεις σε θέματα σεβασμού των βασικών δημοκρατικών κανόνων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
Αναφέρω την ιδιαίτερη περίπτωση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είχα
ποτέ την αίσθηση ότι η Ένωση ενδιαφερόταν και προστάτευε επαρκώς τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας και
των εκτοπισθέντων από τις περιοχές της Venezia-Julia, αιτιολογώντας μάλιστα αυτήν τη στάση με τον ισχυρισμό
ότι πρόκειται για διμερή ζητήματα. Επισημαίνω, αντιθέτως, στην Επιτροπή ότι η προστασία των δικαιωμάτων των
μειονοτήτων πρέπει να εξασφαλίζεται εκτός των διμερών σχέσεων. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, προπαντός όταν
δεν πρόκειται για εμπορική συμφωνία, αλλά για μια συνθήκη προσχώρησης. Στο πρόβλημα αυτό δεν δόθηκε λύση
ούτε από αυτήν την έκθεση.

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Το ενδιαφέρον και η ανησυχία του εισηγητή σχετικά με τη ρήτρα για τα
δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αξιέπαινα.

Δέκα χρόνια μετά τη θέσπιση της εν λόγω ρήτρας, είναι πλέον καιρός να προβούμε σε αξιολόγηση του τρόπου
εφαρμογής της και να αναζητήσουμε τρόπους βελτίωσής της και, κατά τη γνώμη μου, η αξιολόγησή μας πρέπει να
καθιστά σαφή μια πτυχή: ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου πρέπει να αξιολογηθεί. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η ΕΕ
περιλαμβάνει στις συμφωνίες της αυτή τη ρήτρα και την αντιμετωπίζει ως μία από τις κατευθυντήριες αρχές της
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής συνεργασίας της. Τούτου λεχθέντος, εάν καταστεί απλό ευχολόγιο το οποίο
επαναλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες μας, χωρίς να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ιδίως όταν
καταστρατηγούνται οι όροι της ρήτρας, θα είναι βεβαίως άχρηστη. Η άσκοπη διαρκής επίκληση αγαθών προθέσεων
είναι αιτία λαθών και αποτυχιών στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής.

José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ταχεία ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η οποία
χαρακτηρίζεται από χαλαρούς κανόνες για την εργασία και το περιβάλλον, αποτελεί σημαντική πρόκληση για την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ΕΕ δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να ανταγωνίζεται οικονομίες οι οποίες στηρίζονται σε εξαγωγικές επιδοτήσεις, δεν
τηρούν στοιχειώδεις περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κανόνες και καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στηρίζεται στην αλληλεγγύη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την τήρηση
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου
και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η ΕΕ κατάφερε να εντάξει στις διεθνείς συμφωνίες της με τρίτες χώρες μια «ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου
και τη δημοκρατία».

Αισθάνομαι, ωστόσο, βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι μια τόσο θεμελιώδης ρήτρα εξακολουθεί να απουσιάζει
από τις συμφωνίες που αφορούν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Είναι γνωστό ότι η Κίνα παραβιάζει συστηματικά τους κανόνες του παιχνιδιού αφότου εντάχθηκε στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου το 2001. Στην προκειμένη περίπτωση, η ΕΕ έχει σαφώς το δικαίωμα να επιβάλει ελάχιστους
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες στις μελλοντικές συμφωνίες της με τον εν λόγω εταίρο. Για να υπάρξει
ανταγωνισμός, πρέπει να στηρίζεται σε ισότιμους όρους.

Έκθεση Stihler (A6-0016/2006)
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Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Στην προκειμένη έκθεση δεν εκφράζονται αντιρρήσεις έναντι της
πρότασης της Επιτροπής. Απεναντίας, γίνονται δεκτές και υποστηρίζονται όλες οι ιδέες που έχουν προταθεί.

Η πρόταση διατήρησης του Shetland Box και της ευρωπαϊκής χωματίδας αποτελεί έγκαιρη και ισορροπημένη
αντίδραση στην αναθεώρηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των εν λόγω περιοχών και στη
διαβούλευση που έχει διενεργηθεί επί του θέματος.

Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση θα επιτρέψουν την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών της νέας
κοινής αλιευτικής πολιτικής, ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση της εκμετάλλευσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων
κατά τρόπο βιώσιμο, με ταυτόχρονη διασφάλιση βιώσιμων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών.

Συνεπώς, υποστηρίζω την έγκριση αυτής της έκθεσης.

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου τάσσεται
κατά της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ και επιθυμεί τη σταδιακή κατάργησή της μακροπρόθεσμα. Ως εκ
τούτου, θεωρούμε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διατήρηση του Shetland Box και της
ευρωπαϊκής χωματίδας. Η επίλυση του θέματος αυτού ενδείκνυται να επιδιωχθεί από τα υφιστάμενα διεθνή όργανα.

Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά στο
στάδιο της επιτροπής μέσω της έγκρισης και των εννέα τροπολογιών που είχα καταθέσει.

Η απόφαση την οποία με μεγάλη πλειοψηφία έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει μια περιοχή
προστατευμένων υδάτων γύρω από τα βόρεια της Σκωτίας είναι πράγματι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Βουλευτές από
όλη την Ευρώπη αναγνώρισαν τη σημασία των υδάτων αυτών για τις βόρειες κοινότητες της Σκωτίας.

Η Επιτροπή πρέπει τώρα να αναγνωρίσει ότι δεν είναι βιώσιμη η αρχή της απεριόριστης πρόσβασης σε ύδατα. Τα
δικαιώματα αλιείας πρέπει να χορηγούνται σε κοινότητες οι οποίες εξαρτώνται από αυτά. Αυτή είναι τώρα η πολιτική
βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν πρέπει να επιτραπεί η υπονόμευσή της από τις όποιες πιέσεις
ασκούν όσοι ζητούν ίση πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους.

Η ψήφος του Κοινοβουλίου αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα θετικής εξέλιξης για τους αλιείς της Σκωτίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και καλώ το Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση, να ακολουθήσει
το παράδειγμά μας.

David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την έκθεση σχετικά με το Shetland Box και την ευρωπαϊκή
χωματίδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το Shetland Box και την ευρωπαϊκή
χωματίδα και επικροτώ το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση· η τριετής παράταση είναι καλή
για τη διατήρηση και καλή για τα συμφέροντα των σκωτσέζων αλιέων.

Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προσωπικά καλωσορίζω και πάλι στο Στρασβούργο
την εισηγήτρια αυτού του σημαντικού θέματος. Με χαρά υποστήριξα την έκθεση, καθώς τα μέτρα που περιέχονται
σε αυτήν είναι σημαντικά για τη βελτίωση των καταστροφικών συνεπειών της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η ΚΑΠ
πρέπει να καταργηθεί· υπήρξε καταστροφική για τις αλιευτικές κοινότητες, τον κλάδο της αλιείας και βέβαια για
τα ίδια τα ψάρια. Δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα στην Ευρώπη, καθώς το γεγονός ότι διαθέτουμε μια τόσο
ανεφάρμοστη πολιτική μειώνει σαφώς την ΕΕ στα μάτια των πολιτών.
Έκθεση Rothe (A6-0020/2006)

Lydia Schenardi (NI), γραπτώς. – (FR) Μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες
έγκειται στην ενεργειακή τους πολιτική και στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
για να μειωθεί η εξάρτησή τους από τις προμήθειες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τις πολυάριθμες διακυμάνσεις
των τιμών τους.

Αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να καταλάβουν πρωταρχική θέση στον τομέα της θέρμανσης και της
ψύξης, τομέα που επί του παρόντος αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη.

Συνεπώς, θα υποστηρίξουμε ό,τι μπορεί να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
ενημέρωση των χρηστών, άρση των διοικητικών εμποδίων, ενισχύσεις για την εφαρμογή, ενθάρρυνση της έρευνας,
κλπ.

Θα επαγρυπνούμε πάντως ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών σε σχέση με την
ενεργειακή προμήθεια, καθώς και για τις φορολογικές πτυχές των προτάσεων που ενδέχεται να υποβληθούν.

Δεν έχουμε εκτιμήσει ακόμη όλες τις συνέπειες της ελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου στους εθνικούς ενεργειακούς απολογισμούς. Ούτε τίθεται θέμα να δοθούν στην Επιτροπή, μέσω φορολογικών
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προτάσεων, πρόσθετες εξουσίες σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, που δεν της έχουν εκχωρηθεί από τις Συνθήκες
αλλά που ήδη απέδειξε την ικανότητά της να τις ιδιοποιείται διά της πλαγίας οδού.

Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σημαντική έκθεση υπογραμμίζει μια σημαντική
δυνατότητα για την Ευρώπη. Η χώρα μου, η Σκωτία, είναι δυνητικά παγκόσμιος ηγέτης ως προς τα πλεονεκτήματα
που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά, λόγω εσωτερικής αδράνειας, δεν έχουμε ακόμη
κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η έκθεση δείχνει πώς η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης
σε αυτή τη ζωτικής σημασίας μελλοντική τεχνολογία και με ικανοποίηση την υποστηρίζω, παρότι το Σώμα δεν
ενέκρινε ορισμένες από τις βασικές συστάσεις.

9. Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45 και συνεχίζεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

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

11. Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προηγουμένων συνόδων: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0409/2005) της κ. Evelyne Gebhardt,
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
[COM(2004)0002 C5-0069/2004 2004/0001(COD)].

Το Κοινοβούλιο έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας αυτής της συζήτησης.

Evelyne Gebhardt (PSE), εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bartenstein, κύριε Barroso, κυρίες και
κύριοι, σήμερα φθάνουμε, χωρίς όμως να έχουμε αναγκαστεί να βιαστούμε, στον τελικό γύρο της πιο σπουδαίας
νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αμέσως μετά το Σύνταγμα για την Ευρώπη. Θα μπορούσα
να σας περιγράψω πολύ εύκολα τις προσπάθειες που κάναμε και το πλήθος των εγγράφων των τελευταίων μηνών,
όμως θα χρειαζόμουν ολόκληρες ώρες.

Γι’ αυτό, θα περιοριστώ σε λίγες βασικές παρατηρήσεις, που δεν θα αρέσουν σε όλους, αλλά πρέπει να πω, κύριε
Πρόεδρε, ότι για μένα είναι σημαντικές.

Η κυκλοφορία των υπηρεσιών πρέπει να είναι στην Ευρώπη το ίδιο ελεύθερη με την κυκλοφορία των αγαθών και
του χρήματος. Γι’ αυτό πρέπει να επιδοκιμάσουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε επιτέλους πρόταση οδηγίας
για τις υπηρεσίες.

Δυστυχώς, η πρόταση αυτή δημιούργησε την εντύπωση ότι σκοπεύει να φέρει αντιμέτωπα τα συμφέροντα των 15
«παλιών» κρατών μελών με εκείνα των δέκα «νέων» που προσχώρησαν τον Μάιο του 2004. Βάζω τα «νέα» και τα
«παλιά» μέσα σε εισαγωγικά γιατί όλα τα μέλη της κοινότητας κρατών μας έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες
υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τον χρόνο που είναι μέλη της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να επιτύχει την ίδια ευημερία για 470 εκατομμύρια πολιτών και δεν υπάρχει για
να εξυπηρετεί την εξασφάλιση κέρδους για τους μετόχους ή τα συμφέροντα των καρχαριών της ελευθέρωσης και
τους μηχανισμούς της αγοράς τους.

Για μένα έχει τεράστια σημασία να θέσουμε στο επίκεντρο της πολιτικής και της νομοθεσίας τον άνθρωπο. Οι
εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο, και όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι αγορές
τους. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε και τις μικρότερες επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες που δεν πρέπει να γίνουν τα
θύματα.
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Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να γίνει συστηματική επεξεργασία του σχεδίου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Προχωρήσαμε αρκετά, παρ’ όλες τις ιδεολογικές διαφορές, και αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε να
κάνουμε τα τελευταία, αποφασιστικά βήματα κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Τελικά πρέπει να έχουμε μία οδηγία χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία, που πρέπει να εξυπηρετεί τους εργαζομένους
από τους οποίους εξαρτάται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η οδηγία αυτή πρέπει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες
των κρατών μελών και να αποκλείει τον κίνδυνο οπισθοδρόμησης ως προς τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής, την
ποιότητα, την προστασία του καταναλωτή και το περιβάλλον.

Επομένως, πρέπει πρώτα από όλα να εγκαταλείψουμε την αρχή της χώρας καταγωγής με τις καταστροφικές της
επιπτώσεις.

Πρότεινα μία απλή λύση: μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που λειτουργεί νόμιμα σε ένα κράτος μέλος θα μπορεί
να προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Όμως κατά την εκτέλεση της εργασίας θα
ισχύουν οι κανόνες και νόμοι της χώρας όπου παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό είναι απλό και αντικατοπτρίζει την
καθημερινή μας εμπειρία: μπορώ για παράδειγμα να οδηγήσω αυτοκίνητο στην Αγγλία με γερμανική άδεια οδήγησης,
όμως δεν μπορώ να οδηγώ στη δεξιά μεριά του δρόμου.

Με τον τρόπο αυτόν έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εξασφαλίζεται ένας δίκαιος ανταγωνισμός.

Δεύτερον, πρότεινα να προσφέρουμε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο σε βιώσιμες εμπορικές υπηρεσίες. Όλες οι άλλες
πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η σύγχρονη δουλεία των εταιριών προσωρινής
απασχόλησης για παράδειγμα δεν αποτελεί υπηρεσία στην οποία θα πρέπει να δοθεί ελεύθερη κυκλοφορία στην
Ευρώπη.

Πρέπει επίσης να προσέξουμε ώστε να μην θιγούν οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας με την ευρεία τους έννοια. Έτσι θα
προστατεύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιθυμία των πολιτών να ρυθμίζουν οι ίδιοι τα θέματά τους, από
την ύδρευση ως τους παιδικούς σταθμούς.

Με τις απαραίτητες διορθώσεις του αρχικού σχεδίου της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να
εγκρίνει την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Επεξεργαστήκαμε διεξοδικά το αρχικό σχέδιο και το αλλάξαμε εντελώς. Σε αυτό το πλαίσιο αποτρέψαμε την
ανάπτυξη ενός σχεδίου δημιουργίας θέσεων εργασίας για δικηγόρους, στο κόστος του οποίου δεν θα μπορούσαν
να ανταπεξέλθουν οι μικρές επιχειρήσεις.

Κατά τη δική μου άποψη, αυτή η πολύπλοκη νομοθετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο σαφής και
απλή. Όμως όταν πρόκειται για ένα τόσο πολύπλοκο εγχείρημα, πρέπει να έχει κανείς τη δύναμη να κάνει
συμβιβασμούς.

Σχημάτισα την εντύπωση ότι η Επιτροπή εκτιμά το εποικοδομητικό έργο του Κοινοβουλίου και δεν είναι απόλυτα
προσκολλημένη στο παλιό κείμενο που οδήγησε σε τόσες διαμαρτυρίες στα κράτη μέλη της Ένωσης. Οι
συνδικαλιστικές ενώσεις, οι βιοτέχνες, οι δήμοι και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι ένωσαν τις φωνές τους και αυτό
είχε δυναμικό και ορατό αποτέλεσμα.

Έχουμε φθάσει τώρα σε ένα ευαίσθητο σημείο. Μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο που δεν μας τον επιβάλλει ούτε
η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο. Έτσι θα επιτύχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών που είναι απαραίτητη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την κοινωνική Ευρώπη. Τα δικαιώματα
των εργαζομένων θα διατηρηθούν και θα προστατευτεί η ποιότητα και το περιβάλλον. Ως Κοινοβούλιο, θα μπορούμε
να είμαστε περήφανοι διότι θα έχουμε υπηρετήσει τα συμφέροντα 470 εκατομμυρίων ανθρώπων στην ΕΕ.

Με αυτό κατά νου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συναδέλφους όλων των Ομάδων για την πολύ
εποικοδομητική συνεργασία. Πιστεύω ότι κατά τις τελευταίες συζητήσεις σήμερα το απόγευμα και το βράδυ, καθώς
και αύριο, θα βρούμε τις σωστές λύσεις και έτσι θα επιτύχουμε μία πραγματικά μεγάλη πλειοψηφία εδώ στο Σώμα
και θα φροντίσουμε να υποχρεωθεί τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο να ακολουθήσουν τελικά τον δρόμο
που χάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε
McCreevy, κυρία Gebhardt, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη είπε η κ. Gebhardt, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
τον Φεβρουάριο του 2004 πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Η υλοποίηση
αυτής της πρότασης θα έφερνε την Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους της Λισαβόνας. Η έκθεση που
παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2004 μία ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του κ. Kok
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–η οποία, παρενθετικά, διορίστηκε από την Επιτροπή για την προετοιμασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης της
στρατηγικής της Λισαβόνας– ζητούσε τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών, την οποία θεωρούσε τη
μεγαλύτερη ελπίδα για περισσότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Από οικονομική άποψη, αυτή η αναπτυξιακή ώθηση
είναι απαραίτητη για την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη και η συνακόλουθη απασχόληση είναι για όλους μας
πρώτη προτεραιότητα.

Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά σημείωσε αξιοπρόσεκτη επιτυχία κατά την πρώτη δεκαετία της και ειδικότερα
δημιουργήθηκαν 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά για τον λόγο αυτόν πρέπει να κλείσουν όλα τα κενά
που υπάρχουν ακόμα στην κοινή μας αγορά. Τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τους παρόχους υπηρεσιών μάς απέδειξαν ωστόσο πόσο κατακερματισμένες είναι στην πραγματικότητα
οι ευρωπαϊκές αγορές παροχής υπηρεσιών. Οι συνέπειες είναι τιμές υψηλότερες από ό,τι χρειάζεται, λιγότερος
ανταγωνισμός, που αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών, και χαμένες ευκαιρίες για περισσότερη αύξηση και
απασχόληση.

Η πρόταση που προανέφερα υπεβλήθη από την προηγούμενη Επιτροπή Πρόντι και, συγκεκριμένα, τον αρμόδιο
Επίτροπο, τον κ. Bolkestein, και συζητείται εντατικά από τον Φεβρουάριο του 2004 στις αντίστοιχες ομάδες
εργασίας του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης υπήρξε –εν μέρει δικαιολογημένα– αντικείμενο
μεγάλης κριτικής. Σε ορισμένους όμως έδωσε και την ευκαιρία να διασπείρουν εντελώς αδικαιολόγητες ανησυχίες.

Ωστόσο, ο στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι σαφής και καταρχήν χαίρει ευρείας υποστήριξης: να διευρυνθεί
η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και να καταργηθούν συστηματικά τα αδικαιολόγητα εμπόδια που συναντούν οι
πάροχοι υπηρεσιών.

Τώρα η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί αυτό και η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα προσφέρει μία ουσιαστική βάση γι’ αυτό. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών πρέπει
να φέρει οφέλη και πλεονεκτήματα στους ευρωπαίους πολίτες, στους καταναλωτές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,
χωρίς να προσφέρει δυνατότητες αποδυνάμωσης ή και αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού πρότυπου.

Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν κάθε δικαίωμα σε μια εσωτερική αγορά υπηρεσιών χωρίς κίνδυνο για ντάμπινγκ στις
αποδοχές ή κοινωνικό ντάμπινγκ. Γι’ αυτό, απαιτείται η οδηγία για τις υπηρεσίες να είναι ουδέτερη ως προς το
εργατικό δίκαιο, και πρέπει επίσης να υπάρχουν σαφείς και ξεκάθαροι κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η οδηγία περί απόσπασης των εργαζομένων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ελέγχου.

Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί απόλυτα ότι αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα,
την έκταση και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως επεσήμανε και η κ. Gebhardt.

Τώρα η Προεδρία του Συμβουλίου στρέφει το βλέμμα της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Προεδρία και το
Συμβούλιο περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης. Μια κατά το δυνατόν μεγάλη
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν μεγάλη βοήθεια για την περαιτέρω διαδικασία στο Συμβούλιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε επίσης τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες των δύο μεγάλων Ομάδων του Σώματος
να επιτύχουν ευρεία συναίνεση μέσω ενός καλού συμβιβασμού, κυρίως στα αμφισβητούμενα σημεία, που προφανώς
υπήρξαν επιτυχείς.

Μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή μεθαύριο, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει
ενεργό ρόλο στη διαδικασία συναπόφασης. Η Προεδρία θα ασκήσει πίεση –σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο,
φυσικά όμως και με την Επιτροπή– για μία ισορροπημένη οδηγία που θα λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη τις
αμφιβολίες που διατυπώθηκαν για την παρούσα πρόταση και ταυτόχρονα θα προσφέρει μία νομική βάση για μια
λειτουργική εσωτερική αγορά υπηρεσιών που θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό ανάπτυξης
και απασχόλησης. Στο μεταξύ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο μελέτες –μία από την Κοπεγχάγη και μία από τη
Βιέννη– οι οποίες θεωρούν εφικτό να δημιουργηθούν χάρη στην οδηγία για τις υπηρεσίες περίπου 600 000 θέσεις
εργασίας.

Η Προεδρία του Συμβουλίου χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο την εξαγγελία που έκανε στη Βιέννη ο κ. Barroso ότι
σύντομα μετά από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και έγκαιρα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα
υποβληθεί μία πρόταση που θα αφορά τα ουσιαστικά σημεία για μία πολιτική συμφωνία. Στη συνέχεια η αυστριακή
Προεδρία θα τα συζητήσει εντατικά και θα τα προωθήσει –αυτό θα ήθελα να το τονίσω– με την πλήρη συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων.

Έχουμε την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουμε μέσω της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών το δυναμικό για την ανάπτυξη
και την απασχόληση και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας σε μία κοινωνική Ευρώπη.
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

49Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL14-02-2006



José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bartenstein, κυρία Gebhardt, κυρίες
και κύριοι βουλευτές, αυτή η εβδομάδα αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες, για
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, για τη στρατηγική μας για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση
στην Ευρώπη. Εκφράζω τη χαρά μου, λοιπόν, που βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτοιμο να αποφανθεί επί της
πρότασης αυτής και να αναλάβει τις ευθύνες του ενώπιον των ευρωπαίων πολιτών. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλως
ιδιαιτέρως την κ. Gebhardt και όλους τους βουλευτές του ΕΚ που εμπλέκονται πιο άμεσα, ιδίως τους σκιώδεις
εισηγητές, οι οποίοι, τους τελευταίους μήνες, επιτέλεσαν ένα αξιοθαύμαστο έργο, που μας επέτρεψε να φθάσουμε
στο στάδιο που είμαστε σήμερα.

Η σημερινή συζήτηση και η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Πέμπτη είναι μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και από το λίαν σημαντικό
θέμα των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι μένουν ακόμη πολλά να πράξουμε ώστε να
μπορέσουν οι οικονομίες μας να πραγματώσουν πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες που προβλέπονται από τη
Συνθήκη και να επωφεληθούν από αυτές. Ο Επίτροπος McCreevy θα σας μιλήσει εντός ολίγου για την πρόοδο που
σημειώθηκε σε αυτό το θέμα.

Θέλω, όμως, πριν από αυτό να υπογραμμίσω μια πολύ σημαντική πτυχή, που προχωρεί πολύ πέραν της αμιγώς
οικονομικής διάστασης: η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών είναι άραγε ικανή ή όχι να εξεύρει,
με κοινή συμφωνία, ενδεδειγμένες λύσεις για να αντιμετωπίσει άκρως δυσχερή και ευαίσθητα προβλήματα; Θα
προσθέσω δε, δυνάμεθα άραγε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τα προβλήματα που ευαισθητοποιούν κατεξοχήν την
κοινή γνώμη των χωρών μας; Για να γίνω ακόμη πιο σαφής: είμαι πεπεισμένος –της αυτής δε γνώμης είναι και η
Επιτροπή– ότι το ευκταίο θα ήταν να δημιουργήσουμε ισχυρή συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με
αυτή την οδηγία. Μια ισχυρή συναίνεση που ελπίζουμε ότι θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε συμφωνία στο
Συμβούλιο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για σύγκλιση των θέσεων των τριών θεσμικών οργάνων μας. Είμαι
πεπεισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει αυτή την εβδομάδα να μορφοποιήσει το υψηλό αίσθημα ευθύνης που
επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Όπως γνωρίζετε –και πρέπει εν προκειμένω να είμαστε ειλικρινείς– αυτή η οδηγία, που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο
του 2004 από την Επιτροπή του προκατόχου μου, του κ. Πρόντι, προκάλεσε από ένα σημείο και μετά έντονες
ανησυχίες σε ορισμένους κύκλους των κρατών μελών μας και, γενικά, στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αν και απορρέουν
από κατανοητούς φόβους που συνδέονται με την προστασία των κοινωνικών κεκτημένων, ορισμένες επικρίσεις
βασίζονταν ενίοτε σε πραγματικές παρανοήσεις. Αυτές όμως οι επικρίσεις ενίοτε εξέθρεψαν πολεμικές τελείως
άσχετες με την οδηγία αυτή καθαυτή.

Η Επιτροπή της οποίας προεδρεύω, αλλά και εγώ προσωπικά, σε καμία στιγμή δεν αφήσαμε να πλανάται η αμφιβολία
για το γεγονός ότι, όντως, θέλουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Θέλουμε μια αγορά που να
λειτουργεί και να κομίζει προστιθέμενη αξία στην οικονομία μας. Θέλουμε επί του παρόντος να μετουσιώσουμε σε
πράξεις τις αρχές των τεσσάρων ελευθεριών, που μας κληροδότησαν οι ιδρυτικοί πατέρες της Ευρώπης. Θέλουμε,
επίσης, να ανταποκριθούμε στις εύλογες ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καρπός ενός συμβιβασμού. Εξ ορισμού,
χρειάζεται ένας συμβιβασμός, ένας συμβιβασμός που να διαφυλάσσει και να τηρεί τις αρχές της Συνθήκης και να
καταγράφεται στο πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη ως προς αυτό
να στηρίξει και να συμπεριλάβει στο πλαίσιο της αναθεωρημένης της πρότασης όλα τα στοιχεία που συνιστούν ένα
βήμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών και
για τα οποία θα διαμορφωθεί ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά από συζήτηση σχεδόν δύο ετών, είναι πλέον καιρός να αφήσουμε τις διαφωνίες πίσω μας, να οικοδομήσουμε
γέφυρες, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Είναι καιρός να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών λειτουργεί, ότι έχει συνείδηση της κοινής της μοίρας και ότι μπορεί να
επιτύχει αποτελέσματα προς το συμφέρον όλων. Τώρα, πρέπει να αντιληφθούμε τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό σε
αυτό το στάδιο.

Μετά από ένα δύσκολο 2005, κινούμαστε σήμερα στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εργαστούμε για πραγματιστικές λύσεις, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αληθινά
προβλήματα των πολιτών μας. Αν η πρώτη ανάγνωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην Ολομέλεια καταλήξει την
Πέμπτη σε μια ψήφο που να συμφιλιώνει τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας με τις κοινωνικές μας ανησυχίες,
αυτό θα αποτελέσει νίκη, όχι μόνο για σας, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά
και για ολόκληρη την Ένωση.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μην αμφιβάλλετε για τις φιλοδοξίες μας για την Ευρώπη. Σε αυτό το θέμα, πρέπει να
είμαστε σαφείς για το οικονομικό ζήτημα. Είναι άραγε αποδεκτό να υπάρχουν είκοσι εκατομμύρια άνεργοι στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση; Χρειάζεται άραγε ισχυρότερο επιχείρημα για να δικαιολογήσουμε την πρωτοβουλία μας; Δεν
είναι άραγε αυτός ένας από τους κύριους λόγους για την έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ένωση; Σήμερα, οι δύο κύριοι
τομείς που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη είναι οι υπηρεσίες και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Σε αυτούς λοιπόν τους τομείς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα: στη δημιουργία μιας αληθινής
αγοράς υπηρεσιών και στη στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

Πρωτίστως αυτοί είναι που θα ωφεληθούν από την οδηγία. Έστω και αν αυτό δεν είναι παρά ένα πρώτο στάδιο, δεν
βλέπω καμία κοινωνικότερη στρατηγική από αυτή που δημιουργεί ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Προτού δώσω τον λόγο στον κ. McCreevy, με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχηθώ σε όλους μια πρόσφορη,
εποικοδομητική και θετική συζήτηση. Ας εργαστούμε από κοινού για να αποκτήσουμε μια οδηγία για τις υπηρεσίες
η οποία, με ισόρροπο τρόπο, να μεταφράσει τη φιλοδοξία μας για την Ευρώπη: μια διευρυμένη Ευρώπη, μια πιο
σύγχρονη Ευρώπη, πιο ανταγωνιστική, μια Ευρώπη που να βασίζεται στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που μας
κληροδότησαν οι ιδρυτικοί πατέρες.

(Χειροκροτήματα από το κέντρο και τη δεξιά πτέρυγα)

Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, από τη γέννησή της εδώ και δύο χρόνια, αυτή η
πρόταση βρίσκεται στους τίτλους των εφημερίδων. Και οι υποστηρικτές της και οι πολέμιοί της την βλέπουν ως
σύμβολο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης για αυτήν την πρόταση, η οποία επικεντρώθηκε σε ένα σχετικά
μικρό αριθμό θεμάτων, ήταν εύκολο να ξεχαστεί ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς στους οποίους πιστεύω ότι
υπάρχει ευρεία συμφωνία και στους οποίους αναγνωρίζονται τα οφέλη της εν λόγω πρότασης.

Πρώτον, χάρη στη διοικητική απλούστευση, θα είναι ευκολότερο να συσταθεί μία επιχείρηση στην ΕΕ. Το γεγονός
αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί καίριο στοιχείο για την
προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι σε θέση να λαμβάνουν πληροφορίες
και να διεκπεραιώνουν διοικητικές διατυπώσεις μέσω ενιαίων σημείων επαφής σε οιοδήποτε κράτος μέλος,
απλουστεύοντας, επιταχύνοντας και μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης
και προλαμβάνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης αρχών διαφόρων επιπέδων.

Θα είναι επίσης δυνατό να διεκπεραιώσει κανείς αυτές τις διαδικασίες ηλεκτρονικά, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να
εξοικονομούν χρόνο και να αποφεύγουν την επιβάρυνση με σημαντικές δαπάνες λόγω αυτοπρόσωπων επισκέψεων
–ενίοτε συχνών– προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις απαραίτητες διατυπώσεις με τις αρμόδιες αρχές.

Δεύτερον, θα είναι επίσης καλό για τους καταναλωτές. Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αποτελεί
βασική συνιστώσα στην ενίσχυση των δυνατοτήτων που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά. Θα επωφεληθούν,
καθώς θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές κατά την αγορά υπηρεσιών. Τα δικαιώματα
των καταναλωτών ορίζονται ευκρινώς, και πρέπει να αρθούν οιεσδήποτε διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή έδρας της
επιχείρησης.

Τρίτον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν διοικητική συνεργασία για να διασφαλίσουν τη δέουσα και
αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή επανάληψη
των ελέγχων. Αυτή η νομική υποχρέωση θα υποστηριχθεί σε πρακτικό επίπεδο από ένα ηλεκτρονικό σύστημα το
οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες άμεσα και αποτελεσματικά. Οι διατάξεις
αυτές, μεταξύ πολλών άλλων στο σχέδιο οδηγίας, θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη και για τις επιχειρήσεις και για
τους καταναλωτές – έναν στόχο τον οποίο γνωρίζω ότι μονίμως επιδιώκετε.

Στην αξιολόγηση των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στη γνωμοδότηση της καθ’ ύλην αρμόδιας επιτροπής, και των
περαιτέρω τροπολογιών που υποβλήθηκαν μετέπειτα, η Επιτροπή υιοθετεί άκρως εποικοδομητική και θετική θέση.
Συγκεκριμένα, σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε και να ενσωματώσουμε στην αναθεωρημένη πρότασή μας όσες
τροπολογίες πιστεύουμε ότι θα υποστηριχθούν από ευρεία πλειοψηφία σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή αποδέχεται σαφώς όσες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπούν στην αποσαφήνιση
και τη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Αυτές συνδέονται κυρίως με τη διοικητική απλούστευση,
τη σύσταση των επιχειρήσεων και τη διοικητική συνεργασία.

Η Επιτροπή αποδέχεται επίσης σε γενικές γραμμές πολλές από τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σε σχέση με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό αποτελεί ένα ευαίσθητο
ζήτημα το οποίο έχει διχάσει τις απόψεις καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και είναι σαφές, κατά τη γνώμη μου,
ότι η ψηφοφορία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών έχει επιτύχει πάρα πολλά
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στην προκειμένη περίπτωση. Αφετέρου, πιστεύω ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να
παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής της πρότασης. Πρέπει να περιοριστούν υπερβολικά οιεσδήποτε περαιτέρω
εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης.

Τα συμβιβαστικά κείμενα τα οποία έχω δει μας δίνουν μία καλή βάση για την εκπόνηση της τροποποιημένης πρότασης
εάν εγκριθούν. Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς για το πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές διαγραφές τμημάτων της
πρότασης. Εάν το Κοινοβούλιο ψηφίσει τη διαγραφή των άρθρων 24 και 25 της πρότασης που αφορούν την
απόσπαση εργαζομένων, τότε η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση τυχόν
αδικαιολόγητων διοικητικών επιβαρύνσεων οι οποίες ενδεχομένως να παρεμποδίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων
να επωφεληθούν από την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα.
Υπάρχει παγιωμένη νομολογία του Δικαστηρίου η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή.

Εξάλλου, η εξαίρεση των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν αίρει την αναγκαιότητα
συμμόρφωσης με την αυξανόμενη νομολογία του Δικαστηρίου όσον αφορά την κινητικότητα των ασθενών. Θα
είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη μία ξεχωριστή πρόταση της Επιτροπής η οποία θα πραγματεύεται αυτό το θέμα.

Τα συμβιβαστικά κείμενα αναγνωρίζουν επίσης την ελευθερία που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών
για να έχουν πρόσβαση στις αγορές άλλων κρατών μελών και να ασκούν εκεί τις δραστηριότητές τους. Επικροτώ
το γεγονός ότι θα πρέπει να καταργηθεί ένα ολόκληρο φάσμα φραγμών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών,
επιτρέποντας, φυσικά, παράλληλα ορισμένους περιορισμούς βάσει σαφώς προσδιορισμένων λόγων δημόσιας τάξης.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όσες τροπολογίες δεχτούμε θα πρέπει να πληρούν τον στόχο ότι αυτή η
οδηγία θα πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Ως θεματοφύλακας
των Συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει επίσης να εκπληρώσει την ευθύνη της να διασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα θα είναι
συμβατό με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως ορίζονται στις Συνθήκες και στη νομολογία του Δικαστηρίου.

Επιπλέον, οιοιδήποτε περιορισμοί εφαρμοστούν ενδεχομένως από τα κράτη μέλη σε φορείς παροχής υπηρεσιών
άλλων κρατών μελών πρέπει να κριθούν βάσει των κριτηρίων της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αναγκαιότητας
και της αναλογικότητας. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε την ψήφιση οιωνδήποτε
τροποποιήσεων του άρθρου 16 και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι βουλευτές θα συμφωνήσουν πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο
μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας αυτής της πρότασης. Θα
διευκολύνει τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και, ταυτόχρονα, θα διασφαλίσει τις θεμιτές σκοπιμότητες της
δημόσιας τάξης. Αυτή είναι η ισορροπία για την οποία εργαζόμαστε όλοι. Μου φαίνεται ότι αποτελεί την ουσία
των συμβιβαστικών τροπολογιών επί του άρθρου 16.

Επιβεβαιώνω ότι, κατόπιν της ψηφοφορίας την Πέμπτη, η Επιτροπή θα υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση με σκοπό
τη διευκόλυνση κατάρτισης μίας κοινής θέσης το συντομότερο δυνατόν – ελπίζω, πριν από τα τέλη Απριλίου. Η
Επιτροπή, σύμφωνα με όσα είπα νωρίτερα, θα βασίσει τις τροποποιημένες προτάσεις της στις τροπολογίες οι οποίες
θα συγκεντρώσουν ευρεία συναίνεση στο παρόν Κοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ, αδημονώ για τη σημερινή συζήτηση και, τελικά, για την έκβαση της ψηφοφορίας της Πέμπτης. Το
Κοινοβούλιο έχει μία πραγματική ευκαιρία να δείξει ότι, μετά από εργασίες δύο ετών, μπορεί να προσφέρει τη βάση
για την προώθηση με συναινετικό τρόπο μίας σημαντικής αλλά άκρως αμφιλεγόμενης πρότασης. Είναι μία πρόκληση
στην οποία πιστεύω ότι οι περισσότεροι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να ανταποκριθούν. Σας προτρέπω να συνεχίσετε
να εργάζεστε για τη συναίνεση την οποία πιστεύω ότι μπορείτε να επιτύχετε. Μπορείτε να εκπονήσετε μία καλύτερη
οδηγία για τις υπηρεσίες η οποία θα αποδεσμεύει το τεράστιο οικονομικό δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών.
Αυτή είναι η βάση στην οποία θα κριθούμε από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους καταναλωτές
και τους ανέργους που αναμένουν να επωφεληθούν από αυτήν.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. Θα ήθελα να πληροφορήσω το Σώμα ότι πραγματοποιείται μια μεγάλη διαδήλωση αυτή τη στιγμή
έξω από αυτό το κτίριο. Η αστυνομία του Στρασβούργου εκτιμά ότι περίπου 30 000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί
μεταξύ του Parc des Expositions και της Place de la Republique.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για ειρηνική διαδήλωση.

(Χειροκροτήματα)

Με ενημερώνουν ότι διεξάγεται σε πολύ καλό κλίμα με ζωντανή μουσική και μια ολόκληρη σειρά εκδηλώσεων. Η
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο ήταν ελεύθερη μέχρι τις τρεις το απόγευμα. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η μαζική παρουσία
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ευρωπαίων πολιτών στις πόρτες του Κοινοβουλίου μας θα μας δώσει ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε το
έργο μας υπεύθυνα.

(Χειροκροτήματα)

Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μας επιδοκιμάζει τη διαδήλωση,
διότι δείχνει ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη κατάλαβαν επιτέλους ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ισχυρό.
Ωστόσο, αμφιβάλλω αν τα αιτήματα των διαδηλωτών δικαιολογούνται εκ των πραγμάτων γιατί η διαδήλωση
στρέφεται εναντίον ενός πράγματος που δεν τίθεται πια υπό συζήτηση. Όμως αυτή καθεαυτή η διαδήλωση είναι
θετικό σημάδι.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας που έγινε τον Μάρτιο του 2000 είχε ως στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί το δυναμικό της σε έναν από
τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας, την παροχή υπηρεσιών. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συγκαταλέγεται
από το 1958 στις τέσσερις ελευθερίες που θέσπισαν στη Συνθήκη οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλ’ αυτά
και σε αντίθεση με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων, έμεινε παραμελημένη, αφού τα
κράτη μέλη έδειξαν μέχρι τώρα τη λιγότερη διάθεση να εφαρμόσουν πλήρως τη Συνθήκη στον τομέα αυτόν και
άφησαν τη διατύπωση κανόνων στο Δικαστήριο μέσω αποφάσεων για μεμονωμένες υποθέσεις.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει ως στόχο να το αλλάξει αυτό. Είναι το κεντρικό σημείο της στρατηγικής της
Λισαβόνας. Θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών, θα συμβάλει στη δημιουργία
θέσεων εργασίας στον τομέα αυτόν και θα αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές και την εμπορική
ζήτηση. Πρωταρχικά όμως η οδηγία είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης, της απόφασης υπέρ της σαφούς
εφαρμογής της Συνθήκης. Έτσι, είναι και το τεστ για την Επιτροπή και για τα κράτη μέλη και δείχνει επίσης πόσο
σοβαρά εννοούμε την επιδοκιμασία μας για τη στρατηγική της Λισαβόνας εδώ στο Σώμα. Η πρόταση που υπέβαλε
η Επιτροπή ήταν φιλόδοξη. Μερικά σημεία της παρέμεναν ανοιχτά, άλλα ήταν άστοχα και η οδηγία αποτέλεσε
αντικείμενο κριτικής – τόσο δικαιολογημένης, όσο και αδικαιολόγητης. Η επονομαζόμενη «οδηγία Bolkestein»
χρησιμοποιήθηκε σαν αφορμή για την έκφραση δυσαρέσκειας σχετικά με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και
της διεύρυνσης της ΕΕ, σχετικά με την αύξηση της πίεσης του ανταγωνισμού και για την έκφραση ανησυχιών σχετικά
με την οικονομική πραγματικότητα γενικότερα.

(Χειροκροτήματα)

Ακόμα κι εδώ στο Σώμα εμφανίστηκαν εσφαλμένες ιδέες, που εκδηλώθηκαν με απόπειρες να μην εγκριθεί η οδηγία
καθαυτή ή να διευκολυνθούν τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Η Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών επεξεργάστηκε σημαντικές
βελτιώσεις της πρότασης της Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας κ. Harbour, όλους
όσους εργάστηκαν γι’ αυτό στη δική μας και στις άλλες Ομάδες, καθώς και την εισηγήτρια κ. Gebhardt. Η Ομάδα
μας σχεδόν έγραψε ξανά από την αρχή την οδηγία και το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, στη
διάρκεια της οποίας δείξαμε την απαραίτητη διάθεση για συμβιβασμό. Θέλουμε να υπάρξει ευρεία συμφωνία για
την οδηγία, δεν θέλουμε όμως συμβιβασμό με κάθε τίμημα. Θέλουμε ουσιαστικές βελτιώσεις και απλουστεύσεις
για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και παροχή υπηρεσιών σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Δεν θέλουμε την κατά λέξη μεταφορά της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με όλους τους αστάθμητους
παράγοντες και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους υποθέσεων. Θέλουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τις
επιχειρήσεις και τις αρχές των κρατών μελών, θέλουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην
καταπολέμηση της παράνομης προσωρινής εργασίας και της πλαστής ανεξάρτητης εργασίας. Κυρίως όμως θέλουμε
μία οδηγία που θα δημιουργήσει επιτέλους μία εσωτερική αγορά υπηρεσιών μέσω σαφών και δικαίων κανόνων, μία
εσωτερική αγορά που θα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών, κυρίως στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε όλους τους καταναλωτές. Θέλουμε μία οδηγία που θα αυξήσει πραγματικά
τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα, θα φροντίσει για τη γρήγορη ένταξη των νέων κρατών μελών στην εσωτερική
αγορά· μια οδηγία που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό ανάπτυξης
και δημιουργίας θέσεων εργασίας και η οποία θα τηρεί τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Θέλουμε να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην εαρινή σύνοδο κορυφής μία πολιτική συμφωνία με βάση το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μας. Σε αυτήν πρέπει να συμπεριληφθούν τα σημεία που θα υποστηριχτούν στην
ψηφοφορία από μία μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη σημαντικότερη νομοθετική
πρωτοβουλία της στρατηγικής της Λισαβόνας ήδη φέτος, ίσως μάλιστα κατά το πρώτο εξάμηνο, υπό την δική σας
Προεδρία, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου.
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Κάθε χαμένη ημέρα σημαίνει λιγότερη ανταγωνιστικότητα, λιγότερη εσωτερική αγορά και συνακόλουθα λιγότερη
απασχόληση και ανάπτυξη. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι παίρνουμε στα σοβαρά
τις ανησυχίες και τους φόβους τους, πρέπει όμως επίσης να τους καθοδηγήσουμε προκειμένου να μπορέσουν να
ανακτήσουν τις ελπίδες και την εμπιστοσύνη τους, έτσι ώστε να έχει μέλλον το μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο μας.
Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κοινό μας σχέδιο και να την οδηγήσουμε στο μέλλον.

(Χειροκροτήματα)

Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσω εκφράζοντας
τις ευχαριστίες μου στην κ. Gebhardt, που ελπίζω ότι την Πέμπτη θα δει ένα αίσιο τέλος στη δοκιμασία της των
τελευταίων εβδομάδων. Ευχαριστώ τον κ. Harbour που προφανώς πέρασε ακόμα σκληρότερες εβδομάδες και στον
οποίο εύχομαι επίσης μια αίσια κατάληξη. Επίσης, επανερχόμενος στην Ομάδα μου, ευχαριστώ την κ. van Lancker
που συνέβαλε στο έργο μας υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες.

Η παρούσα οδηγία είναι δικαιολογημένα ένα από τα πιο αμφισβητούμενα και επίμαχα ζητήματα που συζητήθηκαν
τα τελευταία χρόνια, γιατί αφορά ούτε πολύ ούτε λίγο το ερώτημα: «Ποιο κοινωνικό πρότυπο θέλουμε στην Ευρώπη;»
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί αυτές τις ημέρες. Για εμάς, τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες, είναι
σαφές το εξής: κάθε οικονομική και τεχνική πρόοδος που μπορούμε να θεωρήσουμε επιτυχία του δεύτερου μισού
του 20ού αιώνα ήταν συνδυασμένη με μεγαλύτερο εισόδημα, περισσότερη κοινωνική ασφάλιση, περισσότερα
περιβαλλοντικά δικαιώματα και περισσότερη προστασία του καταναλωτή. Αυτό εννοούμε εμείς ως κοινωνικό
πρότυπο. Ο στόχος του κ. Bolkestein ήταν να δημιουργηθεί ανάπτυξη με προϋπόθεση να υπάρχει μικρότερο
εισόδημα, λιγότερη κοινωνική ασφάλιση, λιγότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και λιγότερη προστασία του
καταναλωτή. Αυτό ακριβώς σταματάμε σήμερα. Από σήμερα δεν υπάρχει «οδηγία Bolkestein». Αυτό είναι το πρώτο
θετικό μήνυμα αυτής της συζήτησης.

(Χειροκροτήματα)

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να κάνουμε επίκεντρο της συζήτησής μας είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διαιρεθεί.
Τόσο στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών,
όσο και στη δική μας, διαπιστώθηκε ότι απετράπη η απόπειρα διάσπασης που ενυπήρχε στην οδηγία Bolkestein.
Διότι η φιλοσοφία του Bolkestein ήταν ότι ήθελε να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά αυτοί που
παίρνουν τις χαμηλότερες αμοιβές και έχουν τις χαμηλότερες προδιαγραφές, προκειμένου να προσαρμοστούν προς
τα κάτω οι υψηλές αμοιβές και προδιαγραφές. Ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί αντιπαράθεση μεταξύ των
παλιών και των νέων κρατών μελών – Old Europe εναντίον New Europe. Μπορούμε να δείξουμε εδώ στο Σώμα ότι
και αυτή η απόπειρα απέτυχε. Στην Ομάδα μου, όπως και στην Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ, οι αντιπροσωπείες παλιών και
νέων κρατών μελών εργάζονται μαζί για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο ένα θετικό μήνυμα της
σημερινής ημέρας.

(Χειροκροτήματα)

Υπάρχει και ένα τρίτο μήνυμα για το οποίο δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις: πολλοί προσπάθησαν να
εκμεταλλευτούν αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα και να
διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά με βάση ένα καθαρά φιλελεύθερο πρότυπο. Είμαι αρκετά σίγουρος
ότι ο κ. Bolkestein ήθελε τα πράγματα ακριβώς όπως τα περιέγραψα. Είχα την εντύπωση για κάποιο διάστημα ότι
ήθελε το ίδιο και ο κ. McCreevy, αλλά υπό το πρίσμα του πραγματικού συσχετισμού δυνάμεων, τη γραπτή απόδειξη
του οποίου θα λάβει την Πέμπτη, κατάλαβε το λάθος του.

Γι’ αυτό ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο κ. Barroso και ο κ. McCreevy σκοπεύουν να προχωρήσουν με βάση
τα πορίσματα από τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία που
διαγράφεται στο Σώμα είναι υπέρ μίας νέας οδηγίας για τις υπηρεσίες, μίας οδηγίας που θα θεμελιωθεί στην ιδέα
ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά πρέπει να διασφαλίζεται, αλλά υπό τον όρο οι υπηρεσίες να προσφέρονται
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρηθούν στα κράτη μέλη τα κεκτημένα
δικαιώματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τις αποδοχές, το περιβάλλον και τους καταναλωτές, και ότι θα
αποτελέσουν τη βάση της παροχής υπηρεσιών. Ακριβώς αυτό επιτύχαμε. Αναποδογυρίσαμε τρόπον τινά την οδηγία
Bolkestein έτσι ώστε να κοιτάζει προς τη σωστή κατεύθυνση και έτσι αποκρούστηκε η επίθεση εκείνων που ήθελαν
το αντίθετο.

Για να μιλήσω ξεκάθαρα, αυτό σημαίνει βασικά ότι όποιος θέλει να αλλάξει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο,
όποιος θέλει να το καταστρέψει, θα συναντήσει –μιλώ εξ ονόματος της Ομάδας μου– τη σθεναρή αντίσταση των
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Και το θετικό είναι ότι προφανώς θα συναντήσει και τη σθεναρή αντίσταση μεγάλου
μέρους του χριστιανο-σοσιαλιστικού κινήματος της Ευρώπης, και αυτό είναι κάτι που σημειώνουμε σήμερα με
ευχαρίστηση.
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(Ψίθυροι δυσαρέσκειας)

Τώρα ακούμε τους δυσαρεστημένους, αλλά μπορώ να πω στον κ. Langen ότι οι μειοψηφίες του ΕΛΚ-ΕΔ συνηθίζουν
να εκφράζουν ευθέως την άποψή τους, αυτό το ξέρουμε!

Πίσω όμως από αυτό που συζητάμε σήμερα εδώ και το οποίο θα ψηφίσουμε την Πέμπτη υπάρχει ένα μήνυμα προς
τα θεσμικά όργανα, που έχει φτάσει και στον κ. Bartenstein και στον κ. Barroso. Κατάλαβαν –και υπογραμμίζω
ότι είναι καλό που το κατάλαβαν– ότι δεν μπορούν πλέον να παρακάμπτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θέλουν
να λάβουν θεμελιώδεις αποφάσεις που καθορίζουν τη μελλοντική πορεία της ΕΕ.

Όπως απέτυχε το Συμβούλιο όταν προσπάθησε να μας επιβάλει μία Επιτροπή που δεν την θέλαμε, θα αποτύχει
επίσης να επιβάλει δημοσιονομικές προοπτικές που δεν είναι λογικές. Το Συμβούλιο υποχρεώθηκε να καταλάβει
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που αποφάσισε μία λογική και ισορροπημένη πολιτική για τα χημικά.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που διατήρησε τη συζήτηση για τη διεύρυνση σε ένα λογικό πλαίσιο και
δεν επέτρεψε να διεξαχθεί βιαστικά. Και αυτή τη φορά πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που δείχνει στα
δύο άλλα θεσμικά όργανα ότι είναι εφικτό αυτό που ζητούσε σχεδόν σε κάθε λόγο του ο εκλιπών πρόεδρος της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Johannes Rau, δηλαδή να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο της
απορρύθμισης μία δύναμη που θα προστατεύει τους αδύνατους πολίτες.

Οι όμιλοι των πολυεθνικών μπορούν να επιβιώσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όμως σε αυτόν τον αγώνα γι’ αυτό
που αποκαλούμε ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, οι απλοί πολίτες της Ευρώπης –οι λιμενεργάτες, οι εργάτες στα
εργοστάσια, οι οδηγοί φορτηγών, οι υπάλληλοι του ταχυδρομείου ή των σιδηροδρόμων, οι τεχνίτες στα εργαστήρια
και οι νοσοκόμες στα νοσοκομεία– χρειάζονται προστασία. Δεν έχουν με το μέρος τους την Shareholder Value και
χρειάζονται κάποιον που θα προστατεύει τα δικαιώματά τους στην Ευρώπη της απορρύθμισης και σήμερα αυτός
ο κάποιος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ελπίζουμε ότι θα το κάνει την Πέμπτη με μεγάλη πλειοψηφία.

Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο
ότι ο Frits Bolkestein είναι ακμαιότατος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Martin Schulz δείχνει τόσο
μωλωπισμένος αυτές τις ημέρες!

Το Σώμα πρέπει να κάνει μια επιλογή. Στην πορεία της μεταρρύθμισης βρίσκεται μία δυναμική, ανταγωνιστική
Ένωση η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευκαιρίες για τους πολίτες. Στην οδό του προστατευτισμού
βρίσκονται βραχυπρόθεσμα κέρδη για ορισμένους, και μακροπρόθεσμες ζημίες για όλους, ειδικά για τα 20
εκατομμύρια ανέργων.

(Χειροκροτήματα)

Το 70% της οικονομίας και του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης βασίζεται σε έναν υγιή τομέα υπηρεσιών, έναν
τομέα ο οποίος στραγγαλίζεται σιγά-σιγά από έναν ασυλλόγιστο όγκο κανονιστικών ρυθμίσεων.

Η κ. Gebhardt λέει «σκεφτείτε τις μικρές επιχειρήσεις». Επειδή τις σκεφτόμαστε, επιθυμούμε την αρχή της χώρας
προέλευσης. Το 90% των εταιρειών παροχής υπηρεσιών είναι ΜΜΕ. Η αρχή της χώρας προέλευσης τους επιτρέπει
να αξιολογήσουν και εν συνεχεία να δοκιμάσουν μία ξένη αγορά. Στέλνουν εκεί ανθρώπους να διεξάγουν έρευνα
αγοράς. Στη συνέχεια συναλλάσσονται για να τη δοκιμάσουν πριν συστήσουν ένα γραφείο ή μία θυγατρική. Η
κατάργηση της αρχής της χώρας προέλευσης μειώνει κατά το ήμισυ τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτό το
μέτρο για την ανάπτυξη.

Οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες τάσσονται υπέρ της εξεύρεσης ενός συμβιβασμού, αλλά η συμβιβαστική λύση
μεταξύ αμοιβαία αποκλειστικών πολιτικών δεν αποτελεί συμβιβασμό. Την αποκαλούμε «παρεμπόδιση του Βερολίνου».
Η εν λόγω οδηγία δεν προαναγγέλλει την απαρχή του κοινωνικού ντάμπινγκ. Εάν αμφιβάλλουν, ο κ. Schulz και ο
κ. Rasmussen πρέπει να διαβάσουν την οδηγία του 1996 για την απόσπαση εργαζομένων. Εξακολουθεί να ισχύει.
Αντιθέτως, το σχέδιο που έχουμε ενώπιόν μας μετατρέπει αρχές όπως η ελεύθερη αγορά αγαθών, υπηρεσιών,
κεφαλαίων και προσώπων σε πραγματικότητα για 450 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτές συνιστούν θεμελιώδεις
αρχές της Ένωσής μας οι οποίες απλώς δεν είναι συμβατές με την ιθαγένεια δεύτερης κατηγορίας για τα νέα κράτη
μέλη μας.

Ασφαλώς θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, αλλά καθήκον μας δεν είναι να προστατεύσουμε τον έναν
τομέα από τον άλλο. Καθήκον μας είναι να νομοθετούμε για το καλό της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της.
Εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ενιαία αγορά υπηρεσιών η οποία θα συναγωνίζεται την ενιαία αγορά
αγαθών μας, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το ΑΕγχΠ σχεδόν κατά 2% και να δημιουργήσουμε έως 2,5 εκατομμύρια
νέες θέσεις εργασίας. Αυτό επιθυμούσε ο Frits Bolkestein για την Ευρώπη. Το να επιτραπεί στα κράτη μέλη να
δικαιολογήσουν τους φραγμούς στην παροχή υπηρεσιών με επιχειρήματα κοινωνικής πολιτικής και προστασίας
των καταναλωτών καρφώνει ένα δόρυ στην καρδιά της πρότασής του. Ωστόσο, δεν θα εξετάζαμε μία τέτοια
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αποδυνάμωση του νομοσχεδίου, εάν ο κ. Barroso και οι Επίτροποί του είχαν υπερασπιστεί το σχέδιο οδηγίας τους
αντί να καταφέρονται εναντίον φανταστικών εχθρών.

Πιστεύει ο Επίτροπος McCreevy ότι η πίεση την οποία άσκησε το γραφείο του στο Κοινοβούλιο την περασμένη
εβδομάδα προήγαγε την υπόθεση της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης; Δεν γνωρίζει ότι η παράγραφος 3 της
συμβιβαστικής τροπολογίας 293 αντιβαίνει στη νομολογία του ΔΕΚ και τη διάταξη της Συνθήκης για την ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών; Ελπίζω, Επίτροπε McCreevy, ότι θα απαντήσετε αυτό το σημείο στη δευτερολογία
σας. Όχι, αντί να δείχνει το δρόμο, η Επιτροπή αυτή κρύβεται στις σκιές της κοινής γνώμης και του δισταγμού των
κρατών μελών.

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας, υψηλότερες αμοιβές, ισχυρότερες εταιρείες: όλα
αυτά είναι στο χέρι μας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτρέπω το Κοινοβούλιο να ψηφίσει για να καταστήσει
την Ευρώπη μία δυναμική αγορά θέσεων εργασίας και υπηρεσιών.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από το κέντρο και τη δεξιά πτέρυγα)

Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε
Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, θέλω να κάνω τρεις προκαταρκτικές παρατηρήσεις: καταρχάς,
ελάχιστες φορές συνέβη μία ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία να πολώσει τόσο πολύ τις κοινωνίες της Ευρώπης.
Γι’ αυτό εκτιμώ ακόμα περισσότερο το ότι η εισηγήτρια κ. Gebhardt κατάφερε να αφαιρέσει τις αιχμές από την
πρόταση της Επιτροπής. Αυτό όμως –και περνάω τώρα στο τρίτο σημείο– είναι σε βάρος της σαφήνειας και της
νομικής ασφάλειας αυτής της οδηγίας πλαισίου. Για να καταλάβετε γιατί, αρκεί να εξετάσετε το υλικό που είχε στη
διάθεσή της, διότι η πρόταση της Επιτροπής είναι αδιαφανής και δυσνόητη, ακριβώς το αντίθετο από μια better
regulation. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα εδώ.

(Χειροκροτήματα)

Δυστυχώς, όμως, και το Κοινοβούλιο δεν στάθηκε ικανό να επικεντρωθεί στα ουσιώδη και τα εφικτά. Είναι
αδιαμφισβήτητο ότι χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλά προβλήματα
σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες που δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται από το Δικαστήριο, όπως μέχρι σήμερα,
αλλά από τον ευρωπαίο νομοθέτη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ωστόσο, στη σημερινή πρόταση ενυπάρχει
ο κίνδυνος να καταλήξουν και πάλι στο Δικαστήριο.

Υπάρχουν απλές και σαφείς εναλλακτικές λύσεις που εκπληρώνουν απόλυτα τον σκοπό της κατάργησης της
γραφειοκρατίας ως προς τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Η πρότασή μας, που για πολύν καιρό είχε και την υποστήριξη
της εισηγήτριας, αποτελείται βασικά από δύο μέρη: αφενός τον σαφή περιορισμό αυτής της οδηγίας στις εμπορικές
υπηρεσίες, λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον εν λόγω τομέα. Οι επονομαζόμενες υπηρεσίες
κοινής ωφελείας –και εννοώ, κύριε McCreevy, τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και γενικού οικονομικού συμφέροντος–
πρέπει να περιγραφούν και να εξεταστούν σε μία χωριστή οδηγία, γιατί δεν έχουν θέση στην παρούσα οδηγία.

Αντί γι’ αυτόν τον σαφή περιορισμό έχουμε όμως τώρα έναν κατάλογο επιμέρους εξαιρέσεων, από τον οποίο λείπουν
ακόμα κάποιες: η παιδεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες για τις οποίες το θέμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, το ίδιο
ισχύει δε και για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Ορισμένες υπηρεσίες εξαιρούνται πλήρως, ενώ άλλες –όπως
οι μεγάλες υπηρεσίες δικτύου– μόνο μερικώς. Όλα αυτά δημιουργούν ένα συνονθύλευμα επιμέρους διατάξεων
που καθιστά δύσκολη τη γενική εποπτεία του θέματος. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και νομικής ασφάλειας. Η
νομική ασφάλεια ήταν άλλωστε το θέμα για το οποίο μίλησαν όλοι σήμερα. Την χρειάζονται κυρίως οι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις γιατί διαφορετικά δεν θα κάνουν επενδύσεις και οι καταναλωτές δεν θα αγοράζουν τα προϊόντα
τους.

Η πρότασή μας αφορά επίσης το άρθρο 16, την αρχή της χώρας προέλευσης, που αποτελεί το μήλο της έριδος.
Και εδώ υπήρχε μία απλή και σαφής εναλλακτική λύση: να ανοίξει η πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών σύμφωνα
με την αρχή της χώρας καταγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά υπό τον όρο της τήρησης των τοπικών νόμων και
προδιαγραφών για την επί τόπου παροχή των υπηρεσιών. Τώρα ο μεγάλος συνασπισμός προτείνει μία ρύθμιση που
δεν αναφέρεται στην αρχή της χώρας καταγωγής και επιδιώκει αντί γι’ αυτό το άνοιγμα της αγοράς με την κατάργηση
μερικών περιορισμών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και αυτό αφήνει ανοιχτά ερωτήματα και οδηγεί σε έλλειψη νομικής
σαφήνειας και ασφάλειας. Με την πρόταση αυτή, τον τελευταίο λόγο θα έχουν τα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να
υποστηρίξουμε αυτήν την πρόταση οδηγίας γιατί δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ευρώπης να
θεσπίζει τη δική της νομοθεσία και έτσι το Κοινοβούλιο αποδυναμώνει τον εαυτό του.

(Χειροκροτήματα)

Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Bartenstein,
θα μπορούσαμε να είχαμε σκεφθεί για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα πιο ρομαντικό θέμα συζήτησης από
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την οδηγία Bolkestein. Εν πάση περιπτώσει, ως έχουν τα πράγματα, ποιες παρατηρήσεις εμπνέει στη Συνομοσπονδιακή
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς–Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών η τελευταία παραλλαγή
αυτού του τόσο εμβληματικού σχεδίου;

Καταρχάς, οφείλουμε να διαπιστώσουμε με χαρά μας ότι οι εξαιρετικές κοινωνικές και πολιτικές κινητοποιήσεις
που αναπτύχθηκαν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ενάντια σε αυτή την οδηγία κατέληξαν σε ένα πρώτο
αποτέλεσμα: φέραμε τους υποστηρικτές της οδηγίας σε αμυντική θέση. Έπειτα, όπως μόλις υπογράμμισε ο Επίτροπος
McCreevy, εκπρόσωπος της Επιτροπής και διάδοχος του κ. Bolkestein, πρέπει να είμαστε πραγματιστές – έγιναν
δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες. Ή ακόμα, όπως επεσήμανε ο John Monks, Γενικός Γραμματέας
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Συνδικάτων, η επιτυχία του «όχι» άλλαξε το ευρωπαϊκό τοπίο αφού όλος ο
κόσμος κατάλαβε μετά από αυτό ότι πρέπει να θέσουμε την κοινωνική διάσταση στο κέντρο των ευρωπαϊκών
πολιτικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μας αφήνουν αδιάφορους οι αλλαγές που επήλθαν κατά τις
διάφορες διαπραγματεύσεις για την οδηγία στην Επιτροπή.

Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι να μάθουμε αν η οδηγία, όπως τροποποιήθηκε, κατέστη μια καλή οδηγία, αν
άλλαξε η ουσία της. Συνοπτικά, αν –όπως ισχυρίζονται ορισμένοι– μπορούμε εφεξής να καθησυχάσουμε τους
εργαζομένους σε ό,τι αφορά το μέλλον των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Η απάντησή μας, δυστυχώς, είναι «όχι»
και εκείνοι που ισχυρίζονται το αντίθετο, αναλαμβάνουν κατά τη γνώμη μου βαριά ευθύνη. Αφενός, υποτιμούν
σοβαρά τις συνέπειες του υφιστάμενου κοινοτικού κεκτημένου στο οποίο θα ενταχθεί αυτή η οδηγία, αν τελικά
εγκριθεί. Πέραν των ίδιων των Συνθηκών, η τρέχουσα νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
στην οποία ο Επίτροπος McCreevy μόλις έκανε επίμονες και καθ’ όλα αξιοσημείωτες αναφορές, προστατεύει
συστηματικά τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης και εναντιώνεται
σταθερά στους κανόνες της χώρας υποδοχής, που κατηγορούνται ότι παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες αυτών
των επιχειρήσεων.

Απέναντι σε έναν τέτοιο σφετερισμό κυριαρχίας, πιστεύω ότι πρέπει να οργανώσουμε μια πραγματική αντεπίθεση
αν θέλουμε να αποκρούσουμε τον μηχανισμό ισοπέδωσης των κοινωνικών κεκτημένων. Απορρίπτοντας κάθε ρητή
αναφορά στην αρχή της χώρας προορισμού, ο συμβιβασμός της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών μένει,
αντιθέτως, εκτεθειμένος στις οχλήσεις της Επιτροπής και του Δικαστηρίου.

Από την άλλη μεριά, οι υποστηρικτές αυτού του συμβιβασμού υπερεκτιμούν αδικαιολόγητα, κατά τη γνώμη μου,
το βεληνεκές των κοινωνικών εγγυήσεων, που διατείνονται ότι εισήγαγαν στο σχέδιο οδηγίας. Έτσι, θα αρκεί μια
επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε χώρα με λιγότερο αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες να παρέχει τις υπηρεσίες
της σε ολόκληρη την Ένωση μέσω των λεγόμενων «ανεξάρτητων» εργαζομένων για να απολέσει η χώρα υποδοχής
κάθε δικαίωμα να της επιβάλει την τήρηση των τοπικών κανόνων. Άλλο παράδειγμα: λέγεται ότι οι διατάξεις για
την απόσπαση των εργαζομένων που εντάσσονται εφεξής στο σχέδιο οδηγίας επιτρέπουν να εγγυηθούμε στους
εργαζομένους των άλλων κρατών μελών την τήρηση του μέγιστου χρόνου εργασίας. Σιγά το πράγμα! Υπενθυμίζω
ότι η μέγιστη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαράντα οκτώ ώρες, σε ορισμένες δε
χώρες ακόμη και εξήντα πέντε ώρες.

Οι ίδιες αυτές διατάξεις υποτίθεται επίσης ότι διασφαλίζουν την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Στην πραγματικότητα, τίποτε δεν είναι λιγότερο βέβαιο. Πρόκειται για μια γκρίζα ζώνη του κοινοτικού δικαίου,
όπως αναγνώρισε πρόσφατα ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της
Επιτροπής. Σε ένα τόσο επισφαλές πλαίσιο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία αμφισημία, κανένα ημίμετρο, κανένα
περιθώριο ερμηνείας στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ξεκάθαρο το σωστό μήνυμα που πρέπει
να τους απευθύνουμε: πρέπει να απορρίψουμε την οδηγία κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης και, αν δεν το
καταφέρουμε αυτό από τώρα, αυτός θα παραμείνει ο στόχος μας καθ’ όλη τη διαδικασία.

Στο μεταξύ, η Ομάδα μου θα εργαστεί τουλάχιστον για να περιληφθεί ρητώς στην οδηγία ότι υπερισχύουν οι
κανόνες της χώρας προορισμού και να περιοριστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το πεδίο εφαρμογής αυτού του
κειμένου, ιδίως αποκλείοντας από αυτό κάθε δημόσια υπηρεσία. Από τον Ατλαντικό μέχρι τη Βαλτική, από τη
Λαπωνία μέχρι την Πελοπόννησο, λέμε ναι στην ισότητα, ναι στην αλληλεγγύη, ναι στην προώθηση των δικαιωμάτων
του καθενός, συνεπώς, όχι στην οδηγία Bolkestein. Με αυτό το πνεύμα, συντάσσομαι με εσάς, κύριε Πρόεδρε, και
καλωσορίζω θερμά στο Στρασβούργο τις δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους που ήλθαν για να προασπίσουν τα
δικαιώματά τους και μια αντίληψη περί Ευρώπης με την οποία να μπορούν εκ νέου να συνταυτιστούν.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα GUE/NGL)

Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι πολύ καλά τη δήλωση της
Ατζέντας της Λισσαβόνας σε αυτήν ακριβώς την Αίθουσα. Επρόκειτο να γίνουμε η πλέον δυναμική και ζωηρή
οικονομία του κόσμου, με πλήρη απασχόληση. Λοιπόν, είμαστε εδώ, στα μέσα της διαδρομής, και τι έχουμε κάνει;
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Είκοσι εκατομμύρια ανέργων και, στην ευρωζώνη, απελπιστικά χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης και πλήρη κατάρρευση
των ξένων άμεσων επενδύσεων. Παραπαίουμε σε μία οικονομική έρημο, αλλά μάλλον σαν τους στρατιώτες –της
Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων στην ταινία Beau Geste– αίφνης είδαμε ένα όραμα: την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα
μας δώσει μία ελεύθερη αγορά, φιλελεύθερη οικονομία και τη λύση σε όλα μας τα δεινά. Δυστυχώς, φυσικά, πρόκειται
για οφθαλμαπάτη, επειδή τίποτα δεν είναι ποτέ όπως φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω πεποίθηση ότι
ακόμη περισσότερη νομοθετική ρύθμιση θα βελτιώσει τα πράγματα είναι πάντοτε λανθασμένη.

Όταν μιλούσαμε το 1999 για τη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όλοι οι φίλοι
μου στον πραγματικό κόσμο, στο Σίτυ του Λονδίνου είπαν: «Nigel, κάνεις λάθος». Είμαι αρκετά συνηθισμένος να
μου λένε ότι κάνω λάθος. Όμως, μετά από επτά χρόνια, τι έχει συμβεί; Έχουμε ένα σχέδιο δράσης για τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έχουμε την εφαρμογή 42 νέων οδηγιών και η επιβάρυνση για τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Οι επιχειρήσεις μετεγκαθίστανται καθημερινά στην Ελβετία και τις
Βερμούδες και το ίδιο θα συμβεί με την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η Επιτροπή θα πει ότι χρειαζόμαστε περισσότερα
μέτρα εναρμόνισης για να την κάνουμε να λειτουργήσει. Η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις θα αυξηθεί και, το
χειρότερο όλων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να νομοθετεί και να αποφαίνεται για όλα αυτά. Αυτή η οδηγία
αποτελεί μία ακόμη μαζική εκχώρηση εξουσίας από τα κράτη μέλη σε αυτά τα αποτυχημένα όργανα. Δεν θα είναι
πλέον σε θέση να διοικούν τις ίδιες τους τις οικονομίες. Πρέπει να ψηφίσουμε «όχι».

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα IND/DEM)

Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ένας από τους βασικούς στόχους των
ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ήταν η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς εντός της οποίας η
κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών θα ήταν ελεύθερη.

Έχουν περάσει ήδη πενήντα χρόνια και ο στόχος αυτός δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Στον τομέα των υπηρεσιών, κάθε
δραστηριότητα εκτός της εθνικής αγοράς εξακολουθεί να θεωρείται παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό, και όχι εντός
μιας ενιαίας οντότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χιλιάδες διατάξεις που ισχύουν και οι άδειες που απαιτούνται
επί του παρόντος αποτελούν εμπόδιο στη συνολική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τομέα υπηρεσιών. Υπενθυμίζω στο
Σώμα ότι ο τομέας των υπηρεσιών αντιστοιχεί επί του παρόντος στο 70% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επανειλημμένα λάβει αποφάσεις υπέρ του δικαιώματος των παρόχων
υπηρεσιών να απολαύουν επιχειρηματικής ελευθερίας και της ελευθερίας κυκλοφορίας των υπηρεσιών τις οποίες
προσφέρουν σε άλλα κράτη μέλη. Υπάρχουν πολλοί αξιόπιστοι δείκτες σύμφωνα με τους οποίους η πλήρης εφαρμογή
της προτεινόμενης οδηγίας θα οδηγήσει στη δημιουργία 600 000 πρόσθετων θέσεων εργασίας στο σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας συγχρόνως τα υφιστάμενα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών σε ποσοστό άνω του
50%. Επιπλέον, θα σημειωθεί μείωση του κόστους των υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει η οδηγία, η οποία θα ωφελήσει
εξίσου τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι καταναλωτές, οι
επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης θα ωφεληθούν επίσης από την αύξηση της παραγωγικότητας, της
απασχόλησης και των μισθών.

Η παρούσα κοινοβουλευτική συνεδρίαση θα μας προσφέρει την ευκαιρία να δείξουμε τι είδους Ευρωπαίοι είμαστε.
Είμαι πεπεισμένος ότι θα επιδείξουμε τόλμη, υπευθυνότητα και σύνεση. Υποστηρίζω τον συμβιβασμό, μια προσέγγιση
την οποία έχει από καιρό υιοθετήσει το παρόν Σώμα. Δεν μπορώ, ωστόσο, να δεχτώ μια κατάσταση σύμφωνα με
την οποία, παρά τον δύσκολο συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε και ο οποίος κατοχυρώνεται στην έκθεση της
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ορισμένες υπεύθυνες πολιτικές ομάδες
εμφανίζονται εκ νέου διατεθειμένες να υποκύψουν σε τακτικές εκφοβισμού, εκβιασμών και εικονικών μεταρρυθμίσεων.
Εξάλλου, πώς αλλιώς μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη συμφωνία για περαιτέρω περιορισμό του πεδίου εφαρμογής
της οδηγίας και κατάργηση της θεμελιώδους αρχής της χώρας προέλευσης;

Ευελπιστώ επίσης ότι το Σώμα θα αρνηθεί να καταργήσει τις διατάξεις για την απαγόρευση των παράνομων φραγμών
που τίθενται στους εργαζομένους οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών. Οι φραγμοί
αυτοί δεν πλήττουν απλώς τους πολίτες ορισμένων χωρών· ουσιαστικά, περιορίζουν την ελευθερία και την
κινητικότητα όλων των Ευρωπαίων, καταναλωτών και επιχειρηματιών.

Ολοκληρώνω με την έκκληση προς τον κ. Barroso, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον Επίτροπο κ.
McCreevy να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας πραγματικά ελεύθερης αγοράς και της
οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς αναμένουν άλλωστε από εμάς οι ευρωπαίοι πολίτες.

Marine Le Pen (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και για την πενταετή θητεία του,
όπως και για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τους εστιάτορες, ο Ζακ Σιράκ εψεύσθη για τρίτη φορά και για την
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οδηγία Bolkestein. Δεν αποσύρθηκε τον Μάρτιο του 2005, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά απλώς τελούσε εν υπνώσει
για όσο διεξαγόταν το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επανέρχεται σήμερα, ένα έτος μετά, ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τροποποιημένη και παραλλαγμένη βεβαίως, πάντα όμως το ίδιο αμφισβητούμενη.

Αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών που κατατέθηκαν, 404 τον αριθμό, δεν μπορούμε βεβαίως να
πούμε ότι επιτεύχθηκε η τόσο επιζητούμενη από την εισηγήτρια κ. Gebhardt συναίνεση για την οδηγία σχετικά με
τις υπηρεσίες. Μας επιβεβαιώνουν ότι επιτεύχθηκε μια συμφωνία in extremis μεταξύ των δύο βασικών ομάδων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αποσυρθεί η αρχή της χώρας προέλευσης, βασικό σημείο τριβής της οδηγίας.
Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αφού αυτός ο συμβιβασμός υπεγράφη μόνο από τους αντιπροσώπους των Ομάδων, δεν
υποβλήθηκε όμως στις εν λόγω Ομάδες. Πρόκειται εν προκειμένω για αστεία αντίληψη περί αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας που σερβίρεται με τη συνενοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Δεν μας εντυπωσιάζουν αυτές οι ψευδεπίγραφες φήμες αλλά επιμένουμε στο κείμενο της έκθεσης. Είναι μια περίπλοκη
έκθεση, ασαφής, αμφίσημη, αντιφατική και επιπλέον επικίνδυνη. Δεν συνεχίζει απλώς να αναφέρει τις υπηρεσίες
γενικού οικονομικού συμφέροντος, δηλαδή την αγορά δημοσίων υπηρεσιών, με ορισμένες εξαιρέσεις, αλλά
απαλείφθηκαν και ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Για λόγους απλοποίησης, καταργήθηκε το προηγούμενο
καθεστώς αδειοδότησης και αντικαταστάθηκε από το λίαν γραφειοκρατικό σύστημα της ευρωπαϊκής ενιαίας θυρίδας
εξυπηρέτησης.

Η οδηγία Bolkestein δεν είναι στην πραγματικότητα παρά το προπέτασμα του ΠΟΕ με τη γενική συμφωνία για το
εμπόριο των υπηρεσιών, που θα επιβάλει στα κράτη, έτοιμα όλα με χαρά να προσδεθούν στο άρμα της Γενεύης, την
αρχή της χώρας προέλευσης. Ο κίνδυνος του κοινωνικού ντάμπινγκ θα συνεχίσει να επικρέμαται για όσο καιρό η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να στηρίζεται σε μια πλειοψηφία φιλελεύθερων κρατών που επιθυμούν να
επωφεληθούν των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Δεδομένου ότι όλες μας οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν στις Βρυξέλλες, ιδίως στα θέματα του ανταγωνισμού, δεν
πρέπει να μας εκπλήσσει αν δούμε να αμφισβητούνται οι δημόσιες υπηρεσίες μας, να αμφισβητούνται οι
επαγγελματικές μας τάξεις και να λοιδορούνται οι ιδιαιτερότητές μας. Η νέα παγκόσμια τάξη δεν υποστηρίζει τις
εθνικές αντιστάσεις. Όλα πρέπει να γίνονται ομοιόμορφα μέσω του νόμου ή της αγοράς· ελλείψει χρόνου, η αγορά
θα αναλάβει να καταστρέψει τον ανθό της βιομηχανίας μας, του εμπορίου μας, της βιοτεχνίας μας, των ελευθέριων
επαγγελμάτων μας, προτού επιτεθεί στις υπηρεσίες υγείας μας, εκπαίδευσης και στην κουλτούρα μας. Ενάντια σε
όλα αυτά αγωνιζόμαστε.

Christopher Heaton-Harris (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.
– (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα ήθελα να εκφράσω την
ικανοποίησή μας επειδή όλα τα θέματα τα οποία θίξαμε εξετάστηκαν από την εισηγήτρια.

Όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο γνωρίζουν πόσος χρόνος έχει δαπανηθεί σε αυτήν την οδηγία. Κρίνοντας από τις
συμβιβαστικές τροποποιήσεις που κατέθεσε η Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπήρξε διάχυτο πολύ
από το πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου τον περασμένο μήνα. Είναι ντροπή που αυτές οι συμβιβαστικές λύσεις
απομακρύνονται τόσο πολύ από το κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών, μετά από ορισμένες ηρωικές προσπάθειες του κ. Harbour, του σκιώδους εισηγητού.

Προσωπικά, μπορώ να κατανοήσω ότι υπάρχουν φορές που οι υποχωρήσεις είναι απαραίτητες, όχι όμως αυτές οι
συμβιβαστικές λύσεις, όχι τώρα σε μία Ευρώπη όπου υπάρχει προφανής ανάγκη οικονομικής μεταρρύθμισης. Ο
Πρόεδρος Barroso, ως ανανήψας κομμουνιστής, γνωρίζει ότι συχνά στην πολιτική ο περισσότερος θόρυβος
προέρχεται από τα πολιτικά άκρα. Πολύ συχνά, η αριστερά είναι εκείνη η οποία φωνάζει δυνατότερα. Πράγματι,
περίπου 30 000 άνθρωποι διαδηλώνουν στο Στρασβούργο σήμερα, επιθυμώντας να προστατεύσουν τις αγορές
στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ενώ αυτό ενδεχομένως τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα βραχυπρόθεσμα, δεν
τους βοηθά στις προοπτικές απασχόλησής τους μακροπρόθεσμα. Ξεχνούν τα 20 εκατομμύρια ανθρώπων που είναι
σήμερα άνεργοι σε ολόκληρη την ήπειρο.

Εάν δεν προβούμε σε ελευθέρωση, εάν δεν διατηρήσουμε την αρχή της χώρας προέλευσης, σε αυτά τα 20 εκατομμύρια
θα προστεθούν και πολλοί άλλοι στο μέλλον, ενώ πολλοί άλλοι θα παραμείνουν σε στασιμότητα. Όπως θα αναμένατε,
κύριε Πρόεδρε, ως Συντηρητικός δεν συμφωνώ συχνά με τον πρωθυπουργό μου, κ. Μπλερ. Εντούτοις, συμφωνώ
με την κυβέρνησή του όταν λέει ότι αυτή η οδηγία έχει ήδη αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Διερωτώμαι αν συμφωνούν
οι δικοί του βουλευτές στο ΕΚ.

Αποτελεί πρόκληση για αυτό το Κοινοβούλιο, μέσω της ψήφισης των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή
Εσωτερικής Αγοράς, να διαμορφώσει μία οδηγία που να επιτρέπει στην Ευρώπη να ακολουθήσει την πορεία της
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ελευθέρωσης και να μην περιορίζεται απλώς να μιλάει για αυτήν, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να μην
προστατεύει απλώς το status quo.

Pervenche Berès (PSE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.
– (FR) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω την τιμή να ομιλώ σε αυτή τη συζήτηση στην ατυχή έκβαση της συζήτησης της
έκθεσης της κ. Wagenknecht στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Στο τέλος, απέσυρε το
όνομά της από την έκθεση μετά την ψηφοφορία της επιτροπής.

Στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, η εισηγήτριά μας, κ. Wagenknecht, ήθελε να προτείνει
την απόρριψη αυτής της οδηγίας βάσει του ότι το άρθρο 16 θεσπίζει την αρχή της χώρας προέλευσης, γεγονός
που είναι ασύμβατο με την αρχή της επικουρικότητας, διακυβεύει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κινδυνεύει να
οδηγήσει σε φορολογικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, υπονομεύοντας έτσι τα ίδια τα θεμέλια του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Η εισηγήτριά μας πρότεινε επίσης να εναντιωθούμε στην αρχή της χώρας προέλευσης και στη λεγόμενη «οδηγία
Bolkestein», που τώρα πια πρέπει να αποκαλούμε «οδηγία McCreevy», με βάση το γεγονός ότι έβαλε 25 νομικά
συστήματα να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, δημιούργησε νομική αβεβαιότητα και κινδύνευσε να οδηγήσει σε αθέμιτο
ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, που δεν θα υπόκειντο πλέον στους ίδιους κανόνες.

Δυστυχώς, στην ψηφοφορία της, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων δεν ακολούθησε τις συστάσεις
της εισηγήτριας. Η επιτροπή μας θεώρησε συγκεκριμένα ότι η αρχή της χώρας προέλευσης θα έπρεπε να είναι ο
κανόνας, μολονότι το πιθανότερο είναι ότι στην Ολομέλεια θα διατυπωθούν ενστάσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων όντως θεώρησε ότι πρέπει να αποκλειστεί μια σειρά από υπηρεσίες στον
βαθμό που υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες άλλων κοινοτικών μέσων. Αυτό αφορούσε ιδίως τις
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ευτυχώς, ο κίνδυνος της ασυνέπειας σε μια τέτοια βάση αποκλεισμού απομακρύνθηκε
με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Ελπίζω να συμβεί το ίδιο στην Ολομέλεια. Γεγονός είναι, ότι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων,
αποκλείσαμε επίσης την ελευθέρωση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και την ιδιωτικοποίηση
των φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και υπερασπιστήκαμε την ιδέα ότι αυτή η οδηγία δεν πρέπει να προσβάλλει
τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σίγουρα περισσότεροι
από 30 000 διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων βρισκόμουν προ ολίγου. Οι
άνθρωποι αυτοί έχουν έλθει εδώ για να διαδηλώσουν κατά της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που ο ευρωπαϊκός λαός μας καθιστά σαφές ότι δεν υποστηρίζει αυτή την πρόταση ελευθέρωσης.

Αν και γνωρίζω ότι πολλοί από τους παρόντες βουλευτές πιθανότατα θα υποστηρίξουν την οδηγία, αυτή δεν είναι
η πρώτη φορά που το παρόν Σώμα εμφανίζεται τελείως ανίκανο να εκπροσωπήσει τους ευρωπαίους πολίτες. Ένα
παράδειγμα που θα μπορούσα να αναφέρω είναι η αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Πολλά έχουν λεχθεί σχετικά με τον διαβόητο συμβιβασμό μεταξύ των δύο μεγάλων Ομάδων. Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα γίνεται πολύ συχνά αντικείμενο τόσο ύπουλων μηχανορραφιών. Τέτοιες
πρακτικές δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατία.

Πρόκειται άλλωστε για έναν άνανδρο συμβιβασμό, καθόσον αντί να ληφθεί μια σαφής πολιτική απόφαση, το όλο
θέμα μεταφέρεται τώρα στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Αν και η αρχική πρόταση του Bolkestein ήταν από κάθε
άποψη απαράδεκτη, ήταν τουλάχιστον σαφής. Με αυτόν τον συμβιβασμό, το Κοινοβούλιο αποδεικνύει απλώς την
πολιτική του αδυναμία, τις συνέπειες της οποίας θα υποστούν σύντομα οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και το
περιβάλλον.

Πόσο διαφορετική ήταν η κατάσταση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,
όπου η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών είχε την πολιτική γενναιότητα να απορρίψει την αρχική πρόταση,
την αρχή της χώρας προέλευσης και την υπονόμευση των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών. Δυστυχώς,
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών επιδεικνύει λιγότερη κοινή λογική. Ευελπιστώ πάντως ότι η κρίση του Σώματος θα είναι πολύ καλύτερη
την Πέμπτη.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.
– (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, η εβδομάδα αυτή είναι καθοριστική
για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του Σώματος.
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Προβάλλονται αιτήματα στους ευρωπαίους πολιτικούς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να αναλάβουμε
τις ευθύνες μας και να τις αντιμετωπίσουμε. Ισχυριζόμαστε διαρκώς ότι θέλουμε να απαλείψουμε τη μαζική ανεργία,
συνεπώς θα είμαστε αξιόπιστοι μόνον εάν κάνουμε κάτι για τους ανέργους. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε τώρα.

Αυτήν την εβδομάδα θα ψηφίσουμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες, της οποίας η εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει
600 000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, εάν ψηφιστεί η εκδοχή της Επιτροπής Βιομηχανίας στην οποία ανήκω ή
και η εκδοχή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Στον συμβιβασμό υιοθετήθηκε η δικαιολογημένη κριτική στην
αρχική πρόταση της Επιτροπής, ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζεται και μια νέα δυναμική για την αγορά υπηρεσιών
της ΕΕ.

Η γνωμοδότησή μου εγκρίθηκε στην Επιτροπή Βιομηχανίας με μόνο έξι αρνητικές ψήφους, όμως ο συμβιβασμός
που έχουμε τώρα μπροστά μας και προέκυψε από παζάρια μεταξύ των δύο μεγάλων Ομάδων δείχνει περιφρόνηση
της κοπιαστικής και εξειδικευμένης εργασίας των ειδικών επιτροπών. Ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής είναι τόσο
μικρός, που δεν δικαιολογεί τις προσπάθειες των τελευταίων ετών.

Ο συμβιβασμός αυτός είναι ένα πλήγμα ενάντια στην αρχή της εσωτερικής αγοράς, στην οποία χρωστάμε την
ευημερία και την ολοκλήρωση, αλλά και ένα πλήγμα ενάντια στα νέα κράτη μέλη που ουσιαστικά αποκλείστηκαν
από τις διαπραγματεύσεις για τον συμβιβασμό.

Η ψηφοφορία για την οδηγία για τις υπηρεσίες είναι για εμάς μια ευκαιρία να συμβάλουμε σε κοινοτικό επίπεδο
στη στρατηγική της Λισαβόνας, διότι γνωρίζουμε βέβαια πως τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να κάνουν τελικά αυτά
που εξαγγέλλουν και θα ήταν σημάδι της χρεοκοπίας του Σώματος αν δεν δώσουμε ένα σαφές μήνυμα για την
ανάγκη για περισσότερες θέσεις εργασίας.

Αυτό το επιχείρημα δεν κάνει καμία εντύπωση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που συνεχίζουν να διαδίδουν
αναλήθειες και να σπέρνουν τον πανικό. Σήμερα περιμένουμε 30 000 καλά οργανωμένους συνδικαλιστές που
θέλουν να αποτρέψουν τη δημιουργία 600 000 θέσεων εργασίας. Εδώ κάποιοι αγωνίζονται για τα κεκτημένα τους.
Έχουμε τώρα την ευκαιρία να καταστήσουμε σαφή την επιθυμία μας να γίνει η Ευρώπη ένας καλύτερος τόπος
εγκατάστασης επιχειρήσεων. Ας την αξιοποιήσουμε.

Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. –
(FR) Κύριε Πρόεδρε, το 1957, τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας δεσμεύτηκαν
να δημιουργήσουν μια ενιαία αγορά στην οποία θα μπορούσαν να διακινούνται ελεύθερα άνθρωποι, αγαθά, κεφάλαια
και υπηρεσίες. Μετά από 50 σχεδόν χρόνια, το μόνο που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη είναι η ελεύθερη κυκλοφορία
των υπηρεσιών.

Στη μορφή που μας υποβλήθηκε σήμερα, η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία αποτελεί μέρος της
διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας με στόχο να
καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο μέχρι το 2010,
αντιπροσωπεύει μείζον πολιτικό βήμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί 18 μήνες, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επιχείρησε να αναδιατυπώσει την αρχική πρόταση της Επιτροπής για να παρουσιάσει μια αισθητά
τροποποιημένη εκδοχή. Αυτή η νέα εκδοχή είναι ισορροπημένη και έχει ως στόχο να συμφιλιώσει την οικονομική
αποδοτικότητα, ανοίγοντας την αγορά στις υπηρεσίες, με την κοινωνική δικαιοσύνη, διαφυλάσσοντας τα κοινωνικά
πρότυπα που προστατεύουν τους πολίτες της ΕΕ. Αναγνωρίζει επίσης τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων υπηρεσιών,
ιδίως των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες κομίζουν ταυτότητα και αξία και υπ’
αυτή την έννοια δεν μπορούν να θεωρηθούν καταναλωτικά αγαθά ή αγορά υπηρεσιών όπως οποιεσδήποτε άλλες.

Επιπλέον, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες υπόκεινται επίσης σε μια τομεακή προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο υπό
τη μορφή της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα». Αυτή η οδηγία ανταποκρίνεται στους στόχους που θεσπίζει η
οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς εγγυάται την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την επιδίωξη
άλλων στόχων, όπως την προώθηση του ευρωπαϊκού περιεχομένου, τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας
και την προώθηση του πλουραλισμού των προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αρχές, μια ευρύτατη
πλειοψηφία στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ακολουθούμενη από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών, κατέληξε υπέρ του της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας πολιτιστικής επιφύλαξης και του
αποκλεισμού των οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Είναι ζωτικό η οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», η οποία στην παρούσα φάση επανεξετάζεται, να παραμείνει το
μόνο κείμενο αναφοράς για το θέμα αυτό. Είναι επίσης ζωτικό, όμως, να εγκριθεί η οδηγία για τις υπηρεσίες ούτως
ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω την κ. Gebhardt για την ποιότητα της έκθεσής της, καθώς και τον κ. Harbour, την
κ. Thyssen, τον κ. Toubon και τον κ. Karas για την επίπονη προσπάθειά τους να παρουσιάσουν ένα κείμενο που
πολύ θα χαρούμε να υπερψηφίσουμε την Πέμπτη.

Kurt Lechner (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι, έχω μόνο δύο λεπτά – που φτάνουν για να αναφερθώ σε λίγα μόνο σημεία. Παρακολουθώντας
τη δημόσια συζήτηση θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς την εντύπωση ότι η οδηγία αυτή επινόησε την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών που, ωστόσο, είναι ισχύον δίκαιο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές χώρες δεν τηρούν αυτό το
ισχύον δίκαιο και δημιούργησαν φραγμούς και εμπόδια ακριβώς για να εμποδίσουν την εφαρμογή του. Βασικά, το
μόνο που χρειάζεται είναι να απαλλαγούμε από αυτόν τον προστατευτισμό για τον οποίο γίνονται όλα αυτά και η
παρούσα οδηγία είναι το κατάλληλο νομικό μέσον γι’ αυτό.

Η πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης στον τομέα των υπηρεσιών, που προσφέρει περίπου το 70%
του ΑΕγχΠ, έχει πλεονεκτήματα για όλους. Ωστόσο, δεν είναι καθοριστική για τους μεγάλους παγκόσμιους
παράγοντες και την shareholder value – και στο σημείο αυτό αναφέρομαι σε όσα είπαν ο Πρόεδρος Barroso και ο
κ. Watson. Οι μεγάλοι παγκόσμιοι παράγοντες δεν χρειάζονται την οδηγία γιατί έχουν παντού παραρτήματα και
θυγατρικές, μέσω των οποίων μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όμως για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, η οδηγία είναι οπωσδήποτε αποφασιστικής σημασίας. Προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα στους πολίτες,
περισσότερα δικαιώματα επιλογής και μεγαλύτερη ελευθερία, κυρίως όμως προσφέρει πλεονεκτήματα στους
εργαζομένους γιατί θα φέρει περισσότερη απασχόληση, και η απασχόληση –δηλαδή η αύξηση των θέσεων εργασίας–
είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική.

Μερικοί χρησιμοποιούν τώρα έναν Επίτροπο που δεν είναι πια εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ως πρόσχημα
για να μαγέψουν με όρους όπως: φιλελεύθερη αγορά, ριζοσπαστική αγορά και νεοφιλελευθερισμός, που όλοι τους
είναι καταστροφολογικοί και δεν μας οδηγούν πουθενά. Το ουσιαστικό είναι το κείμενο γιατί με αυτό θα σημειώσουμε
αποφασιστικές προόδους. Κι εγώ θα ήθελα να είχαν γίνει στις ψηφοφορίες στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, την
οποία εκπροσωπώ εδώ σήμερα, αλλά και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,
κάπως περισσότερα – δηλαδή λιγότερες παρεκκλίσεις.

Για μένα όμως, κάποια πράγματα είναι καθοριστικά: πρώτον, ότι δεν θα έχουμε επιδείνωση σε σύγκριση με την
παρούσα κατάσταση· δεύτερον, ότι είναι βέβαιο ότι υπάρχει οπωσδήποτε πρόοδος, μόνο που ίσως να μην είναι
αρκετή· τρίτον, κανείς δεν εμποδίζεται να κάνει τα επόμενα βήματα αργότερα, όταν θα έχει έρθει η κατάλληλη ώρα.
Ίσως αυτό να συμβεί νωρίτερα από ό,τι πιστεύουμε.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και
Ισότητας των Φύλων. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι κακό να θέλει να μειώσει κανείς αδικαιολόγητα εμπόδια στην
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, με την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με υπεύθυνο
τρόπο, διασφαλίζοντας ότι δεν υπονομεύονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα και προχωρώντας προς
την εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην προτεινόμενη μορφή της, ωστόσο, αυτή η πρόταση οδηγίας ενέχει πολυάριθμους κινδύνους, πολλοί εκ των
οποίων έχουν αναφερθεί ήδη. Με την ιδιότητά μου ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε εκείνους που σχετίζονται με τη διάσταση
του φύλου.

Οι κίνδυνοι για τις γυναίκες σχετίζονται βασικά με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για γυναίκες και για τις
συνθήκες εργασίας των γυναικών, καθώς και με την κατάστασή τους ως καταναλώτριες υπηρεσιών.

Καταρχάς, η εφαρμογή της οδηγίας με την παρούσα μορφή της θα έχει αναμφίβολα αρνητικές επιπτώσεις στην
απασχόληση των γυναικών, ιδιαίτερα σε τομείς στους οποίους η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες.
Αυτό που χρειάζεται σήμερα, όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα, είναι μεγαλύτερες επενδύσεις στην κατάρτιση
και επομένως αύξηση των δημόσιων δαπανών και όχι, όπως προτείνει αυτή η οδηγία, απλά μεγαλύτερος ανταγωνισμός.

Είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει μία ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων
και των επιπτώσεων στην απασχόληση, ειδικά ενόψει των επιπτώσεων που έχουμε δει στην περίπτωση προηγούμενων
ελευθερώσεων, οι οποίες οδήγησαν στην καταστροφή πολλών θέσεων απασχόλησης ενώ συχνά έχουν διαβρώσει
και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, η ελευθέρωση των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβάθμιση
της κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος της ιδιωτικής ασφάλισης, γεγονός που θα
επηρέαζε κυρίως τις γυναίκες καθώς είναι οι κύριες καταναλώτριες αυτών των υπηρεσιών.
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Τέλος, η εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής, η οποία αναφέρεται τόσο συχνά, σε παρόχους υπηρεσιών θα
μπορούσε να προκαλέσει καταχρήσεις και δόλιους χειρισμούς, καθώς σε τομείς που δεν έχουν εναρμονιστεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα, η αρχή αυτή θα επέτρεπε τη συνύπαρξη διαφορετικών
εθνικών συστημάτων και θα επέτρεπε επίσης την πιθανή αντιπαράθεση είκοσι πέντε διαφορετικών εθνικών ομάδων
ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι καταναλωτές σε ποιον ή πότε θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν.

Marcin Libicki (UEN), συντάκτης του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. – (PL) Κύριε Πρόεδρε,
η Επιτροπή Αναφορών στήριξε το αρχικό σχέδιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Χαιρετίσαμε το ακόμη προγενέστερο
σχέδιο του Επιτρόπου Bolkenstein. Οφείλω να υπενθυμίσω στο Σώμα αυτό το γεγονός. Κατά τις συζητήσεις και
διαβουλεύσεις μας επί του θέματος στην Επιτροπή Αναφορών δηλώσαμε επίσης ότι, κατά τη δική μας άποψη, η
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στηρίζεται στις αρχές τις οποίες συνυπογράψαμε, οι οποίες αφορούν πρωτίστως τις τέσσερις
θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι εν λόγω τέσσερις ελευθερίες αποσκοπούσαν να δώσουν μια νέα ευκαιρία στην Ευρώπη.
Αποσκοπούσαν να καταστήσουν εφικτή την επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Επιθυμούσαμε να υλοποιήσουμε στην πράξη την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τασσόμαστε σαφώς υπέρ αυτής της
προσπάθειας, αλλά μόνο στον βαθμό στον οποίο είχαμε αρχικά συμφωνήσει. Εκείνο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει
ήταν ουσιαστικά η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Ακούμε με λύπη να υποστηρίζεται ότι ορισμένα νέα κράτη
μέλη δεν συμβάλλουν στην ολοκλήρωση. Επισημαίνω ότι δεν απορρίψαμε εμείς τη Συνταγματική Συνθήκη και δεν
επιχειρούμε εμείς σήμερα να θέσουμε ασφυκτικούς περιορισμούς στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οφείλω να δηλώσω ότι με προβληματίζει η προσπάθεια να καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμβιβασμού επί του
θέματος συγκαλύπτοντας τις διαφορές απόψεων. Αυτό θα παραπλανούσε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Το κοινό
πρέπει να γνωρίζει ότι στο παρόν Σώμα επικρατεί η ίδια διάσταση απόψεων που επικρατεί και στην κοινωνία. Δεν
θέλουμε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κανείς δεν επιθυμεί πραγματικά την οικονομική ελευθερία και ότι κανείς
δεν επιθυμεί να βοηθήσει την Ευρώπη να καταστεί η βασική κινητήρια δύναμη και όχι μία από τις κινητήριες δυνάμεις
της ευρωπαϊκής επιτυχίας. Με λύπη άκουσα σήμερα να γίνονται αναφορές στο Σώμα σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Κάτι
τέτοιο δεν συνάδει με μια ομαλή, υγιή οικονομία. Δεν με εκπλήσσει καθόλου η ευδιαθεσία των σημερινών διαδηλωτών
καθώς φαίνεται ότι θα επιτύχουν τους στόχους τους. Θα επιτύχουν τους στόχους τους οποίους πάντα επιτυγχάνουν
οι καλοπληρωμένοι συνδικαλιστές.

Anne Van Lancker (PSE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
– (NL) Κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να απευθύνω θερμά
συγχαρητήρια στην κ. Gebhardt για το δύσκολο έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής. Αισθάνομαι πραγματικό
δέος. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους των υπολοίπων πολιτικών ομάδων. Θεωρώ ότι πρέπει να
είμαστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελέσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Τίποτε δεν συζητήθηκε σε συνεδριάσεις
κεκλεισμένων των θυρών ή σε υπόγεια δωμάτια· προσφέρθηκε κάθε δυνατότητα ανοικτού διαλόγου.

Είμαι επίσης ευγνώμων στα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στέλνουμε πραγματικά
ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, καθόσον το παρόν Σώμα έχει τώρα τεράστια ευθύνη. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι
εφικτή η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών με στόχο την πλήρη ανάπτυξη του κοινωνικού μας
προτύπου. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να εγκρίνουμε μια οδηγία η οποία θα αποκλείει οριστικά το κοινωνικό ντάμπινγκ.
Άλλωστε, αυτό είναι ένα από τα μηνύματα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Φρονώ ότι οι
διαδηλωτές που βρίσκονται στους δρόμους του Στρασβούργου μπορούν να συμφωνήσουν με αυτά τα μηνύματα,
όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοί μας βουλευτές του ΕΚ.

Καταρχάς, θεωρώ ότι έχουμε ήδη στη διάθεσή μας αρκετό υλικό, όπως ο πλήρης σεβασμός της εργατικής νομοθεσίας,
της κοινωνικής προστασίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης
της συλλογικής δράσης, στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το Σώμα προκειμένου να προσφέρει απόλυτες εγγυήσεις.

Δεύτερον, η επιτροπή μου έχει δηλώσει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύει
τις ισχύουσες κοινωνικές διατάξεις στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, βεβαίως, ιδιαιτέρως ευαίσθητο θέμα είναι η
οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Πολύ συχνά, θεωρείται ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες προσφέρει εν λευκώ
τη δυνατότητα σταδιακής υποβάθμισης των εργασιακών συνθηκών και περικοπής των μισθών, ενώ σε ορισμένες
χώρες –σε αρκετές θα έλεγα– παρατηρήθηκαν τελευταία περιστατικά τα οποία ήταν αποτέλεσμα απάτης. Τέτοια
παραδείγματα αφορούσαν τις εταιρείες Laval στη Σουηδία, Struik Foods στο Βέλγιο και Irish Ferries στην Ιρλανδία,
αλλά αυτές δεν ήταν οι μόνες περιπτώσεις.

Όλες ανεξαιρέτως αυτές οι πρακτικές είναι απλούστατα παράνομες, αλλά, καθώς η οδηγία για τις υπηρεσίες
κινδυνεύει να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τα άρθρα 24 και
25 έχουν διαγραφεί, ενώ η οδηγία για τις υπηρεσίες παραμένει πλήρως σε ισχύ.
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Το θέμα, όμως, δεν λήγει εδώ. Πράγματι, κύριε McCreevy, πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε να προσφέρουμε στους
καλόπιστους εργοδότες καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και μέτρα κατά της γραφειοκρατίας· ωστόσο,
κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να λάβουμε μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με
την απόσπαση εργαζομένων, η οποία είναι θεωρητικώς ορθή. Η εν λόγω νομοθεσία είναι πολύ εύκολο να παρακαμφθεί
και εμφανίζεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός καταχρήσεων.

Τρίτον, η επιτροπή μου έχει τονίσει ότι πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτής της
οδηγίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ήδη επιτευχθεί συναίνεση ως προς την αφαίρεση των υπηρεσιών κοινωνικής
πρόνοιας, υγειονομικής περίθαλψης, των γραφείων προσωρινής απασχόλησης και των υπηρεσιών ασφαλείας από
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, καθόσον οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Μάλιστα, η
επιτροπή μου έκρινε ότι πρέπει να εξαιρεθεί το σύνολο των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, για τον
απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν εμπορικά κίνητρα, αλλά αποσκοπούν πρωτίστως στην παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, με άλλα λόγια στη διασφάλιση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φρονώ ότι θα ήταν εν τέλει θετική
η αφαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Θα είμαι σύντομη όσον αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, η εν λόγω αρχή είναι απαράδεκτη. Θεωρώ ότι η συμβιβαστική θέση που έχει προταθεί είναι
ορθή, καθόσον επιτρέπει στις χώρες στις οποίες προσφέρεται η υπηρεσία να συνεχίσουν τη λήψη μέτρων προς
όφελος του γενικού συμφέροντος.

Εν κατακλείδι, ευελπιστώ ότι, την Πέμπτη, το Σώμα θα μπορέσει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα –με τη μορφή ενός
νέου και εξ ολοκλήρου αναθεωρημένου κειμένου– στην Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη δραστική κοινωνική
προσαρμογή του αρχικού εγγράφου της Επιτροπής την οποία υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μόνον
έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι το κείμενο που εκπόνησε αυτό το Σώμα δεν αποτελεί εν λευκώ
επιταγή για κοινωνικό ντάμπινγκ.

Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει περισσότερα από δύο έτη από τότε που
άρχισα να εργάζομαι για αυτήν την οδηγία και ήμουν από την αρχή πεπεισμένος ότι οι στόχοι της και η φιλοδοξία
ρύθμισης των φραγμών της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών είναι απολύτως ορθοί. Γιατί χρειάστηκαν δύο χρόνια;
Ήταν στη διάθεσή μας ήδη από τα τέλη της θητείας του προηγούμενου Κοινοβουλίου· είδαμε ορισμένα από τα
θέματα τα οποία ήγειραν αρκετές από τις ομιλίες εδώ σήμερα που, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν υπερτιμήσει
υπερβολικά τα προβλήματα, αλλά έχουν υποτιμήσει τις ευκαιρίες.

Με τη στομφώδη ρητορεία με την οποία ακούσαμε σήμερα για θέματα όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ και ούτω
καθ’ εξής, τα οποία δεν πίστευα ποτέ ότι θα ανέκυπταν από αυτήν την οδηγία, είναι άκρως σημαντικό να μην ξεχνούμε
τις ευκαιρίες, συνεπώς θα μιλήσω λίγο για αυτές απόψε.

Πρώτον, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Ομάδας μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών που εργάστηκαν τόσο ακαταπόνητα μαζί μου για την αναδιατύπωση αυτού του
κειμένου. Εκτιμώ ότι τα τρία τέταρτα όλων των τροπολογιών του κειμένου που θα ψηφίσουμε την Πέμπτη προέρχονται
από την Ομάδα μας. Συγκεκριμένα, όλη η ιδέα μιας κεντρικής ρήτρας που ονομάζεται «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών»
αναπτύχθηκε από μας κατά την προετοιμασία της ψηφοφορίας στην επιτροπή. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη
συμβιβαστική λύση που επιθυμώ να εμπιστευτώ σε όλους μου τους συναδέλφους απόψε. Θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
και στην Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv που μας βοήθησαν να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα
στην επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο.

Αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχουν προκαλέσει την περισσότερη συζήτηση και αντιπαράθεση τα τελευταία
δύο έτη. Η σημερινή θα είναι η τελική συζήτηση αυτού του κύκλου, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολλές ακόμη.
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η κ. Gebhardt, μία πολύ φιλόπονη και αποφασιστική εισηγήτρια. Αν και δεν με
ακούει –νομίζω ότι συντάσσει τον κατάλογο ψηφοφορίας– θα ήθελα να τη συγχαρώ για τον πολύ κόσμιο και
επιμελή τρόπο με τον οποίο καθοδήγησε τις εργασίες μας σχετικά με μία πολύ σύνθετη και δύσκολη πρόταση.

Είπα ότι θα ήθελα να εξετάσω τον αντίκτυπο της οδηγίας στο σύνολό της, επειδή πρέπει να σκεφτούμε ιδιαίτερα
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διαρκώς απογοητευμένες από την αδυναμία τους να έχουν πρόσβαση
στην εσωτερική αγορά επί του παρόντος. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά διατάξεων σε αυτήν την πρόταση –περισσότερες
από 81 διατάξεις για τα κράτη μέλη– για τη διαχείριση αυτών των φραγμών, επειδή οι επιχειρήσεις επιθυμούν να
είναι σε θέση να διεισδύσουν στις αγορές· επιθυμούν να είναι σε θέση να συστήνουν επιχειρήσεις χωρίς περιττούς
και γραφειοκρατικούς φραγμούς· επιθυμούν να είναι σε θέση να αποστέλλουν τους εμπειρογνώμονές τους σε άλλες
χώρες. Επιθυμούν όμως επίσης να γνωρίζουν ότι δεν θα υπόκεινται σε υπερβολικούς και περιττούς περιορισμούς
και σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η απαίτηση συμμόρφωσής τους με πανομοιότυπες δέσμες κανόνων και εγκρίσεων
όταν έχουν ήδη συμμορφωθεί με όσα ισχύουν στη χώρα τους. Δεν το θεωρώ λογικό. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν
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το θεωρούν λογικό και αυτό περιέχεται σε αυτόν τον συμβιβασμό. Εάν αυτή είναι η καταστρεπτική αρχή της χώρας
προέλευσης, τότε για τι πράγμα συζητούμε όλο αυτό το διάστημα; Υπάρχει εκεί στο δίκαιο του Δικαστηρίου. Κατά
την άποψή μου, αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι επ’ ουδενί διαβρωμένος και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα
είναι διαβρωμένος όταν έρθει η στιγμή της ψηφοφορίας.

Αναφέρθηκε ο ρόλος της Επιτροπής. Εάν με ακούει και ο Επίτροπος McCreevy –όλοι συζητούν όταν απευθύνομαι
σε αυτούς– ο ίδιος, ως Επίτροπος, έχει τεράστια ευθύνη να προωθήσει αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να υποβάλει απλώς
μία πρόταση βασισμένη λέξη προς λέξη σε αυτό το κείμενο. Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για αυτό, επειδή
πρέπει να επιφέρει οφέλη στις επιχειρήσεις, ειδάλλως δεν έχει νόημα να υποβληθεί καν. Πιστεύω ότι μπορούμε να
το κάνουμε.

Κλείνοντας, λέω στον κ. Bartenstein –και εξακολουθώ να φορώ την αυστριακή μου γραβάτα, επειδή του είπα ότι
θα την φορούσα για όσο διάστημα υπάρχει ελπίδα επίτευξης μίας σαφούς συμφωνίας– ότι μπορεί ακόμη να θέσει
αυτό το θέμα προς συζήτηση στην οικονομική διάσκεψη κορυφής τον Μάρτιο εάν το θελήσει.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

Robert Goebbels (PSE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, σπανίως ένα σχέδιο οδηγίας προκαλεί τέτοια πάθη. Ο κ. Bolkestein
για μερικούς έγινε ο σωτήρας, ενώ για άλλους ο Αντίχριστος. Ακούγοντας όμως κάποιες από τις ομιλίες, είναι
σαφές ότι λίγα άτομα έχουν όντως διαβάσει το αρχικό κείμενο. Πολλοί από τους αντιπάλους της δεν έχουν αντιληφθεί
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδιατύπωσε εκ του μηδενός τη λεγόμενη πρόταση “Bolkestein”, κι όμως, επιμένουν
να μας καλούν να την απορρίψουμε. Τους καλώ να μην το κάνουν αυτό. Το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει τη δουλειά
του ως νομοθέτης, ειδάλλως το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα επιβάλει τη νομολογία του, πράγμα
που μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Υπάρχουν στην παρούσα φάση 53 εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που
αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Το Δικαστήριο αναμένει προφανώς διευκρινίσεις από την ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάνει τη δουλειά του, το Δικαστήριο θα κάνει τη δική του. Σας καλώ
να υπερψηφίσετε τον συμβιβασμό που εκπόνησαν η κ. Gebhardt και ο κ. Harbour, συμβιβασμό που ανοίγει την
εσωτερική αγορά υπηρεσιών, αποφεύγοντας όμως παράλληλα τον ωμό και αθέμιτο ανταγωνισμό και προστατεύοντας
το δικαίωμα κάθε κράτους να προασπίζει το κοινωνικό του μοντέλο και τις δημόσιες υπηρεσίες του χωρίς διακρίσεις.

Η πρόταση Bolkestein ήταν αδέξια και επιχείρησε να παρακάμψει την κοινοτική αρχή της βαθμιαίας εναρμόνισης
μέσω της αρχής της χώρας προέλευσης. Ωστόσο, αυτή η αρχή δεν κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, μολονότι
χρησιμοποιήθηκε, σε συνέχεια της νομολογίας του Δικαστηρίου, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των αγαθών. Ωστόσο, οι υπηρεσίες παρέχονται από τους ανθρώπους, οι οποίοι και πρέπει να προστατεύονται από
το κοινωνικό ντάμπινγκ. Η αρχή της χώρας προέλευσης ενθάρρυνε μια εξίσωση προς τα κάτω από ρυθμιστικής
άποψης, η αρχή όμως της χώρας προορισμού ενθαρρύνει τον άκαμπτο και ανόητο προστατευτισμό. Πρέπει να
καταργήσουμε τον προστατευτισμό και τους φραγμούς στο εμπόριο, που οικοδομήθηκαν από το 1957 και μετά,
ιδίως στα ιδρυτικά κράτη μέλη.

Η Συνθήκη της Ρώμης κατοχύρωσε τον στόχο της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Απέχουμε πολύ από
αυτόν τον στόχο, μολονότι οι χώρες μας κατά βάση κατέστησαν οικονομίες υπηρεσιών. Δεν μπορούν να εξαχθούν
όλες οι υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αποτελούν υπόθεση των δημόσιων αρχών. Για τη
δημόσια αγορά υπηρεσιών, τα κράτη μπορούν να καθορίσουν τι εννοούν με τον όρο υπηρεσίες γενικού οικονομικού
ενδιαφέροντος ρυθμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και χρηματοδοτούνται.

Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι επιχειρούν να θεοποιήσουν την ιδέα των δημοσίων υπηρεσιών χωρίς να
αναρωτιούνται αν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι πράγματι υπηρεσίες προς το κοινό. Είναι δύσκολο να δεχτεί κάποιος,
για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Γαλλία επιχειρεί να προστατεύσει τις αγορές της σε ό,τι αποκαλεί δημόσιες
υπηρεσίες, ενώ οι γαλλικές δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες λεηλατούν άλλες αγορές. Η ισορροπία που επιτεύχθηκε
χάρη στο έργο της κ. Gebhardt, του κ. Harbour, της κ. Van Lancker, της κ. Thyssen και άλλων θα διασφαλίσει
ότι τα κράτη ασκούν τον έλεγχο στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, αποφεύγοντας παράλληλα τη λήψη
μέτρων διακριτικής μεταχείρισης.

Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι η έγκριση αυτής της τροποποιημένης οδηγίας θα οδηγήσει στη λήθη
την πρόταση Bolkestein. Χάρη στους νέους μηχανισμούς, ιδίως αυτούς που παρέχονται από τις ενιαίες θυρίδες
εξυπηρέτησης, η εσωτερική αγορά της Ένωσης θα σημειώσει πρόοδο.
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Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες
έχει προκαλέσει πολύ έντονα συναισθήματα, ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Στη δημοκρατία, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν διαλόγου, ο οποίος μπορεί συχνά να είναι μακροχρόνιος.
Χάρη στον διάλογο που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόταση της Επιτροπής έχει βελτιωθεί· έχει
καταστεί αποδεκτή.

Η οδηγία δεν έχει αποδυναμωθεί από τις τροπολογίες: έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι
οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φοβούμαστε να επιχειρήσουμε τολμηρές μεταρρυθμίσεις και ότι
φοβούμαστε να προωθήσουμε την αρχική οδηγία. Απαντώντας σε αυτή την κατηγορία, θα έλεγα ότι δεν ζούμε σε
ελεφάντινο πύργο. Ανταποκρινόμαστε στις εύλογες εκδηλώσεις ανησυχίας όταν αυτό είναι αναγκαίο, και θα
τροποποιήσουμε την οδηγία εάν το κρίνουμε ενδεδειγμένο. Ακούμε τις απόψεις της κοινής γνώμης, όπως άλλωστε
οφείλουμε να πράττουμε. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, την οποία η Ένωση δηλώνει ότι υποστηρίζει και την οποία
μάλιστα προωθεί και στον υπόλοιπο κόσμο.

Είμαι πρόθυμη να στηρίξω λογικές συμβιβαστικές προτάσεις, διότι είναι προτιμότερο να καταλήξουμε σε κάποιο
είδος αρμονίας παρά να επικρατήσει πλήρης δυσαρμονία. Είμαι, ωστόσο, βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε
σε μια ισχυρή συμβιβαστική θέση επί του θέματος. Αυτό θα ήταν θετικό για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Από
την άλλη πλευρά, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην δοθεί απόλυτη ελευθερία στα κράτη μέλη να ορθώνουν
φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορίου υπηρεσιών προβάλλοντας τελείως αβάσιμες δικαιολογίες.

Εν κατακλείδι, θέλω να ευχαριστήσω την Evelyne Gebhard, καθώς και όλες και όλους τους παρόντες,
περιλαμβανομένου του Επιτρόπου McCreevy.

Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, από πλευράς μου θέλω να ευχαριστήσω και εγώ, όπως
και άλλοι, την κ. Gebhardt και την κ. Van Lancker όχι μόνο για το έξοχο έργο τους, αλλά και για το ακριβοδίκαιο
πνεύμα τους και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν απέναντι στη δική μου και τις άλλες Ομάδες. Τούτου
λεχθέντος, έχοντας ακούσει τον κ. Harbour να μιλά μετά την κ. Gebhardt και την κ. Van Lancker, δεν είμαι βέβαιος
ότι το περίφημο κοινό κείμενο σημαίνει το ίδιο για όλους, πράγμα που με ανησυχεί και ενισχύει την πίστη μου στην
ιδέα που εξέφρασε η κ. Rühle ότι το κείμενο αποτελεί ίσως συμβιβασμό που αυξάνει αντί να μειώνει τη νομική
αβεβαιότητα.

Κύριε McCreevy, ο κ. Barroso μίλησε για παρανόηση. Είναι σαφές ότι η παρανόηση απορρέει κυρίως από αυτή την
περίφημη αρχή της χώρας προέλευσης. Όλοι θέλουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οι θέσεις όμως αυτές
δεν δημιουργούνται μόνο μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού και της μείωσης των τιμών με στόχο την αύξηση
της ζήτησης. Η ζήτηση αυξάνεται όταν οι άνθρωποι –πολίτες και εργαζόμενοι ομοίως– έχουν εμπιστοσύνη.
Προκειμένου να έχουν εμπιστοσύνη, πρέπει να είναι πεπεισμένοι για τον δίκαιο χαρακτήρα των κανόνων του
ανταγωνισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αρχή της χώρας προέλευσης όχι μόνο δεν υφίσταται νομικά
στις Συνθήκες, αλλά κατά τη γνώμη μου θα είχε και καταστροφικές συνέπειες από οικονομικής άποψης. Δεν θέλουμε
μια Ένωση των 25 όπου θα υφίσταται ανταγωνισμός του τύπου «εθνικός κανόνας εναντίον εθνικού κανόνα». Αν
θέλουμε να στείλουμε θετικά πολιτικά μηνύματα στους πολίτες των νέων κρατών μελών, ας αποκτήσουμε έναν
προϋπολογισμό αντάξιο της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδείξουμε· ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή της Επιτροπής
–και με αυτό, απευθύνομαι στην Προεδρία του Συμβουλίου– και ας μεριμνήσουμε ώστε όλα τα κράτη μέλη να
άρουν τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· ας μεριμνήσουμε ώστε η Πρωτομαγιά του
2006 να είναι στην πραγματικότητα μια Πρωτομαγιά για όλους τους εργαζομένους των 25 χωρών τούτης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, κύριε McCreevy, στη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου, η πλειοψηφία των μελών του
ΕΚ που μίλησαν στην Ολομέλεια ζήτησαν δύο φορές από την Επιτροπή να εκπονήσει μια πρόταση οδηγίας πλαίσιο
για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας –γνωστές και ως δημόσιες υπηρεσίες– προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο
αυτές οι υπηρεσίες να εμπίπτουν στη νομολογία του Δικαστηρίου ή να υπόκεινται σε εξαιρέσεις σε σχέση με το
δίκαιο του ανταγωνισμού. Τι σας εμποδίζει να δημοσιεύσετε αυτή την πρόταση; Ιδού μια προεκλογική δέσμευση
που είχαμε λάβει: να εκπονήσουμε ταυτόχρονα μια οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και μια οδηγία
για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Μην δημοσιεύοντας την πρόταση, εσείς, η συμπεριφορά σας και η Επιτροπή
σας δημιουργούν μια ανισορροπία και προκαλούν ή ενισχύουν τη δυσπιστία που αισθάνεται ένα μικρό ποσοστό
Ευρωπαίων. Από αυτή την άποψη, δεν ενθαρρύνετε τη δημιουργία μιας Ένωσης των 25 στην οποία τα δεσπόζοντα
θέματα είναι η αλληλεγγύη μεταξύ Ανατολής και Δύσης και η ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων.

Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα ψέματα που λέγονται για να
δικαιολογήσουν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι πάντα τα ίδια: ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα προαχθεί
η ανάπτυξη – αυτά τα ακούσαμε πολλές φορές και σήμερα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η νεοφιλελεύθερη
αναδόμηση της Ευρώπης κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κάθε νέος
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γύρος ελευθέρωσης κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και μεγάλωσε τη φτώχεια. Η κάθε περικοπή
των δικαιωμάτων των εργαζομένων μειώνει την αγοραστική δύναμη εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη. Η οδηγία
Bolkestein είναι ένα μεγάλο σχέδιο εκείνων που θέλουν έναν εντελώς αχαλίνωτο καπιταλισμό. Αν υλοποιηθεί η
οδηγία, θα ανοίξει τον δρόμο προς μία Ευρώπη που θα την κυβερνούν χωρίς περιορισμούς οι δυνάμεις της αγοράς
και η λογική του κέρδους, μια Ευρώπη στην οποία οι προδιαγραφές για την ποιότητα και το περιβάλλον θα
υποβαθμιστούν και θα επιταχυνθεί με απαράδεκτο τρόπο η μείωση των μισθών και της κοινωνικής ασφάλειας.

Ο φαύλος συμβιβασμός των συντηρητικών και των σοσιαλδημοκρατών εξακολουθεί να έχει αυτήν την κατεύθυνση.
Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε στοιχειώδεις τομείς όπως η υδροδότηση ή η παιδεία η νοοτροπία της οδηγίας υπέρ
της ακραίας ελευθερίας της αγοράς. Η αρχή της χώρας καταγωγής δεν έχει ξεπεραστεί πραγματικά –αυτό άλλωστε
φάνηκε καθαρά στις αγορεύσεις και των δύο πλευρών– αλλά επαφίεται στην ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ας θυμηθούμε πώς ήταν στο παρελθόν οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού: το μεγάλο επιχειρηματικό λόμπι δεν
φαίνεται ότι θα έχει πρόβλημα. Δεν θέλουμε την οδηγία Bolkestein. Δεν θέλουμε μία Ευρώπη της οδηγίας Bolkestein.

Δεν θέλουμε μία Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί τις έννοιες της ισότητας ευκαιριών και της ελευθερίας των υπηρεσιών
για να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους ομίλους και να πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους σε
βάρος των εργαζομένων και των καταναλωτών. Δεν θέλουμε μία Ευρώπη όπου οι βασικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας
θα γίνονται παιχνίδι των καπιταλιστικών δυνάμεων της αγοράς. Η μανία των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να σταματήσει
και να αντιστραφεί. Πρέπει να συνεχιστεί η αντίσταση ενάντια σε αυτό το βάναυσο νεοφιλελεύθερο σχέδιο.

Σε αυτόν τον συμβιβασμό χρωστάμε το ότι γίνονται διαμαρτυρίες και γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι αυτό
το τέλος της ιστορίας. Ο αγώνας κατά της οδηγίας πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου τελικά …

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Philippe de Villiers (IND/DEM). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε θεατές του χορού
μεταμφιεσμένων της οδηγίας Bolkestein, που επέστρεψε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός ο συμβιβασμός,
αυτή η μεταμφίεση, αυτή η φενάκη είναι και ψέμα και σκάνδαλο.

Είναι ψέμα, διότι οδηγούμαστε να πιστέψουμε πως από την οδηγία Bolkestein αφαιρέθηκε η ουσία της, το
περιεχόμενό της. Τίποτε δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Η αρχή της χώρας προέλευσης είναι εκεί και είναι
βέβαιο πως είναι εκεί, μαζί με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που συνδέεται συγκεκριμένα με τους
αυτοαπασχολούμενους βιοτέχνες. Λείπει η αρχή της υπεροχής του εθνικού δικαίου έναντι του κοινοτικού και
ακούσαμε αρκετούς ομιλητές να μας εξηγούν επανειλημμένα ότι όλο αυτό το θέμα περιέρχεται στον έλεγχο, στην
επιδιαιτησία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη νομολογία του οποίου γνωρίζουμε ήδη άριστα.
Αυτό είναι σκανδαλώδες.

Guntars Krasts (UEN). – (LV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βλέποντας τις τελευταίες τροπολογίες που
κατέθεσαν από κοινού η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων
Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα, νομίζω ότι είναι κρίμα που η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν εγκρίθηκε πριν
από την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι η κοινή γνώμη στα παλαιά κράτη μέλη, στην
οποία έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα και οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες, θεωρεί επί του παρόντος ότι κάθε μέτρο
ελευθέρωσης των αγορών συνιστά απειλή, παρότι στην πραγματικότητα στόχος αυτών των μέτρων είναι η περαιτέρω
ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, θέλω καταρχάς να αποκρούσω την εσφαλμένη αντίληψη ότι η
ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών είναι ωφέλιμη μόνο για τις φθηνές αγορές, ήτοι για τα νέα κράτη μέλη. Ήδη
σήμερα σε τομείς υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες
παροχής συμβουλών, το ρεύμα αυτό είναι μεγαλύτερο από τα παλαιά προς τα νέα κράτη μέλη. Η κυκλοφορία των
υπηρεσιών στο πλαίσιο της ελευθέρωσης δεν κινείται και δεν μπορεί να κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση. Έτσι,
για παράδειγμα, το ποσοστό συμμετοχής των παλαιότερων κρατών μελών στη συνολική προστιθέμενη αξία του
κατασκευαστικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 95%, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις το
αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο: 98%. Για τον λόγο αυτόν, στις αγορές των νέων κρατών μελών θα
υπάρχει οπωσδήποτε μόνιμη θέση για τον τομέα υπηρεσιών των παλαιότερων κρατών μελών, με την υψηλή
προστιθέμενη αξία, τις ικανότητες και το κεφάλαιό τους. Η εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης στην παροχή
υπηρεσιών θα άνοιγε την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών των
κρατών μελών – τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διατήρηση της αρχής της χώρας προέλευσης θα διοχέτευε
μέρος της πίεσης από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας στον τομέα των επιχειρήσεων. Αυτό θα είχε ευεργετικό
αντίκτυπο ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύνολο της Ευρώπης. Τα άτομα που θα
απασχολούνταν εκτός της χώρας τους θα διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τη χώρα προέλευσής τους μέσω των
εθνικών τους επιχειρήσεων. Τα νέα κράτη μέλη ενδιαφέρονται για την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, και όχι για
την εξαγωγή του εργατικού τους δυναμικού. Ένα από τα επιχειρήματα κατά της αρχής της χώρας προέλευσης είναι
ο φόβος ότι θα τεθεί σε κίνδυνο το επίπεδο διαβίωσης των παλαιότερων κρατών μελών, όμως η κατάργηση της
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αρχής της χώρας προέλευσης ή ο σημαντικός περιορισμός της θα καθιστούσε αναποτελεσματική την οδηγία για
τις υπηρεσίες, οδηγώντας σε σίγουρη υποβάθμιση του εν λόγω επιπέδου διαβίωσης στο μέλλον.

Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το αρχικό κείμενο της οδηγίας Bolkenstein αντιπροσώπευε μια
ευκαιρία για την Ευρώπη των 25, αλλά και για την Ευρώπη των 15. Ελάχιστα μένουν τώρα από εκείνο το κείμενο.
Τα εθνικά συμφέροντα επικράτησαν έναντι των ευρωπαϊκών και η αρχή της αλληλεγγύης παραμερίστηκε από τον
εγωισμό ορισμένων χωρών. Δεν είναι μήπως η ανησυχία σχετικά με τις κοινωνικές συνθήκες μια απλή πρόφαση για
τη συγκάλυψη της πραγματικής ανησυχίας σχετικά με τις εθνικές αγορές; Έχει καμιά αξία ο συμβιβασμός στον
οποίο κατέληξαν η Δεξιά και η Αριστερά, και μπορούμε άραγε να τον εμπιστευτούμε;

Κατά την πρόσφατη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη Γαλλία, ήλθαν στην επιφάνεια σοβαρές αντιρρήσεις
σχετικά με την τελευταία διεύρυνση της Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Τα
νέα κράτη μέλη δεν αποτελούν απειλή για την Ένωση.

Στην αρχική της μορφή, η οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν μια ευκαιρία διόρθωσης της ανισορροπίας που προκάλεσαν
οι άδικοι ενταξιακοί όροι που επιβλήθηκαν στα νέα κράτη μέλη. Οι πολίτες τους δεν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν
σε άλλες χώρες της Ένωσης και οι γεωργικές ενισχύσεις είναι πολύ μειωμένες. Συγχρόνως, ξένα πολυκαταστήματα
και άλλες επιχειρήσεις, κυρίως γαλλικών συμφερόντων, προσπορίζονται πρωτοφανή κέρδη στην Πολωνία.
Απασχολούν προσωπικό με το ένα πέμπτο της συνήθους αμοιβής, έως τις 10 το βράδυ, τις Κυριακές, καταβάλλοντας
ελάχιστους φόρους στα ταμεία της πολωνικής κυβέρνησης.

Ο κ. Schulz, επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν χρειάζεται να χάνει τον ύπνο
του ανησυχώντας για τη δική μας κατάσταση. Οι χώρες μας γνωρίζουν καλύτερα τα συμφέροντά τους. Αυτό το
φιλόδοξο πρόγραμμα φαίνεται ότι είναι πλέον νεκρό, παρότι ήταν σύμφωνο με τους στόχους της στρατηγικής της
Λισαβόνας. Είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε τη μετάβαση σε μια καλύτερη Ευρώπη μέσω υπερταχείας ή ποδηλάτου,
και εμείς επιλέξαμε το ποδήλατο.

Σήμερα είναι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις αγάπης μεταξύ των κρατών μελών
της παλαιάς και της νέας Ένωσης.

Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, από την πρώτη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας
αυτή η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες, οι φλαμανδοί Χριστιανοδημοκράτες βρεθήκαμε μεταξύ εκείνων που
την θεώρησαν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Το πεδίο εφαρμογής της ήταν υπερβολικά ευρύ για τις προτιμήσεις μας,
ο προσανατολισμός στην απορρύθμιση εξαιρετικά έντονος, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη δεν γινόταν
επαρκώς σεβαστή και η πρόταση ήταν αόριστη σε πάρα πολλά σημεία της. Όλα αυτά οδήγησαν σε γενίκευση του
φόβου όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εν λόγω οδηγία, και ο φόβος αυτός έγινε αντικείμενο
χρήσης και κατάχρησης και εξελίχθηκε σταδιακά σε χαρακτηριστικό σύμβολο του χάσματος με τους πολίτες.

Συγχρόνως, γνωρίζαμε εξαρχής ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών αποτελεί αναγκαιότητα και
μπορεί να βελτιώσει πραγματικά το επίπεδο ευημερίας μας. Εάν σε αυτό το Κοινοβούλιο επιθυμούμε να αναλάβουμε
μέρος της ευθύνης για τη στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης, το κατ’ εξοχήν μέσο που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε είναι μια κατάλληλη οδηγία για τις υπηρεσίες. Η δυνατότητα δημιουργίας 600 000 θέσεων
εργασίας δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοήσουμε έτσι απλά.

Γι’ αυτό δεν ψηφίσαμε ποτέ υπέρ της απόρριψης, αλλά ταχθήκαμε εξαρχής υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας και,
μέχρι στιγμής, έχουμε επιτύχει τον στόχο μας. Οποιοσδήποτε έχει διαβάσει τα κείμενα τοποθετώντας τα στις σωστές
τους διαστάσεις μπορεί να το επιβεβαιώσει.

Με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, εμείς οι βουλευτές του
ΕΚ δώσαμε τον τόνο της συζήτησης. Αποδείξαμε ότι η πρόταση μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι εφικτός
ο στόχος της εξάλειψης της γραφειοκρατίας και των ανεύθυνων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία, χωρίς να
επηρεάζεται η κοινωνική προστασία.

Είμαι πολύ υπερήφανη για το αποτέλεσμα που πέτυχε η Ομάδα μας, υπό την καθοδήγηση του κ. Harbour, στην εν
λόγω επιτροπή. Με τη βοήθεια της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών και των Φιλελευθέρων, μπορέσαμε
να επιτύχουμε την έγκριση πολλών από τις τροπολογίες μας. Αυτό αποτέλεσε αναμφίβολα τη βάση για τις περαιτέρω
προσπάθειες πειθούς και επίλυσης εκκρεμοτήτων στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους, περιλαμβανομένων των συναδέλφων της Ομάδας των
Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς όλοι συμβάλαμε στο μέτρο των
δυνατοτήτων μας στη διαμόρφωση της αξιόλογης δέσμης προτάσεων που συζητούμε σήμερα.
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Δεν πρέπει τώρα να κολλήσουμε στις λεπτομέρειες. Είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε διαφορετικές απόψεις για
επιμέρους θέματα. Άλλωστε, τα διάφορα κόμματα και κράτη μέλη έχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Αντί να
κοιτάζουμε αριστερά ή δεξιά, πρέπει να δούμε το σύνολο των προτάσεων που εξετάζουμε και το οποίο θα συμβάλει
σημαντικά στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για ενίσχυση της ανάπτυξης και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Μια συντριπτική πλειοψηφία στην ψηφοφορία της Πέμπτης θα μας επιτρέψει επίσης να γεφυρώσουμε ένα τριπλό
χάσμα: το χάσμα μεταξύ των θεσμικών οργάνων και του κοινού, το χάσμα που έχει προκύψει μεταξύ των παλαιών
και των νέων κρατών μελών –πρέπει να έχουμε τη γενναιότητα να το παραδεχτούμε– καθώς και το χάσμα μεταξύ
της θεωρίας της Συνθήκης και των πραγματικών φραγμών που έχουν εμποδίσει για πολύ μεγάλο διάστημα την
ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις τις οποίες ανακοίνωσε η Επιτροπή, και ευελπιστώ ότι θα επιτύχουμε τον
στόχο μας την Πέμπτη.

Richard Falbr (PSE). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συζήτηση επιβεβαιώνει απλώς την ένταση
των παθών που προκάλεσε το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες. Τόσο οι πολέμιοι όσο και οι υποστηρικτές
προβάλλουν επιχειρήματα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μάλλον ύποπτα. Έχει ήδη επισημανθεί
επανειλημμένα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, η οποία είναι μία από τις τέσσερις βασικές αρχές στις οποίες
στηρίζεται η κοινή εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Η κατάσταση αυτή
επικρατεί για μεγάλο διάστημα και είναι τυχαίο το γεγονός ότι προσπαθούμε να την αλλάξουμε λίγο μετά από μια
σημαντική διεύρυνση της ΕΕ, η οποία αποτελεί από μόνη της έναν από τους λόγους της συναισθηματικά φορτισμένης
αντίδρασης.

Αν εγκριθούν οι συμφωνηθείσες αλλαγές, οι συνδικαλιστές που διαδηλώνουν μπροστά στο κτίριο του ΕΚ μπορούν
να είναι ήσυχοι. Οι φόβοι τους για εξαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού για την παροχή υπηρεσιών δεν θα
επιβεβαιωθούν. Ως πρώην συνδικαλιστής, χαιρετίζω το γεγονός ότι μεταξύ των διαδηλωτών υπάρχουν και
συνδικαλιστές από τα νέα κράτη μέλη. Πολλοί διερωτώνται γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η απάντηση είναι ότι
αισθάνονται αλληλεγγύη για τους συνδικαλιστές των παλαιών κρατών μελών, ενώ γνωρίζουν ότι η διεύρυνση της
ΕΕ θα συνεχιστεί. Κάτι που μπορεί να φαίνεται περιττό σήμερα ίσως να μοιάζει πολύ διαφορετικό μετά από ένα έτος.
Το ζήτημα είναι κατά πόσον η οδηγία την οποία εξετάζει το Σώμα θα είναι καλή ή κακή. Πιο σημαντικό είναι το
κατά πόσον θα θεωρηθεί ότι η οδηγία έχει καταστεί τόσο ακατανόητη, ενόψει του πλήθους των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί, ώστε να είναι προτιμότερη η απόρριψή της. Εάν εγκρίνουμε την οδηγία με τις συμφωνηθείσες
τροπολογίες, οι δικηγόροι στο σύνολο των χωρών μας θα έχουν πολλή δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, όπως και σε
πολλές άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αδυνατούν να καταρτίσουν οδηγίες σαφείς
και συνεκτικές, έτσι ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής και τήρησής τους. Δεν με εκπλήσσει το
γεγονός ότι η επιχειρηματική κοινότητα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την τύχη αυτής της οδηγίας. Οι επιχειρήσεις
στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι απαλλαγμένες από τις ανταγωνιστικές
πιέσεις που παρατηρούμε στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Κατά τη γνώμη μου, η προβληματική διάταξη η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαιτούν την εκπλήρωση επιπλέον
όρων όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές ή την προστασία του καταναλωτή πρέπει να αφαιρεθεί από την οδηγία.
Δεν επιθυμώ να στρεβλωθεί η προστασία των καταναλωτών μετατρεπόμενη σε προστατευτισμό. Επί του παρόντος
διατυπώνονται πολλές απόψεις σχετικά με την κοινή διαπίστωση της δυσπιστίας των παλαιών κρατών μελών έναντι
των νέων. Ας κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εξάλειψης ενός από τα στοιχεία αυτής της αντιδικίας
εγκρίνοντας την οδηγία, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί η συμβιβαστική θέση στην οποία θα έχουμε καταλήξει.

Πρόεδρος. Κύριε de Villiers, θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε ένα πρόβλημα με την κατανομή του χρόνου. Ενώ
έπρεπε να έχετε ενάμισι λεπτό, σας διατέθηκε μόνον ένα. Αυτό ήταν λάθος και δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε
πώς προέκυψε. Εντούτοις, όταν δίνω τον λόγο σε κάποιον, πάντα δηλώνω τον χρόνο που του παραχωρείται. Θα
παρακαλούσα, στο μέλλον, όταν υπάρχει διαφορά, να μου το επισημαίνετε αμέσως. Θα σας παραχωρήσω τώρα ένα
λεπτό ομιλίας, εφόσον είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς με ειρμό στα εναπομείναντα 30 δευτερόλεπτα.

Philippe de Villiers (IND/DEM). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, προφανώς θεωρώ πολύ λυπηρό που, όπως τα έφερε η
μοίρα, αυτό το σφάλμα παρεισέφρησε όταν μιλούσε ένας από τους κύριους υπέρμαχους της εκστρατείας του «όχι»
στο γαλλικό δημοψήφισμα. Συνεπώς, μου αφαιρέσατε τον λόγο· μπορείτε να διαμαρτύρεστε.

Ο γαλλικός λαός ψήφισε «όχι» στις 29 Μαΐου 2005· είπε «όχι» στην οδηγία Bolkestein. Θεωρώ επίσης λυπηρό που
μου αφαιρείται ο λόγος, καθώς ο χρόνος ομιλίας μου περικόπτεται κατά ένα τρίτο, τη στιγμή ακριβώς που λέω ότι
η οδηγία Bolkestein απορρίφθηκε χωρίς περιστροφές με καθολική ψηφοφορία, με μια μεγαλοπρεπή κλωτσιά, και
τώρα επανέρχεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον γαλλικό λαό που απόψε θα δει τις εικόνες στις
τηλεοπτικές οθόνες σε ολόκληρη τη χώρα, αυτό πολύ απλά συνιστά πρόκληση. Είναι πρόκληση, επειδή ο γαλλικός
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λαός άκουσε τον κ. Σιράκ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να λέει τον Μάιο: «η οδηγία Bolkestein αποτελεί
παρελθόν». Δεν αποτέλεσε παρελθόν – αυτό συνιστά πρόκληση!

Bernard Lehideux (ALDE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ως μέλη της Ομάδας της
Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, οι εκπρόσωποι της Ένωσης για τη Γαλλική
Δημοκρατία είναι προφανώς διαπρύσιοι υποστηρικτές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Είναι πραγματικά
αναγκαίο να σταματήσουν τα κράτη μέλη τις πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης και προστατευτισμού και, συνεπώς,
είμαστε υπέρ μιας οδηγίας για τις υπηρεσίες που θα εκπονηθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μέσω της
νομολογίας του Δικαστηρίου.

Ζητούμε, όμως, να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ αφενός αυτής της ελευθερίας, που προάγει την οικονομική
ανάπτυξη της Ευρώπης και αφετέρου της τήρησης του εργατικού δικαίου, της προστασίας του περιβάλλοντος και
της προστασίας του καταναλωτή.

Είναι γεγονός ότι θα προτιμούσαμε να υπάρξει πραγματική εναρμόνιση αντί του αδέξιου και ανόητου κειμένου που
μας υποβλήθηκε. Όλοι μας εδώ στο Σώμα οφείλαμε να γνωρίζουμε ότι αυτό το σχέδιο θα απορριπτόταν με
συντριπτική πλειοψηφία και δικαιολογημένα από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στο στάδιο που ήδη έχουμε φθάσει
στο συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει αυτό το πρόσθετο πλήγμα στον τρόπο με τον οποίο
γίνεται αντιληπτή η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πρέπει να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι η έλλειψη πολιτικής κρίσης εκ μέρους της Επιτροπής ισοφαρίζεται μόνο από
εκείνη της γαλλικής κυβέρνησης, που απρόσμενα εμφανίστηκε να συμμετέχει σε αυτόν τον χορό σφαλμάτων.
Μπαίνοντας στην ουσία του πράγματος, όμως, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για την πρόοδο που
σημειώθηκε κατά τις συζητήσεις μας εδώ στο Σώμα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία του εργατικού δικαίου απαλείφοντας
τα άρθρα 24 και 25. Μπορούμε να απαλείψουμε την αρχή της χώρας προέλευσης θεσπίζοντας τον συμβιβασμό
που περιέχεται στο άρθρο 16, που έγινε η «συμβιβαστική» τροπολογία αριθ. 293. Επιπλέον, αυτή η οδηγία στρώνει
τον δρόμο για την εναρμόνιση στην οποία όλοι προσβλέπουμε και την οποία επιθυμούμε διακαώς.

Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την εξαίρεση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών γενικού
οικονομικού ενδιαφέροντος από αυτή την οδηγία αν υπερψηφιστούν οι τροπολογίες μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, υποστηρίξαμε τις εισηγήτριες, την κ. Gebhardt και την κ. Van Lancker, τις οποίες και
ευχαριστώ για την ικανότητά τους να ακούνε τους άλλους και για το ανοιχτό τους πνεύμα. Αν, όπως ελπίζουμε, το
Κοινοβούλιο θέλει πραγματικά να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, τότε θα μπορέσουμε στην τελική ψηφοφορία
να υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο, διότι θα έχει τροποποιηθεί διεξοδικά.

Jean Lambert (Verts/ALE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ενώσω κι εγώ τη φωνή μου με όσους ευχαρίστησαν
την κ. Gebhardt και την κ. Van Lancker για το σημαντικό έργο τους σε αυτό το θέμα. Ακούγοντας τη συζήτηση
απόψε, έχω την αίσθηση ότι η ψηφοφορία έχει ήδη διεξαχθεί, επειδή οι άνθρωποι μιλούν με τόση βεβαιότητα για
το τι είναι εντός και τι εκτός. Τίποτα δεν είναι εκτός, έως ότου ψηφίσουμε την Πέμπτη το πρωί.

Είναι ασφαλώς σαφές ότι η εν λόγω οδηγία χρειαζόταν αναδιατύπωση. Είναι κρίμα που το κάνει το Κοινοβούλιο·
ζητήσαμε από την Επιτροπή να την αποσύρει από το τραπέζι των συζητήσεων και να την αναδιατυπώσει, αλλά δεν
θα το έκανε. Όπως είπαν και άλλοι, πολλοί από εμάς θεωρούν ότι η στάση της Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησης για την οδηγία ήταν άκρως προβληματική. Δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε σαφήνεια· δεν μπορέσαμε να
επιτύχουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα· και υπήρξε έλλειψη δημόσιας αντίδρασης στις υποβληθείσες
τροπολογίες, αν μη τι άλλο στις συνεδριάσεις της επιτροπής μας, καθώς επίσης και έλλειψη αποτελεσματικής
αξιολόγησης κοινωνικού αντίκτυπου, η οποία ενδεχομένως καθησύχασε κατά κάποιον τρόπο τους φόβους της
κοινής γνώμης σχετικά με το τι περιέχεται σε αυτήν.

Αληθεύει ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα ασυμφωνίας, αλλά είναι ασφαλώς εξαιρετικά σημαντικά. Εάν εξετάζουμε
το διεθνές πλαίσιο, για ορισμένους από εμάς αυτό αφορά την GATS, όπου ακούσαμε συγκεκριμένα πράγματα για
το τι είναι πράγματι, θεωρητικά, προς συζήτηση και εν συνεχεία ακούμε για παρασκηνιακές διαπραγματευτικές
θέσεις οι οποίες οδηγούν σε κάτι άλλο.

Πολλοί από εμάς έχουν μεγάλα προβλήματα με τη συνολική θεωρία περί χώρας προέλευσης –δεν θεωρώ ότι πρόκειται
περί αρχής– και το πώς αυτή, επί παραδείγματι, μπορεί να συνταιριάξει με τη δυνατότητα των κρατών μελών να
επιδιώκουν υψηλότερα πρότυπα, το οποίο επίσης επιτρέπεται. Επίσης, πολλά από τα ερωτήματά μας σχετικά με το
τι ρόλο θα διαδραματίσει σε αυτό το υπερισχύον δημόσιο συμφέρον δεν έχουν ακόμα απαντηθεί.

Θα συμφωνήσω ότι η υγεία πρέπει να αφαιρεθεί από αυτήν την οδηγία· δεν θα έπρεπε να περιέχεται σε αυτήν ήδη
εξαρχής, και πολλοί από εμάς ζητούν να υποβληθεί σύντομα πρόταση από την Επιτροπή για θέματα κινητικότητας
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των ασθενών και όχι κινητικότητας των υπηρεσιών, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να
συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία εξ αρχής.

(Χειροκροτήματα)

Roberto Musacchio (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια μεγαλειώδης διαδήλωση σήμερα
στο Στρασβούργο εξέφρασε με δυναμικό και σαφή τρόπο την ανάγκη για μια άλλη Ευρώπη. Αυτή η βούληση για
μια άλλη Ευρώπη είναι ακριβώς το αντίθετο της οδηγίας Bolkestein και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ούτε από έναν
συμβιβασμό ο οποίος δεν κατανοεί κατ’ ουδένα τρόπο αυτήν την ανάγκη. Πράγματι, θεσπίζεται ένα κυρίαρχο
δικαίωμα αποκόμισης κέρδους με τις εμπορευματοποιημένες υπηρεσίες, καθιστώντας θεμελιώδη νόμο τις αρχές
του εμπορίου και της GATS, αντί των δικαιωμάτων και των βέλτιστων πρακτικών.

Ποιος αποφασίζει τι είναι αναγκαίο, αναλογικό και δεν εισάγει διακρίσεις; Η οδηγία αυτή θα δημιουργήσει τελικά
έναν μεγάλο αριθμό δικαστικών αντιπαραθέσεων. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι στον συμβιβασμό
δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι δημόσιες και κοινωφελείς υπηρεσίες, ενώ προξενεί έκπληξη
το γεγονός ότι έχουν εξαιρεθεί τα χρηματιστηριακά και ασφαλιστικά επαγγέλματα και υπηρεσίες, δηλαδή οι ισχυρές
εξουσίες. Οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες αφήνονται στο έλεος του ντάμπινγκ και είναι εύκολο να αντιληφθούμε τι
πρόκειται να συμβεί. Εμείς θέλουμε το νέο, και αντ’ αυτού μας προτείνουν το παλαιό. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο θα καταψηφίσουμε αυτήν την οδηγία και αυτόν τον κακό συμβιβασμό.

Mario Borghezio (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήμασταν και παραμένουμε αντίθετοι
στην οδηγία, έστω και στην τροποποιημένη της μορφή. Πράγματι, οι τροποποιήσεις που επήλθαν δεν αναιρούν
τελείως τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η οδηγία από άποψη κοινωνικού ντάμπινγκ και, προπαντός,
εξασθένησης του ρόλου και των εξουσιών των περιφερειακών φορέων.

Επίσης, η πρόταση γενικευμένης κατάργησης των εμποδίων στην είσοδο ξένων παρόχων υπηρεσιών απειλεί με
μείωση του ποιοτικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, για παράδειγμα όσον αφορά τη
διασφάλιση της προμήθειας βιολογικών τροφίμων στα σχολικά εστιατόρια και την έκδοση αδειών για συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης μια σειρά κανονισμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη και οι τοπικοί φορείς για την προστασία
των καταναλωτών και των χρηστών και οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν οριστικά.

Επίσης, ο συμβιβασμός αυτός ανοίγει διάπλατα τις πόρτες σε μια τεράστια αντιδικία και δεν επιτρέπει την κατάργηση
της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση της αγοράς των υπηρεσιών. Αρκεί να αναλογισθούμε όλες τις διαφορές
για τις οποίες θα κληθεί να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και συνεπώς η ευρωπαϊκή νομολογία, η οποία
αποτελεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό υπερδίκαιο που θα καταπατήσει το δικαίωμα των κρατών και των τοπικών και
περιφερειακών αρχών. Για τον λόγο αυτόν λέμε ένα αποφασιστικό όχι σε αυτήν την προσπάθεια να επιβληθεί έστω
και σιωπηρά αυτή η αρχή, για την οποία λέγεται πως αποδυναμώθηκε στην οδηγία…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λυπούμαι που το λέω, αλλά με αυτήν την
οδηγία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατρέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ένα τέρας. Δυστυχώς, ο στόχος
κατάργησης των μισητών γραφειοκρατικών φραγμών που εμποδίζουν στην πράξη την ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηρεσιών απέτυχε στην ουσία. Αυτό που απομένει από την οδηγία είναι ένα συνονθύλευμα, αποτέλεσμα της
λογικής του συμβιβασμού με κάθε κόστος, στο οποίο συγκεντρώνονται πράγματα που δεν μπορούν να σταθούν
μαζί, όπως η ανεξέλεγκτη ελευθέρωση και η προστασία των συντεχνιακών προνομίων ορισμένων κατηγοριών και
τομέων.

Πράγματι, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας εξακολουθούν να εξαιρούνται
οι ισχυροί τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες και οι
νομικές υπηρεσίες, όλοι δηλαδή οι τομείς που ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να παραμείνουν εκτός της οδηγίας, ενώ
αυτή θα εφαρμόζεται σε όλους τους αδύναμους τομείς που έχουν ανάγκη από περισσότερη κοινωνική προστασία
και δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες εκπροσώπησης και άσκησης πιέσεων.

Θα ήθελα, ωστόσο, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Διαπιστώνω ότι ορθώς αφαιρέθηκε η αρχή της χώρας προέλευσης
και ελπίζουμε ότι θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συνεισφορά μας σε δύο σημεία του κειμένου: κατά πρώτο λόγο, την υποχρέωση που
επιβάλλεται στην Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής
της οδηγίας, προκειμένου να ελέγχεται η σωστή εφαρμογή της και να διαπιστώνεται εάν η οδηγία παραβιάζει τους
κανόνες προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών και, κατά δεύτερο λόγο, το αίτημα
σύστασης σε κάθε κράτος μέλος ενός εθνικού παρατηρητηρίου που θα εκπονεί ετήσια έκθεση και θα ελέγχει την
εφαρμογή της οδηγίας, προκειμένου να μην παραβιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να μην δημιουργεί
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συνθήκες κοινωνικού ντάμπινγκ. Το παρατηρητήριο πρέπει να ελέγχει ώστε να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες
προστασίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Εν κατακλείδι, ζητώ το
παρατηρητήριο να ελέγχει...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

James Hugh Allister (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, στην τεταμένη κατάσταση μεταξύ της απολύτως ελεύθερης
πρόσβασης στην αγορά και της διατήρησης της εγχώριας εθνικής απασχόλησης, χωρίς διάθεση απολογίας, βλέπω
ως προτεραιότητα την προστασία των εγχώριων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η αρχή της χώρας προέλευσης, ιδίως
στην αρχική της μορφή στην προταθείσα οδηγία, συνιστά για μένα μία γέφυρα καθ’ υπερβολήν: θα είναι επιζήμιο
για την εγχώρια απασχόληση να επιτραπεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών να λειτουργούν στη χώρα υποδοχής της
επιλογής τους χωρίς να υπόκεινται, σε αντίθεση με τους εγχώριους φορείς, σε εξίσου δαπανηρούς περιορισμούς
εργατικής, καταναλωτικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, χαμένοι θα είναι οι εγχώριοι εργοδότες,
οι εργαζόμενοι και, τέλος οι εγχώριοι καταναλωτές. Ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να είναι απλώς ελεύθερος: πρέπει
να είναι επίσης θεμιτός, και μου φαίνεται ότι η ηθική τάξη παραγκωνίζεται.

Η δεύτερη αντίρρησή μου σε αυτήν την οδηγία είναι το πεδίο εφαρμογής της. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να
εφαρμόζεται σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Κάθε κράτος έχει καθήκον να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες και το καθήκον
αυτό δεν πρέπει να αποφεύγεται, ούτε να ελαττώνεται η ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών, επιτρέποντας την παροχή
τους από τη φθηνότερη αναρμόδια πηγή. Άλλο είναι οι εμπορικές υπηρεσίες και άλλο οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες,
όπως η κοινωνική στέγαση και οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας και δεν πρέπει να αποτελούν παίγνιο των φορέων
που έχουν ως γνώμονα το κέρδος. Συνεπώς, αυτή είναι μία οδηγία την οποία δεν μπορώ να υποστηρίξω, και δεν θα
υποστηρίξω.

Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, για αρκετόν καιρό τα πράγματα φαινόταν καλά για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Σήμερα, εκπροσωπείται
εδώ και το Συμβούλιο από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Εργασίας μίας χώρας στην οποία λειτουργεί η
σχέση των κοινωνικών εταίρων και η κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι ζωντανή πραγματικότητα. Η ενότητα
των κοινωνικών εταίρων, η κοινωνική οικονομία της αγοράς και το συμβατό της οικονομικής ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας με την κοινωνική ασφάλεια είναι και οι αρχές που ώθησαν τις τελευταίες εβδομάδες τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συμφωνία και σε ανασύνταξη της οδηγίας Bolkestein.

Ωστόσο, τις περασμένες εβδομάδες και μήνες ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά εσφαλμένα πράγματα για την
οδηγία για τις υπηρεσίες. Έγινε συνειδητή ανακίνηση των φόβων των πολιτών και καλλιεργήθηκαν προκαταλήψεις.
Μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν να διαδηλώνουν αντί να ενημερώνουν, να παίρνουν τους δρόμους
αντί να διαπραγματεύονται και να δημιουργούν πόλωση αντί να αναζητούν καλές πολιτικές λύσεις.

Εμείς ακολουθήσαμε έναν διαφορετικό δρόμο στο Σώμα, αλλά κι εδώ κάποιοι παραπληροφορούν χωρίς να διαβάζουν.
Πρέπει να πω στην κ. Wagenknecht ότι αυτή η οδηγία δεν αφορά ούτε την ελευθέρωση ούτε την ιδιωτικοποίηση.
Επίσης, πρέπει να υπενθυμίσω στους συναδέλφους της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πως
η πρώτη πρόταση του άρθρου 16 λέει: «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση και προσφορά
υπηρεσιών».

Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να προσφέρει απαλλαγή από τη γραφειοκρατία και νομική ασφάλεια, δημιουργεί
οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση διατηρώντας την κοινωνική ασφάλεια. Βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ρυθμίζει πώς θα ασκηθεί αυτή η ελευθερία.

Ξαναγράψαμε την πρόταση της Επιτροπής και το ψήφισμα για την εσωτερική αγορά και κατά τις διαπραγματεύσεις
μεταξύ των Ομάδων δημιουργήσαμε ένα επισκεπτήριο για το ευρωπαϊκό πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς. Δεν φέρνουμε σε αντιπαράθεση τους μεν με τους δε. Εμείς ακούσαμε τους ανθρώπους και συμπεριλάβαμε
στο κοινοβουλευτικό μας έργο τις ανησυχίες και τους φόβους τους.

Η Ευρώπη χρειάζεται αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία θα εξασφαλίσει περισσότερη ανάπτυξη και
απασχόληση στην Ευρώπη και είναι καλή για τους εργαζομένους, τους επιχειρηματίες και την Ευρώπη. Δεν υπάρχει
απολύτως κανένας λόγος να καταψηφίσει κανείς αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες με την μορφή που της δώσαμε
και σήμερα δεν υπάρχει επίσης κανένας λόγος πια για διαδηλώσεις κατά της οδηγίας αυτής με τη μορφή που θα
την εγκρίνουμε.

Αυτό το κατάλαβαν και οι διαδηλωτές, γιατί στο Στρασβούργο έφθασαν 35 000, αλλά λιγότεροι από 1 000
βρέθηκαν μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου. Γνωρίζουν κι αυτοί ότι εργαζόμαστε γι’ αυτούς.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)
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Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί κανονίσατε
να μιλήσουν τρεις Αυστριακοί λίγο πριν από το διάλειμμα. Τα συγχαρητήριά μου στην Προεδρία, τουλάχιστον έτσι
το βλέπω εγώ.

Κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος McCreevy, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο κ. Bartenstein έχουν πραγματικά δίκιο
όταν λένε ότι η ψηφοφορία της Πέμπτης είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τόσο την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών
και της εσωτερικής αγοράς γενικά όσο και το θέμα της διεύρυνσης. Αυτή η σύμπτωση γέννησε, φυσικά, πολλούς
φόβους μήπως τώρα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό ή κοινωνική υπονόμευση. Πραγματικά επικρίναμε
την υφιστάμενη μορφή της οδηγίας γι’ αυτά τα πράγματα. Πιστεύω όμως –κι αυτό θα πρέπει να πείσει τον καθένα–
ότι δηλώσαμε πως η εσωτερική αγορά είναι ένα από τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να την
υλοποιήσουμε σταδιακά. Επίσης, δηλώσαμε ότι πιστεύουμε στη διεύρυνση, πράγμα που σημαίνει ότι θα δώσουμε
και στους γείτονές μας που προσχώρησαν στην ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν την εσωτερική αγορά
χωρίς διακρίσεις. Το ζητούμενο είναι να το πραγματοποιήσουμε αυτό με αυτήν την οδηγία λαμβάνοντας υπόψη
τους κοινωνικούς παράγοντες.

Κατάγομαι από μία χώρα που αποτελεί κομβικό σημείο με τις χώρες της διεύρυνσης. Πολλά από αυτά που
ενδεχομένως δεν έχουν ακόμα συμβεί επίσημα, έχουν ήδη υλοποιηθεί στην πράξη. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα
και όταν χρησιμοποιώ την έκφραση «κοινωνικό ντάμπινγκ», ξέρω ότι υπάρχουν και στη δική μου Ομάδα συνάδελφοι
που λένε ότι αυτό είναι διάκριση. Όμως δεν μιλάω για τους εργαζομένους, αλλά για έναν μικρό αριθμό επιχειρηματιών
που χρησιμοποιούν φθηνό εργατικό δυναμικό για κοινωνικό ντάμπινγκ. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφύγουμε να
δημιουργεί μία μικρή ομάδα μια κακή εικόνα για τη διαδικασία της διεύρυνσης ή για την εσωτερική αγορά, γιατί η
εσωτερική αγορά και η διεύρυνση είναι βασικά θετικά πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ασφαλώς πιστεύω ότι
σημειώσαμε μία πρόοδο.

Σήμερα οι δημοσιογράφοι μας ρωτούν αν αυτή η οδηγία θα φέρει κάποιο όφελος. Ειδικά το άρθρο 16 είναι σημαντικό
με τη σημερινή μορφή του και λέει καθαρά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Συμφωνώ με την Επιτροπή ότι πρέπει
να απαλειφθούν τα πράγματα που συνιστούν διάκριση και να καταργηθούν οι κανόνες που δεν είναι κατάλληλοι ή
απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων. Από την άλλη, είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί πως δεν πρόκειται για
μία συμβολή στο κοινωνικό ντάμπινγκ ή την υπονόμευση προόδων που έχουν σημειωθεί, γιατί κανένας δεν θα το
καταλάβαινε αν χρησιμοποιούσαμε τη διεύρυνση ή την εσωτερική αγορά για να εμποδίσουμε ή να καταργήσουμε
προόδους που έχουν επιτευχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σωστό και σημαντικό να μπορέσουμε αύριο να εφαρμόσουμε
τον συμβιβασμό που επιτύχαμε και εδώ οι διαδηλωτές βοήθησαν να επικεντρωθεί η προσοχή σε αυτό, γιατί δεν
ήταν κατά της οδηγίας αλλά υπέρ μίας καλύτερης.

Αν η Προεδρία και η Επιτροπή βοηθήσουν στη δημιουργία μίας καλύτερης οδηγίας, μπορούμε να είμαστε πραγματικά
ευχαριστημένοι.

(Χειροκροτήματα)

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ μαζί σας
και με τον κ. McCreevy ότι τώρα έχουμε μπροστά μας μία καλύτερη οδηγία που ελπίζω ότι θα υποστηριχτεί από
μια μεγάλη πλειοψηφία κατά την πρώτη ανάγνωση. Αυτό που λέω δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του ότι παρακολούθησα
τη συζήτηση αυτή, αλλά επίσης αποτέλεσμα της εργασίας των τελευταίων εβδομάδων και μηνών.

Χαίρομαι διότι από σύμπτωση ή χάρη στη σύνεση της κ. Προέδρου μιλάω μετά από δύο συμπατριώτες μου, τον κ.
Karas και τον κ. Swoboda, όχι μόνο γιατί είμαστε από την ίδια χώρα, αλλά επειδή συνέβαλαν και οι δύο σημαντικά
στην επίτευξη αυτού του συμβιβασμού κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαρίστησα ήδη την κ. Gebhardt και θα
ήθελα να τους ευχαριστήσω και τους δύο, όπως, φυσικά, και τον κ. Harbour, καθώς και πολλούς άλλους. Είμαι
βέβαιος, κύριε Harbour, ότι αυτή η οδηγία θα συνεχίσει να είναι μια καλή οδηγία και θα ανοίξει τον δρόμο για
μεγαλύτερη ελευθερία παροχής υπηρεσιών.

Αυτός ο φάκελος ήταν και είναι από τους πιο αμφισβητούμενους –ίσως ο πιο αμφισβητούμενος από όσους έχει
εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– και ασφαλώς ένας από τους πιο μεγάλους, αν κρίνω από τον αριθμό των
τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε κάνει εξαίρετη εργασία και για το REACH –που
είναι παρομοίων διαστάσεων– και είχε ανοίξει πραγματικά τον δρόμο για μια λογική οδηγία για τα χημικά, και
μπορεί να είναι περήφανο γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε μεθαύριο μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο για
λόγους αρχής αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει π.χ. μία επιστολή έξι κρατών μελών προς την Επιτροπή,
ότι και στην Επιτροπή υπάρχουν ακόμα ανοιχτά ζητήματα και ότι, φυσικά, μία μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο
θα δώσει το μήνυμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι πρέπει να ακολουθήσουν την άποψη του Κοινοβουλίου.

Από τη δική μου σκοπιά και από τη σκοπιά της Προεδρίας, το κείμενο αυτού του συμβιβασμού εκπληρώνει μία
υψηλή αξίωση, συγκεκριμένα αφενός να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών
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και την ελεύθερη παροχή τους και αφετέρου να πει ένα ξεκάθαρο «όχι» σε κάθε κίνδυνο κοινωνικού ντάμπινγκ ή
ντάμπινγκ στις αποδοχές. Προσωπικά, είμαι της γνώμης ότι η κοινωνική ασφάλεια στην Ευρώπη δεν είναι κάτι που
εμποδίζει τον ανταγωνισμό και την ισχύ της Ευρώπης αλλά αντίθετα, αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει η Ευρώπη
ακόμα πιο ανταγωνιστική.

Η οδηγία αυτή έχει και μεγάλη συμβολική σημασία. Η κ. Thyssen είπε βέβαια ότι αυτή η οδηγία ήταν τις τελευταίες
εβδομάδες και μήνες ένα σύμβολο του χάσματος ανάμεσα στην Ευρώπη και τα θεσμικά της όργανα αφενός και
στους πολίτες αφετέρου –πράγμα που είναι λυπηρό, αλλά δυστυχώς αυτή ήταν η πραγματικότητα– είναι όμως και
ένα σύμβολο της ερώτησης αν αυτή η Ευρώπη είναι σε θέση να μας οδηγήσει προς περισσότερη αύξηση και
απασχόληση. Από την πλευρά της πολιτικής δεν έχουμε τόσες δυνατότητες να φροντίσουμε γι’ αυτά τα δύο και η
οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μια τέτοια δυνατότητα.

Από αυτή τη σκοπιά, είναι από πολλές απόψεις ένα σημαντικό σύμβολο και είμαστε σε καλό δρόμο. Τους τελευταίους
μήνες είχα την εντύπωση ότι όλοι οι παράγοντες, και οι κοινωνικοί εταίροι, θέλουν να επιτύχει η οδηγία για τις
υπηρεσίες γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο γενικός γραμματέας των ευρωπαϊκών
συνδικαλιστικών οργανώσεων είπε πως πρόκειται για έναν καλό συμβιβασμό που πρέπει να εγκρίνουμε, ενώ πολλοί
είπαν επίσης ότι θα διαδήλωναν σήμερα υπέρ μιας καλύτερης οδηγίας. Αν θέλουμε να δώσουμε ζωή στη στρατηγική
της Λισαβόνας και να δώσουμε στους ανθρώπους το μήνυμα ότι εργαζόμαστε για την ανάπτυξη και την απασχόληση,
τότε χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Η Προεδρία μας θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά τις επόμενες εβδομάδες. Θα σημειώσουμε τις απόψεις και τη
θέση του Κοινοβουλίου, θα τις θέσουμε προς συζήτηση στις 9 Μαρτίου σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων, στις 13
Μαρτίου στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού και στις 23 και 24 Μαρτίου θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Μόλις ο κ. McCreevy και η Επιτροπή μάς υποβάλουν μετά, στα τέλη Απριλίου, την αναθεωρημένη, νέα πρόταση
που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία του Κοινοβουλίου, και την παρουσιάσουν δημοσίως, θα κάνουμε
τα πάντα για να σημειώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στον φάκελο αυτόν. Σας το υπόσχομαι και
υπόσχομαι επιπλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πάρουμε πολύ σοβαρά αυτήν την θέση του και θα την
ακολουθήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.

(Χειροκροτήματα)

Toine Manders (ALDE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, λυπούμαι βαθύτατα που η Προεδρία δεν μπορεί να παραμείνει
έως τη λήξη της συζήτησης, καθώς οφείλουμε να αποφασίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, και θεωρώ
λυπηρό το γεγονός ότι οι βουλευτές των μικρότερων πολιτικών ομάδων θα λάβουν απόψε τον λόγο χωρίς να είναι
παρούσα η Προεδρία. Εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός· συγχρόνως, όμως, αυτή είναι στην
πραγματικότητα η απάντηση σε όλα τα σχόλια που έχουν ήδη διατυπωθεί. Ήθελα πρώτα να το πω αυτό για να
εκτονωθώ.

Είναι λυπηρό επίσης το γεγονός ότι οι μικρότερες πολιτικές ομάδες δεν μετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Η μη
πρόσκλησή τους είναι απλούστατα απαράδεκτη. Το γεγονός ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
κατέληξαν τώρα σε συμφωνία είναι, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ατυχές. Αν αυτή είναι η κατεύθυνση προς την
οποία πρόκειται να κινηθεί η πολιτική, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο και η δημοκρατία στην Ευρώπη
διαβρώνεται όλο και περισσότερο. Αυτές είναι δύο ακόμη κραυγές αγωνίας τις οποίες ήθελα να εκφράσω.

Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομίας, όχι όμως προκειμένου να
ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί έναντι του υπόλοιπου κόσμου.
Στόχος είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των εργοδοτών και η διασφάλιση
της καλής θέσης της οικονομίας μας σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή συμβιβαστική θέση το πρωί της Πέμπτης.
Διαφορετικά, φοβούμαι ότι θα διαπράξουμε το ίδιο σφάλμα που διέπραξαν οι Αιγύπτιοι όταν βρίσκονταν στο
απόγειο του πολιτισμού τους. Αρκέστηκαν στην προστασία των επιτευγμάτων τους και έπαψαν να εστιάζουν στη
μελλοντική διατήρηση της ευημερίας τους, και όλοι γνωρίζουμε τι απέγινε ο αιγυπτιακός πολιτισμός. Για τον λόγο
αυτόν, ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, φοβάμαι ότι πρέπει να διαταράξω λίγο ακόμα την
υποκριτική αρμονία που επικρατεί εδώ μέσα υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή δεν προσέφερε καλή υπηρεσία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία Bolkestein. Δεν έχει καν τη δικαιολογία ότι την κληρονόμησε, διότι δεν απέσυρε
την οδηγία αυτήν τον περασμένο Μάρτιο. Η οδηγία Bolkestein χωρίζει την Ευρώπη σε φτωχούς και πλούσιους, σε
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Ανατολή και Δύση. Είναι μία πρόταση με λίγους κερδισμένους και πολλούς χαμένους. Δεν είναι πρόοδος, αλλά
οπισθοδρόμηση για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε μια οδηγία για τις υπηρεσίες από την οποία θα
ωφελούνται όλοι, μια οδηγία που θα συνδυάζει την ελευθερία των υπηρεσιών με την αναγνώριση των κοινωνικών
δικαιωμάτων κάθε κράτους μέλους και την προστασία των εργαζομένων. Αντίθετα, η αρχή της χώρας καταγωγής
ενέχει τον κίνδυνο υποβάθμισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Σήμερα βρίσκονται στους δρόμους του Στρασβούργου άνθρωποι από ολόκληρη την Ευρώπη, από τη Γαλλία, την
Ιταλία, την Πολωνία και τη Γερμανία, για να διαδηλώσουν κατά της οδηγίας. Δεν διαδηλώνουν κατά της ΕΕ αλλά
κατά της στροφής της Ευρώπης στον νεοφιλελευθερισμό, κατά της διαίρεσης της Ευρώπης. Στην ΕΕ έχουμε ήδη
νόμους που εισήγαγαν στη νομοθεσία σχετικά με την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών την αρχή «ίση αμοιβή για
ίση εργασία στην ίδια θέση εργασίας». Αυτή είναι μία κατάσταση αμοιβαίου οφέλους στη νομοθεσία και η αρχή
αυτή πρόκειται τώρα να υπονομευθεί.

Κατάλαβα καλά, κύριε Bolkestein; Αν το Κοινοβούλιο διαγράψει από την πρόταση της Επιτροπής τα άρθρα 24
και 25, θέλετε να υποβάλετε νέα πρόταση; Αυτό, κύριε Bolkestein, λάθος, κύριε McCreevy –ίσως η παραδρομή
αυτή να ήταν και σωστή– σημαίνει πως πρέπει να υπονομεύσετε εκ των υστέρων την οδηγία για την απόσπαση των
εργαζομένων. Αυτό δεν θα γίνει, αν περνάει από το χέρι μας, κύριε Επίτροπε! Τα λόγια σας δείχνουν ότι
δικαιολογημένα ήταν σήμερα τόσος κόσμος στους δρόμους του Στρασβούργου.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Διαφωνούμε ζωηρά με αυτή την πρόταση οδηγίας η οποία αποσκοπεί στην
ελευθέρωση των υπηρεσιών.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα της λεγόμενης
στρατηγικής της Λισαβόνας –ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της μάλιστα– με σκοπό την επιτάχυνση της
ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών και την υπόθαλψη του κοινωνικού ντάμπινγκ και του
ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζομένων προς όφελος των χρηματοοικονομικών ομίλων.

Παρότι οι πιέσεις που άσκησαν οι πολίτες, τα κοινωνικά κινήματα και οι αγώνες των εργαζομένων, περιλαμβανομένης
της σημερινής διαδήλωσης, οδήγησαν σε κάποια προσαρμογή της αρχικής διατύπωσης, ο κεντρικός στόχος παραμένει
αμετάβλητος. Η απόρριψη αυτής της πρότασης έχει, συνεπώς, αποφασιστική σημασία αν επιθυμούμε να αποφύγουμε
την εισαγωγή αυτής της νομοθεσίας από το παράθυρο. Χάριν της νομικής βεβαιότητας και της προστασίας των
κοινωνικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών δικαιωμάτων, είναι επιβεβλημένη η απόρριψη αυτής
της πρότασης, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η ψήφος μας.

Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω την ουσία της οδηγίας, εφόσον ισχύσουν
οι περιορισμοί επί των οποίων συμφώνησαν οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται
τα περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα που ισχύουν στα κράτη μέλη.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η οδηγία συμβάλλει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των παρόχων υπηρεσιών
που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η αρχή της χώρας προέλευσης θα εξαλειφθεί, και αυτό είναι κάτι που χαιρετίζω.
Διερωτώμαι, ωστόσο, εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να εγγυηθούν ότι τα κράτη μέλη θα μπορέσουν
να θέσουν ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

Το πόσιμο νερό είναι εξίσου προβληματικό ζήτημα και, για τον λόγο αυτόν, είναι καλύτερο να μείνει εκτός του
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Το ίδιο ισχύει για την κοινωνική μέριμνα και τις συναφείς υπηρεσίες. Οι χρήστες τέτοιων υπηρεσιών δεν είναι συχνά
σε θέση να επιλέξουν πάροχο. Γι’ αυτό είναι πιθανόν να πληγεί ο τομέας της φροντίδας των ατόμων με αναπηρίες.

Η οδηγία δεν αφορά τις συνθήκες εργασίας του προσωρινώς απασχολούμενου προσωπικού, καθόσον αυτές
καλύπτονται από την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να μην ισχύσει η
οδηγία και για τη βιομηχανία προσωρινής απασχόλησης.

Η οδηγία πρέπει να συμπληρωθεί στην πράξη. Αποφασιστικός ως προς αυτό θα είναι ο τρόπος εφαρμογής της.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Eoin Ryan (UEN). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εδώ και καιρό, η Ευρώπη κυριαρχείται από την πολιτική του φόβου:
τον φόβο της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης και της εξίσωσης προς τα κάτω. Εντούτοις, στην
πραγματικότητα, ο φόβος είναι φόβος της αλλαγής. Αυτό ισχύει εξίσου για την Ιρλανδία όπως για κάθε κράτος
μέλος. Στην Ιρλανδία, αυτοί οι φόβοι δεν βασίζονται σε στέρεα οικονομική ανάλυση αλλά σε ανεκδοτολογικά
στοιχεία της αρνητικής αλλαγής που θα μπορούσε να επιφέρει η οδηγία για τις υπηρεσίες.
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Είναι ζωτικής σημασίας, ασφαλώς, να προστατεύονται και να μην υπονομεύονται τα πρότυπα και οι συνθήκες
εργασίας· πρέπει να δοθούν εγγυήσεις ότι η πρόοδος που σημειώνεται όσον αφορά την αμοιβή των εργαζομένων
και τις συνθήκες εργασίας με την πάροδο των ετών δεν υπονομεύεται κατ’ ουδένα τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας,
συνεπώς, να υποστηρίξουμε μία συμβιβαστική λύση η οποία διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο και την επιβολή
των δικαιωμάτων των εργαζομένων διατηρώντας τον αρχικό σκοπό της οδηγίας.

Κανένας φραγμός, ωστόσο, δεν μπορεί να μας προστατεύσει από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρώπη
πρέπει να κάνει ένα σίγουρο και ενιαίο βήμα προς τα εμπρός. Ο πραγματικός κίνδυνος για την Ευρώπη δεν είναι ο
κίνδυνος μίας προς τα κάτω εξίσωσης, αλλά συνδέεται με την ανάγκη να διασφαλίσει η Ευρώπη ότι κερδίζει τον
αγώνα του να παραμείνει επικεφαλής και να μην βουλιάξει στον βυθό.

Η επίτευξη μιας εφικτής συναίνεσης για αυτήν την οδηγία θα δείξει στους πολίτες μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
δεσμευμένη και ικανή να ανταγωνιστεί παγκοσμίως. Θα αποφευχθεί η περαιτέρω οικονομική τελμάτωση των
ευρωπαϊκών αγορών. Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις ξεκινούν ως καλές προθέσεις, αλλά μπορούν να χάσουν τον
αρχικό τους σκοπό στο Κοινοβούλιο μέσω των τροπολογιών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αναπτυχθεί μία
κατάσταση στην οποία, όπως είπε ένας οικονομολόγος σήμερα, «η οδηγία για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να
καταλήξει ως ένα καλό παράδειγμα “θανάτου από Κοινοβούλιο”».

Είναι απαραίτητο, όπως δήλωσε ο κ. McCreevy, να επιτύχουμε μiα καλύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες η οποία θα
αποδεσμεύει το τεράστιο οικονομικό δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, τάσσομαι πλήρως υπέρ της έγκρισης από το Κοινοβούλιο της
οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Αυτό περιλαμβάνει τα βασικά μέτρα του άρθρου 16, στο οποίο
ορίζεται σαφώς ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται μόνο στις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους τους. Στηρίζω
επίσης την πρόταση της Επιτροπής η οποία περιλαμβάνεται στα άρθρα 24 και 25 και η οποία θα διευκολύνει
σημαντικά την κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της αγοράς της ΕΕ. Μόνον εάν εγκρίνουμε την οδηγία σε αυτή
τη μορφή θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σταθερά θεμέλια για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς στον τομέα
των υπηρεσιών. Θα παραθέσω τώρα ορισμένες φράσεις από την πρώτη συμφωνία μεταξύ των κρατών της Ένωσης
σχετικά με την οικονομική ολοκλήρωση – αναφέρομαι στη δήλωση της Μεσσίνας, η οποία είναι πλέον 50 ετών. Οι
πολιτικοί ηγέτες της εποχής έθεσαν τον στόχο της δημιουργίας μιας κοινής αγοράς και της σταδιακής θέσπισης
της ελεύθερης κυκλοφορίας του εργατικού δυναμικού.

Παραθέτω: «Οι κυβερνήσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ιταλίας,
του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών πιστεύουν ακλόνητα ότι έχει έλθει ο καιρός για την πραγματοποίηση
ενός περαιτέρω βήματος προς την κατεύθυνση μιας ενωμένης Ευρώπης». Πίστευαν ότι ήταν αναγκαία η επίτευξη
του στόχου αυτού πρωτίστως στον οικονομικό τομέα, καθώς και ότι μια ενωμένη Ευρώπη πρέπει να δημιουργηθεί
μέσω της ανάπτυξης κοινών θεσμικών οργάνων, της σταδιακής σύνδεσης των εθνικών οικονομιών, της δημιουργίας
μιας κοινής αγοράς και της σταδιακής εναρμόνισης των κοινωνικών πολιτικών. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα
είναι αναγκαίο προκειμένου να διατηρήσει η Ευρώπη τη θέση της και να ανανεώσει την επιρροή και το κύρος της
στον κόσμο, συνεχίζοντας παράλληλα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Εδώ ολοκληρώνεται
αυτή η παραπομπή σε ένα κείμενο που συντάχθηκε πριν από πενήντα χρόνια.

Κυρίες και κύριοι, καλώ ιδιαιτέρως τους βουλευτές των ανωτέρω κρατών να μείνουν πιστοί στους στόχους των
πολιτικών προπατόρων τους και να μην εγκαταλείψουν το ιδεώδες μιας ανοικτής οικονομίας. Διαφορετικά θα
δημιουργηθεί ο κίνδυνος να ξεφύγει από το μπουκάλι του το μαύρο και κόκκινο τζίνι του λαϊκισμού και του
εθνικισμού, το οποίο στο παρελθόν έφερε σε αυτή την ήπειρο μόνο την τυραννία και τη φτώχεια.

Πρόεδρος. Η συζήτηση διακόπτεται και θα συνεχιστεί στις 21.00.

Περνάμε τώρα στην Ώρα των Ερωτήσεων και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου κ. Winkler γιατί έδειξε
ευελιξία και μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε λίγο τον χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

13. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0002/2006).

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι, στη νέα διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Κανονισμού, η οποία ήταν ήδη σε ισχύ κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου. Θα ήθελα, ως εκ
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τούτου, να ζητήσω τη συνεργασία του Συμβουλίου και των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να συζητηθεί και να απαντηθεί ο μέγιστος αριθμός ερωτήσεων.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, υπάρχουν πλέον δύο μέρη στην Ώρα των Ερωτήσεων. Οι απαντήσεις στο πρώτο
μέρος θα δοθούν από τον κ. Winkler, τον αυστριακό εκπρόσωπο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, και στο
δεύτερο μέρος από τον αρμόδιο υπουργό, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις απευθύνθηκαν στο Συμβούλιο.

Πρώτο Μέρος:

Ερώτηση αριθ. 1 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0006/06)

Θέμα: Ενταξιακές διαπραγματεύσεις Σερβίας- Μαυροβουνίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης (20/6/03) αποφάσισε την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων. Βέβαια η Σερβία- Μαυροβούνιο παρέμενε αποκλεισμένη από τις ευρωπαϊκές διεργασίες
και μόλις στις 10 Οκτωβρίου 2005 ο Επίτροπος κ. Όλι Ρεν, αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης, ξεκίνησε
διαπραγματεύσεις για την επίτευξη Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και
Σερβίας- Μαυροβουνίου.

Θα μπορούσε να με πληροφορήσει το Συμβούλιο πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση; Για την Σερβία- Μαυροβούνιο
θα ισχύσουν τα ίδια απoλύτως κριτήρια όπως στην περίπτωση της Κροατίας; Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η στάση της
Σερβίας στις διαπραγματεύσεις για το τελικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις
για τη Συμφωνία Σταθερότητας και Σύνδεσης;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να
υπογραμμίσω απαντώντας στην ερώτηση του κ. Παπαδημούλη ότι ασφαλώς ισχύουν τα ίδια κριτήρια για όλες τις
χώρες των Βαλκανίων. Αυτή είναι μία αρχή που πάντα τη σεβόταν το Συμβούλιο και ισχύει, φυσικά, και για τη
Σερβία-Μαυροβούνιο.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων εκφράστηκαν στη διάσκεψη κορυφής που έγινε τον Νοέμβριο του 2000 στο Ζάγκρεμπ
υπέρ της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Διευκρινίστηκε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί
να γίνει μόνο αν τηρηθούν οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πληρούνται τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης κι αν σημειωθούν πρόοδοι ως προς τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Είναι αυτονόητο ότι
όλα τα κράτη χωρίς διάκριση πρέπει να πληρούν αυτούς τους όρους.

Υπάρχει επίσης δέσμευση για την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας, που αποτελούν πολύ
σημαντικό μέρος της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η εν λόγω δέσμευση επαναλήφθηκε το 2003 στη δήλωση της συνόδου κορυφής της Θεσσαλονίκης, όπου
διαπιστώθηκε ξανά ότι τα κράτη αυτά έχουν μία ευρωπαϊκή προοπτική. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω εδώ και πάλι
ότι μία από τις προτεραιότητες της αυστριακής Προεδρίας είναι να επαναβεβαιώσει την ευρωπαϊκή αυτή προοπτική
και να επικεντρωθεί στα Βαλκάνια κατά τους έξι μήνες της θητείας της. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αναφορικά με τη Σερβία-Μαυροβούνιο, η χώρα αυτή απολαμβάνει εμπορικές διευκολύνσεις και οικονομική και
τεχνική βοήθεια από το 2000 στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Από το 2001, η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσέφερε επίσης στη Σερβία-Μαυροβούνιο πολιτικές συμβουλές μέσω της συμβουλευτικής ομάδας δράσης,
που αργότερα αντικαταστάθηκε από τον διαρκή ενισχυμένο διάλογο για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων
για μια Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Για να καταστεί δυνατόν να σημειωθούν πρόοδοι στις διάφορες φάσεις της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η
Σερβία-Μαυροβούνιο πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται πολύ στενά και εντατικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
για την Πρώην Γιουγκοσλαβία. Αυτό ισχύει για τη Σερβία-Μαυροβούνιο όπως ίσχυε και για την Κροατία και όπως
ισχύει για όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη.

Η συνεργασία της Σερβίας-Μαυροβουνίου με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα παρακολουθείται διαρκώς από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία, μπορεί να αποφασίσει
μαζί με το Συμβούλιο να σταματήσουν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις.
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Επεσήμανα ήδη ότι η Σερβία-Μαυροβούνιο, όπως και όλες οι άλλες χώρες της περιοχής, πρέπει φυσικά να
εκπληρώσουν απόλυτα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, στα οποία συγκαταλέγονται η πολιτική σταθερότητα, ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ικανότητα αντιμετώπισης των ιδιαιτέρων απαιτήσεων της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Ο αξιότιμος βουλευτής ανέφερε και το Κοσσυφοπέδιο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
διευκρίνισε τον Ιούνιο του 2005 τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα πολιτικά κόμματα ως προς το
Κοσσυφοπέδιο. Έγινε έκκληση τόσο προς το Βελιγράδι όσο και προς την Πρίστινα να μην εμποδίσουν την θέσπιση
των απαιτούμενων προδιαγραφών στο Κοσσυφοπέδιο. Ως γνωστόν, τώρα διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το
καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, όμως σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει και οι δύο πλευρές να αποδείξουν την καλή
τους θέληση για να επιτύχουμε μία λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

Με αυτήν την ευκαιρία, το Συμβούλιο δήλωσε ότι κάθε λύση πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις ευρωπαϊκές
αξίες και προδιαγραφές και να συμβάλλει στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσσυφοπεδίου και
της περιοχής. Δήλωσε επίσης ότι το οριστικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να φέρει περισσότερη ασφάλεια
και σταθερότητα στην περιοχή και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε λύση που θα είναι μονόπλευρη
ή θα επιβληθεί δια της βίας.

Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την
απάντηση. Σημείωσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το Συμβούλιο και η αυστριακή Προεδρία θα έχουν τα ίδια ακριβώς
κριτήρια και θα δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και του Μαυροβουνίου,
όπως και για την Κροατία.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιο συγκεκριμένα, με ποιον ακριβώς τρόπο συνδέετε στο Συμβούλιο την ευρωπαϊκή
προοπτική της Σερβίας-Μαυροβουνίου με τις συζητήσεις για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου.

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτή, οι διαπραγματεύσεις για
το Κοσσυφοπέδιο γίνονται σήμερα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης
διεξάγεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν θα ήταν συνετό να κάνουμε αυτή τη στιγμή υποθέσεις
για το τι θα γίνει στην α ή στη β περίπτωση.

Οι δύο αυτές διαδικασίες πρέπει να συνεχιστούν και τελικά να συγχωνευτούν. Φυσικά, είναι επίσης σαφές ότι, όποιο
και να είναι τελικά το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, πρέπει και αυτή η χώρα να έχει μία ευρωπαϊκή προοπτική,
όποια κι αν είναι η μορφή της. Δεν θα πρέπει τώρα να επιτρέψουμε να μας επηρεάσουν οι διαπραγματεύσεις για το
καθεστώς αλλά να συνεχίσουμε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τη Σερβία-Μαυροβούνιο.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου είναι αναμφίβολα ενήμερος του
γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στην αρχή του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο τον Μάρτιο του
1999, πολλές χιλιάδες ανθρώπων απήχθηκαν και εξαφανίστηκαν. Έως σήμερα, 2 500 εξακολουθούν να αγνοούνται,
γεγονός το οποίο προκαλεί πολλή δυστυχία στο Κοσσυφοπέδιο. Αδελφοί, αδελφές, γονείς και παιδιά δεν γνωρίζουν
πού είναι οι συγγενείς τους. Έχει συσταθεί μία κοινή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από Σέρβους και Κροάτες για
την επίλυση αυτού του θέματος, οι Σέρβοι όμως δεν βάζουν τα δυνατά τους.

Συμμερίζεται ο Προεδρεύων του Συμβουλίου την άποψή μου ότι ένας από τους όρους προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει για την επίλυση αυτών των ανθρώπινων προβλημάτων, ούτως ώστε
να μπορεί να γίνει γνωστό πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, εάν είναι ζωντανοί ή νεκροί, έτσι ώστε να μπορέσουν
να επιστρέψουν στο Κοσσυφοπέδιο;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι στις συζητήσεις
και τις διαπραγματεύσεις με τη Σερβία-Μαυροβούνιο θα θιγούν ασφαλώς όλα τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες έχουν ιδιαίτερη σημασία ειδικά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και θα θιγούν
και τα θέματα που ανέφερε ο αξιότιμος βουλευτής.

Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επικροτηθεί θερμά η δραστηριοποίηση της Αυστρίας
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη προς το συμφέρον της σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα γνωρίζουμε ότι
τον Απρίλιο ενδέχεται να γίνει ψηφοφορία για την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου. Κατά πόσο μπορεί να αλλάξει
ή θα αλλάξει τότε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το νέο κράτος του Μαυροβουνίου; Ποιες
μορφές υποστήριξης θα δοθούν τότε από την ΕΕ για τη συγκρότηση ενός σταθερού κράτους;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, στην ερώτηση αυτή θα ήθελα να απαντήσω
ότι προφανώς δεν θα ήταν συνετό να προεξοφλήσουμε από τώρα την επίδραση που θα είχε η έκβαση ενός ενδεχομένου
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δημοψηφίσματος –που δεν ξέρουμε ακόμα καν υπό ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί– στις σχέσεις μεταξύ Σερβίας και
Μαυροβουνίου ή μεταξύ ενός νέου κράτους του Μαυροβουνίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προεδρία και η Επιτροπή ενδιαφέρονται σε κάθε περίπτωση για την κατά το δυνατόν γρήγορη πρόοδο της
Σερβίας-Μαυροβουνίου σε σχέση με την ένταξή της σε ευρωπαϊκές δομές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν μπορούμε
να πούμε από σήμερα πώς θα γίνει αυτή η ερμηνεία σε περίπτωση που θα χωριστούν τα δύο τμήματα που αποτελούν
το σημερινό κράτος. Θέλουμε όμως –και ίσως αυτό να αποτελεί την άμεση απάντηση στην ερώτησή σας– να
επιτύχουμε σε κάθε περίπτωση να μην διακοπεί η διαδικασία προσέγγισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και
αν το Μαυροβούνιο γίνει ενδεχομένως ανεξάρτητο. Πρέπει να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα όμως
το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί με συνέπεια η διαδικασία και να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 2 του κ. Richard Corbett (H-0036/06)

Θέμα: Κριτική που άσκησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου στο Δικαστήριο

Συμφωνεί πλήρως το Συμβούλιο με την κριτική στο Δικαστήριο, που άσκησε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Wolfgang Schüssel;

Κρίνει το Συμβούλιο ότι είναι παράνομη η νομολογία, του έτους 1985, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται η αρχή
της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση;

Σε αυτήν την περίπτωση, γιατί δεν εξέφρασε νωρίτερα το Συμβούλιο την άποψή του και γιατί δεν κάλεσε την
Επιτροπή να εισηγηθεί προτάσεις προκειμένου να τροποποιηθεί το νομικό καθεστώς;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Το θεσμικό όργανο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι
αδιαμφισβήτητα σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποτέ κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό και είναι
ασφαλώς κάτι το οποίο δεν έχει συζητήσει ποτέ το Συμβούλιο, επειδή είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

Εάν κάποιος πολιτικός, και στην προκειμένη περίπτωση ο αυστριακός καγκελάριος, συμβάλλει στη συζήτηση για
τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αυτό φυσικά δεν αμφισβητεί το θεσμικό όργανο του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου αυτό καθ’ αυτό. Πρέπει να μας επιτρέπεται να συνδιαλεγόμαστε και να συζητούμε για τη λειτουργία
των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
επαναλαμβάνω, όμως, αυτό δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι αμφισβητούμε το ίδιο το θεσμικό όργανο.

Είναι επίσης κάτι που δεν έχει συζητήσει το Συμβούλιο, ως θεσμικό όργανο, και συνεπώς δεν μπορώ να σας δώσω
μία απάντηση εξ ονόματος του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένο να συζητούμε και να εξετάζουμε
τον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Αυτό ήταν μια συνεισφορά στη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.

Richard Corbett (PSE). – (EN) Σας ευχαριστώ για αυτήν την απάντηση, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι,
αντίθετα με το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο διορίζεται από τα ομοσπονδιακά θεσμικά
όργανα των ΗΠΑ, το Δικαστήριό μας διορίζεται στην πραγματικότητα από τα κράτη μέλη· εντούτοις, φαίνεται ότι
τα ίδια τα κράτη μέλη διαμαρτύρονται για ορισμένες από τις αποφάσεις του.

Το Δικαστήριο δεν μπορεί να παρέμβει σε κανένα θέμα: μπορεί να εξετάσει μόνο διαφορές που παραπέμπονται σε
αυτό. Θα τελειώσω με τα λόγια του τέως προέδρου του Δικαστηρίου, ο οποίος είπε: «το Δικαστήριο δεν λαμβάνει
πολιτικές αποφάσεις, ορισμένες φορές όμως πρέπει να υπενθυμίζει στους πολιτικούς τις αποφάσεις που αυτοί έχουν
λάβει».

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πραγματικά μία ερώτηση στην
οποία μπορώ να απαντήσω. Δεχόμαστε ασφαλώς ότι το Δικαστήριο είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο συγκροτείται,
όπως περιγράψατε, από τα κράτη μέλη, και δεχόμαστε ότι το Δικαστήριο αποφασίζει και εγκρίνει αποφάσεις και
ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δέχονται αυτές τις αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν δύναται να
σχολιάζει τις αποφάσεις.

Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, η κριτική του αυστριακού
καγκελαρίου είχε και ένα αντικειμενικό υπόβαθρο, συγκεκριμένα ότι υπάρχουν και μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας
αριθμητικά και οικονομικά προβλήματα παρόμοια με εκείνα μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου σε σχέση με την πρόσβαση
στην ανώτατη εκπαίδευση. Ενόψει της διαφοράς ως προς το μέγεθος, το εκάστοτε μικρότερο κράτος μέλος
δυσκολεύεται από οικονομική και οργανωτική άποψη να εξασφαλίσει όλα όσα χρειάζονται για μια χωρίς περιορισμούς
πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Υπάρχουν από την αυστριακή πλευρά απαντήσεις στο ιδιαίτερο πρόβλημα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση;
Κι αν ναι, ποιες;
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Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, πράγματι, η κριτική της Αυστρίας στην
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια, την οποία αναφέρατε, αναφερόταν
βασικά στα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν από την απόφαση αυτήν και από την κατά τη γνώμη μας
υπερβολικά αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης των διακρίσεων στον τομέα της πολιτικής για την εκπαίδευση.
Σε αυτό το πλαίσιο σχολιάστηκε επίσης –και είναι κάτι που ασφαλώς θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη– ότι θα ήταν
απόλυτα συμβατό με την παράδοση των ανωτάτων δικαστηρίων να οριστούν μεταβατικές περίοδοι και να μην έχει
η απόφαση αναδρομική ισχύ. Όλα αυτά τα σημεία αποτελούν ένα αντικειμενικό σχολιασμό της απόφασης αυτής.

Πράγματι, η απόφαση αυτή δημιούργησε πρόβλημα στην πρόσβαση των αυστριακών πολιτών σε πολλούς τομείς
της ανώτατης εκπαίδευση και κυρίως στους τομείς που είναι σημαντικοί για να έχει η Αυστρία, στην προκειμένη
περίπτωση, γιατρούς. Αυτή η διαταραχή, που αφορά μια πολύ σημαντική εθνική υπόθεση, πρέπει να διορθωθεί.
Πρέπει να βρεθεί μια λύση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα εκπαιδεύονται κάθε χρόνο αρκετοί γιατροί στην
Αυστρία –ή στο Βέλγιο– προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας, και αυτό ασφαλώς είναι ένα
δικαιολογημένο αίτημα.

Εξετάστηκε πώς μπορεί να ξεπεραστεί και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η μία σκέψη –που τελικά θα πρέπει να
αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα πρέπει να έχει τη μορφή νόμου– είναι να οριστεί μία ποσόστωση
στον τομέα της ιατρικής και της οδοντιατρικής που δεν θα βασίζεται στην υπηκοότητα, αλλά στην κατοχή αυστριακού
απολυτηρίου που δίνει το δικαίωμα σε πανεπιστημιακή φοίτηση. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ο αριθμός
των γιατρών που χρειάζεται η Αυστρία για την υγειονομική περίθαλψη σε εθνικό επίπεδο.

Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η λύση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και με την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που, άλλωστε, διαπίστωσε ότι η μόνη έλλειψη ήταν πως αυτή η διάσπαση δεν είχε
τεκμηριωθεί αριθμητικά. Αυτή η τεκμηρίωση υπάρχει τώρα, μετά από έναν χρόνο. Πιστεύω ότι αυτή η λύση –που
μοιάζει πολύ με τις λύσεις που αφορούν τη Γαλλία και το Βέλγιο– ασφαλώς θα αντέξει τον έλεγχο από τη σκοπιά
του ευρωπαϊκού δικαίου. Πιστεύω ότι ακολουθούμε τον σωστό δρόμο προς μία καλή λύση.

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μέχρι το 2010, προτεραιότητα του Συμβουλίου και της Επιτροπής,
του Κοινοβουλίου και τελικά και των ευρωπαίων πολιτών είναι η στρατηγική της Λισαβόνας. Ποιος είναι κατά τη
γνώμη σας ο ρόλος της πολιτικής για την εκπαίδευση και του θέματος της πρόσβασης στα πανεπιστήμια στη
στρατηγική της Λισαβόνας;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Τόσο το Συμβούλιο, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και η Επιτροπή θεωρούν πολύ σημαντικό το δυναμικό της παιδείας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
της Λισαβόνας. Η συμβολή του είναι σημαντική και ασφαλώς πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό αν θέλουμε να
επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Παράλληλα με την έγκριση των νέων ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, που περιλαμβάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντηρίων
γραμμών της πολιτικής για την απασχόληση, θεωρούμε σημαντικό να εξετάσουμε στο πλαίσιο της συζήτησης για
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων το κατά πόσον είναι συμβατές η στρατηγική της
Λισαβόνας και η διαδικασία της Μπολόνια.

Η διαδικασία της Μπολόνια, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να δημιουργηθεί μέχρι το 2010 ένας ευρωπαϊκός
πανεπιστημιακός χώρος, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους μας. Προφανώς, η αιτία είναι πως η ρύθμιση της
πρόσβασης στα πανεπιστήμια βρίσκεται στο πεδίο μεταξύ αφενός των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης στην
εσωτερική αγορά και αφετέρου του αυστηρού σεβασμού της ευθύνης των κρατών μελών για τη διδακτέα ύλη και
τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, που υπαγορεύει η Συνθήκη ΕΚ.

Η ένταση αυτή απαντάται και σε άλλους τομείς της στρατηγικής της Λισαβόνας όπου οι εθνικές αρμοδιότητες
βρίσκονται σε αντίθεση με ευρωπαϊκές στοχοθεσίες και πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη και τις
δύο αρχές. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ένταση αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη. Επομένως, είναι σημαντικό να
βρούμε κοινές λύσεις ειδικά για τον τομέα αυτόν, γιατί αν δεν βελτιωθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση, δεν θα
μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 3 του κ. Vytautas Landsbergis (H-0045/06)

Θέμα: Σύνορα της ΕΕ (αναφορικά με την Εσθονία) με τη Ρωσία

Στην Κοινή Δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 6 Νοεμβρίου 2003 στη
Ρώμη, η Ρωσία ανέλαβε την πρωτοβουλία να ολοκληρώσει ταχέως τις τότε ανολοκλήρωτες συνοριακές συνθήκες
με την Εσθονία και τη Λετονία, δίνοντας τέλος καταυτόν τον τρόπο στο ζήτημα των κρατικών συνόρων της με τη
διευρυμένη Ένωση. Παρόλ’ αυτά, το 2005 η κυβέρνηση της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι «δεν διατίθεται να γίνει

14-02-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL80



συμβαλλόμενο μέρος» σε δύο ήδη οριστικοποιημένες συνοριακές συνθήκες με την Εσθονία, υπογεγραμμένες μονάχα
από τα δύο μέρη και επικυρωμένες από το Εσθονικό Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό το λόγο, η Μόσχα απέσυρε με πρωτοφανή
τρόπο ακόμα και την υπογραφή της ρωσικής κυβέρνησης και πρόσφατα άσκησε πίεση στην Εσθονία ώστε να επιτρέψει
την επανέναρξη των διάρκειας άνω της δεκαετίας διαπραγματεύσεων. Η θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής
παραμένει ασαφής, μολονότι η προκλητική στάση της Ρωσίας θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ολόκληρης
της Ένωσης στα μάτια των νέων κρατών μελών. Είναι αποδεκτό για την ηγεσία της ΕΕ να μένει στο περιθώριο,
υποδυόμενη το ρόλο ενός αδιάφορου παρατηρητή; Είναι σωστό το Συμβούλιο να αρνείται να εμπλακεί στην αντιδικία
εκ μέρους της ΕΕ;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Landsbergis, δεν μπορώ παρά να σας
δώσω δίκιο. Το Συμβούλιο συμμερίζεται την ανησυχία σας –και την ανησυχία πολλών άλλων– για τη συνεχιζόμενη
απροθυμία της Ρωσίας να υπογράψει και να επικυρώσει τις συνοριακές συνθήκες με την Εσθονία και τη Λετονία.

Δεν μπορώ, ωστόσο, να σας δώσω δίκιο σε ένα άλλο σημείο: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καμία περίπτωση,
όπως λέτε, ένας αδιάφορος παρατηρητής, αλλά εκφράζει τακτικά και ξεκάθαρα αυτό το αίτημα στις συνομιλίες με
τη Ρωσία. Η τελευταία φορά ήταν κατά τη συνεδρίαση της τρόικας των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και της Ρωσίας
τον Νοέμβριο του 2005. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να το κάνει αυτό όσο θα είναι ανάγκη. Αύριο, αν θυμάμαι καλά,
θα γίνει νέα συνάντηση της τρόικας Ρωσίας-ΕΕ, όπου ασφαλώς θα γίνει και πάλι αναφορά στο εν λόγω ζήτημα.

Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Η κατάσταση στα σύνορα ΕΕ-Ρωσίας στην Εσθονία θα καταστεί
πραγματική πρόκληση για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εάν η Εσθονία εγκαταλειφθεί στην πίεση και τη χλεύη της
Ρωσίας. Συνεπώς, ποιο είναι το γενικό μήνυμα του Συμβουλίου; Είναι το Συμβούλιο υπέρ μιας σαφούς αλληλεγγύης,
ή μιας ασαφούς διπλωματίας φυσικού αερίου και μιας κατάστασης χωρίς απαντήσεις;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Καθηγητά Landsbergis, μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την
ερώτηση μόνον με ένα σαφές «ναι»: φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει αλληλεγγύη σε ένα κράτος μέλος. Δεν
υπάρχει αμφιβολία για αυτό, και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλοι λόγοι που να μειώνουν αυτήν την αλληλεγγύη.

Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ρωσική πλευρά διατυπώνει ξανά και ξανά την κατηγορία
ότι τα κράτη της Βαλτικής δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως σχετικά με τις εκεί ρωσικές μειονότητες.
Υπήρξαν σχετικά προβλήματα, ιδίως στη Λετονία, που αφορούν την πολιτογράφηση και την πλήρη αποκατάσταση
των αστικών δικαιωμάτων της ρωσικής μειονότητας.

Τι σκοπεύει να κάνει το Συμβούλιο σε σχέση με αυτά τα κράτη μέλη; Ή πώς βλέπετε το πρόβλημα αυτό;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο επισημαίνει τακτικά στο
πλαίσιο του διαλόγου με τη Ρωσία το γεγονός ότι οι χώρες της Βαλτικής ως κράτη μέλη της ΕΕ ασφαλώς έχουν
εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και, ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση της ρωσικής μειονότητας είναι σύμφωνη
με τα σχετικά πρότυπα του διεθνούς δικαίου και ιδίως με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του
ΟΑΣΕ, καθώς και ότι η ρωσική μειονότητα μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτογράφησης και να αποκτήσει
πλήρη δικαιώματα.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων γίνονται σεβαστά και ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει και στην πράξη μεγάλες προσπάθειες καταπολέμησης κάθε είδους διάκρισης στα
κράτη μέλη. Τέτοιου είδους διακρίσεις δεν είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανόνες και τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
Φυσικά, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να σέβονται τους εν λόγω κανόνες.

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να ρωτήσω αν συνειδητοποιεί το Συμβούλιο
πως τα προβλήματα των χωρών της Βαλτικής προέκυψαν επειδή τα κράτη αυτά βρίσκονταν για πολλές δεκαετίες
σε κατοχή βάσει του συμφώνου μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Σήμερα αποτελούν
τα σύνορα μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρεί το Συμβούλιο ότι μπορεί να εξαρτηθεί η
αναγνώριση αυτών των συνόρων από οποιουσδήποτε όρους; Δεν υποχρεούται, αντίθετα, η Ρωσία να αναγνωρίσει
αυτά τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϋπόθεση για μια καλή και αποδοτική σχέση;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι η αναγνώριση
συνόρων ασφαλώς και δεν μπορεί να εξαρτάται από όρους.

Κύριε Posselt, επιτρέψτε μου να σας πω κάποιες εμπειρίες μου. Ήμουν μόνιμος εκπρόσωπος της Αυστρίας στο
Συμβούλιο της Ευρώπης όταν έγιναν δεκτές η Ρωσία και οι χώρες της Βαλτικής. Φυσικά συνειδητοποιώ πώς
δημιουργήθηκε από ιστορική σκοπιά αυτή η κατάσταση. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μίας
ιστορικής εξέλιξης. Το σημαντικό είναι ότι οι χώρες της Βαλτικής ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρούν
τις σχετικές διατάξεις, πρότυπα και κανόνες του διεθνούς δικαίου και ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης και του
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ΟΑΣΕ. Οι προδιαγραφές που έχουμε ευτυχώς στην Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και ιδίως στην
Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βασικά ακόμα πιο υψηλές από εκείνες του διεθνούς δικαίου σε γενικές
γραμμές. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Η τήρηση αυτών των αυστηρότερων κανόνων και προδιαγραφών
είναι κάτι που και το Συμβούλιο θεωρεί υποχρέωσή του.

Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 4 του κ. Proinsias De Rossa (H-0059/06)

Θέμα: Δημόσια μετάδοση των ψηφοφοριών του Συμβουλίου

Στις 21 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση του ανοίγματος και της
διαφάνειας των εργασιών του Συμβουλίου.

Το σημείο 4 των εν λόγω συμπερασμάτων προβλέπει ότι οι ψηφοφορίες επί όλων των νομοθετικών προτάσεων που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης είναι ανοικτές στο κοινό και ότι τα αποτελέσματα
των ψηφοφοριών προβάλλονται σε οθόνη που μεταδίδει τις ψηφοφορίες στο κοινό.

Μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι από τις παρεχόμενες πληροφορίες θα είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η
θέση που λαμβάνει κάθε αντιπροσωπεία του Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία και ότι αργότερα θα δημοσιοποιείται
στο Διαδίκτυο κατάλογος αυτών των ψηφοφοριών και των θέσεων κάθε αντιπροσωπείας;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, η απάντησή μου στην ερώτηση του κ. De
Rossa σχετικά με τις ανοιχτές ψηφοφορίες στο Συμβούλιο είναι η εξής: ο καγκελάριος είπε τον περασμένο μήνα
στην ομιλία του για την αυστριακή Προεδρία ότι η διαφάνεια είναι μέλημα της αυστριακής Προεδρίας. Θέλουμε
να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των
αναλόγων διατάξεων.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό έχει κάποια όρια. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Προεδρία στους πέντε
μήνες που μας απομένουν θα το κάνουμε ευχαρίστως και διεξάγουμε επίσης σχετικό διάλογο με την φινλανδική
Προεδρία.

Η κατάσταση είναι σήμερα η εξής: όταν το Συμβούλιο ενεργεί ως νομοθέτης, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των
ψηφοφοριών και οι αιτιολογήσεις ψήφου των μελών του Συμβουλίου, καθώς και οι δηλώσεις που καταγράφονται
στα πρακτικά του Συμβουλίου. Οι πληροφορίες για την ψήφο των αντιπροσωπειών δημοσιοποιούνται και βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

Εκεί βρίσκονται και πληροφορίες για τις νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται από το Συμβούλιο ανά μήνα και ο
μηνιαίος κατάλογος των νομοθετικών πράξεων του Συμβουλίου, όπου αναφέρονται και οι ενδεχόμενες αρνητικές
ψήφοι και αποχές, οι αιτιολογήσεις ψήφου και οι κανόνες της ψηφοφορίας.

Προσπαθούμε να επιτύχουμε περαιτέρω βελτιώσεις. Αυτό το διάστημα, η Γραμματεία του Συμβουλίου λαμβάνει
μέτρα προκειμένου να έχει το κοινό πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας και στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών στο
Συμβούλιο που αφορούν τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που εγκρίνονται με διαδικασία συναπόφασης.

Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι η Γενική Γραμματεία διαθέτει χωρίς περιορισμούς στο κοινό, μετά από
την τελική έγκριση μίας νομοθετικής πράξης, όλα τα έγγραφα που συντάχθηκαν και σχετίζονται με την πράξη αυτή,
εφόσον δεν υπάγονται σε κάποια εξαίρεση.

Ως Προεδρία θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε να εφαρμόζονται όσο πιο λίγο γίνεται οι περιορισμοί που
υπάρχουν και προβλέπονται.

Proinsias De Rossa (PSE). – (EN) Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και για τη δέσμευσή σας στη διαφάνεια.
Μπορώ να σας ρωτήσω συγκεκριμένα εάν η συζήτηση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στο Συμβούλιο τους
επόμενους έναν ή δύο μήνες θα είναι ανοικτή στο κοινό, και εάν οι μεμονωμένες αποφάσεις που έλαβαν τα κράτη
μέλη θα είναι προσπελάσιμες στο κοινό; Εάν όχι, για ποιον λόγο δεν θα είναι, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτό είναι
ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί μακρόν και
ένα θέμα για το οποίο υπάρχει τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον; Εάν επιθυμούμε σοβαρά να φέρουμε την Ευρώπη
πλησιέστερα στην κοινή γνώμη, στους ευρωπαίους πολίτες, τότε αυτό είναι το είδος της συζήτησης που πρέπει να
δημοσιοποιούμε στο Συμβούλιο.

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Επιβεβαιώνω ότι ασφαλώς δεσμευόμεθα να φέρουμε την
Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιέστερα στους πολίτες της. Θα δράσουμε σε σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες όπως
σε όλες τις διαδικασίες συναπόφασης –υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες– γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία
αρχίζει και τελειώνει με μία ανοικτή συζήτηση. Το κατά πόσον υπάρχει προθυμία εκ μέρους των κρατών μελών να
προχωρήσουν πέραν αυτών που υπάρχουν στους κανόνες είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω στο παρόν
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στάδιο, θα συμμορφωθούμε όμως ασφαλώς προς τους κανόνες, όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Οι
κανόνες ανοίγουν ήδη ορισμένα τμήματα της διαδικασίας στο κοινό, και αυτό θα ισχύσει στην οδηγία για τις
υπηρεσίες όπως θα ίσχυε σε οιαδήποτε άλλη. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, οι αιτιολογήσεις ψήφου, οι
δηλώσεις που καταχωρούνται στα πρακτικά, όλα δημοσιοποιούνται.

Συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε. Η διαδικασία ξεκίνησε μετά τη
συμφωνία του Δεκεμβρίου. Η αυστριακή Προεδρία έχει ήδη αρχίσει να την υλοποιεί, και προσπαθεί να προχωρήσει
περαιτέρω – μαζί με τους φινλανδούς φίλους μας, επειδή θα είναι μία μακρά διαδικασία. Προσπαθούμε να
καταστήσουμε πιο διαφανείς τους κανόνες, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος.

Richard Corbett (PSE). – (EN) Επικροτώ αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία που ανέλαβε η βρετανική Προεδρία.
Θα ήθελα, ωστόσο, να ρωτήσω εάν το Συμβούλιο συμφωνεί ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία οφείλει να νομοθετεί
δημοσίως πρέπει να ισχύει λογικά για όλη τη νομοθεσία και όχι μόνο για τη νομοθεσία συναπόφασης; Θα εξετάσει
εν ευθέτω χρόνω το Συμβούλιο το ενδεχόμενο να επεκτείνει την εν λόγω απόφαση, ούτως ώστε όλη η νομοθεσία
να θεσπίζεται δημοσίως; Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι ακόμη σημαντικότερο όταν θεσπίζεται από το
Συμβούλιο νομοθεσία η οποία δεν χρειάζεται απαραίτητα την έγκριση αυτού του Κοινοβουλίου, να θεσπίζεται όσο
το δυνατόν πιο διαφανώς.

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Επιβεβαιώνω ότι αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει να έχει
κάποιος, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι εφικτός σε αυτό το στάδιο. Όπως λέω, είναι μία μακρόπνοη διαδικασία
και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι να κάνουμε όσα
περισσότερα βήματα μπορούμε, να εργαστούμε περαιτέρω σε ό,τι έχουμε ήδη εργαστεί, να ερμηνεύσουμε τους
κανόνες πιο διεξοδικά και να προσπαθήσουμε –εάν όχι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, τότε στην επόμενη–
να αλλάξουμε τον εσωτερικό κανονισμό μία ακόμη φορά για να επιτύχουμε περισσότερη διαφάνεια.

Αυτός είναι ο στόχος, είναι όμως κάτι το οποίο θα πάρει κάποιο χρόνο. Λυπάμαι αν επαναλαμβάνομαι, αλλά έτσι
έχουν τα πράγματα.

Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Θα συμφωνούσε ο Προεδρεύων ότι, εάν οιαδήποτε άλλη νομοθετική εξουσία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση λάμβανε αποφάσεις και στη συνέχεια εξέδιδε τα πρακτικά της και ορισμένες σημειώσεις για
το ποιες συζητήσεις συνεχίζονταν και προτίθετο να διαθέσει τις πληροφορίες σε έναν δικτυακό τόπο, οι άνθρωποι
θα πίστευαν ότι υπάρχει κάτι μη δημοκρατικό και σκοτεινό σε σχέση με αυτό; Δεν είναι πλέον καιρός, άπαξ δια
παντός, το Συμβούλιο των Υπουργών να συνεδριάζει δημοσίως για όλα αυτά τα θέματα όταν ενεργεί ως νομοθέτης;
Εκτιμώ την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά είναι εντελώς απαράδεκτο τον 21ο αιώνα η νομοθεσία να συνεχίζει
να θεσπίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να προσθέσω πολλά σε ό,τι έχει ήδη
ειπωθεί. Ο μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι περισσότερη διαφάνεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό και η
αυστριακή Προεδρία συμμερίζεται ασφαλώς αυτόν τον στόχο. Υπάρχουν, ωστόσο, κανόνες οι οποίοι πρέπει να
αλλάξουν· υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να προσαρμόσουμε και μπορούμε να εργαστούμε μόνο εάν είμαστε
προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο.

Συμφωνώ φυσικά με όλους τους αξιότιμους βουλευτές που είπαν ότι πρέπει να πλησιάσουμε περισσότερο την κοινή
γνώμη και να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα
θεσμικά όργανά της.

Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 5 της κ. Laima Liucija Andrikiene (H-0069/06)

Θέμα: Νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του στις 18.1.2006 υπογράμμισε σαφώς ότι οι προτεραιότητες του ΕΚ
για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 ήταν ευημερία, ανταγωνιστικότητα, αλληλεγγύη, συνοχή και
ασφάλεια. Η συνοχή είναι σημαντική όχι μόνο για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, αλά και τα παλαιά, δηλαδή την Ισπανία,
Πορτογαλία, Ελλάδα και άλλα. Το ΕΚ απέρριψε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης/16ης Δεκεμβρίου
2005 και εξέφρασε την προθυμία του να προχωρήσει σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στη
βάση των αντίστοιχων απόψεων, όταν θα δοθεί πραγματική εντολή διαπραγματεύσεων στην αυστριακή Προεδρία.
Το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει όσον αφορά την εν λόγω εντολή; Συμμερίζεται το Συμβούλιο την άποψη του
Κοινοβουλίου ότι η συνοχή θα πρέπει να παραμείνει ως προτεραιότητα, μαζί με την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια
και την ευημερία για την περίοδο 2007-2013;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το στάδιο, το μόνο που μπορώ να
πω για την ερώτηση της κ. Andrikiené είναι ότι ασφαλώς η θέση του Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές
2007-2013 είναι εκείνη που συμφωνήθηκε στη συνεδρίασή του στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005. Το Ευρωπαϊκό
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Συμβούλιο υπογράμμισε ότι ο στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται
στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά το διάστημα των επόμενων δημοσιονομικών
προοπτικών.

Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να διατεθεί στον τομέα αυτόν της
πολιτικής παραπάνω από το 35% του συνόλου των δημοσιονομικών πόρων για το διάστημα 2007-2013.

Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (EN) Η αλήθεια είναι ότι εξαντλείται ο χρόνος, και οι δύο αρχές επί του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης –το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο– έχουν επίγνωση ότι προκειμένου
να επιτευχθεί μία συμφωνία εγκαίρως, πρέπει να προσέλθουν σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις χωρίς
καθυστέρηση. Πότε θα είναι το Συμβούλιο έτοιμο να προβεί σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο;
Πότε θα έχει εντολή το Συμβούλιο; Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας στις διαπραγματεύσεις για τις
νέες δημοσιονομικές προοπτικές;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Επιτρέψτε μου να διαβεβαιώσω την αξιότιμη βουλευτή ότι
συμμετέχουμε σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Είναι προς το συμφέρον μας· είναι προς το συμφέρον του
Συμβουλίου όσο και προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να οδηγηθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις
σε καρποφόρο κατάληξη. Προκειμένου να είναι αξιόπιστη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της πρέπει να ενεργήσει
σύντομα και εποικοδομητικά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη, στην εθιμοτυπική συνάντηση της Επιτροπής με
την αυστριακή κυβέρνηση στις 19 Ιανουαρίου, συμφωνήθηκε μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του
Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κ. Schüssel, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο
δυνατόν και ότι το Συμβούλιο πρέπει να διαπραγματευτεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά και καλή τη πίστει.

Βάσει της συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, ευελπιστούμε και εργαζόμαστε προς την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων για τη διοργανική συμφωνία τον Απρίλιο. Δεν μπορώ να είμαι περισσότερο ακριβής. Ωστόσο,
πρόκειται περί αξιόπιστου στόχου τον οποίο ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε. Μπορώ να διαβεβαιώσω την αξιότιμη
βουλευτή ότι εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τον επιτύχουμε.

Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, φυσικά εξακολουθεί να
τίθεται το ερώτημα: έχει ήδη η αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου ειδική εντολή από το Συμβούλιο για έναρξη
αυτών των συνομιλιών; Εάν όχι, σε ποιο επίπεδο και με ποια στοχοθεσία μπορούν να διεξαχθούν οι συνομιλίες σε
επίπεδο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων ΙΙ μέχρι να δοθεί εντολή;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, στην ερώτηση του κ. Rack μπορώ να απαντήσω
επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας, οι τριμερείς διάλογοι προετοιμάζονται
από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ΙΙ. Όλα αυτά γίνονται ήδη.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω –γιατί το ξέρω εξ ιδίας πείρας– ότι εργάζονται σκληρά γι’ αυτό. Ασφαλώς όμως
καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ τώρα σχετικά με την ακριβή κατάσταση των απαραίτητων διευκρινίσεων
μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής, όπου και να βρίσκεται ο φάκελος αυτός. Αυτό θα σήμαινε ότι προεξοφλώ τις
διαπραγματεύσεις.

Θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι –και μάλιστα με έμφαση– ότι φυσικά θα κάνουμε τα πάντα προς το συμφέρον
του ίδιου του Συμβουλίου, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αρχίσουν το συντομότερο
οι διαπραγματεύσεις, να συνεχιστούν και να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό άλλωστε το χρωστάμε στους
ευρωπαίους πολίτες. Από το πόσο σύντομα και καλά θα καταλήξουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό θα εξαρτηθεί
και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες προσπάθειες
που καταβάλλει η αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου για να φέρει σε πέρας το θέμα των νέων δημοσιονομικών
προοπτικών. Γι’ αυτό, ερωτώ: εξακολουθεί να θεωρεί το Συμβούλιο ότι η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική
για την ύπαιθρο συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Γκέτεμποργκ και της Λισαβόνας και
εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα για το Συμβούλιο να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, ιδίως στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών προοπτικών;

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schierhuber, ανέφερα ήδη και το
επαναλαμβάνω, γιατί αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου, ότι στηριζόμαστε στη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον
Δεκέμβριο. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε και οι προτεραιότητες που θα προκύψουν, θα πρέπει
να οριστούν πλέον στις διαπραγματεύσεις. Φυσικά επιδιώκουμε και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τους στόχους
που αναφέρατε.

Δεύτερο Μέρος:
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Πρόεδρος. Δεδομένου ότι αναφέρονται στο ίδιο θέμα, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα εξεταστούν από κοινού και η
απάντηση θα δοθεί από τον κ. Martin Bartenstein, ο οποίος εκπροσωπεί το Συμβούλιο.

Ερώτηση αριθ. 6 του κ. Bernd Posselt (H-1192/05)

Θέμα: Ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ

Πώς κρίνει το Συμβούλιο την υπερβολική ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και τις χώρες του Περσικού
Κόλπου και κατά πόσον θεωρεί πιθανή τη μείωση της εξάρτησης αυτής μέσω της συστηματικής προώθησης της
χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας;

Ερώτηση αριθ. 7 του Gay Mitchell (H-0027/06)

Θέμα: Επάρκεια καυσίμων

Ανησυχεί το Συμβούλιο για την επάρκεια καυσίμων της Ευρώπης, και εάν ναι, πόσο;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τις δύο αυτές ερωτήσεις
απαντώ τα εξής: η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι εδώ και χρόνια μαζί με την ανταγωνιστικότητα και
την αειφορία –αυτοί είναι οι τρεις σχετικοί πυλώνες– ένα από τα κύρια μελήματα της ευρωπαϊκής ενεργειακής
πολιτικής. Αυτό ισχύει και για τη νέα ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης που σχεδιάζεται τώρα. Ειδικά η συζήτηση
για το φυσικό αέριο και τις τιμές που έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες έδειξε ότι εδώ πρέπει
να ληφθούν υπόψη και τα αιτήματα των γειτόνων χωρών και των διεθνών εταίρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με παραγωγούς ενέργειας όπως η Ρωσία και ο ΟΠΕΚ όσο και
με σημαντικές χώρες-καταναλωτές όπως η Κίνα και η Ινδία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα, επίσης, να υπενθυμίσω
διεθνείς συμφωνίες όπως η συμφωνία για τον Ενεργειακό Χάρτη και η Ενεργειακή Κοινότητα Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Σημαντικές πτυχές της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού είναι η διαφοροποίηση των πηγών
ενέργειας, η προώθηση εγχωρίων πηγών ενέργειας και ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η ενεργειακή
απόδοση. Πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στη μεγάλη σημασία των επενδύσεων τόσο σε υποδομή όσο και σε
εκμετάλλευση. Τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα εντάσσονται και στις δύο αυτές πτυχές.

Ως εκ τούτου εγκρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά μέσα για διάφορους τομείς. Για την ασφάλεια εφοδιασμού
πρέπει να αναφερθεί κυρίως η οδηγία 67/2004 EΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με μέτρα
για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας η οδηγία του
έτους 2001 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχει ως στόχο να
παράγεται μέχρι το 2010 σε επίπεδο ΕΕ το 22% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η
οδηγία του έτους 2003 για την προώθηση της χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις
μεταφορές.

Πρέπει να αναφερθεί και η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου
2005 σχετικά με την τελική ενεργειακή απόδοση και τις υπηρεσίες παροχής ενέργειας που προβλέπεται να εγκριθεί
μέσα στους προσεχείς μήνες.

Ακόμα, πρέπει να αναφερθεί το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη και ιδίως το πρόγραμμα
«Έξυπνη ενέργεια για την Ευρώπη» που στοχεύει μεταξύ άλλων στην προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το Συμβούλιο εκφράζει τη μεγάλη
σημασία που δίνει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε μη νομοθετικό επίπεδο. Οι Υπουργοί Ενέργειας δήλωσαν
κατά την εαρινή σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2005 ότι δίνουν προτεραιότητα σε μία στρατηγική
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρα από το 2010.

Η ενεργειακή πολιτική και ιδίως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού θα βρίσκονται επίσης στην ημερήσια
διάταξη –και ασφαλώς σε εξέχουσα θέση– της επομένης συνόδου κορυφής του Συμβουλίου την άνοιξη. Δύο άλλες
προτεραιότητες της Προεδρίας είναι το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και το εξαγγελθέν σχέδιο δράσης για την
ενεργειακή απόδοση.

Αναφερόμενο στο διεθνές σχέδιο δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έγινε
τον Ιούνιο του 2004 στη Βόννη, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να έχει ως στόχο
τη σημαντική αύξηση της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι η αυξημένη χρησιμοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η βιώσιμη χρήση της ενέργειας είναι
συμπληρωματικοί τομείς της πολιτικής που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Στη συνεδρίασή του στις 29 Νοεμβρίου 2004, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, στα οποία δίδεται έμφαση στη σημασία της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ανανεώσιμων πηγών
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ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Όλα αυτά τα μέσα και τα μέτρα αποτελούν μια
σταθερή βάση για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και απέδειξαν την αξία τους και στην αλληλέγγυα αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών
εξαιτίας καιρικών φαινομένων στη διάρκεια του περασμένου χρόνου.

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ως βουλευτής από το Μόναχο με μητέρα από τη Στυρία,
παρακολουθώ με χαρά την προοδευτική πολιτική της Αυστρίας σχετικά με τη βιομάζα. Το ερώτημά μου είναι
σχετικό με αυτό: τι θα κάνετε για να εισάγετε περισσότερο στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την πολύ
προοδευτική πολιτική; Επίσης, ποια θεωρείτε πως είναι η σημασία του θέματος της βιομάζας όχι μόνο ως καύσιμο
για κινητήρες, αλλά και κυρίως για τη θέρμανση;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτή, ως Αυστριακός από
τη Στυρία, αλλά και γιος μίας γερμανίδας μητέρας χαίρομαι για την επιδοκιμασία που εκφράζει η συμπληρωματική
ερώτησή σας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –φυσικά κυρίως, αλλά όχι μόνο, η βιομάζα– θα έχουν ασφαλώς τους επόμενους
μήνες και χρόνια αυξημένες δυνατότητες στην αγορά–αφού η τιμή του πετρελαίου δεν θα πέσει ποτέ πια στα 10 ή
20 δολάρια το βαρέλι– και αυτό είναι καλό γιατί αποτελεί μια ευκαιρία να αυξηθεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης.
Ωστόσο, ας μην γελιόμαστε: ίσως έτσι να καταστεί δυνατό να περιοριστεί ο βαθμός αύξησης της εξάρτησης από
τις ορυκτές πηγές ενέργειας, αλλά μόνο ο βαθμός της αύξησης και όχι ο βαθμός της εξάρτησης. Ταυτόχρονα, αυτό
σημαίνει για ορισμένες αγροτικές περιοχές και για πολλούς, κυρίως αγρότες, πρόσθετες πηγές εισοδήματος από
την παραγωγή όχι μόνο τροφίμων, αλλά και ενεργειακών φυτών. Η βιομάζα και οι ανανεώσιμες πρώτες ύλες θα
μπορούσαν πραγματικά να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα πηγή όχι μόνο άνθρακα, αλλά έμμεσα και
υδρογονανθράκων, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία ΙΧ αυτοκινήτων. Πιστεύω ότι
μακροπρόθεσμα ο δρόμος των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας κλπ. θα λάβει άλλη κατεύθυνση, αλλά ιδίως
οι ορυκτές πηγές ενέργειας, που σήμερα στην πράξη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις μεταφορές, θα μπορούσαν
να αντικατασταθούν σταδιακά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υδρογονάνθρακες που παράγονται από
αυτές.

Επαναλαμβάνω ότι οι σχετικές δυνατότητες είναι καλύτερες, είναι απλούστερο να διαμορφωθούν έτσι οι ανανεώσιμες
πρώτες ύλες και πηγές ενέργειας ώστε να μπορούν να διατεθούν στην αγορά, όταν η τιμή της αγοράς για ένα βαρέλι
αργού πετρελαίου είναι στα 60 δολάρια ή όταν μία κιλοβατώρα ηλεκτρικού ρεύματος είναι σήμερα περίπου δυόμισι
φορές ακριβότερη από ό,τι πριν δύο χρόνια, αφού σήμερα η μεγαβατώρα κοστίζει 50 ευρώ, ενώ θυμάμαι ότι
παλιότερα η τιμή ήταν 20 ευρώ.

Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Ο Προεδρεύων είπε ότι σωρεία μέσων είναι διαθέσιμα, αλλά παρά ταύτα, η
εξάρτηση της ΕΕ των 25 από τις εισαγωγές σε ενέργεια, η οποία ήταν 48% το 2002, προβλέπεται να αυξηθεί σε
71% έως το 2030. Η ΕΕ των 15 εξαρτάται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής για το 31% των εισαγωγών σε
πετρέλαιο, από τη Ρωσία για το 30% των εισαγωγών σε φυσικό αέριο, και από την Αλγερία για το 22% των εισαγωγών
σε φυσικό αέριο.

Δεδομένων των μέτρων τα οποία έλαβε προσφάτως η Ρωσία και την ευαισθησία ορισμένων κρατών μελών στη ρωσική
αψιθυμία, δεν θα συμφωνούσε ο Προεδρεύων ότι το βασικό στοιχείο διατήρησης της ασφάλειας του ανεφοδιασμού
έγκειται στην πλήρη ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προτίθεται να λάβει μέτρα για
να το επιτύχει;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτή, αυτό που χρειάζεται
η Ευρώπη είναι μία συνεπής ενεργειακή πολιτική που θα στοχεύει περισσότερο στα κοινά μας συμφέροντα. Πρέπει
να αντλήσουμε τα διδάγματα, αφενός από τον τομέα της προστασίας του κλίματος και αφετέρου από τη σημαντική
αύξηση της τιμής της ενέργειας από ορυκτές πρώτες ύλες –που οφείλεται όχι μόνο, αλλά κυρίως στη μειωμένη
επάρκεια των διυλιστηρίων, στους τυφώνες, τις δυσκολίες σε γεωπολιτικό επίπεδο– αλλά και τα διδάγματα της 1ης
και 2ας Ιανουαρίου 2006, όταν για κάποιους λόγους μειώθηκε δραστικά η ποσότητα φυσικού αερίου που φθάνει
στην Ευρώπη μέσω των ουκρανικών αγωγών. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε ξανά
τη θέση μας.

Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο πως η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές κυρίως ορυκτής
ενέργειας θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και, προφανώς, τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό όμως ούτε είναι σωστό ούτε
πρέπει να μας εμποδίσει να προωθήσουμε περισσότερο δικές μας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξήσουμε
τελικά την ενεργειακή απόδοση.

Εδώ συμφωνώ με την Επιτροπή που λέει ότι είναι αρκετά δύσκολο να πείσουμε τώρα τα κράτη μέλη για ποσοστό
1% ετησίως. Θα δούμε αν είναι δυνατόν το ποσοστό αυτό να γίνει μελλοντικά 2% ετησίως. Έχουμε ακόμα όλοι
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δυνατότητες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και μπορούμε να προβούμε σε βελτιώσεις, τα δε νέα κράτη
μέλη έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερο δυναμικό σε αυτόν τον τομέα. Η απόδοσή τους, εκφρασμένη σε ΑΕγχΠ ανά
μονάδα ενεργείας που καταναλώνεται είναι πολύ μικρότερη από εκείνη της ΕΕ των 15, όπου άρχισαν ήδη τη δεκαετία
του ’70 να διασπούν τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας, του ΑΕγχΠ και της ανάπτυξης ως αποτέλεσμα
των προβλημάτων με το πετρέλαιο το 1973 και το 1974.

Χρειαζόμαστε μια συνεπή ενεργειακή πολιτική που δεν θα αφήσει κατά μέρος καμία από τις δυνατότητες που
συζητήθηκαν ήδη εδώ: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με παράλληλη
διαφοροποίηση ως προς τις ορυκτές πηγές ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο και, φυσικά, ως προς τους αγωγούς.
Το κύριο πρόβλημα της 1ης και 2ας Ιανουαρίου δεν ήταν η έλλειψη φυσικού αερίου, αλλά το ότι υπάρχει ένας και
μοναδικός αγωγός που περνάει από την Ουκρανία, ο οποίος εφοδιάζει πολλά ευρωπαϊκά κράτη και από τον οποίο
έρχεται από τη Ρωσία στην Ευρώπη το 80% του φυσικού αερίου.

Ασφαλώς είναι σκόπιμο να συναφθούν συμφωνίες μεταξύ των εταιρειών στη Γερμανία και τη Ρωσία. Είναι σίγουρα
πολύ σημαντικό να υποστηρίξουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή το έργο κατασκευής του αγωγού
φυσικού αερίου Nabucco, που θα μπορεί να μεταφέρει από το 2011 περίπου 12 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ετησίως και από το 2020 περίπου 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από
την Κασπία στην Κεντρική Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

Στον τομέα του φυσικού αερίου δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε το υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο οποίο δεν έχει
δοθεί ως τώρα μεγάλη σημασία στην Ευρώπη, με εξαίρεση μερικά κράτη του Νότου. Αυτό το αέριο είναι τώρα
επίσης απαραίτητο για να μειωθεί η εξάρτησή μας.

Επίσης, επικροτώ θερμά τις εξαγγελίες που έκαναν η Ρωσία και ο Υπουργός Οικονομικών της αυτές τις ημέρες σε
πρόσφατη σύνοδο της G8 στη Μόσχα, ότι θα επανεξετάσουν ή θα καταργήσουν το μονοπώλιο εξαγωγών της
Gazprom. Δυστυχώς, δεν αναφέρθηκε πότε θα γίνει αυτό, ωστόσο έγινε τουλάχιστον η εξαγγελία. Βέβαια, η
συνεργασία με την Gazprom αποδείχθηκε καλή, αλλά αυτό σημαίνει πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούμε
να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε και να συνεργαστούμε και με άλλους ρώσους εταίρους.

Κατά την άποψή μου, ο μέχρι τώρα δρόμος της Ευρώπης, δηλαδή η ελευθέρωση και απορρύθμιση του τομέα της
ενέργειας, ήταν σημαντικός και σωστός και συνέβαλε ιδίως στη σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια
πρέπει να επιδιώξουμε την ισορροπία μεταξύ αύξησης της ασφάλειας εφοδιασμού –δίνοντας τελικά και στους
επενδυτές με συμβάσεις μακράς διαρκείας την ασφάλεια ανάκτησης των επενδύσεών τους– και να δημιουργήσουμε
παρόλ’ αυτά μία μεγαλύτερη εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, την Ουκρανία, ίσως και τη Ρωσία. Αν αυτό δεν γίνεται μέσω του ενεργειακού χάρτη, ίσως να γίνεται μέσω
της ενεργειακής κοινότητας και αυτή είναι μία συγκεκριμένη πρόταση που υποθέτω ότι θα υποβάλει η Επιτροπή
τις επόμενες εβδομάδες.

Πρέπει να υιοθετήσουμε όλες αυτές τις προσεγγίσεις. Η ενεργειακή πολιτική είναι πρώτη προτεραιότητα και ειδικά
τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε πόσο σημαντική είναι.

Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bartenstein, το πρώτο θέμα είναι η εξάρτηση από την ενέργεια.
Στο μέλλον, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού θα μας απασχολήσει πολύ έντονα.

Θα ασχοληθεί το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας με το Πρωτόκολλο του Κιότο και με το διάστημα μετά το
2012, καθώς και με τις επιπτώσεις που θα έχει στον τομέα αυτόν η κοινή εφαρμογή; Θα υπάρξει εστίαση στις
επενδύσεις στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να επιτύχουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τον γενικό στόχο της
μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτή, σε σχέση με το
Πρωτόκολλο του Κιότο και την προστασία του κλίματος, μπορώ να ενημερώσω το Σώμα ότι ο πρώην Πρόεδρος
των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, όταν ερωτήθηκε στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο Νταβός ποιες θεωρεί ότι είναι οι
παγκόσμιες προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του κλίματος.
Αυτό τώρα μπορεί να ακούγεται κάπως αυθάδες όταν το λέει ένας Αμερικανός, όμως το είπε ο προηγούμενος
αμερικανός πρόεδρος που είχε υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο. Στη συνέχεια όμως, όπως ξέρουμε, δεν το
επικύρωσε το Αμερικανικό Κογκρέσο.

Συμφωνώ μαζί σας και με πολλούς άλλους ότι η προστασία του κλίματος είναι πρώτη προτεραιότητα. Την
χρειαζόμαστε γιατί το κλίμα του πλανήτη κινδυνεύει. Ωστόσο, πρέπει να αναλογιστούμε ως Ευρωπαίοι ότι σήμερα
είμαστε υπεύθυνοι για περίπου 14% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και το 2050 το ποσοστό αυτό θα είναι περίπου
10%. Αυτό σημαίνει πώς σήμερα το 86% των εκπομπών CO2 και μελλοντικά το 90% προέρχονται από αλλού.
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Έχει μεγάλη διαφορά αν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούμε μόνοι ή αν θα έχουμε τουλάχιστον εταίρους
τις ΗΠΑ – που φυσικά είναι και ανταγωνιστές. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα.

Το επόμενο ερώτημα είναι φυσικά πώς θα αντιμετωπίσουμε χώρες όπως η Κίνα και οι Ινδίες που δεν δεσμεύονται
από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτές οι χώρες θα πουν – και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε:
«Εσείς οι Ευρωπαίοι παράγετε περίπου 10 τόνους CO2 ανά άτομο ετησίως, οι Αμερικανοί παράγουν 20 τόνους κι
εμείς κάπου μεταξύ ενός και δύο τόνων. Αφήστε μας λοιπόν να φθάσουμε τη βιομηχανική και άλλη ανάπτυξή μας
στο δικό σας επίπεδο και μετά θα συμμετάσχουμε στην προστασία του κλίματος.» Το να επιτύχουμε τη συνεργασία
της Κίνας, της Ινδίας και άλλων αναπτυσσομένων και αναδυόμενων οικονομιών όσο πιο γρήγορα γίνεται και να τις
πείσουμε για τα επιχειρήματά μας είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα.

Εμείς, ως Ευρωπαίοι, θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα μπροστά, προσέχοντας όμως ταυτόχρονα την
ανταγωνιστικότητά μας και φροντίζοντας για την προστασία του κλίματος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Εδώ η
κοινή εφαρμογή είναι οπωσδήποτε πολύτιμη.

Αν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στα νέα κράτη μέλη, και ταυτόχρονα να μειώσουμε
τις εκπομπές CO2 με σχετικά λιγότερες επενδύσεις από ό,τι για παράδειγμα στα κράτη μέλη της ΕΕ των 15, τότε
πρέπει να το κάνουμε – αυτό προβλέπεται άλλωστε και στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει
πως η προστασία του κλίματος έχει τεράστια σημασία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι τιμές της ενέργειας
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και συνεπώς και τις θέσεις εργασίας.

Ακολουθούμε τον σωστό δρόμο και τους επόμενους μήνες θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ η
δεύτερη φάση μετά το Κιότο και πώς θα διαμορφωθούν τα εθνικά σχέδια κατανομής. Το εμπόριο πιστοποιητικών
CO2 άρχισε καλά και, παρενθετικά, οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι περιμέναμε –κάποτε μιλούσαμε για
10 ευρώ ανά τόνο, ενώ απ’ όσο γνωρίζω, η τελευταία τιμή είναι στα 28 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το τριπλάσιο. Αν
πούμε τώρα στις ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις ότι θα λάβουν λιγότερα από προηγουμένως, θα πρέπει να
έχουμε σοβαρά επιχειρήματα.

Προς το συμφέρον των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη μας, συνηγορώ εδώ σαφέστατα υπέρ του να αντιμετωπίσουμε
με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα την οικονομία και τη βιομηχανία μας που είναι ενεργοβόρες.
Ως προς το μέλλον του Κιότο, είμαι υπέρ του να σημειώσουμε πρόοδο και υπέρ μιας επιθετικής προσέγγισης. Όμως
δεν πρέπει να διακυβευτούν εδώ θέσεις εργασίας και να μεταφερθούν μακριά από την Ευρώπη, σε χώρες όπου
κανένας δεν ασχολείται για την ώρα με την προστασία του κλίματος.

Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bartenstein, αμέσως μόλις αναλάβατε το αξίωμά σας,
υποχρεωθήκατε να αντιμετωπίσετε το δύσκολο πρόβλημα με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Αρχικά, το πρόβλημα δεν
ήταν βέβαια ότι σταμάτησε η παροχή φυσικού αερίου, αλλά ότι η Ρωσία απλά απαιτούσε πολύ περισσότερα χρήματα
για το φυσικό της αέριο.

Σκοπεύει τώρα η αυστριακή Προεδρία να αντιμετωπίσει αυτήν την ευαισθησία ως προς τις τιμές της ενέργειας που
επηρεάζει όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά φυσικά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία; Γνωρίζουμε όλοι ότι μια μεγάλη
αύξηση μπορεί να προξενήσει ένα μεγάλο πληθωρισμό στην Ευρώπη, να αναχαιτίσει σημαντικά την οικονομική
ανάπτυξη ή να οδηγήσει σε ύφεση. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την ευαισθησία της ευρωπαϊκής οικονομίας στις
τιμές της ενέργειας;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς, η ευαισθησία της οικονομίας
μας και του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος μας στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας είναι σήμερα πολύ
μικρότερη από το 1973/74. Ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούν ότι η ευαισθησία αυτή έχει μειωθεί στο
μισό, ακριβώς επειδή η ενεργειακή απόδοση της οικονομίας και της παραγωγής μας αυξήθηκε σαφώς. Αυτό όμως
δεν σημαίνει βέβαια ότι ακόμα και σήμερα δεν δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυξήσεις της τιμής του
πετρελαίου από 30 σε 60 δολάρια και κάποιοι –που ελπίζω να μην επαληθευτούν ποτέ– λένε πως στο μέλλον θα
δούμε και τριψήφια νούμερα.

Σχετικά με το φυσικό αέριο, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους ρώσους φίλους μας, πρέπει να πούμε ότι σκοπός
τους ήταν να ζητήσουν από την Ουκρανία τιμές παγκόσμιας αγοράς, πράγμα που βέβαια είναι σχετικό –καλύτερα
να πούμε, τιμές που συνηθίζονται στην Ευρώπη, περίπου 220 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Τελικά, μετά από
διαπραγματεύσεις, η Gazprom και η Ουκρανία συμφώνησαν σε αυτήν την τιμή τη νύχτα μεταξύ 3ης και 4ης
Ιανουαρίου. Ο συμβιβασμός προβλέπει –και στο μεταξύ διατυπώθηκαν οριστικά και υπογράφηκαν και οι σχετικές
συμφωνίες– να παραχθεί ένα μίγμα φυσικού αερίου από ρωσικό αέριο προς περίπου 220 δολάρια και από αέριο
από την Κεντρική Ασία, που είναι πολύ φθηνότερο, οπότε η τελική τιμή του μίγματος για την Ουκρανία θα είναι
περίπου 95 δολάρια.
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Σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά και στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι
Αμερικανοί αγοράζουν φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές από εμάς στην Ευρώπη. Είναι φανερό πως εδώ δεν υπάρχει
κλασική τιμή παγκόσμιας αγοράς, αντίθετα, οι διαφορές ως προς το φυσικό αέριο είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι
ως προς το πετρέλαιο. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για να επικεντρωθούμε περισσότερο σε μία μακρόπνοη
ενεργειακή πολιτική και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει εντατικότερος ο
διάλογος μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας και αφετέρου του ΟΠΕΚ. Θα ήταν καλό να υπάρχει
εν προκειμένω μεγάλη διαφάνεια προκειμένου να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Εγώ θεωρώ επίσης ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή όχι μόνο στη συνεργασία με τους παραγωγούς
ενέργειας, αλλά και στην καθιέρωση διαλόγου με τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό να συνεννοηθούμε εμείς οι
Ευρωπαίοι με τους Ιάπωνες, τους Αμερικανούς, αλλά και με άλλους καταναλωτές, προκειμένου να επιτύχουμε
τελικά αυτό που επιδιώκουν και οι χώρες-παραγωγοί, δηλαδή μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Είναι λάθος
να πιστεύουμε ότι το πρώτο μέλημα των χωρών του ΟΠΕΚ είναι να φθάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στα 100
δολάρια, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό δεν θα διαρκούσε για πολύ και ύστερα θα μπορούσε εξαιτίας μηχανισμών
της αγοράς να σημειωθεί υποχώρηση της τιμής σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Επίσης, ξέρουν πολύ καλά ότι η λειτουργία
της οικονομίας μας και η διαρκής ανάπτυξη τελικά είναι σημαντική και για τις δικές τους πωλήσεις πετρελαίου και
φυσικού αερίου.

Επομένως, υπάρχει κοινό συμφέρον να δημιουργηθούν σταθερές και αξιόπιστες ενεργειακές αγορές και να
εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός και η σταθερότητα των τιμών. Θα μπορέσουμε να σημειώσουμε αξιόλογη πρόοδο ως
προς αυτό τους επόμενους μήνες. Μπορεί η Πράσινη Βίβλος που εξετάζεται αυτές τις ημέρες στην Επιτροπή να μην
ονομάζεται ακόμα επίσημα έτσι, αλλά είναι μία Πράσινη Βίβλος και θα αποτελέσει μελλοντικά έναν γνώμονα για
μας.

Πρόεδρος. Δεδομένου ότι ο συντάκτης της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 8 καθίσταται άκυρη.

Ερώτηση αριθ. 9 του κ. Othmar Karas (H-0061/06)

Θέμα: Επικουρικές συμπληρωματικές συντάξεις

Πρόκειται η αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου να εξετάσει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τη
δυνατότητα μεταφοράς των επικουρικών συμπληρωματικών συντάξεων, συγκεκριμένα με ποιον τρόπο θα
πραγματευτεί αυτή την πρόταση οδηγίας;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που
αναλαμβάνω να απαντήσω σε ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι ακόμα δέσμιος των παραδόσεων του
δικού μου κοινοβουλίου, όπου οι ερωτήσεις πάντα επαναλαμβάνονται. Όμως θα το μάθω κι αυτό μέχρι τη λήξη
της Προεδρίας μας, έχουμε άλλωστε ακόμα τεσσερισήμισι μήνες.

Οι συμπληρωματικές επικουρικές συντάξεις είναι ένα σημαντικό ζήτημα, και σε συνάρτηση με την έννοια της
Flexicurity, δηλαδή της ευελιξίας μέσω της ασφάλειας. Το Συμβούλιο άρχισε ήδη να εξετάζει την πρόταση οδηγίας
που υπέβαλε η Επιτροπή στο τέλος Οκτωβρίου 2005 για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς συμπληρωματικών
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ως το τέλος Φεβρουαρίου το προπαρασκευαστικό όργανο στο οποίο ανέθεσε το
Συμβούλιο να εξετάσει αυτόν τον φάκελο, δηλαδή η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα κοινωνικά ζητήματα,
θα έχει ήδη κάνει έξι συνεδρίες για τον σκοπό αυτόν. Η αυστριακή Προεδρία συμπεριέλαβε την πρόταση στα σχέδια
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Επειδή όμως το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο από τεχνική
άποψη, πρέπει να εξεταστεί ακόμα πόσο θα έχει προχωρήσει η εργασία μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον
Ιούνιο. Δεν θέλω να σας κρύψω ότι, πέρα από το ότι το θέμα είναι γενικά πολύπλοκο, υπάρχουν ακόμα μερικά
καίρια ζητήματα που πρέπει να διασαφηνιστούν, γενικά όμως είμαι της γνώμης ότι αυτό θα αποτελέσει και πρέπει
να αποτελέσει μία σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη.

Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κύριε Bartenstein, επιτρέψτε μου να σας καθησυχάσω: δεν χρειάζεται να μάθετε
τίποτα, γιατί είσαστε ήδη εξαρχής πολύ καλύτερος από πολλούς προκατόχους σας. Θα ήθελα να συμπληρώσω όσα
είπατε λέγοντας ότι το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε, φυσικά,
και τις διαφορές ως προς τον ανταγωνισμό και ως προς τα φορολογικά συστήματα. Εξαιτίας αυτών των διαφορών
ως προς τον ανταγωνισμό έχουμε στα κράτη μέλη τα μεγαλύτερα εμπόδια ως προς την κινητικότητα. Πιστεύετε ότι
χρειαζόμαστε στον τομέα αυτόν ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μία κοινή βάση κόστους για τα ευρωπαϊκά
προϊόντα και έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για τις συντάξεις με παράλληλη διατήρηση των εθνικών
αρμοδιοτήτων;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Karas, η παρούσα πρόταση
οδηγίας είναι οπωσδήποτε ένα βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε και πρέπει να πάρουμε. Όποιος θέλει
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διασυνοριακή κινητικότητα για τους εργαζομένους στην Ευρώπη, πρέπει και να τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν
μαζί τους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα δικαιώματά τους για επικουρική σύνταξη. Από την άλλη, στον τομέα της
κοινωνικής ασφάλισης διαπιστώνουμε πολύ γρήγορα ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της παραδόσεις και, ως εκ τούτου,
μία εναρμόνιση θα ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία. Δεν το θέλουμε αυτό. Είναι απόλυτα σίγουρο
πως το “One size fits all” δεν λειτουργεί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Γι’ αυτό, το θέμα αυτό τίθεται σε τομείς όπου είναι εύλογη και σωστή η θέσπιση ελαχίστων προδιαγραφών. Στον
τομέα των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν
ως βάση της κρατικής ασφάλισης ένα σύστημα εισφορών. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι θα ήταν σκόπιμο να
συμπληρώσουμε μερικώς αυτό το σύστημα εισφορών με ένα σύστημα βασισμένο στο κεφάλαιο, μεταξύ άλλων και
στον δημόσιο τομέα. Επίσης, πρέπει φυσικά να ενθαρρύνουμε την ιδιωτική και επικουρική σύνταξη – πρέπει βέβαια
να λάβουμε υπόψη την εισοδηματική κατάσταση των ευρωπαίων εργαζομένων και αποταμιευτών.

Θεωρώ δεδομένο ότι η απόφαση γι’ αυτό θα μείνει και πρέπει να μείνει για αρκετόν καιρό ακόμα στην αρμοδιότητα
των κρατών μελών, αλλά πρέπει επίσης να θεσπίσουμε –ειδικά και με αυτήν την οδηγία– τρόπους για να μπορούν
οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα σε ολόκληρη
την Ευρώπη πιο εύκολα απ’ ότι μέχρι σήμερα και φυσικά αυτό θα καταστεί πλέον ευκολότερο με την καθιέρωση
ελαχίστων προδιαγραφών.

Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bartenstein, συμφωνώ μαζί σας ότι αναμφίβολα η
δυνατότητα μεταφοράς της επαγγελματικής επικουρικής σύνταξης αυξάνει την κινητικότητα. Όμως κάθε μέτρο
υπέρ της αύξησης της κινητικότητας είναι ταυτόχρονα ένα μέτρο που αυξάνει την ασφάλεια των θέσεων εργασίας.
Είμαι βέβαιος ότι στο πλαίσιο της Προεδρίας σας προτίθεστε να λάβετε και άλλα μέτρα που θα αυξήσουν την
κινητικότητα και συνεπώς και την ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Ποια τέτοια μέτρα για την προώθηση της
κινητικότητας θα προτείνετε στα άλλα κράτη μέλη στη διάρκεια της Προεδρίας σας;

Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι η κινητικότητα των
ευρωπαίων πολιτών δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο αλλού. Πολλά από τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι στις
ΗΠΑ η κινητικότητα είναι διπλάσια από ό,τι στην Ευρώπη. Όμως στην Ευρώπη δεν θα μπορέσουμε ούτε να
απαλείψουμε από τη μια ημέρα στην άλλη τα γλωσσικά εμπόδια –ίσως μάλιστα να μην το θέλουμε καν– ούτε θα
μπορέσουμε να καθιερώσουμε μέσα σε μία μέρα αρχές ομοσπονδιακού κράτους όπως εκείνες που υπάρχουν στις
ΗΠΑ.

Παρ’ όλ’ αυτά, αυτό είναι γενικότερα για τους νέους μας μια ευκαιρία να έχουν περισσότερη κινητικότητα και να
έχουν μπροστά τους μια ευρωπαϊκή αγορά με ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας και επαγγελματικές ευκαιρίες. Με
αυτούς τους όρους, αφού ασφαλώς δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε τις αμερικανικές συνθήκες στην Ευρώπη εν μία
νυκτί, η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων και των νέων είναι κάτι που επιδιώκουμε.

Το ζητούμενο εδώ είναι να θεσπίσουμε βήμα-βήμα μέτρα για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων.
Αναφορικά με αυτήν τη συγκεκριμένη οδηγία, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το έτος
2006 ως ευρωπαϊκό έτος της κινητικότητας των εργαζομένων, ότι θα υπάρξει μία πύλη για θέσεις εργασίας, η
EURES, που θα παρουσιαστεί σε βελτιωμένη μορφή στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα
στις 20 και 21 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Εκεί θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Εγώ ο ίδιος θα έχω την τιμή
να συμμετάσχω σε αυτό, αλλά και ο πρόεδρος Barroso, ο Επίτροπος Špidla και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου δήλωσαν ότι θα έρθουν.

Εκεί θα συζητηθεί ευρέως και το θέμα «Κινητικότητα, μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και η
συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί σε εργαστήρια. Δεν θέλουμε μόνο την οδηγία για τη δυνατότητα μεταφοράς των
επικουρικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, αυτό που θέλουμε είναι μία γενικότερη τάση. Επίσης, είναι σημαντικό
να ξεκινήσει μια διαδικασία βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αρχών, συνδικαλιστικών ενώσεων και του ιδιωτικού τομέα
και θέλουμε επίσης να διευρύνουμε τη βάση των γνώσεων. Συνεπώς, αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής
της Λισαβόνας.

Βρισκόμαστε στην αρχή του ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας των εργαζομένων. Η τελική διάσκεψη θα γίνει τον
Νοέμβριο υπό την φινλανδική Προεδρία. Πιστεύω, ωστόσο, ότι είναι καλό ότι υπάρχουν ήδη σχέδια για να δοθεί
συνέχεια σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας.

Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Bartenstein, όλοι γνωρίζουμε ότι η κινητικότητα είναι
ήδη σχετικά μεγάλη, ιδίως μεταξύ των ακαδημαϊκών και των νέων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Όμως τι σχεδιάζει
η Προεδρία ειδικά για τους μαθητευόμενους και τους ανθρώπους που δεν έχουν τόσο υψηλό μορφωτικό επίπεδο;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί η κινητικότητα αυτών των ατόμων;
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Martin Bartenstein, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη
πρέπει να έχουν, ανεξάρτητα από την παιδεία τους –και εδώ συγκαταλέγονται στις γερμανόφωνες χώρες και πολλοί
μαθητευόμενοι που ακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευση– τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που παλιότερα ίσχυαν
ίσως μόνο για ανθρώπους με τριτοβάθμια, ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Γνωρίζω ότι στην Αυστρία υπάρχουν
παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής που αφορούν τη δυνατότητα μαθητευομένων να περάσουν κάποιο διάστημα
στο εξωτερικό. Θεωρώ απολύτως απαραίτητο –παρ’ όλη την εκτίμησή μου για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες– να
προσφέρουμε πρωτίστως στους νέους μας την ευκαιρία να μάθουν αγγλικά, που είναι η γλώσσα της κινητικότητας.
Ελπίζω ότι δεν θα με κατακλύσουν τώρα πάρα πολλές διαμαρτυρίες από το Παρίσι ή από κάπου αλλού.

Όποιος θέλει να προσφέρει στην νεολαία της Ευρώπης επαγγελματικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει
φυσικά να είναι διατεθειμένος να θεσπίσει προγράμματα κατά την εκπαίδευση και να χορηγεί υποτροφίες προκειμένου
οι νέοι να μπορούν να δοκιμάσουν την κινητικότητα στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων που θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να εργαστούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Πρόεδρος. Δεδομένου ότι παρήλθε ο χρόνος που διατίθεται στην Ώρα των Ερωτήσεων, οι ερωτήσεις αριθ. 10 έως
32 θα απαντηθούν γραπτώς(1).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.00 και συνεχίζεται στις 21.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONYSZKIEWICZ
Αντιπροέδρου

14. Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συνέχεια της συζήτησης)

Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση της κ. Evelyne Gebhardt σχετικά με τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά.

Jacques Toubon (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, ως νέος βουλευτής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να πω ότι, αφού παρακολούθησα αυτές τις συζητήσεις επί 18 μήνες, ανακάλυψα
τον πλούτο και την ποιότητα του έργου που επιτελεί το Σώμα.

Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην Επιτροπή μας Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στον
τελευταίο της πρόεδρο, τον κ. Whitehead, στην εισηγήτριά της, την κ. Gebhardt και στη συντάκτρια γνωμοδότησης
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κ. Van Lancker. Θέλω να ευχαριστήσω τους επικεφαλής
της ομάδας μας, στο έργο των οποίων οφείλουμε το σχέδιο που συζητούμε σήμερα: τον κ. Harbour, τον σκιώδη
εισηγητή και συντονιστή της Ομάδας μας· την κ. Thyssen, την αντιπρόεδρό μας· και την ακούραστη γραμματεία
μας. Θέλω επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στο έργο της κ. Descamps και της κ. Bachelot, που είναι αμφότερες μέλη
της γαλλικής αντιπροσωπείας.

Χάρη σε όλους αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες, πραγματοποιήσαμε ένα ρηξικέλευθο βήμα: ο συμβιβασμός
είναι ένα νέο κείμενο. Καταρχάς και καταρχήν θεσπίζει την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Αυτό το σχέδιο αφαιρεί
από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το εκ των πραγμάτων μονοπώλιο που ασκούσε τα τελευταία 50
χρόνια όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών των Συνθηκών. Η εσωτερική αγορά υπηρεσιών βασίζεται στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη και συνεπάγεται τη διοικητική συνεργασία, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την
κατάργηση των προστατευτικών εμποδίων σε ό,τι αφορά τόσο τη δημιουργία εταιρειών παροχής υπηρεσιών όσο
και την προσωρινή παροχή υπηρεσιών. Αυτό το σχέδιο καλύπτει τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
μόνο όσον αφορά το σκέλος της ελεύθερης εγκατάστασης, ενώ εξαιρεί πολλές βασικές υπηρεσίες όπως τις
οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τον κινηματογράφο, τα τυχερά παιχνίδια, την υγειονομική περίθαλψη και το νομικό
επάγγελμα. Συνεπώς, ο συμβιβασμός προτείνει την υπερψήφιση εκ μέρους του Κοινοβουλίου μιας πράξης πλαίσιο
που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην απασχόληση. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλουν
τα έθνη της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο συμβιβασμός σέβεται επίσης το κοινωνικό μας μοντέλο και τις εθνικές συλλογικές μας προτιμήσεις. Θα
οδηγήσει, άραγε, η οδηγία στην αποδόμηση των κοινωνικών μας προδιαγραφών; Θα επιφέρει, άραγε, ισοπεδωτικά
αποτελέσματα; Στην πρώτη πρόταση της Επιτροπής, ο κίνδυνος ήταν κάτι παραπάνω από ορατός. Για αυτό και την
απορρίψαμε. Ο συμβιβασμός που σας προτείνεται, ωστόσο, αποτελεί φραγμό στο κοινωνικό ντάμπινγκ, βασίζεται

(1) Βλ. Παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων»
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στην επικουρικότητα και υιοθετεί μια ευαίσθητη και περιοριστική προσέγγιση στην εφαρμογή της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών. Καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο συμβιβασμός εξαιρεί τις κοινωνικές προδιαγραφές και το
εργατικό δίκαιο. Ο ανταγωνισμός στο κοινωνικό επίπεδο απαγορεύεται. Πολλοί εθνικοί κανόνες όσον αφορά την
ελεύθερη εγκατάσταση διατηρούνται και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνοδεύεται από την εγγύηση ότι τα κράτη
μέλη δύνανται να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους κανόνες αρκεί αυτό να δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον.
Αυτό συνιστά έναν πραγματικό συμβιβασμό: αποτελεί αντικείμενο εκατέρωθεν κριτικής, πράγμα που δείχνει σαφώς
ότι βρήκαμε τη χρυσή τομή.

Εκ μέρους των γάλλων συναδέλφων μου, ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξετε τον συμβιβασμό εγκρίνοντάς τον με
ευρύτατη πλειοψηφία. Αν γίνει αυτό θα σημάνει νίκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νίκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Harlem Désir (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Winkler, ο στόχος της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς, τον οποίο ασπαζόμαστε, είναι ένα πράγμα. Άλλο πράγμα είναι όμως η αποδόμηση του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, κίνηση που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Μας βρίσκει κατηγορηματικά
αντίθετους, διότι αντιβαίνει στα συμφέροντα των πολιτών και στα συμφέροντα των εργαζομένων και των ευρωπαίων
καταναλωτών, αλλά και επειδή υπονομεύει τη στήριξη των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Το αρχικό σχέδιο οδηγίας Bolkestein απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, διότι κατά τα φαινόμενα στόχευε
να συναρτήσει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς από τη μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και από τη
μείωση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και της προστασίας εκείνων των καταναλωτών που είχαν εξασφαλίσει
υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε ορισμένα κράτη μέλη έναντι άλλων.

Επιδιώκοντας να βασίσει την εσωτερική αγορά όχι πλέον στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά στο
ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων των διαφόρων κρατών μελών, η πρόταση οδηγίας Bolkestein
έδωσε την εντύπωση ότι φέρνει σε αντιπαράθεση τα συμφέροντα των κρατών μελών. Δημιούργησε μια ύποπτη
ατμόσφαιρα μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, αντιβαίνοντας στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που είναι να ενώνει όλους τους Ευρωπαίους γύρω από ένα κοινό σχέδιο. Περιλαμβάνοντας πολλές κοινωνικές
υπηρεσίες και ορισμένες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η Επιτροπή
επιχείρησε να θέσει δραστηριότητες που είναι καίριας σημασίας υπό την αίρεση όχι άλλου πράγματος παρά της
λογικής του ανταγωνισμού και της αγοράς.

Με την αρχή της χώρας προέλευσης, η Επιτροπή έστρεψε τα νώτα της στην κοινοτική μέθοδο, που στοχεύει στην
εναρμόνιση κατά τομέα. Πρόκειται για μια μέθοδο που ανέκαθεν συνίστατο στην εναρμόνιση των διατάξεων που
ισχύουν στα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, στοχεύει αυστηρώς στην προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης και
της οικονομικής ολοκλήρωσης χωρίς να διακυβευτεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και –επαναλαμβάνω– το
υψηλότερο επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται κατά καιρούς σε ορισμένες χώρες. Ήταν ζήτημα ανιούσας
εναρμόνισης.

Με αυτό το σχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά στα χρονικά ένα νόμο που, αντίθετα με την
κοινοτική μέθοδο, ενθαρρύνει τη διαφορά στα εθνικά δίκαια και επιβραβεύει τα ελάχιστα απαιτητικά κράτη μέλη.
Κατά γενική ομολογία, η τωρινή Επιτροπή δεν ήταν υπεύθυνη για την αρχική πρόταση. Ωστόσο, όντως φέρει ευθύνη:
από τη στιγμή που αναγνωρίσατε ότι αυτό το κείμενο έπασχε και στη συλλογιστική του και στη δομή του –όπως
επισημάνατε, κύριε McCreevy– εσείς είχατε την ευθύνη να το αποσύρετε και να προτείνετε ένα άλλο κείμενο που
να συμβαδίζει περισσότερο με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές αρχές και να τείνει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη
των ανθρώπων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γάλλοι ευρωβουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα υπερψηφίσουν μια τροπολογία απόρριψης του κειμένου. Κύριε Barroso, δηλώσατε ότι η Επιτροπή προτίθετο
να συμπεριλάβει τις τροπολογίες που θα μας βοηθήσουν να σημειώσουμε πρόοδο στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών,
δεν είπατε όμως τι θα κάνατε με τις τροπολογίες που στοχεύουν στη διαφύλαξη των κοινωνικών δικαιωμάτων, των
περιβαλλοντικών κανόνων και του δικαίου του καταναλωτή. Ούτε αναφέρατε τι σκοπεύατε να κάνετε με τις
τροπολογίες που θα εξαιρούν τις κοινωνικές υπηρεσίες και ορισμένες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τουναντίον, ο κ. McCreevy έφθασε να δηλώσει απόψε ότι ήθελε να αφήσει
ορισμένες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Κατά συνέπεια,
δίνετε την εντύπωση ότι δεν ακούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ότι το ακούτε μόνο όταν παίρνει θέση υπέρ της
ελευθέρωσης.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, τελειώνω λέγοντας ότι η απογευματινή διαδήλωση κατέδειξε την προσμονή μιας
Ευρώπης που προστατεύει περισσότερο την κοινωνική διάσταση σε σύγκριση με την Επιτροπή. Η εκ μέρους μας
υπερψήφιση του συμβιβασμού θα τελεί υπό τον όρο της εξαίρεσης όλων των δημοσίων υπηρεσιών από το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας, της απάλειψης της αρχής της χώρας προέλευσης και του καθορισμού σαφών νομικών
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κανόνων σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ο συμβιβασμός που προτείνεται στην παρούσα φάση δυστυχώς δεν
περιλαμβάνει αυτές τις αλλαγές και, συνεπώς, καταθέσαμε τροπολογίες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ona Juknevičienė (ALDE). – (LT) Είμαι η σκιώδης εισηγήτρια της έκθεσης της Anne Van Lancker εξ ονόματος
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα μιλήσω σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των
εργαζομένων στην οδηγία.

Κύριε Πρόεδρε, ταξίδεψα στο εξωτερικό για πρώτη φορά το 1990, όταν η Λιθουανία ανακήρυξε την ανεξαρτησία
της. Πριν από αυτό, οι κομμουνιστές δεν μου επέτρεπαν να φύγω, επειδή ο πατέρας μου ήταν εχθρός του καθεστώτος
τους.

Η Λιθουανία έχει πλέον απαλλαγεί από τους κομμουνιστές και βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσχωρήσαμε στην Κοινότητα επιθυμώντας να είμαστε χρήσιμοι. Πιστεύαμε ότι θα ήμασταν ισότιμοι εταίροι και
πολίτες της Ένωσης. Δυστυχώς, δεν είναι έτσι. Ορισμένα από τα παλαιά μέλη της Ευρώπης μάς φοβούνται περισσότερο
και από την γρίπη των πτηνών. Το 2006 ανακηρύχθηκε έτος ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην
Κοινότητα, τα μέλη της όμως δεν επιθυμούν διόλου να ανοίξουν τις πόρτες τους. Η οδηγία προτείνει νέους
περιορισμούς.

Τα στοιχεία της Επιτροπής αποδεικνύουν ότι υπάρχει σαφές πλεονέκτημα για τις χώρες που έχουν ελευθερώσει τις
αγορές εργασίας τους. Οι πολιτικοί, εν τω μεταξύ, απειλούν τους ανθρώπους με μία εισβολή εξ ανατολάς και
αγνοούν τα δεδομένα. Για ποιον λόγο υπάρχει ανοχή για τους παράνομους μετανάστες από την πρώην Γιουγκοσλαβία
στην Αυστρία, τους Μαροκινούς στη Γαλλία και τους Τούρκους στη Γερμανία; Οι Σλοβάκοι όμως, οι Πολωνοί και
οι Λιθουανοί θεωρούνται ως η μεγαλύτερη απειλή.

Τα παλαιά μέλη της Κοινότητας έχουν επωφεληθεί επί μακρόν από τις αγορές των νέων χωρών. Λέμε ότι δεν πειράζει,
επειδή πιστεύουμε στα αμοιβαία οφέλη. Οι επιχειρηματικές κοινότητες αναζητούν επίσης νέες αγορές και είναι
έτοιμες να ανταγωνιστούν τίμια. Γνωρίζουν ότι ο ανταγωνισμός ισοδυναμεί με την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Γνωρίζουν επίσης ότι μόνον μία ολοκληρωμένη και ενωμένη Ευρώπη μπορεί να υπομείνει τις προκλήσεις που θέτει
η παγκοσμιοποίηση. Το γνωρίζουμε όμως αυτό;

Δυστυχώς, για τους Λιθουανούς η προταθείσα οδηγία σημαίνει ότι λίγα έχουν αλλάξει από την εποχή του σιδηρού
παραπετάσματος.

Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη ενδέχεται να παραμείνει διχασμένη εάν οι λαοί της στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου.
Μία ενωμένη Ευρώπη είναι αυτή στην οποία όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα. Προπάντων, ελεύθερη
κυκλοφορία και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ
μέρους της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, ζητώ, κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης,
να προγραμματιστεί μια διακοπή της συνεδρίασης αμέσως πριν από την τελική ψηφοφορία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να στήσουν άγαλμα στον κ. Bolkestein, τον πλέον διάσημο
Ευρωπαίο για το 2005 και το 2006, ώστε όλοι να θυμούνται ότι δεν θέλουμε πια μια πρόταση αυτού του είδους,
που να βασίζεται σε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά γενική ομολογία, πραγματοποιήσαμε σήμερα μια μετάβαση από το στάδιο στο οποίο βρισκόμασταν με την
αρχική οδηγία Bolkestein: οι κοινοβουλευτικές μας επιτροπές εργάστηκαν και μάλιστα εργάστηκαν σκληρά. Είναι,
άραγε, αυτός ο λόγος αρκετός για να αποδεχθούμε αυτόν τον συμβιβασμό; Προσωπικά –και μάλιστα, εμείς–
πραγματικά το πιστεύουμε. Υπάρχουν ακόμη πολλές γκρίζες ζώνες σε αυτό το κείμενο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις
δυνατότητες παρακολούθησης του εργατικού δικαίου, του περιβαλλοντικού δικαίου και του δικαίου των
καταναλωτών. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε να επηρεαστούν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος,
κοινωνικών υπηρεσιών ή κοινωνικής στέγασης από αυτή την οδηγία.

Αν στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης όλων των συμπολιτών μας, που αμφιβάλλουν ολοένα και
περισσότερο για τον ρόλο που διαδραματίζει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους,
πρέπει τότε να αλλάξουμε κατεύθυνση σε μια πραγματική μορφή ανιούσας κοινωνικής εναρμόνισης, θέτοντας
ειδικότερα ως προτεραιότητά μας να εκπονήσουμε μια οδηγία που να καθορίζει τις έννοιες της ευρωπαϊκής δημόσιας
υπηρεσίας.

Jonas Sjöstedt (GUE/NGL). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι αντιδραστική.
Απειλεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Επιθυμούμε
συνεπώς την απόρριψη της πρότασης στο σύνολό της. Εάν δεν απορριφθεί, πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ κάθε πρότασης
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που περιορίζει τις επιβλαβείς συνέπειες της οδηγίας, επί παραδείγματι προτάσεις κατάργησης της αρχής της χώρας
προέλευσης και εξαίρεσης ορισμένων τομέων από την οδηγία.

Ο προτεινόμενος συμβιβασμός μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αφαιρεί σημαντικές
ατέλειες από την πρόταση, παραμένουν όμως μείζονες αμφιβολίες, οι οποίες υποτίθεται ότι θα επιλυθούν στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς, από την πλευρά μας, δεν επιθυμούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων να καθορίζονται
από το Δικαστήριο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση στην οποία τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς
και η νομοθεσία που προορίζεται για την προστασία των πολιτών μας, θα θυσιάζονται στον βωμό της ελεύθερης
αγοράς.

Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολλούς διαδηλωτές
που, με αξιοπρεπή τρόπο, έδειξαν σήμερα την αντίθεσή τους στην οδηγία Bolkestein. Ομοίως με τους διαδηλωτές,
το σουηδικό κόμμα Κίνημα του Ιουνίου επιθυμεί να απορρίψει την οδηγία Bolkestein. Ο συμβιβασμός μεταξύ της
Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών δεν μεταβάλλει το επίκεντρο του θέματος. Η αρχή της
χώρας προέλευσης αφαιρείται αλλά δεν αντικαθίσταται από μια σαφή αρχή της χώρας υποδοχής. Η οδηγία για την
απόσπαση των εργαζομένων συνεχίζει να δίνει στις χαμηλόμισθες χώρες το δικαίωμα να υπονομεύουν τους μισθούς
μας και το δανικό μοντέλο συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ευαίσθητοι τομείς αφαιρούνται από την οδηγία, ούτως
ώστε εναπόκειται στους δικαστές να ελευθερώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να τις υπαγάγουν στην αγορά. Αυτό
έχει ήδη συμβεί στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υποθέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται άμεσα να νομοθετήσει μέσω της τροπολογίας 5, η οποία επιβεβαιώνει τις αρχές
μη διάκρισης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του Δικαστηρίου. Οι εν λόγω αρχές φαίνονται καλές, οι
τρεις όμως λέξεις αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι δικαστές στο Λουξεμβούργο αποφασίζουν κατά πόσον η
εθνική νομοθεσία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη εάν οι ξένες εταιρείες δεν δικαιούνται εξίσου στην πράξη σύμφωνα
με αυτήν να υποβάλουν προσφορά για εργασία και να παρέχουν υπηρεσίες. Το Κίνημα του Ιουνίου χαιρετίζει τους
πολωνούς υδραυλικούς και όλους τους άλλους αλλοδαπούς εργαζόμενους, πρέπει όμως να αμείβονται με μισθούς
που δεν επιφέρουν διακρίσεις, μισθούς που δεν επιφέρουν ντάμπινγκ. Επιδιώκουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό,
πρέπει όμως να είναι επίσης θεμιτός, και προτείνουμε ως εκ τούτου υπηρεσίες που ρυθμίζονται από τη μέθοδο
ανοικτού συντονισμού ούτως ώστε οι δημοκρατίες μας να μην μετατρέπονται σε παράνομους φραγμούς εμπορίου
από τους δικαστές του Λουξεμβούργου.

Rolandas Pavilionis (UEN). – (LT) Όλοι συμφωνούν ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα νομιμοποιήσει την
κυκλοφορία των υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν εγκριθεί χωρίς σημαντικές τροπολογίες,
δεν θα επιβάλει διακρίσεις εις βάρος των νέων χωρών. Εννοώ, προπάντων, τη διατήρηση της αρχής της χώρας
προέλευσης. Αφετέρου, ιδιαίτερα όταν κάποιος λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που τίθενται από την πλειονότητα
των τροπολογιών, η εν λόγω οδηγία θα μπορούσε να παρεκκλίνει κατά πολύ από το αρχικό σχέδιο και να καταστεί
ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα άλλο ζήτημα είναι το φάσμα των υπηρεσιών. Συμφωνώ ότι στην πραγματικότητα η εκπαίδευση σύμφωνα τόσο
με τη Συνθήκη για την Κοινότητα όσο και με την οδηγία, είναι, προπάντων, ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, και η
Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον χρηματοδοτεί γενικά προγράμματα εκπαίδευσης. Εντούτοις, εάν υπάρχει έλλειψη εθνικής
ευθύνης και η χρηματοδότηση των γενικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαίδευσης δεν αυξάνεται, τότε, η οδηγία
για τις υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας μόνον την ευθύνη των εθνικών αρχών, παραμελώντας παράλληλα τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης, δεν βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων που περιβάλλουν την επέκταση της εκπαίδευσης στην
Ευρώπη, απλώς τα διαιωνίζει. Αυτό, παρεμπιπτόντως, επιβεβαιώνεται από τη μείωση της χρηματοδότησης των
προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης και πολιτισμού για την περίοδο 2007-2013, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο
μίας πειστικής επιστολής από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας προς τους ηγέτες όλων των Ομάδων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας πολύ παράξενης συζήτησης.
Ακούγοντας τους εκπροσώπους των μεγάλων Ομάδων θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι βρέθηκε πραγματικά
λύση. Όμως ποια είναι η πραγματικότητα; Ώδινεν όρος και έτεκεν μία γραφειοκρατική χίμαιρα. Ας την κοιτάξουν
καλά αυτοί που αυτοαποκαλούνται εδώ σοσιαλδημοκράτες: πώς θα μπορέσετε λοιπόν να υλοποιήσετε αυτό που
θεωρείτε πως πετύχατε με τις διαπραγματεύσεις; Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ίδια απελπιστική κατάσταση.
Αυτοί που πιστεύουν πραγματικά ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο ανοικτή αγορά απέτυχαν. Τι κάνει κάποιος
σε μια τέτοια κατάσταση στην πραγματική ζωή όπου δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλη ή αμοιβαίο θαυμασμό;
Επιστρέφει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε και κάνει μια νέα αρχή. Είναι τραγικό για την Ευρώπη το ότι εσείς εδώ
δεν το κάνατε αυτό. Είναι τραγικό ότι δεν ακούσατε την κ. Rühle. Αυτοί που θέλουν να υπερασπιστούν την ιδέα
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της Ευρώπης είναι εκείνοι που θα υποστούν τις συνέπειες όλων των προβλημάτων που προστέθηκαν τώρα, καθώς
και των παραπόνων που θα μας απευθυνθούν.

Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η ευημερία και η ευπραγία των πολιτών της ΕΕ βασίζονται
σε αναγνωρισμένες ελευθερίες: την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων, των κεφαλαίων και των
υπηρεσιών.

Ενώ η προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών προσαρμόζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας της
Λισαβόνας, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η πρόταση η οποία βρίσκεται
ενώπιον μας, αποδείχτηκε μία ταχεία λύση, μία λύση, η οποία, ενώ μπορεί να είναι μοιραία, μπορεί να έχει επίσης
θετικές επιπτώσεις. Αποδείχτηκε επωφελής για τα νέα κράτη μέλη, αλλά σας προειδοποιώ ότι η κοινωνική αναταραχή
την οποία δύναται να προκαλέσει μπορεί να σημαίνει ότι θα οδεύσουμε από το κακό στο χειρότερο, και η οδηγία
δεν θα οδηγήσει μόνον σε κοινωνική αναταραχή, θα εξουδετερώσει το θετικό έργο.

Υπάρχουν αρκετά επιπλέον προβλήματα. Η απόσπαση των εργαζομένων είναι ένα από αυτά που θα αναφέρω. Τι
προτίθεται να πράξει πλέον η Επιτροπή; Προερχόμενη και η ίδια από μία παραμεθόριο περιοχή, γνωρίζω ότι πρέπει
να αποτρέψουμε τα διοικητικά εμπόδια να παρεμποδίσουν την απόσπαση των εργαζομένων, ή να την αποκλείσουν
εντελώς. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, αν μη τι άλλο με σκοπό να επαναφέρουμε την υπόθεση της
προσωρινής απασχόλησης στο Συμβούλιο. Μόλις όλα λειτουργήσουν ομαλά στον τομέα προσωρινής απασχόλησης,
τουλάχιστον εγώ θα ταχθώ υπέρ της ένταξης αυτού του τομέα εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις
υπηρεσίες, αλλά το σημείο αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, αυτό το οποίο έχει σημασία τώρα είναι να επανέλθει η
οδηγία για την προσωρινή απασχόληση.

Τα πάντα εξαρτώνται από τις διαδικασίες παρακολούθησης που θα τεθούν σε εφαρμογή: παρακολούθηση της
απόσπασης των εργαζομένων, παρακολούθηση των ανεξάρτητων εμπορευόμενων … Όσον αφορά το πρώτο, δεν
εξετάζουμε μόνον την κοινωνική ασφάλιση και τους φόρους, μπορούμε επίσης να ορίσουμε ότι οι ελάχιστοι μισθοί
θα καθορίζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων μορφών.

Αυτό καθιστά τη διαδικασία της οδηγίας για τις υπηρεσίες τόσο αποτελεσματική και είμαι ικανοποιημένη με τις
συμβιβαστικές λύσεις που έχουν επιτευχθεί.

Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, η συμβιβαστική λύση η οποία βρίσκεται ενώπιόν μας
και την οποία πρόκειται να ψηφίσουμε την Πέμπτη είναι μία οδηγία για τις υπηρεσίες αρκετά διαφορετική από την
οδηγία Bolkestein. Μπορώ ως εκ τούτου να πω στον κ. Bonde ότι οι χιλιάδες αξιότιμοι συνδικαλιστές οι οποίοι
διαδηλώνουν έξω από το Κοινοβούλιο σήμερα υποστηρίζουν τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε σε αυτήν την
Αίθουσα. Ο κ. Bonde πρέπει μόνον να διαβάσει τη δήλωση τύπου του John Monks, Γενικού Γραμματέα της
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, για να το δει. Πρέπει να ομολογήσω, επίσης, ότι δεν έχω καμία αμφιβολία
ως προς τον λόγο για τον οποίο την υποστηρίζουν. Συμμετείχα και ο ίδιος στο να κινηθούν τα πράγματα προς
αυτήν την κατεύθυνση. Οι συμφωνίες και η εργατική νομοθεσία θα αποφασιστούν από τις επιμέρους χώρες και τα
επιμέρους συνδικαλιστικά κινήματα. Αυτή η ρύθμιση θα παρέχει περισσότερες θέσεις εργασίας. Ο δημόσιος τομέας
θα διασφαλιστεί, και εμείς θα αποφύγουμε το σχίσμα μεταξύ των νέων και των παλαιών κρατών μελών.

Την Πέμπτη, θα ψηφίσουμε ένα ισορροπημένο άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς. Λέω εδώ και πολύ καιρό ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μία μορφή ανταγωνισμού μεταξύ κρατών. Αυτό είναι κάτι το οποίο
αποφύγαμε μέσω του συμβιβασμού που βρίσκεται τώρα ενώπιόν μας. Πρέπει τώρα να επιτύχουμε έναν ανταγωνισμό
υπό δίκαιους και διαφανείς όρους, και πρέπει να επιτύχουμε προστασία αυτών των συμφερόντων που εξυπηρετούν
το κοινό και τον μεμονωμένο πολίτη στον δημόσιο τομέα όπως καταδεικνύεται με διάφορους τρόπους στις κοινωνίες
μας. Θεωρώ ότι αυτός ο συμβιβασμός που έχουμε ενώπιόν μας είναι σημαντικός, και πιστεύω επίσης ότι εκφράζει
μία κρίσιμη αναπτυξιακή τάση επί της οποίας πρέπει να οικοδομήσουμε περαιτέρω, ανεξαρτήτως του αν μιλούμε
για την οδηγία σχετικά με τον χρόνο εργασίας ή τα πολλά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπό
την ιδιότητά μου, επίσης, ως Προέδρου του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, μπορώ συνεπώς να συστήσω
τον παρόντα συμβιβασμό. Θα μας οδηγήσει ασφαλώς στη σωστή κατεύθυνση.

Cecilia Malmström (ALDE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε την οδηγία για τις υπηρεσίες σε ολόκληρη την
Ευρώπη επί σχεδόν δύο έτη. Είναι, φυσικά, εξαιρετικό ότι υπάρχει τελικά κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δείχνουν
ενεργό ενδιαφέρον μεταξύ των θεμάτων που εξετάζουμε σε αυτήν τη Συνέλευση. Ορισμένες φορές, ανακύπτουν
πολλές παρανοήσεις και, ορισμένες φορές, αυτές οι παρανοήσεις γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης με αρκετά
δυσάρεστο τρόπο.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί στην αφαίρεση των χιλιάδων γραφειοκρατικών εμποδίων που καθιστούν
δύσκολα τα πράγματα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ειδικά τις μικρές εταιρείες. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι εταιρείες
δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης. Χωρίς τις εταιρείες, δεν θα υπήρχαν καθόλου εργαζόμενοι. Ο τομέας των
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υπηρεσιών είναι ένα αναπτυσσόμενο τμήμα των οικονομιών μας, το οποίο προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την
απασχόληση και την ανάπτυξη. Πρέπει να ανοίξουμε και να μεταρρυθμίσουμε τις ευρωπαϊκές οικονομίες
κατεπειγόντως. Η αρχή της χώρας προέλευσης είναι έξυπνη επειδή δημιουργεί μία πραγματική εσωτερική αγορά
χωρίς διακρίσεις. Αυτό συνιστά σημαντική πρόοδο για τους ανθρώπους και τις εταιρείες. Η αρχή αποσαφηνίστηκε
και καθορίστηκε στον συμβιβασμό της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, ο οποίος δηλώνει ότι εφαρμόζονται οι
κανόνες της χώρας υποδοχής οι οποίοι διέπουν την εργατική νομοθεσία, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Ο συμβιβασμός ο οποίος κυκλοφορεί τώρα μεταξύ των μεγάλων ομάδων έχει εισαγάγει μία εξαιρετικά συγκεχυμένη
έννοια, δηλαδή την έννοια της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό είναι άκρως ατυχές επειδή ανοίγει την πόρτα στον
προστατευτισμό και σε πάρα πολλές διαφορετικές νομικές ερμηνείες. Μπορεί, πράγματι, να ακουστεί πώς εκπρόσωποι
από διάφορες ομάδες ερμηνεύουν ήδη τον συμβιβασμό. Φαίνεται, ωστόσο, τώρα ωσάν ο συμβιβασμός να είναι
καθ’ οδόν προς την έξοδο, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μία κατάσταση πραγμάτων την οποία επικροτούμε.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες αφορά το πώς η Ευρώπη θα διατηρηθεί σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Πρόκειται
για την ανάπτυξη, την οικονομία, την απασχόληση και την ελευθερία επιλογής. Κατόπιν της Συνθήκης της Ρώμης,
ο στόχος μας ήταν να θεσπίσουμε επίσης την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Τώρα είναι η στιγμή να πράξουμε
αυτό ακριβώς.

Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο σήμερα συνθηκολογεί και αποκηρύσσει τον
πολιτικό του ρόλο. Ο συμβιβασμός σημαίνει ότι η έννοια της αρχής της χώρας προέλευσης αφαιρείται και
αντικαθίσταται από ένα πολιτικό κενό. Αυτό το κενό θα καλυφθεί εν συνεχεία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το
οποίο, με τη σειρά του, θα επανεισαγάγει την αρχή της χώρας προέλευσης, επειδή το Δικαστήριο προτάσσει σταθερά
τα θέματα εσωτερικής αγοράς οιωνδήποτε άλλων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αγνοηθεί, και ούτε μπορεί να
θεωρηθεί υπόλογο. Αυτό είναι δημοκρατία;

Μόνον μεγάλες εταιρείες με στρατιές δικηγόρων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την οδηγία για τις υπηρεσίες
προκειμένου να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους. Η μόνη ανεργία στην οποία θα θέσει τέλος η οδηγία θα είναι
η ανεργία των δικηγόρων. Οι χαμένοι θα είναι οι δήμοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι καταναλωτές και οι μικρές
επιχειρήσεις. Ας καταψηφίσουμε αυτήν την οδηγία. Αντί να επιβάλλουμε την ελευθέρωση των πάντων, πρέπει να
σεβαστούμε δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις για να προστατεύσουμε τομείς από την κοντόφθαλμη σκέψη που
επικεντρώνεται στην αγορά. Η ΕΕ δεν μπορεί να ζήσει μόνον βασιζόμενη στην οικονομική επάρκεια. Χρειαζόμαστε
επίσης δημοκρατική επάρκεια στην οποία δεν θα καταπατούνται διαρκώς οι άνθρωποι από κακές οδηγίες.

Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία
εγκατάστασης εντάσσεται στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμελιώνεται στη βάση
της Συνθήκης του Μάαστριχτ καθώς και στον επικυρωμένο στόχο της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη διαμόρφωση
της ενιαίας αγοράς, με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας
των μονοπωλίων μέσα από την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωφελών υπηρεσιών και το χτύπημα θεμελιωδών
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων της εργατικής τάξης,

Οι όρκοι πίστης στις αρχές της πλήρους ασυδοσίας των μονοπωλίων, επαναλήφθηκαν με αλαζονικό τρόπο σήμερα
από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso.

Η πολιτική συμφωνία Λαϊκού Κόμματος - Σοσιαλιστών με τη δέσμη τροπολογιών, δεν αλλάζει τον αντιδραστικό
χαρακτήρα της οδηγίας, της οποίας η βασική αρχή είναι η χώρα καταγωγής, δηλαδή η πλήρης ασυδοσία για το
κεφάλαιο και η καταστροφή χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Οι συστάσεις για τον
δήθεν σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, αποτελούν προσπάθεια, προκειμένου να χρυσωθεί το χάπι και να
εκτονωθούν οι αντιδράσεις των εργαζομένων.

Το επιχείρημα ότι η απελευθέρωση θα σημαίνει φτηνότερες υπηρεσίες για τους λαούς δεν ευσταθεί, αφού με την
οδηγία οι υπηρεσίες θα επικεντρωθούν σε λιγότερα χέρια και τα μονοπώλια θα καθορίζουν την ποιότητα και τις
τιμές σύμφωνα με την αύξηση των κερδών τους, γι’ αυτό θα καταψηφίσουμε την οδηγία. Σπέρνετε ανέμους, είναι
σίγουρο ότι θα θερίσετε θύελλες.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, το σουηδικό κόμμα Λίστα του Ιουνίου υπερασπίζεται μία
αποδοτική εσωτερική αγορά και ως εκ τούτου διάκειται θετικά στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Παράλληλα, εκτιμούμε
την εθνική αυτοδιάθεση. Πρέπει να υπάρχουν ικανοί λόγοι προκειμένου τα κράτη μέλη να μεταβιβάσουν εξουσία
και αρμοδιότητες στην ΕΕ. Εάν δεχτούμε την αρχή της χώρας προέλευσης, εγκαταλείπουμε την εθνική κυριαρχία.
Πιστεύουμε ότι τα οφέλη αυτής της αρχής είναι πολύ περιορισμένα για να είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε.

14-02-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL96



Αυτή η αρχή επηρεάζει κυρίως υπηρεσίες όπως οι κατασκευές, η καθαριότητα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Πρόκειται για σπουδαίους τομείς, δεν έχουν όμως αποφασιστική επίδραση στην σουηδική ευημερία και το ΑΕγχΠ.

Είναι επίσης καλό ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την οδηγία εθνικά μονοπώλια υπηρεσιών. Εάν αυτά πρέπει να
αναδιοργανωθούν, πρέπει να γίνει με δημοκρατικό πνεύμα, δηλαδή μέσω ευρείας συζήτησης σε αυτές τις χώρες οι
οποίες πιστεύουν ότι μία τέτοια αλλαγή είναι ευκταία. Θα υποστηρίξουμε αυτόν τον συμβιβασμό.

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή ευρωπαϊκή αγορά υποτίθεται ότι βασιζόταν
σε τρεις ελευθερίες. Αναφέρομαι στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εφαρμογή της πρώτης εξ αυτών των ελευθεριών έδωσε τη δυνατότητα στα παλαιά κράτη
μέλη να επιτύχουν πλεονάσματα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στο εμπορικό τους ισοζύγιο με χώρες όπως η
Πολωνία. Αυτό βοήθησε να εξασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στα παλαιά κράτη μέλη.

Η δεύτερη ελευθερία επέτρεψε στους επιχειρηματίες από τα παλαιά κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ιδιωτικοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του πολωνικού δημόσιου ταμείου με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, κυρίως στον τραπεζικό
και τον ασφαλιστικό τομέα.

Δυστυχώς, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αυτή ακριβώς η ελευθερία που θα ήταν άκρως
επωφελής στα νέα κράτη μέλη, αντιμετωπίζουμε σημαντικούς περιορισμούς.

Η αποκαλούμενη οδηγία για τις υπηρεσίες ενδεχομένως βοήθησε στη βελτίωση της κατάστασης. Δυστυχώς, το
παρόν σχέδιο το οποίο περιέχεται στην έκθεση της κ. Gebhardt απέχει πολύ από την εκδοχή που υποβλήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχει μεγάλη σχέση με την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Αυτό
είναι ιδιαίτερα απροσδόκητο καθώς οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα επιταχύνει αναμφισβήτητα το ποσοστό ανάπτυξης του
ΑΕγχΠ σε όλα τα παλαιά κράτη μέλη καθώς και στα νέα.

Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας φανταστούμε
τη συνέχιση του έργου μας. Είναι καιρός να υπενθυμίσουμε σε εαυτούς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με διαδικασία
συναπόφασης. Έξυπνα, ο συνάδελφός μας, ο κ. Harbour, μπόρεσε να εγκαταλείψει την ιδέα μιας κοινοβουλευτικής
νίκης, που ήταν η πιθανή έκβαση, αλλά που οδηγούσε κατευθείαν στη βασανιστικά αργή αγωνία εκπόνησης ενός
κρίσιμου κειμένου για τις υπηρεσίες. Ο γύρος που πραγματοποίησε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του επιβεβαίωσε
αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Ο συμβιβασμός που εκπόνησε μαζί με την κ. Gebhardt –στην οποία θέλω να αποτίσω
φόρο τιμής– είναι ο μόνος δυνατός στο Συμβούλιο και μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Δεν
υπάρχει ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για το είδος της εσωτερικής αγοράς που θέλουν ορισμένα
άτομα. Η επιμονή στην επιδίωξη αυτού του είδους της αγοράς θα συνιστούσε πύρρειο νίκη.

Εκείνο, επιπλέον, που είναι πρόδηλο είναι πως η μεταξύ μας διαφορά κατέστη διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Με βάση αυτή την παρατήρηση, σήμερα τίθεται υπό αμφισβήτηση η λογική της διεύρυνσης. Ας μην λησμονούμε
ότι η αποτυχία της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα συμπεριληφθεί σε μια λίστα που περιλαμβάνει την κατάρρευση
του Συντάγματος, τις ανησυχίες σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές και τις αμφιβολίες σε σχέση με τη
Στρατηγική της Λισαβόνας.

Πρέπει τώρα να συμμετάσχουμε σε μια στρατηγική συμφιλίωσης προκειμένου να κρατήσουμε ζωντανή την κοινοτική
φιλοδοξία. Επεσήμανα ένα πραγματικό πρόβλημα σε σχέση με τη διακριτική μεταχείριση που αισθάνονται ότι
υφίστανται τα νέα κράτη μέλη όταν αντιμετωπίζουν περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων. Θέλω πρόθυμα να πω σε αυτές τις χώρες ότι δεν θα αντιμετωπίσουν αυτές τις διακρίσεις
απορρίπτοντας τον συμβιβασμό και, άρα, μακροπρόθεσμα, την οδηγία για τις υπηρεσίες ή αμφισβητώντας την
οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων – το αντίθετο. Αυτή ήταν η συλλογιστική του έργου που
πραγματοποιήσαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό την αιγίδα της κ. Van Lancker,
όταν απαλείψαμε τα άρθρα 24 και 25 από το αρχικό κείμενο.

Στο εξής, πρέπει να καλέσουμε και επισήμως να ανακληθεί το μορατόριουμ και να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στην
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων των νέων κρατών μελών. Καλό θα ήταν, επίσης, να συσχετιστούν αυτά τα
θέματα κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ωστόσο, μια μελέτη του κειμένου
κατέδειξε επίσης τις πολλές ελλείψεις στο νομικό οπλοστάσιο της Κοινότητας. Ορισμένα μέλη εξέφρασαν
δικαιολογημένες ανησυχίες και πρέπει να διασκεδάσουμε αυτές τις ανησυχίες. Ας συνεκτιμήσουμε την αναμφίβολη
πρόοδο που συνιστά αυτό το κείμενο, διότι το νομοθετικό μας έργο μόλις άρχισε.

Edit Herczog (PSE). – (HU) Το έτος που γεννήθηκα, ο Πρόεδρος Kennedy είπε, «Ich bin ein Berliner». Τότε,
όλοι το κατάλαβαν και συμφώνησαν μαζί του ότι ο διαχωρισμός Ανατολής και Δύσης ήταν ένα ιστορικό ανόμημα.
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Εάν έλεγα σήμερα «Ich bin ein Polish υδραυλικός», διερωτώμαι εάν θα συνειδητοποιούσαμε όλοι μας ότι το θέμα
εξακολουθεί να είναι η ενότητα της Ευρώπης, και εάν θα συμφωνούσαμε όλοι.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες εκτείνεται πέραν των συμφερόντων και πραγματεύεται τις αξίες. Πραγματεύεται τις
τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που ορίζονται στη Συνθήκη της Ρώμης, και τις ίσες ευκαιρίες. Τον 21ο αιώνα είναι
απαράδεκτο η Ευρώπη να κάνει διακρίσεις κατά ενός παρόχου υπηρεσιών βάσει της προέλευσης, της ιθαγένειας ή
της μητρικής γλώσσας.

Ένας σημαντικός στόχος είναι η μείωση του αριθμού και της ευαισθησίας αυτών που εξαναγκάζονται να εισέλθουν
στη μαύρη ή στη γκρίζα οικονομία. Θέλουμε μία καλύτερη Ευρώπη! Θέλουμε μία Ευρώπη όπου οι παροχείς
υπηρεσιών απολαμβάνουν ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη. Θέλουμε μία καλύτερη Ευρώπη, όπου οι παροχείς
υπηρεσιών μπορούν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκές θέσεις απασχόλησης και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των
καταναλωτών νομίμως. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο, σταθερό και σαφές νομικό υπόβαθρο. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι σοσιαλιστές βουλευτές του ΕΚ των νέων κρατών
μελών ανέκαθεν έθιγαν το θέμα της υποστήριξης αυτού του κοινού συμφέροντος της Ευρώπης. Υπήρξαμε
εποικοδομητικοί, αποδεχτήκαμε την ολική αφαίρεση της εργασιακής νομοθεσίας από αυτήν την οδηγία.
Αναγνωρίσαμε ότι αντί της χώρας προέλευσης, πρέπει να ρυθμίσουμε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.
Αναγνωρίσαμε ότι η οδηγία δεν μπορεί να έρθει σε αντίφαση με άλλα, υφιστάμενα ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα, και
ότι δεν μπορεί να επικαλύψει τη Συνθήκη. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε το συγκεκριμένο, σταθερό και σαφές
πλαίσιο που έχει θεσπιστεί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τυχόν ασαφείς εξαιρέσεις, επειδή αυτές θα αφήσουν περιθώριο
για τις αυθαίρετες αποφάσεις των κρατών μελών.

Δεν υποστηρίζουμε την ολική αφαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών οικονομικού χαρακτήρα, αλλά προτιθέμεθα να
εξετάσουμε μεμονωμένες τομεακές εξαιρέσεις. Αναγνωρίζουμε και μάλιστα επικροτούμε την προστασία την οποία
δικαιούνται παντού και πάντοτε οι ευρωπαίοι καταναλωτές, αλλά δεν δεχόμαστε ότι η προστασία των καταναλωτών
πρέπει να περιορίζει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Και τελευταίο αλλά όχι έσχατο: στην πρόκληση του
παγκόσμιου ανταγωνισμού, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να δαπανά το από κοινού παραγόμενο ΑΕγχΠ σε
διοικητική εποπτεία.

Karin Riis-Jørgensen (ALDE). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μία κρίσιμη ώρα για την Ευρώπη. Την Πέμπτη
έχουμε δύο επιλογές. Είτε μπορούμε να επιδείξουμε, ειδικότερα, την από καιρό επιδιωκόμενη αλληλεγγύη με τα
νέα κράτη μέλη μας και να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς και την επιθυμία
των καταναλωτών για περισσότερες και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις και την απαίτηση για περισσότερες θέσεις
απασχόλησης, ή μπορούμε να εξαπατήσουμε τους Ευρωπαίους εγκρίνοντας μία οδηγία για τις υπηρεσίες με
οποιοδήποτε τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του κατώτερου κοινού παρανομαστή, και εγκρίνοντας ένα έγγραφο
το οποίο δεν αλλάζει κανέναν από τους υφιστάμενους προστατευτικούς όρους στον τομέα των υπηρεσιών – ένα
έγγραφο το οποίο δεν διατηρεί καν το κατεστημένο αλλά, επιπλέον όλων, αποτελεί βήμα οπισθοδρόμησης επειδή
δημιουργεί περισσότερα εμπόδια για τις επιχειρήσεις μας.

Η Επιτροπή, έχει δυστυχώς, κάνει ήδη την επιλογή της, κύριε McCreevy, και συνέβαλε αλυσιτελώς στον συμβιβασμό
μεταξύ των δύο μεγάλων Ομάδων. Ανέμενα ότι η Επιτροπή θα ήταν ο σημαιοφόρος μιας πραγματικής εσωτερικής
αγοράς υπηρεσιών η οποία συνιστά, φυσικά, τον καθαυτό ακρογωνιαίο λίθο της πασίγνωστης διαδικασίας της
Λισαβόνας της Επιτροπής. Ο συμβιβασμός των μεγάλων Ομάδων δεν θα φέρει επ’ ουδενί την ΕΕ πλησιέστερα στους
πολίτες της, το οποίο είναι φυσικά αυτό που συνήθως αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε. Μόνον μία πραγματική εσωτερική
αγορά υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας τις οποίες χρειαζόμαστε τόσο στην Ευρώπη. Οτιδήποτε
άλλο αποτελεί μάρκετινγκ που έχει παρεκτραπεί.

Πρέπει να αποκηρύξουμε σαφώς τις εκστρατείες τρόμου, την παραπληροφόρηση και τη δημαγωγία στην οποία
έχουν ενδώσει συγκεκριμένοι κύκλοι –ορισμένοι εξ αυτών σε αυτήν την Αίθουσα– όσον αφορά το κοινωνικό
ντάμπινγκ, τη μαζική ανεργία και άλλα αίσχη. Η δράση τους είναι σκανδαλώδης.

Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως επεσήμαναν πολλοί συνάδελφοι, η αρχική πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επικίνδυνη από κοινωνική άποψη, πάσχει όσον αφορά τη δομή της και είναι
περίπλοκη από νομική άποψη. Με λίγα λόγια, βρίσκεται στον αντίποδα ακριβώς ενός συγκροτημένου νομοθετικού
κειμένου, ενός δηλαδή κειμένου που να είναι επ’ ωφελεία του ευρωπαϊκού σχεδίου και των Ευρωπαίων.

Εμείς, εδώ στο Σώμα, εκπροσωπούμε τους πολίτες. Υπήρχαν πολλές δεκάδες χιλιάδες πολίτες σήμερα το απόγευμα
στους δρόμους του Στρασβούργου. Πιστεύω ότι η διαδήλωση ήταν μια υγιής πράξη δημοκρατίας, στην οποία
έλαβαν μέρος οι σκιώδεις εισηγητές και οι εισηγητές με στόχο την απόρριψη της οδηγίας ως έχει και για να προταθούν
ουσιώδεις αλλαγές ως προς το περιεχόμενό της.
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Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία προφανώς θέλει μια ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών, είναι
όμως κατηγορηματικά αντίθετη στο να διέπεται από ανταγωνισμό μεταξύ των εθνικών δικαίων, διότι αυτό ακριβώς
σημαίνει η αρχή της χώρας προέλευσης, πράγμα που στην πράξη θα οδηγήσει σε εναρμόνιση προς τα κάτω. Αυτός
είναι ο λόγος που θα υπερψηφίσουμε την πρόταση. Επιπλέον, υποβάλαμε ορισμένες τροπολογίες, που αντιβαίνουν
στην αρχή της χώρας προέλευσης και εξαιρούν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (Η ομιλήτρια μίλησε Ιρλανδικά)

Σας προτρέπω να απορρίψετε την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η πρόσφατη διαφορά για τα ιρλανδικά οχηματαγωγά
έδειξε τι θα μπορούσε να επιφυλάσσει το μέλλον για τους εργαζομένους και τα δικαιώματα των εργαζομένων
σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα πολλές δημόσιες παρατηρήσεις του Επιτρόπου McCreevy
υπογράμμισαν προσφάτως τους κινδύνους για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η οδηγία εμπορευματοποιεί σχεδόν όλες τις υπηρεσίες εντός της ΕΕ. Θα αποστερήσει εκατομμύρια ανθρώπους
από ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Θίγει υπερβολικά τις γυναίκες, τόσο ως πλειοψηφία των εργαζομένων στον
τομέα των υπηρεσιών όσο και ως χρήστες αυτών των υπηρεσιών, και συμφωνώ με τις επισημάνσεις που έγιναν απόψε
σχετικά με αποφάσεις που καταλήγουν στο Δικαστήριο. Άνθρωποι διαδήλωσαν κατά δεκάδες χιλιάδες σήμερα για
να εκφράσουν την εναντίωσή τους, αλλά προειδοποιούμε τις κυβερνήσεις: ο αγώνας θα είναι εξαιρετικά έντονος
σε εθνικό επίπεδο.

Dariusz Maciej Grabowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το ποσοστό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σημειώνει πτώση εδώ και χρόνια, και πρόσφατα έχει πέσει κάτω του 2% ανά έτος. Ο κόσμος μάς αφήνει πίσω επειδή
όσον αφορά τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτοί επιτυγχάνουν να χαμηλώσουν το κόστος και τις τιμές
και δημιουργούν νέα προϊόντα που καταλαμβάνουν πλεονεκτική θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πίσω καθώς έχει έναν δαπανηρό γεωργικό τομέα και μία λανθασμένη, οικονομικά δαπανηρή
και αναποτελεσματική πολιτική επιχορήγησης του εν λόγω τομέα. Η Ένωση έχει επίσης έναν πολυδάπανο βιομηχανικό
τομέα. Είναι επιβαρημένος από υπερβολικά κοινωνικά προνόμια, την κοινή τελωνειακή πολιτική, και ακριβές
γραφειοκρατικές ρυθμίσεις. Κυριότερο όλων, η Ένωση έχει πολυδάπανες υπηρεσίες. Ο τομέας των υπηρεσιών
δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας, παρεμποδίζεται όμως η πρόσβαση στην αγορά των παρόχων φθηνότερων
υπηρεσιών.

Η απόπειρα παρακώλυσης της ελευθέρωσης των υπηρεσιών θυμίζει την απόπειρα παρακώλυσης της ροής φτηνών
καταναλωτικών αγαθών από την Ασία. Είναι δαπανηρή και αναποτελεσματική. Είναι δαπανηρή επειδή απαιτεί ένα
εκτεταμένο διοικητικό σύστημα, και είναι αναποτελεσματική επειδή συμβάλει στην άνθηση των παράνομων υπηρεσιών
που είναι επιβλαβείς στους εργάτες. Αυτοί που υπερασπίζονται τις υφιστάμενες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι αγωνίζονται για τις θέσεις εργασίας των πολιτών τους και αγωνίζονται ενάντια
στην αύξηση της ανεργίας. Το αντεπιχείρημά μου είναι το εξής. Σκεφτείτε τι συνέβη στην Ιρλανδία και τη Μεγάλη
Βρετανία. Και οι δύο χώρες άνοιξαν τις αγορές τους. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε ή μειώθηκε; Η ανεργία
αυξάνεται ή μειώνεται; Μπορεί να υπάρχει μόνον ένα συμπέρασμα. Η κατάσταση της αγοράς υπηρεσιών συνέβαλε
στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Πιστεύω ότι οι φθηνότερες υπηρεσίες είναι το κλειδί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της Ένωσης. Οι φθηνότερες
υπηρεσίες θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και κατανάλωσης. Η αγορά πρέπει επίσης να επεκταθεί και να εισαχθούν
νέες τεχνολογίες. Οι φθηνές υπηρεσίες είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης, ή τουλάχιστον ελάφρυνσης, του προβλήματος
ανεύρεσης πόρων για...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στον σύγχρονο κόσμο του παγκόσμιου ανταγωνισμού ανακύπτει σχεδόν σε όλες τις συζητήσεις που
διεξάγονται σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Θα θέλαμε η Ευρώπη να αναπτυχθεί με δυναμικό τρόπο και να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο
σε λίγα χρόνια. Οι πολίτες της Ευρώπης θα το επιθυμούσαν αυτό επίσης, και είναι βέβαιοι ότι οι αποφάσεις τις
οποίες παίρνουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο οδηγούν την Ένωση προς αυτόν τον στόχο. Θα αποτύχουμε να
ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, ωστόσο, εάν δεν βρούμε το θάρρος να δημιουργήσουμε μία πραγματικά
κοινή αγορά η οποία θα παρέχει σε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες μία ευκαιρία να αναπτυχθούν, ανεξαρτήτως από
το πού είναι εγκαταστημένα τα κεντρικά τους γραφεία. Οι σωστές συνθήκες ανάπτυξης δεν θα δημιουργηθούν ποτέ
εάν συμφωνήσουμε σε προστατευτικές πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές συνιστούν επίσης μια μορφή διάκρισης, και
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όχι μόνον κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής Ανατολής-Δύσης, εντούτοις εκεί είναι πλέον εμφανείς. Τείνουν
επίσης να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για τους πολίτες των νέων κρατών μελών.

Η ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί την ανάπτυξη και οι πολίτες των κρατών μελών απαιτούν θέσεις εργασίας. Το σχέδιο
οδηγίας το οποίο συζητούμε σήμερα και το οποίο εκπονήθηκε υπό την προηγούμενη Επιτροπή, ήταν μία κατάλληλη
και λογική απάντηση σε αυτές τις απαιτήσεις. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες ισοδυναμούν με το 70% του εισοδήματος
το οποίο παράγεται στο πλαίσιο της Ένωσης και παρέχουν θέσεις εργασίας για την πλειονότητα των Ευρωπαίων,
θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτού
του τομέα χωρίς περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια. Δυστυχώς, σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν τα περισσότερα εμπόδια
στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό αντιβαίνει στην κοινή λογική και επίσης στις διατάξεις των Συνθηκών.

Υπήρχαν έντονα συναισθήματα για το σχέδιο της οδηγίας από την αρχή. Εισήχθησαν αρκετές τροπολογίες, και
τελευταία συμφωνήθηκε μία συμβιβαστική εκδοχή κατά την εξέλιξη των εργασιών που αναλήφθηκαν από την
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Αυτό συνιστά πραγματικά μία φιλόδοξη
συμβιβαστική λύση. Αλλοιώνει σημαντικά το νόημα αυτού του κειμένου. Περαιτέρω αλλαγές στο κείμενο, ωστόσο,
θα σημάνουν δειλία ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί επιτυχώς στην παγκόσμια αγορά εάν παραλύσει από τον φόβο του
εσωτερικού ανταγωνισμού.

Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο προκάτοχός μου, κ. Philip Whitehead, βουλευτής του ΕΚ,
θα ήταν υπερήφανος εάν μιλούσε εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.
Θα ήταν υπερήφανος για το έργο που επιτέλεσε η εισηγήτριά μας, κ. Gebhardt, και όλοι οι βουλευτές που εργάστηκαν
τόσο σκληρά για να τροποποιήσουν την πρόταση της Επιτροπής. Θα ήθελε να βρισκόταν εδώ για να γίνει μάρτυρας
του ώριμου και υπεύθυνου τρόπου με τον οποίο το παρόν Κοινοβούλιο οικοδομεί μία συναίνεση εξ ονόματος των
πολιτών μας για το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών. Εάν το κάνουμε σωστά, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την αγορά,
να τονώσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ και να βοηθήσουμε την Ευρώπη να ανταγωνιστεί
παγκοσμίως τις ανθούσες αγορές υπηρεσιών της Ινδίας και της Κίνας.

Η πρόταση Bolkestein ήταν ατελής επειδή απέτυχε να αναγνωρίσει ότι εάν θέλετε από την κοινή γνώμη να υποστηρίξει
το άνοιγμα της αγοράς, πρέπει να την πείσετε για τα οφέλη και να τη διαβεβαιώσετε ότι δεν θα υπονομεύσει τα
δικαιώματα των εργαζομένων ή των καταναλωτών. Εάν θέλετε να παροτρύνετε τους πολίτες να στηρίξουν την
αλλαγή και τη μεταρρύθμιση, πρέπει να τους εξηγήσετε τι συνεπάγεται για αυτούς, για τις δικές τους προοπτικές
διαβίωσης. Το Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο μιλά εκ μέρους του πολίτη και προωθεί τα θέματα όλων των πολιτών,
των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των εργαζομένων και των ανέργων μας.

Συνεπώς, ας απλοποιήσουμε τα πράγματα. Πρέπει να θέσουμε τέλος στις γελοίες μεροληπτικές πρακτικές που
ανακόπτουν τις επιχειρήσεις μας από το να αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Για ποιον λόγο πρέπει
μία επιχείρηση να υποβάλει αίτηση σε ένα εγχώριο επιμελητήριο, μόνο και μόνο για να της πουν ότι υπάρχει λίστα
πενταετούς αναμονής; Για ποιον λόγο πρέπει μία επιχείρηση να συστήσει τέσσερα γραφεία και να καταβάλει εγγύηση
500 000 ευρώ; Η παραοικονομία ανθεί στην Ευρώπη στον τομέα των υπηρεσιών, επειδή αυτοί οι σύνθετοι και
δαπανηροί φραγμοί ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να εμπλέκονται σε αδήλωτη και παράνομη εργασία. Ας τις
νομιμοποιήσουμε με αυτούς τους κανόνες. Ας απαλλαγούμε από τον προστατευτισμό, αλλά ας προστατεύσουμε
τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων.

Πιστεύω ότι οι καταναλωτές μπορούν να δουν το όφελος της επιλογής και του ανταγωνισμού, εάν μπορούν να είναι
βέβαιοι ότι εάν κάτι πάει στραβά, μπορούν να αποζημιωθούν γρήγορα από ένα εγχώριο δικαστήριο και ότι δεν θα
είναι υποχρεωμένοι να κυνηγήσουν έναν κακό πάροχο υπηρεσίας στη Λισαβόνα, στο Παρίσι, τη Βαρσοβία ή το
Λονδίνο προκειμένου να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με αυτές τις
συμβιβαστικές λύσεις.

Αυτοί που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών χρειάζονται την εγγύηση ότι τα δικαιώματα απασχόλησης τους
προστατεύονται. Δεν πρόκειται για την παλαιά ή τη νέα Ευρώπη. Δεν πρόκειται για την αριστερά ή τη δεξιά. Οι
πολίτες προσβλέπουν σε μας για να κάνουμε τη σωστή επιλογή: θα απαλλαγούμε από τον προστατευτισμό που
παραλύει την ενιαία αγορά υπηρεσιών και θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.
Πιστεύω ότι εάν το πράξουμε σωστά, θα αποτελέσει νίκη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και τόνωση των θέσεων
εργασίας και ανάπτυξης για τις μελλοντικές γενιές Ευρωπαίων.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να διασφαλίσει αυτά τα ενιαία σημεία εξυπηρέτησης που είναι τόσο
ζωτικής σημασίας για την παροχή, την παρακολούθηση και την εποπτεία του είδους των υπηρεσιών που επιθυμούμε.
Πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ευρωπαϊκών κριτηρίων που θα λειτουργούν ως εγγύηση ή ενός
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ευρωπαϊκού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας για να δώσει στον καταναλωτή την πίστη και την εμπιστοσύνη
να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες που σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων.

Bronisław Geremek (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κατά καιρούς μία από τις δεκάδες αποφάσεις που
λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέχει ως ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες. Προοριζόταν ως τρόπος εφαρμογής των αρχών των τεσσάρων
ευρωπαϊκών ελευθεριών. Υποτίθεται ότι διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν διακρίσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εθνική προέλευση πρέπει να είναι αδιάφορη, και οι πολίτες των παλαιών
και των νέων κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές. Η εφαρμογή της οικονομικής
ελευθερίας ενισχύει μάλλον την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης αντί να την αποδυναμώνει.

Οι συμβιβαστικές λύσεις είναι σαφώς μία βασική πτυχή του έργου του Κοινοβουλίου. Αυτό ισχύει επίσης σε αυτήν
την περίπτωση, και πρέπει να αγωνιζόμαστε για συμβιβαστική λύση παρά τις διαφορετικές απόψεις. Παρ’ όλα αυτά,
υπάρχουν όρια πέρα από τα οποία η οδηγία για τις υπηρεσίες θα έχανε το νόημά της.

Πιστεύω ότι είναι λογικό να μην παραδώσουμε στον μερκαντιλισμό τους τομείς όπου δεν λειτουργεί η λογική της
αγοράς. Πιστεύω επίσης ότι είναι δικαιολογημένη η δήλωση ότι η οδηγία δεν επηρεάζει την εργασιακή νομοθεσία.
Δεν βλέπω, ωστόσο, κάποιον λόγο για να συμπεριληφθούν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όταν
είναι αδικαιολόγητες και δεν έχουν σαφή νομική βάση. Μου φαίνεται ότι η σαφής νομοθεσία είναι απαραίτητη σε
θέματα τέτοιας στρατηγικής σημασίας. Το τι απαιτείται είναι μία λογική απόφαση με επιπτώσεις στο μέλλον. Τα
φαντάσματα του Φράνκεσταϊν και του πολωνού υδραυλικού πρέπει να εξαφανιστούν από την ευρωπαϊκή συνείδηση
και να αντικατασταθούν από την εμπιστοσύνη, την ελευθερία και την αλληλεγγύη.

(Χειροκροτήματα)

Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Αριστερά ζητά την απόσυρση της
πρότασης οδηγίας Bolkestein και, σε κάθε περίπτωση, επιδιώκουμε να καταργηθεί η αρχή της χώρας προέλευσης
που διατηρείται μετονομασμένη σε «αρχή ελευθερίας παροχής υπηρεσιών». Με τις σκόπιμες ασάφειες της νέας
διατύπωσης ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τις αρνητικές ερμηνείες από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
για τις οποίες μας μίλησε και ο Επίτροπος McGreevy.

Ζητούμε επίσης να εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.
Επιδιώκουμε να διαμορφωθούν ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες, για την αποτροπή του κοινωνικού
ντάμπινγκ και του αθέμιτου ανταγωνισμού με μοχλό εταιρείες με ελαστικότερη κοινωνική και περιβαλλοντική
νομοθεσία. Ο εύθραυστος συμβιβασμός ευρωδεξιάς-σοσιαλιστών, υπό την πίεση των αντιδράσεων και των
κινητοποιήσεων των συνδικάτων, μετριάζει αλλά δεν αναιρεί τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και το αρνητικό φορτίο
της πρότασης.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά απορρίπτει το μεταμφιεσμένο Bolkestein και θα επιδιώξει, με τροπολογίες, να περιορίσει
τις αρνητικές συνέπειες.

Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο φόβος ο οποίος προκαλείται στις χώρες
της Δυτικής Ευρώπης από το φαινόμενο του «πολωνού υδραυλικού» έχει εκδηλωθεί σε διαδοχικές απόπειρες
αποδυνάμωσης του σχεδίου οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά την ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών. Οι
πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες που συμφωνήθηκαν κυρίως στις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες δείχνουν ότι
ορισμένες από τις χώρες των παλαιών Δεκαπέντε δεν επιθυμούν να τηρήσουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας
των αγαθών στην επικράτεια της Ένωσης που καθιερώνεται στη Συνθήκη. Εάν πάρουμε ως παραδείγματα τη Μεγάλη
Βρετανία και την Ιρλανδία, εντούτοις, μπορεί να διαπιστωθεί ότι το άνοιγμα των αγορών εργασίας στην Πολωνία
και στα άλλα νέα κράτη μέλη είναι επωφελές για τις εθνικές οικονομίες.

Μπορεί κανείς να συναγάγει ότι τέτοια σθεναρή αντίσταση στην έγκριση της οδηγίας στην αρχική της μορφή πηγάζει
από παράλογους φόβους που αγγίζουν την ξενοφοβία.

Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, του χρόνου συμπληρώνονται 50 χρόνια από την υπογραφή της
Συνθήκης της Ρώμης, όταν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ζήτησε την κατάργηση των φραγμών στην ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων ως κύριους στόχους για την επίτευξη
μίας κοινής ή εσωτερικής αγοράς.

Ωστόσο, σε σχέση με τις υπηρεσίες, υποστήκαμε πάνω από 50 χρόνια τον προστατευτισμό των κρατών μελών και
περιοριστικές πρακτικές, από σύνθετα γραφειοκρατικά εμπόδια και χρονικές καθυστερήσεις έως χρηματικές κυρώσεις
για την απόκρυψη των απαιτήσεων προσόντων. Στην Αυστρία, οι αλλοδαποί εκπαιδευτές σκι δεν μπορούν να
παρέχουν υπηρεσίες για διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών. Στο Βέλγιο και τη Γαλλία, επείγουσες επισκευές
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μπορούν να γίνουν μόνον κατόπιν οκταημέρου από τη γνωστοποίηση, γεγονός το οποίο αποτελεί αντίφαση αυτό
καθαυτό. Προκειμένου να προσληφθούν προσωρινοί πιλότοι και μηχανικοί αεροσκαφών από αεροπορική εταιρεία
στην Ιταλία, απαιτείται εγγύηση 400 000 ευρώ και η σύσταση τεσσάρων γραφείων. Και κάθε ένας από αυτούς τους
φραγμούς αιτιολογείται σταθερά υπό το απατηλό αλλά συγκινητικό άλλοθι της πρόληψης μίας προς τα κάτω
εξίσωσης. Τα προστατευτικά κράτη μέλη παριστάνουν τους υπέρμαχους των εργαζομένων κατά του κοινωνικού
ντάμπινγκ. Στην πράξη, παροτρύνουν μία ανεξέλεγκτη παραοικονομία.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι χώρες που έχουν ενστερνιστεί τη διευρυμένη αγορά της ΕΕ γίνονται ολοένα
ισχυρότερες. Από το 1993, η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των κεφαλαίων και των προσώπων έχει αποφέρει
τεράστια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Σχεδόν το 70% του εργαζόμενου πληθυσμού στην Ευρώπη ασχολείται
με τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί το 55% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αλλά, επί του παρόντος, οι υπηρεσίες
αντιστοιχούν μόνον στο 20% του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Η ανολοκλήρωτη αγορά έχει δημιουργήσει
σχεδόν 1 000 δισεκατομμύρια ευρώ ευημερίας και 2,5 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η
οδηγία για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να δημιουργήσει 600 000 θέσεις απασχόλησης.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών –ειδικά υπηρεσιών υγείας– που θα έπρεπε να έχει εξειδικευμένα μέτρα.
Επικροτώ τη δέσμευση του Επιτρόπου McCreevy να προτείνει μία ξεχωριστεί οδηγία για την κινητικότητα των
ασθενών και το συνολικό ζήτημα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας. Υποστηρίζω, ωστόσο, τις
εναπομείνασες διατάξεις μίας ήδη αποδυναμωμένης οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι υπηρεσίες προσωρινής
απασχόλησης δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής, δεδομένης της έκτασης στην οποία χρησιμοποιούνται οι
υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας σε μία σύγχρονη και ευέλικτη αγορά εργασίας. Και για ποιο λόγο εξαιρούνται οι
εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και οι εργαζόμενοι στον τομέα της παιδικής μέριμνας;

Υποστηρίζω ολόψυχα τις διατάξεις του άρθρου 16...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Jan Andersson (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Έχουμε την ευκαιρία να ορίσουμε την πολιτική ατζέντα. Πρέπει να κάνουμε χρήση αυτής της ευκαιρίας
και να προξενήσουμε αίσθηση σε αυτήν την απίστευτα σημαντική οδηγία. Δεν πρόκειται για την οδηγία Bolkestein,
αλλά ένας συμβιβασμός εν τω γίγνεσθαι, το οποίο είναι κάτι αρκετά διαφορετικό.

Θα δώσω ορισμένα παραδείγματα από τον τομέα που καλύπτεται από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η εργασιακή νομοθεσία, οι συλλογικές συμφωνίες και το δικαίωμα της απεργίας δεν επηρεάζονται από
την οδηγία. Στο μέλλον, θα είναι δυνατόν για τα κράτη μέλη να απαιτούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να
έχουν εκπροσώπους ικανούς να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις και να είναι υπεύθυνοι για επιθεωρήσεις του
εργασιακού περιβάλλοντος κλπ. Οι κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι ιατρικές υπηρεσίες,
η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες εξαιρούνται από αυτήν την οδηγία. Ούτε οι εταιρείες προσωρινής
απασχόλησης επηρεάζονται, και αυτό εν αναμονή μίας ξεχωριστής οδηγίας που θα αφορά ειδικά αυτές τις εταιρείες.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν κατά
πόσον επιθυμούν να ανοίξουν τέτοιες υπηρεσίες στον ανταγωνισμό. Εάν, εντούτοις, ανοιχτούν κατ’ αυτόν τον τρόπο,
το ίδιο θα έπρεπε να γίνει επίσης και με το σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό συνιστά εποικοδομητική
συμβιβαστική λύση η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς με την ασφάλεια στην αγορά
εργασίας και, επιπλέον, προστατεύει τις δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν επί του παρόντος πρόσβαση οι
άνθρωποι στα κράτη μέλη και τις περιοχές μας. Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό συνιστά έναν ασαφή
συμβιβασμό. Πώς έχουν ωστόσο τα πράγματα στην παρούσα φάση; Τι θα συμβεί αν απορρίψουμε την οδηγία;
Πόσες περιπτώσεις εξασθενούν εν αναμονή αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντί να επιλύονται μέσω
μιας οδηγίας διά της οποίας διατυπώνουμε τους βασικούς κανόνες; Υποστηρίζω ότι αυτή η οδηγία θα σημάνει
κατηγορηματικά πρόοδο. Είναι σαφέστερη από τις ρυθμίσεις που διαθέτουμε επί του παρόντος, και πρέπει συνεπώς
να την υπερψηφίσουμε.

Luigi Cocilovo (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω πως είμαστε όλοι πεπεισμένοι για την
ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, καταργώντας εμπόδια, κατάλοιπα και κανόνες του
προστατευτισμού. Πρόκειται για ένα πραγματικό και εκτεταμένο πρόβλημα.

Ωστόσο, οι αρχικές επιλογές που προτάθηκαν με την οδηγία Bolkestein ήταν αντιφατικές και, από πολλές απόψεις,
διφορούμενες και λανθασμένες. Το θεμελιώδες σφάλμα ήταν ότι προκάλεσε αντίθετες και αρνητικές αντιλήψεις.
Αφενός, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η αναζωογόνηση ενός θετικού ανταγωνισμού περιορίζεται ουσιαστικά
στην κατάργηση των περιορισμών για το κοινωνικό και δημοκρατικό ντάμπινγκ και, αφετέρου, εξαιτίας των θεμιτών
ασφαλώς αντιδράσεων για αυτές τις αντιφάσεις, δημιουργήθηκε η αίσθηση σε πολλές χώρες, και κυρίως στις νέες,
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ότι επιχειρείται η εδραίωση ή η υπεράσπιση των προστατευτικών φραγμών και των εμποδίων στην ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Θεωρώ ότι σήμερα, με τα κείμενα συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν, μπορούμε να διορθώσουμε αποτελεσματικά
αυτές τις αντιφάσεις και αυτά τα ελαττώματα. Μια δικαιολογημένη κριτική θα μπορούσε ίσως να ασκηθεί για
ορισμένες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς, όπως οι επαγγελματικές δραστηριότητες,
οι τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και η προμήθεια ενέργειας, με πραγματικά αρνητικές
επιπτώσεις για τις προοπτικές της ανταγωνιστικής ανάπτυξης των παραγωγικών, οικονομικών και κοινωνικών
ευρωπαϊκών συστημάτων.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η οδηγία-όρος κινδυνεύει να γεννήσει έναν μυ. Απαντώντας σε αυτές τις αντιρρήσεις,
επισημαίνω ότι είναι προτιμότερο να διατρέξουμε αυτόν τον κίνδυνο, παρά να προκαλούσαμε τη γέννηση ενός
σκορπιού, καθώς το δηλητήριο στην ουρά αυτού του μικρού ζώου θα έπληττε προπαντός την ισορροπία του
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

Vladimír Železný (IND/DEM). – (CS) Ένας εμπορικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ένωση μάς είπε σήμερα ότι
οι εργαζόμενοι της Ένωσης διαδηλώνουν εναντίον της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η αναφορά ξέχασε να προσθέσει
ότι αυτοί είναι εργαζόμενοι μόνον από τα παλαιά κράτη μέλη, ενώ οι εργαζόμενοι στα νέα κράτη μέλη, πολίτες
δεύτερης κατηγορίας στην ΕΕ, θέλουν την οδηγία. Οι Τσέχοι, όπως και άλλοι από τα νέα κράτη μέλη, δεν μπορούν
να εργαστούν ελεύθερα στη Γερμανία και αλλού. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά γελοίο είναι το γεγονός ότι τρώμε
επιδοτούμενα τρόφιμα από τη Δύση και αγοράζουμε δυτικά προϊόντα που διασχίζουν τα σύνορά μας ελεύθερα και
χωρίς φόρους εισαγωγής. Το βασικό άρθρο είναι το άρθρο 16, το οποίο κατά τη διατύπωση της Επιτροπής Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών αναγνωρίζει προσεκτικά ότι οι παροχείς μπορούν να υπόκεινται στους
κανονισμούς της χώρας προέλευσής τους, και το οποίο έχει πέσει θύμα ενός συμβιβασμού μεταξύ της Ομάδας τoυ
Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv και της Σοσιαλιστικής
Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αυτό δεν αποτελεί, ωστόσο, συμβιβασμό, αλλά μάλλον αποδυνάμωση
ολόκληρης της οδηγίας. Η μετάθεση των ευθυνών δεν συνιστά τρόπο λειτουργίας μιας νομοθεσίας διά της οποίας
πρόκειται να ρυθμιστούν οι παροχείς, καθώς τους περιάγει σε αβέβαιη νομική θέση. Μπορεί να περιλαμβάνει μόνον
μια μη δεσμευτική δήλωση, αλλά υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στο δημόσιο συμφέρον ως λόγο για τον περιορισμό
των δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών. Αυτό προκαλεί σύγχυση σε όλο το κείμενο, επειδή η υποπαράγραφος
1 ορίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα η νομοθεσία της χώρας προορισμού, ενώ η υποπαράγραφος 3 μπορεί να
ερμηνευτεί ότι δηλώνει πως ισχύει η νομοθεσία της χώρας προέλευσης.

Εάν πρόκειται να καθυστερήσουμε την έκθεση της οικονομίας μας ακόμη και στον εσωτερικό ανταγωνισμό εντός
του πλαισίου της ΕΕ, πώς μπορούμε να αναμένουμε ότι θα ανταγωνιστούμε τον έξω κόσμο; Εάν δεν κατορθώνουμε
να κάνουμε χρήση των ταχέως αναπτυσσόμενων νέων κρατών μελών προκειμένου να επισπεύσουμε τον ρυθμό για
μεγαλύτερη αποδοτικότητα στον χώρο εργασίας, θα στερήσουμε στους εαυτούς μας ένα από τα σημαντικότερα
οφέλη της διεύρυνσης της Ένωσης.

Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Βρισκόμαστε στο σημείο να λάβουμε μία φιλόδοξη απόφαση η οποία
επηρεάζει τη μοίρα μιας εκ των βασικών ελευθεριών της Ένωσης, η οποία συνιστά μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
επί περισσότερο των πενήντα ετών. Παράλληλα, καθώς η Ευρώπη ανοίγεται στις οικονομίες των τρίτων χωρών, οι
χώρες της Ένωσης εγείρουν εσωτερικούς φραγμούς στην αμοιβαία παροχή υπηρεσιών. Έχει έρθει η στιγμή είτε για
να κατεδαφίσουμε αυτά τα τεχνητά τείχη ή να επισφραγίσουμε την έγκρισή τους, η οποία θα επικροτηθεί από τους
συνδικαλιστές. Η έκβαση θα δείξει πόσο καλά έχει αντιμετωπίσει η Ένωση τη διεύρυνση. Το τείχος του Βερολίνου
έχει πέσει, τα νέα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις αγορές τους στα αγαθά και τις υπηρεσίες από ολόκληρη την Ευρώπη,
και εντούτοις υπάρχουν ακόμη κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει δεόντως την ευρωπαϊκή νομοθεσία
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Τα κράτη αυτά προστατεύουν υποκριτικά τις αγορές τους
από τον αμοιβαίο ανταγωνισμό, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ένωσης και των αποφάσεων των δικαστηρίων.
Είμαστε αντιμέτωποι με το βλακώδες φάντασμα του Σιράκ υπό τη μορφή πολωνού υδραυλικού, το οποίο υπερίπταται
της Γαλλίας και των άλλων χωρών. Τώρα είναι η ώρα να διαπιστώσουμε ποιος παίρνει σοβαρά τις ιδέες της
Στρατηγικής της Λισαβόνας και της ευέλικτης αγοράς και ποιος όχι.

Διερωτώμαι σε τι θα βασίσει η αντιπολίτευση τα επιχειρήματά της. Δεν μας έχουν υποβάλει μελέτες, αντίθετα
χρησιμοποίησαν τον εισηγητή προκειμένου να επιβάλει ψευδείς εντυπώσεις στους συνδικαλιστές. Απλώς δεν είναι
αλήθεια ότι η οδηγία θα αλλάξει τους νόμους για την εργασία, ούτε ότι θα τροποποιήσει νόμους σχετικά με
προγράμματα εργαζομένων ή ότι θα υπονομεύσει την προστασία τους. Αντιθέτως, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι θα
δημιουργήσει 600 000 νέες θέσεις εργασίας, 37 δισεκατομμύρια ευρώ για την οικονομία και θα θέσει τέλος στις
διακρίσεις. Η προταθείσα αποδυνάμωση της οδηγίας και η εγκατάλειψη της αρχής της χώρας προέλευσης αντίκεινται
στα συμφέροντα όλων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, και θα αποτελέσει επίσης ιδεολογικό πλήγμα
στην έννοια της απορρύθμισης και τη συνέχιση της εναρμόνισης. Η εμπειρία μας με την κυκλοφορία των αγαθών
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έχει δείξει ότι μία τέτοια επιλογή είναι ανέφικτη. Τα κράτη μέλη δεν θα συμφωνούσαν ποτέ σε αυτό, και κυριότερον,
η περαιτέρω ρύθμιση αντί της απλούστευσης και της ευελιξίας, θα καθυστερήσει μόνον τον στόχο μιας επιτυχούς
Ευρώπης που λειτουργεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας. Η οδηγία παρέχει συνεπώς μία δοκιμή του κατά
πόσον ευνοούμε τον βραχυπρόθεσμο εθνικό προστατευτισμό ή μια κοινή ευρωπαϊκή ευημερία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

Barbara Weiler (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η οδηγία πραγματικά δεν είναι διαφήμιση
για την αρχή της better regulation. Κύριε Επίτροπε, εσείς θα χρεωθείτε τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση όλων
σχεδόν των κοινωνικών ομάδων στην Ευρώπη και για αυτό που μόλις ανέφερε η κ. Roithová, δηλαδή την πρόκληση
αντιπαλότητας μεταξύ των ανατολικών και δυτικών βουλευτών. Για εμάς το ζητούμενο δεν είναι η απομόνωση,
άλλωστε η εσωτερική αγορά δεν είναι αυτοσκοπός. Γι’ αυτό χρειάζονται οι τρεις μεγάλες εξαιρέσεις: η οδηγία για
την απόσπαση, η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση των εργαζομένων που πρέπει να εξαιρεθεί για όσο διάστημα
το Συμβούλιο έχει παγώσει την ευρωπαϊκή οδηγία, και ιδίως η οδηγία για την επαγγελματική εξειδίκευση που
εγκρίναμε όλοι εδώ στο Σώμα.

Μία αποτελεσματική εσωτερική αγορά χωρίς φραγμούς και διακρίσεις, με δίκαιους όρους πλαίσιο, είναι κέρδος
για την Ευρώπη – για τους παρόχους, για όσους προσφέρουν υπηρεσίες, για τους καταναλωτές και τους
εργαζομένους. Όμως αυτό ακριβώς είναι που δεν επιτυγχάνεται με αυτήν την οδηγία. Ευχαριστώ θερμά την ευρωπαϊκή
συνομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων που συντάχθηκε μαζί μας με σκοπό την προστασία, χωρίς να πέσει
στην παγίδα της εθνικής στενοκεφαλιάς. Η λύση δεν είναι η απόρριψη αλλά η αναδιατύπωση.

Sophia in 't Veld (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για την
Ανατολή ενάντια στη Δύση, επειδή προέρχομαι από τη Δύση και είμαι απολύτως υπέρ της οδηγίας για τις υπηρεσίες.
Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από τον στόχο της οδηγίας, ο οποίος είναι η άρση των περιττών φραγμών για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες. Με
μία αποδυναμωμένη οδηγία όπως προτάθηκε από τους Σοσιαλιστές και ορισμένα μέλη της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ
Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv, διατρέχουμε τον κίνδυνο να
περιφράξουμε τις αγορές ακόμη περισσότερο. Ενώ πρέπει να προστατεύουμε τα κοινωνικά επιτεύγματα, δεν πρέπει
να ενδίδουμε στον προστατευτισμό, τον εθνικισμό και φυσικά ούτε στην ξενοφοβία.

Στην παγκόσμια οικονομία, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αγορά, αντί να την κατακερματίσουμε
και να την αποδυναμώσουμε. Η αγορά των υπηρεσιών προσφέρει θαυμάσιες ευκαιρίες σε πολλούς, και μπορούν
να δημιουργηθούν καινοτόμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών.

Η συζήτηση βρίθει υποκρισίας, επειδή, ενώ τα παλαιά κράτη μέλη στη Δύση φοβούνται τον ανταγωνισμό από την
Ανατολή, ξεχνούν ότι δυτικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια,
και αποκομίζουν πάρα πολλά από αυτό.

Η οδηγία πρέπει να εγκριθεί με το ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας ή οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος –και είναι ίσως καιρός να καθορίσουμε αυτούς
τους όρους– που προσφέρονται επί του παρόντος πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της χωρίς περαιτέρω
φασαρία, όπως ακριβώς η υγειονομική περίθαλψη, οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και τα τυχερά παιχνίδια.
Η αρχή της χώρας προέλευσης, ακόμη και αν αλλάξουμε το όνομά της, πρέπει απλώς να αφεθεί ήσυχη.

Θα ψηφίσω αυτήν την οδηγία μόνον εάν έχει ως αποτέλεσμα την πιο ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Ο
συμβιβασμός ο οποίος αποσκοπεί στην περαιτέρω περίφραξη των αγορών δεν θα λάβει την ψήφο μου.

Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για
την ΕΕ και ένα μικρό βήμα για το ελεύθερο εμπόριο. Εάν είναι ή όχι ένα βήμα προς τα εμπρός θα εξαρτηθεί από την
ψηφοφορία της Πέμπτης. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις, και η αρχή δεν πρέπει να αποδυναμωθεί αδικαιολόγητα.
Είναι σημαντικό για τις μικρές εταιρείες, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές χώρες. Χωρίς προστιθέμενη
αξία, ο συμβιβασμός θα είναι άχρηστος. Η Επιτροπή έχει, ως εκ τούτου, ειδική ευθύνη στην εν εξελίξει εργασία.

Ο προστατευτισμός της ΕΕ ο οποίος υποκρύπτεται πίσω από την κοινωνική πολιτική ή την προστασία των
καταναλωτών είναι εξοργιστικός. Επιτρέψτε μου να δώσω δύο παραδείγματα. Οιοσδήποτε επιθυμεί να οικοδομήσει
25 πανομοιότυπες ιδιοκατοικίες στη Γερμανία πρέπει να υποβάλει 25 σχέδια στις αρχές για έγκριση και να πληρώσει
το 25πλάσιο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται να οικοδομηθεί ακριβώς το ίδιο σπίτι. Είναι αυτό λογικό; Όχι, είναι
δαπανηρό για τον καταναλωτή και είναι παράλογο. Εάν μία ομάδα σουηδών τουριστών μεταβεί για διακοπές στην
Ελλάδα συνοδευόμενη από εκπαιδευτή καταδύσεων, το ενδιαφερόμενο άτομο πρέπει να είναι σε θέση να μιλά
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ελληνικά. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται να εργαστεί και να μιλήσει με μία σουηδική ομάδα στην Ελλάδα, παρά το
γεγονός ότι κανείς από την ομάδα δεν μιλεί ελληνικά. Αυτό είναι πραγματικά βλακώδες.

Χρειαζόμαστε, συνεπώς, καλύτερους κανόνες για το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών. Μπορούμε να βελτιώσουμε
τον συμβιβασμό την Πέμπτη μειώνοντας τον αριθμό των εξαιρέσεων και περιλαμβάνοντας επίσης την ιδιωτική
υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει, συνεπώς, να διεκπεραιώσουμε αυτό το οποίο λέει ότι επιζητεί η αυστριακή Προεδρία,
δηλαδή μία φιλόδοξη υπηρεσία που συμβάλει στην αύξηση της ευημερίας όλων μας.

Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά θα μπορούσε να καταστεί επωφελής, αν έθετε στο επίκεντρο του προβληματισμού της την εναρμόνιση των
εργασιακών ρυθμίσεων με στόχο την υψηλότερη δυνατή βελτίωσή τους καθώς και τη σύγκλιση των οικονομικών
δομών και των τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Η συγκεκριμένη όμως πρόταση οδηγίας, υπό το πρόσχημα των θεσμικών ελλειμμάτων και των εμφανιζόμενων
δυσλειτουργιών, έρχεται να επιβάλει μια αλλότρια για τα κοινωνικά συμφέροντα στρατηγική, η οποία στοχεύει
στην περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου και στην ανατροπή των όποιων εργασιακών κατακτήσεων.

Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές δίνουν μια ιστορική μάχη! Οι όποιες προσπάθειες για την ανεύρεση συμβιβασμών για
ένα καλύτερο νομοθετικό κείμενο πέφτουν μάλλον στο κενό, αφού, αν λάβουμε υπόψη μας τα τελευταία δεδομένα,
δεν είναι ορατή η επίτευξη ενός φιλεργατικού ή αναπτυξιακού ρυθμιστικού πλαισίου που να διασφαλίζει το κοινωνικό
μοντέλο της Ένωσης.

Η αρχή της χώρας καταγωγής είναι αυτή που τελικά θα εφαρμόζεται, δεδομένου ότι το επίμαχο άρθρο 16, που
αποτελεί την ουσία αλλά και την αιχμή του δόρατος της οδηγίας, δεν την τροποποιεί ριζικά ενώ οι υπηρεσίες γενικού
οικονομικού συμφέροντος ουσιαστικά δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής.

Σε μια περίοδο που υποτίθεται πως θέλουμε να πλησιάσουμε τους πολίτες, προσπαθώντας να απλοποιήσουμε το
κοινοτικό δίκαιο, καλούμαστε να υιοθετήσουμε ένα κείμενο με σοβαρότατες ασάφειες και αντιφάσεις. Ένα κείμενο
που, προσπαθώντας να μην απογοητεύσει κανέναν, δεν ξεκαθαρίζει κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αναπόφευκτα θα
χρειαστεί τελικά να διευκρινίσουν τα δικαστήρια.

Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει περαιτέρω τεχνική ανάλυση αλλά η ουσία είναι πως ο οικονομικός φιλελευθερισμός,
που διαπνέει όλο το κείμενο, δεν είναι μονόδρομος.

Diana Wallis (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουν λεχθεί τόσα πολλά σήμερα, η ελπίδα όμως είναι ότι οιαδήποτε
μορφή συμβιβασμού ψηφίσουμε την Πέμπτη, θα αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Ελπίζω ότι θα υπογραμμίσει
και θα προαγάγει την επί μακρόν βασική ελευθερία της Συνθήκης για την παροχή υπηρεσιών, και ότι επιτέλους θα
καταστήσουμε περισσότερο πραγματική την υφιστάμενη αυτή ελευθερία από ό,τι ήταν έως σήμερα. Ας αποκομίσουμε,
εντούτοις, ένα σαφές δίδαγμα για το μέλλον από όλο αυτό: ένα θέμα τέτοιας σημασίας χρήζει διεξοδικής και
μακροχρόνιας προετοιμασίας, ιδιαίτερα προετοιμασία της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης – των πολιτών τους οποίους
επιθυμούμε να εκπροσωπήσουμε και σε μεγάλο αριθμό των οποίων φαίνεται ότι έχουμε κατορθώσει να
αντιπαρατεθούμε για αυτήν την πρόταση.

Συγκρίνετέ το με το 1992: τα χρόνια της προετοιμασίας, τον αριθμό των ξεχωριστών τμημάτων νομοθεσίας, τον
τελικό και γενικό ενθουσιασμό για την υποδοχή της ελεύθερης αγοράς αγαθών. Αντιπαραβάλετέ το με την παρούσα
μέθοδο: μία μακρόπνοη προσέγγιση για μία οδηγία η οποία ρίχτηκε κυριολεκτικά στο τραπέζι στο τέλος της
προηγούμενης εντολής. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα. Ελπίζω όντως ότι
θα εξαγάγουμε διδάγματα για καλύτερη επικοινωνιακή τακτική στο μέλλον.

Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα μία από τις πιο σημαντικές νομοθετικές
πράξεις για το μέλλον της Ευρώπης. Μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε μία νέα διάσταση για την Ένωση, θα είναι
όμως μία διάσταση σύμμορφη με το αρχικό όραμα των ιδρυτών πατέρων. Τα επικριτικά σχόλια που εκφράζονται
από ορισμένους πολέμιους αυτής της οδηγίας συνδέονται μόνο χαλαρά με το σχέδιό της. Στην πραγματικότητα,
αποτελούν μία προσπάθεια να ανακοπεί η οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης βάσει των τεσσάρων θεμελιωδών
ελευθεριών.

Δεν μπορούμε να συμμεριστούμε την υποκρισία και τις εκκλήσεις για περιορισμούς της ελευθερίας των επιχειρήσεων
να παράσχουν υπηρεσίες, όλα υπό την πρόφαση προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Ούτε μπορούμε να
συμμεριστούμε την πρόταση να κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς τα πίσω από την παρούσα νομική κατάσταση, και
τη φετινή νομολογία του Δικαστηρίου, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και συνεχίζοντας να
παρέχουμε στις εθνικές κυβερνήσεις απόλυτη ελευθερία να επιβάλλουν νέους φραγμούς και να διατηρούν τους
υπάρχοντες.
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Ανησυχούμε επίσης για το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον πολωνό υδραυλικό
και τον λετονό ή τον πορτογάλο οικοδόμο, ενώ οι διοικητικοί φραγμοί που επιφέρουν πραγματικές διακρίσεις είναι
το σοβαρότερο πρόβλημα. Η ενιαία εσωτερική αγορά εξακολουθεί να μαστίζεται από τον διαχωρισμό μεταξύ της
παλαιάς και της νέας Ευρώπης. Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν πρακτικές διακρίσεων σε σχέση με τους παροχείς
υπηρεσιών άλλων κρατών μελών. Αυτή η τάση έχει γίνει ακόμη χαρακτηριστικότερη μετά τη διεύρυνση της Ένωσης.
Το αποτέλεσμα των μεροληπτικών περιορισμών που επηρεάζουν τη διασυνοριακή ροή υπηρεσιών είναι ότι οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται μία σθεναρή οδηγία για τις υπηρεσίες με ευρύ πεδίο εφαρμογής, ένα ισχυρό άρθρο 16 και
μάλιστα τα άρθρα 24 και 25. Μία τέτοια οδηγία θα καταργούσε μόνο τους διοικητικούς φραγμούς και δεν θα είχε
επιπτώσεις στην οδηγία που αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, αντίθετα με ό,τι όλοι έχουν οδηγηθεί να
πιστεύουν. Η Ευρώπη χρειάζεται μία οδηγία για τις υπηρεσίες η οποία θα διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της στρατηγικής
της Λισαβόνας δεν θα παραμένουν απλώς επί χάρτου. Απαιτείται ένα σαφές και απερίφραστο κείμενο εάν επιθυμούμε
να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

Χάρη στο έργο του Κοινοβουλίου, μέρη του κειμένου που ήταν ασαφή βελτιώθηκαν, αλλά δεν πρέπει να
δημιουργούμε νέες δυσκολίες καθώς ψηφίζουμε το σχέδιο. Το αρχικό νόημα και ο σκοπός της οδηγίας δεν πρέπει
να θυσιαστούν στα συμφέροντα συχνά φιλόδοξων συμβιβαστικών λύσεων. Ο προστατευτισμός δεν δημιουργεί
θέσεις εργασίας. Ο προστατευτισμός είναι ένα κακό κοντόφθαλμο μέσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Αποτελεί μια εκδήλωση της έλλειψης πολιτικής ικανότητας εκ μέρους των εθνικών γραφειοκρατιών
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του πραγματικού οικονομικού και πολιτικού κόσμου.

Proinsias De Rossa (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Gebhardt,
την κ. Van Lancker και τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες Ομάδες για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχουν
κάνει επιδιώκοντας την ενίσχυση της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Είναι προφανές στους περισσότερους ανθρώπους σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι μία εξίσωση προς τα κάτω σε οιονδήποτε
τομέα δεν θα εξασφαλίσει την πίστη, ή καλύτερα δεν θα οικοδομήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήλπιζα ότι ο Επίτροπος McCreevy θα έδειχνε σήμερα εδώ ότι κατανόησε το μήνυμα,
δυστυχώς όμως οι παρατηρήσεις του σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν με ενθαρρύνουν
να πιστέψω κάτι τέτοιο.

Σε αυτούς που επιθυμούν να καταψηφίσουν συμβολικά την οδηγία Bolkestein για εσωτερικούς λόγους, λέω εντάξει.
Σας παρακαλώ, υποστηρίξτε όμως τότε την ευρεία προοδευτική πλειοψηφία σε αυτό το Κοινοβούλιο προκειμένου
να εκπονήσει μία «μη Bolkestein» οδηγία υποστηρίζοντας τις βασικές συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες είναι
προϊόν επίμοχθων διαπραγματεύσεων. Το παρόν Κοινοβούλιο θα απεκδυθεί την ευθύνη του αρνούμενο να εγκρίνει
την τροποποιηθείσα οδηγία που προσφέρεται τώρα εγκαταλείποντας την αγορά υπηρεσιών μας, τα εργασιακά
δικαιώματα μας, τα καταναλωτικά δικαιώματά μας και τα περιβαλλοντικά δικαιώματά μας σε αυτόν τον τομέα στην
αβεβαιότητα των κατά περίπτωση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο δεν έχει εκλεγεί για
να νομοθετεί – εμείς έχουμε εκλεγεί για αυτό.

Τέλος, στην κ. de Brún, η οποία έχει φύγει από το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να πω ότι εάν θέλει να αποτρέψει μία
εξίσωση προς τα κάτω στον τομέα των υπηρεσιών, όπως έγινε με την εταιρεία Irish Ferries, θα πρέπει υποχρεωτικά
να ψηφίσει τις τροπολογίες οι οποίες θα της προσφερθούν εδώ αύριο, ως πρώτο βήμα –όχι ως το μόνο βήμα, αλλά
ως το πρώτο βήμα– για να αποτρέψει αυτό που φοβάται.

Šarūnas Birutis (ALDE). – (LT) Κατά τη γνώμη μου, η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι το πλέον σημαντικό έγγραφο,
που θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Γιατί; Επειδή συνιστά έναν
μοναδικό δείκτη αλλαγών στην ευρωπαϊκή σκέψη. Θα διαπιστώσουμε εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη να καθιερώσει την
εσωτερική αγορά, έτοιμη να την ελευθερώσει και να νομιμοποιήσει τη θεμελιώδη διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι κρίμα που οι δηλώσεις των στόχων της Λισαβόνας εξακολουθούν να μην συνοδεύονται από πραγματικές
δράσεις. Ο φόβος της αλλαγής, ο ανταγωνισμός και ο φόβος της πίεσης του ψηφοφόρου εξακολουθούν να έχουν
επίδραση στις ενέργειες των πολιτικών. Δεν χρειάζεται να απειλούμε τους ανθρώπους με την καταστροφή ενός
κοινωνικού μοντέλου· πρέπει να τους μιλήσουμε για την πραγματικότητα και τις αλλαγές που είναι απαραίτητες
για να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη. Αργά ή γρήγορα θα ελευθερώσουμε την αγορά, αλλά μια καθυστέρηση μπορεί
να είναι καταστροφική. Και η κοινωνική πρόνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν το νερό σε συγκοινωνούντα
δοχεία. Επί του παρόντος, η κοινωνική πρόνοια είναι διαθέσιμη μόνον στη συνολική επικράτεια του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Οι συμβιβαστικές λύσεις είναι δυνατές και απαραίτητες σε ορισμένο βαθμό. Πιστεύω ότι η
αρχή της χώρας προέλευσης πρέπει να παραμείνει στην ουσία. Πρέπει πράγματι να εμπιστευόμαστε ο ένας τον
άλλον.
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Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σπανίως έχει βρεθεί στο προσκήνιο όπως τώρα,
που πρόκειται να ψηφίσει αυτήν τη σημαντική οδηγία. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μας αναμένεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εργατικά συνδικάτα. Αυτό συνιστά μια
ικανοποιητική έκβαση της δημοκρατίας και αναγνώριση εκείνων που εκπροσωπούν τους πολίτες της Ευρώπης.
Ωστόσο, προϋποθέτει αρκετή ευθύνη. Πρόκειται να αποφασίσουμε για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες η οποία
αποτελεί νέα πνοή και νέο δυναμισμό για την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες θα ωφελήσει άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρωτίστως απλουστεύοντας και
διευκολύνοντας την παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη. Η πλήρης ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών είναι
ιδιαίτερα σημαντική στα νέα κράτη μέλη. Είμαι ως εκ τούτου υπέρ της αποκατάστασης των άρθρων για τις μεταθέσεις
των εργαζομένων στην οδηγία.

Θα ήθελα να επαινέσω το έργο του σκιώδους εισηγητού, κ. Malcolm Harbour, ο οποίος κατόρθωσε, βάσει μίας
συμφωνίας μεταξύ των ομάδων της δεξιάς πτέρυγας και των φιλελευθέρων, να διατηρηθεί η αρχή της χώρας
προέλευσης, η επίσης αποκαλούμενη «ελευθερία παροχής υπηρεσιών», ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν
έναν πάροχο υπηρεσιών για λόγους υγειονομικής προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, έχω ένα πρόβλημα με τη συμβιβαστική τροπολογία η οποία περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τη δυνατότητα
υποβολής ένστασης για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτό παρέχει τη
δυνατότητα στις αρχές της χώρας προορισμού να παρεμποδίσουν την πρόσβαση σε έναν πάροχο υπηρεσιών από
άλλο κράτος μέλος οποιαδήποτε στιγμή και, ως εκ τούτου, καταργεί την αρχή της χώρας προέλευσης. Μου φαίνεται
ότι η δημόσια συζήτηση για αυτήν την οδηγία έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ στην επίκριση της αρχής της χώρας
προέλευσης.

Πολύ λίγα έχουν γραφεί έως τώρα για τα σημαντικά οφέλη αυτής της οδηγίας, η οποία απλοποιεί τη διοικητική
συνεργασία, και θεσπίζει ενιαίο σημείο επαφής ή ένα τυποποιημένο έγγραφο διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. Εν
κατακλείδι, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια, κ. Evelyn Gebhard, για το επίπονο
έργο της κατά την εκπόνηση της έκθεσης.

Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον ο συμβιβασμός ο οποίος βρίσκεται ενώπιόν μας είναι
στο πνεύμα της καλύτερης ολλανδικής παράδοσης συνδυασμού των ανοιχτών αγορών με ένα εύλογο επίπεδο
κοινωνικής προστασίας, χαίρει της πλήρους υποστήριξης της αντιπροσωπείας μου. Ο Υπουργός Οικονομικών μας
είπε προσφάτως ότι η κύρια ανησυχία του ήταν ότι υπήρχαν τόσες πολλές εξαιρέσεις στην οδηγία. Δεν μπορώ να
συμμεριστώ την ανησυχία του και θα ήθελα να εξηγήσω γιατί ορισμένες εξ αυτών των εξαιρέσεων είναι έγκυρες
κατά τη γνώμη μου.

Πρώτα από όλα, σε σχέση με τον αποκλεισμό της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων τομέων που διέπονται από
υπερβολικό αριθμό επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος, αυτοί είναι τομείς οι οποίοι πιστεύω ότι είναι καλύτερα
να ρυθμίζονται μεμονωμένα, και είναι επίσης απαραίτητο να εγκριθεί μία οριζόντια οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας, η οποία να διατυπώνει σαφώς τις εξουσίες των μη κεντρικών αρχών, με σκοπό την επιβολή κανόνων
σε τομείς αυτού του είδους για λόγους γενικού συμφέροντος.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ο τομέας της προσωρινής απασχόλησης. Όπως γνωρίζετε,
επιτύχαμε ένα θαυμάσιο συμβιβασμό σε αυτό ακριβώς το ζήτημα σε αυτό το Κοινοβούλιο πριν από τέσσερα χρόνια,
μία συμβιβαστική λύση η οποία έχαιρε ευρείας υποστήριξης από εμάς, όμως έκτοτε έχει παγώσει στο Συμβούλιο
για αρκετό διάστημα. Για τον τομέα προσωρινής απασχόλησης επίσης, η οδηγία την οποία υποβάλαμε τότε και η
οποία επέτυχε μία ισορροπία μεταξύ της προστασίας και τους ανοίγματος των αγορών, ήταν μία πολύ καλύτερη
βάση επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συναφή τομέα με περισσότερη ακρίβεια και επιμέλεια, και θα ήθελα
να ζητήσω από τον κ. McCreevy να εκπληρώσει τη δέσμευσή του και να δημιουργήσει νομοθεσία στους τομείς της
υγειονομικής περίθαλψης και της προσωρινής απασχόλησης η οποία να διαφέρει από την εν λόγω οδηγία.

Luisa Fernanda Rudi Ubeda (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχει γίνει πολύς λόγος απόψε
για την ανάγκη ανοίγματος της αγοράς υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για την ανάγκη άρσης των
εμποδίων για την επίτευξη, ή την εφαρμογή, ορισμένων από τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Για τον
σκοπό αυτόν, αυτή η οδηγία υπηρεσιών δεν αποτελεί απλώς ένα αναγκαίο αλλά και ένα ουσιαστικό μέσο.

Ωστόσο, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει αυτή η οδηγία, αυτό το κείμενο, προκειμένου να εκπληρώσει τον ρόλο που
του έχουμε αναθέσει; Κατά την άποψή μου, καταρχάς πρέπει να θέτει ορισμένα σαφή κριτήρια, τα οποία θα παρέχουν
σε όλους νομική ασφάλεια, τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επιχειρηματίες και ειδικά στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που αποτελούν την πλειοψηφία –περίπου το 80 ή 90%– του επιχειρηματικού ιστού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και επιπλέον, αυτό το κείμενο –το οποίο πρέπει να παρέχει νομική ασφάλεια και, επαναλαμβάνω, να είναι
σαφές– πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οφείλω να πω ότι, κατά την άποψή μου, το κείμενο που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να πω, ωστόσο, ότι, σε αυτό το σημείο, έχω τις
αμφιβολίες μου σχετικά με το αν τα συμβιβαστικά κείμενα που έχουν συμφωνηθεί πληρούν τις προϋποθέσεις της
σαφήνειας και την νομικής ασφάλειας.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Σήμερα το βράδυ, ορισμένοι προσπάθησαν να
αντιπαραθέσουν δύο μοντέλα της Ευρώπης. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται το ευρωπαϊκό κοινωνικό
μοντέλο –και αυτοπροβάλλονται ως οι μοναδικοί υπερασπιστές του– θέλουν να αντιπαραθέσουν τη θέση τους με
τη θέση όσων από εμάς υπερασπιζόμαστε την ανάγκη για ανταγωνισμό και ανταγωνιστικότητα.

Θα ήθελα να πω ότι το καλύτερο είδος κοινωνικής πολιτικής είναι αυτό που παράγει οικονομική ανάπτυξη και
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Θα ήθελα να πω ότι ο μοναδικός πιθανός κίνδυνος στο ευρωπαϊκό κοινωνικό
μοντέλο είναι μία Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς οικονομική ανάπτυξη, που εμμένει σε παλιές προκαταλήψεις και είναι
ανίκανη να ανταγωνιστεί άλλες οικονομίες, διότι, αν δεν αναπτυχθούμε, θα είναι αδύνατο να διατηρήσουμε την
κοινωνική μας πολιτική.

Dariusz Rosati (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Αυτές είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των κεφαλαίων, του εργατικού δυναμικού και των υπηρεσιών.
Αυτοί οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμφωνήθηκαν το 1958 επειδή ακόμη και τότε ήταν ήδη σαφές ότι
συνιστούσαν απαραίτητη προϋπόθεση της πραγματικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης.

Έχουν παρέλθει αρκετές δεκαετίες εξακολουθεί όμως να μην υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών στην Ευρώπη.
Ο κυριότερος λόγος αυτής της κατάστασης είναι η αδυναμία της πολιτικής τάξης. Οι πολιτικοί είτε δεν ήταν σε
θέση είτε δεν ήταν πρόθυμοι να εξηγήσουν στους πολίτες ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα
νέες θέσεις εργασίας και ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Αντί της αποσαφήνισης του μηνύματος της διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υπογράμμισης της ευκαιρίας που προσφέρεται από τον ανταγωνισμό, οι πολιτικοί
επέλεξαν να πανικοβάλουν τους ψηφοφόρους με τα φαντάσματα του κοινωνικού ντάμπινγκ, την αποκαλούμενη
οδηγία Φράνκεσταϊν και τον διαβόητο πολωνό υδραυλικό.

Αυτό είναι το υπόβαθρο της σημερινής συζήτησης για την οδηγία για τις υπηρεσίες σε αυτό το Κοινοβούλιο. Η
έγκριση της οδηγίας θα διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών και των επιχειρηματιών, θα επιταχύνει την οικονομική
ανάπτυξη και θα δημιουργήσει 600 000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Δυστυχώς, η οδηγία δέχεται αυξημένη
επίθεση από όσους έχουν λαϊκίστικη και προστατευτική ιδεολογία. Έχουμε ακούσει κατ’ επανάληψη ότι το άνοιγμα
της αγοράς υπηρεσιών θα έχει ως αποτέλεσμα το κοινωνικό ντάμπινγκ και χειρότερες συνθήκες εργασίας, αλλά
αυτές οι απόψεις είναι εντελώς αβάσιμες.

Μία συμβιβαστική λύση εξακολουθεί να είναι, ωστόσο, δυνατή. Θα υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι θέματα που
σχετίζονται με την απασχόληση και την εργασιακή νομοθεσία έχουν αφαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,
γεγονός το οποίο θα έπρεπε να κατευνάσει τους φόβους που εκφράζονται από τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Οι
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν επίσης αποκλειστεί. Πιστεύω ότι αυτό θα διασφαλίσει μία ισορροπία μεταξύ της
ανάγκης ανταγωνιστικότητας και της ανάγκης προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Απευθύνω συνεπώς
έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την οδηγία όπως έχει τώρα. Θα επιτρέψει την ενίσχυση του
ανταγωνισμού και το άνοιγμα των αγορών εργασίας. Θα διευκολύνει επίσης τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Kύριε Πρόεδρε, έχω δύο κακά νέα, δύο καλά νέα και μία σύσταση. Το πρώτο
κακό νέο είναι ότι μάλλον με στεναχωρεί η διαπραγματευτική ατμόσφαιρα που έχουμε στην Ευρώπη σήμερα. Είναι
μία ατμόσφαιρα προστατευτισμού, εθνικισμού, σχεδόν ρατσισμού και ξενοφοβίας. Κατά τη γνώμη μου, ως υπέρμαχου
της Ευρώπης και φεντεραλιστή, ο προστατευτισμός είναι αντιευρωπαϊκός.

Το δεύτερο κακό νέο μου αφορά την Επιτροπή. Είμαι ένθερμος οπαδός της Επιτροπής. Πάντα την υποστηρίζω.
Ωστόσο, κύριε McCreevy, πιστέψτε με: μην επιφορτίσετε το γραφείο σας να μου ζητήσει να αποδυναμώσω την
οδηγία για τις υπηρεσίες. Είναι καθήκον σας να υπερασπιστείτε την οδηγία για τις υπηρεσίες, όχι να υπερασπιστείτε
τον προστατευτισμό. Το γραφείο σας ήθελε να το μετατρέψει αυτό όχι σε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αλλά σε
ελεύθερη παρεμπόδιση των υπηρεσιών. Σας παρακαλώ να είναι αυτή η τελευταία φορά!

Τα καλά νέα είναι, πρώτον, ότι πιστεύω ότι θα έχουμε έναν συμβιβασμό αύριο. Πιστεύω ότι θα κινηθούμε προς τα
εμπρός. Χρειαζόμαστε αυτήν την οδηγία. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι ενδεχομένως θα εξασφαλίσουμε ευρεία
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η αυστριακή Προεδρία θα εξασφαλίσει ευρεία πλειοψηφία
στο Συμβούλιο.

Το τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι μία σύσταση: η ταπεινή μου σύσταση είναι να εγκρίνετε ως έχει τη
συμβιβαστική λύση για το άρθρο 16 μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της
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Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv, υπό την
προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθούν τρία πράγματα στην οδηγία: πρώτον, υπηρεσίες υγείας· δεύτερον, υπηρεσίες
προσωρινής απασχόλησης· τρίτον, απόσπαση εργαζομένων. Αυτά τα θέματα είναι βασικά.

Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση είναι πολύ άδικος. Το αντιμετωπίζουμε ως μία
υπόθεση του παλιού κατά του νέου. Δεν είναι. Πρόκειται για τον προστατευτισμό και τις φιλελεύθερες αγορές.
Φοβάμαι ότι ορισμένοι από εμάς δεν το αντιλαμβανόμαστε.

Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η κ. Wallis πέτυχε διάνα όταν είπε ότι η
Επιτροπή εργάστηκε άσχημα σε αυτό το θέμα. Στο τέλος της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου, μας παρουσίασαν
ξαφνικά μια νομοθεσία ισοδύναμη με όλο το πακέτο που είχε εκπονήσει ο Ντελόρ για την ελευθέρωση των αγαθών
μεταξύ 1988 και 1992.

Επιπλέον, αυτή η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής δεν εξετάζει καν την ελευθέρωση των υπηρεσιών, διότι το κεντρικό
θέμα είναι η ελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, το άρθρο 16, σχετικά με την αρχή της χώρας καταγωγής,
δεν πρόκειται να ελευθερώσει τις υπηρεσίες· η πρόθεσή του είναι να ελευθερώσει την αγορά εργασίας, διότι υπάρχουν
ορισμένες παραχωρήσεις που έγιναν από τον τότε Επίτροπο οι οποίες αντιτίθενται στην κοινωνική προστασία, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία των καταναλωτών.

Το Κοινοβούλιο λοιπόν αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία: χρειαστήκαμε δύο χρόνια δουλειάς. Η κύρια εισηγήτρια,
η κ. Gebhardt, εργάστηκε πολύ σκληρά, όπως και οι σκιώδεις εισηγητές, συμπεριλαμβανομένης της κ. Van Lancker.
Πιστεύω, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να υποβάλει μια πραγματική οδηγία σχετικά με την ελευθέρωση
των υπηρεσιών. Δεν πρέπει να αναμειχθεί με το εργασιακό θέμα, το οποίο προκαλεί τόση συζήτηση αυτή τη στιγμή.

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, η οποία πιστεύω ότι θα εγκριθεί την Πέμπτη ως αποτέλεσμα της
συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων, πρόκειται να διευκολύνει πράγματι την ελευθέρωση των
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε ήδη τομείς στους οποίους έχουν
ελευθερωθεί οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες έχουν ελευθερωθεί σε σχέση με τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τις
οπτικοακουστικές μεταδόσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο.

Αν αυτή η οδηγία εγκριθεί από το Συμβούλιο –και, όπως είπε ο κ. Stubb, ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει τις
προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– θα διευκολύνει πραγματικά την ελευθέρωση των υπηρεσιών.

Επιπλέον, μία από τις τροπολογίες απηύθυνε εκκλήσεις προς την Επιτροπή, σε συμφωνία με τους κοινωνικούς
εταίρους, να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ελευθέρωση των υπηρεσιών εντός πέντε ετών. Αν η Επιτροπή
εγκρίνει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να συμφωνήσει και θα μπορούσαμε να έχουμε
την έναρξη μιας αληθινής ελευθέρωσης των υπηρεσιών.

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, προσωπικά είχα πολλές επιφυλάξεις για το αρχικό
κείμενο που παρουσίασε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, όποιες επιφυλάξεις κι αν είχε κανείς,
τώρα πια δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι το κείμενο αυτό έχει τροποποιηθεί πολύ από την Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι θα τροποποιηθεί ακόμη περισσότερο από την ολομέλεια
μεθαύριο.

Η Επιτροπή πρώτη παρουσίασε ένα κείμενο το οποίο είχε πολλές υπερβολές και αστοχίες και με αυτό τον τρόπο
αδίκησε την ιδέα για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιδίωξε δηλαδή με τον
τρόπο που έπρεπε την υπέρβαση των όποιων διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων, προκειμένου να διευκολυνθεί
η πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα αυτό. Ένας σκοπός σωστός αδικήθηκε από την πολιτική, κυρίως την
επικοινωνιακή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι προκλήθηκαν αντιδράσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων, ενώ η
έκθεση του ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι ένα ορθολογικό άνοιγμα των υπηρεσιών στα κράτη μέλη μπορεί να δημιουργήσει
2 500 000 νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας αντίστοιχα το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 1,8%. Η Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όσο και στα δικαιώματα των
εργατών και νομίζω ότι με τις τροπολογίες που καταθέτουν οι σοσιαλιστές και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
βελτιώνεται ακόμη περισσότερο το κείμενο της οδηγίας, αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα της αρχικής χώρας
προέλευσης και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ευρεία κοινωνική και κοινοβουλευτική συναίνεση.

Στόχος της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών, του συνόλου των κρατών μελών αλλά και των ευρωπαϊκών συνδικάτων
δεν είναι η απόρριψη κάθε μορφής οδηγίας για τις υπηρεσίες αλλά μια καλύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες και
πιστεύω πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
αρχίσω αποτίνοντας φόρο τιμής στο έργο της εισηγήτριάς μας, της κ. Gebhardt, που πέτυχε στην πραγματικότητα
να αλλάξει εκ βάθρων το κείμενο.
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Πώς να σας εξηγήσω, κύριε Barroso, ότι οι Ευρωπαίοι μπούχτισαν από αυτή την Ευρώπη του κοινωνικού ντάμπινγκ;
Χρησιμοποιώντας, μήπως, γλώσσα που παραπέμπει στην αρχή της χώρας προέλευσης; Παρά τα κάποια σημαντικά
βήματα προόδου, όπως είναι η διατήρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και την εξαίρεση της
υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, λυπούμαι που οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος και οι κοινωνικές υπηρεσίες εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται. Αρνούμαι να δω να διέπονται
αυτές οι αποστολές δημόσιας υπηρεσίας από τους κανόνες της ανταγωνιστικής αγοράς.

Ομοίως, θα ήταν πολύ χρήσιμο να εξαιρεθεί το εργατικό δίκαιο από το άρθρο 2 ώστε να μην προκληθεί μια επικίνδυνη
διαμάχη. Ακόμη και αν, τελικά, δεν γίνεται πλέον καμία αναφορά στην αρχή της χώρας προέλευσης, ο προτεινόμενος
συμβιβασμός θα εκχωρήσει την πραγματική νομοθετική αρμοδιότητα στον κοινοτικό δικαστή, που θα αποφασίζει
προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί η αρχή
της χώρας προορισμού στην παροχή υπηρεσιών και η αρχή της χώρας προέλευσης μόνο στο δικαίωμα πρόσβασης.

Σε όσους ψευδώς ισχυρίστηκαν ότι η καταψήφιση του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Συντάγματος σήμανε τον θάνατο
της οδηγίας Bolkestein, η τρέχουσα κατάσταση τους δείχνει ότι, τουναντίον, αυτή η οδηγία παραμένει ολοζώντανη
και αυτό απαιτεί από εμάς να είμαστε σε πλήρη επιφυλακή και να συνεχίσουμε τον αγώνα.

Stefano Zappalà (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για άλλη μία φορά αντιμετωπίζουμε ένα
σημαντικό ζήτημα για την πραγματική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Υπήρξα εισηγητής της οδηγίας σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, για την οποία κατατέθηκαν περίπου οκτακόσιες τροπολογίες, καθώς και για την οδηγία
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την οποία κατατέθηκαν περίπου εξακόσιες
τροπολογίες. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις συνεργάσθηκα με τους συναδέλφους Harbour και Gebhardt, καθώς
και με πολλούς άλλους. Τα αποτελέσματα έτυχαν της κοινής αποδοχής, σε σημείο μάλιστα που στην ψηφοφορία
του Μαΐου εγκρίθηκαν ομόφωνα τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, με την αποχή δύο μόνο
κρατών μελών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τους δύο συναδέλφους.

Οι αρχές των δύο οδηγιών είναι ανάλογες με τις αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν την οδηγία σχετικά με τις
υπηρεσίες, ενώ ανάλογοι είναι και οι στόχοι. Δυστυχώς, η πρόταση της Επιτροπής Πρόντι δεν περιέλαβε ούτε το
σκεπτικό ούτε το περιεχόμενο και ανάγκασε το Κοινοβούλιο να διατυπώσει εκ νέου τις δύο οδηγίες, όπως είμαστε
σήμερα αναγκασμένοι να συντάξουμε εκ νέου την υπό εξέταση οδηγία.

Όλοι μας επιθυμούμε το άνοιγμα των αγορών στην εργασία και όχι μόνο στα εμπορεύματα και στο χρήμα, αλλά
θεωρούμε πως αυτό πρέπει να επιτευχθεί ακόμη μια φορά εναρμονίζοντας τα εθνικά συστήματα και όχι
διαστρεβλώνοντας τα πάντα. Η ρήτρα αναθεώρησης που δεν υπερβαίνει την πενταετία επιτρέπει τη σταδιακή
μετάβαση.

Εμείς θέλουμε αυτήν την οδηγία χωρίς τραύματα και ιδεολογικές συγκρούσεις και ευχόμαστε συνεπώς μια συνετή
προσέγγιση με λύσεις καλής πολιτικής βούλησης. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
έχει ήδη εκφράσει μια θέση, την οποία συμμερίζομαι και, λόγω της προσωπικής μου εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα,
δεν συμφωνώ με όσους, αντί να επιδιώξουν τον συμβιβασμό, επιθυμούν την απόρριψη της πρότασης αρνούμενοι
έτσι τις Συνθήκες. Εκτιμώ αντιθέτως τους συμβιβασμούς που επετεύχθησαν και ελπίζω ότι η οδηγία αυτή θα
συγκεντρώσει ευρεία πλειοψηφία. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μία φορά τη συνάδελφο Gebhardt για το
έργο που επιτέλεσε.

Joel Hasse Ferreira (PSE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μία κρίσιμη συζήτηση για το
μέλλον της Ευρώπης, το οποίο έχει απήχηση στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Θεωρώ καλοζυγισμένη
τη συμβιβαστική λύση η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ των κύριων πολιτικών ομάδων .

Είναι ζωτικής σημασίας να αφαιρεθούν η εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης, η προσωρινή εργασία στους
τομείς της υγείας, σε άλλους κοινωνικούς τομείς και οι λαχειοφόροι αγορές. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να
αποσαφηνιστούν επαρκώς, να αφαιρεθούν εντελώς ή να καθοριστούν από το εκάστοτε κράτος μέλος τα κριτήρια
που σχετίζονται με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Όπως σε αυτόν τον συμβιβασμό, θα ήθελα φυσικά να
υπογραμμίσω τη σημασία της μη παρέμβασης στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων.

Κυρίες και κύριοι, ενώ είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς, είναι εξίσου
σημαντικό να εγγυηθούμε θεμιτό ανταγωνισμό σε όλα τα κράτη μέλη, όχι υποθάλποντας την κοινωνική ανισότητα,
και ασφαλώς όχι στρεβλώνοντας τις αγορές εργασίας ή εξαρθρώνοντας τις εργασιακές σχέσεις, αλλά περικόπτοντας
τη γραφειοκρατία και καταρρίπτοντας αδικαιολόγητους τεχνικούς φραγμούς.

Αν και αυτή η διαδικασία δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για την οικονομική
ανάπτυξη της Ευρώπης, πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες που διασφαλίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνική
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συνοχή. Εάν αυτό δεν συνέβη με την αρχική εκδοχή της οδηγίας, μπορούμε τώρα, ως μέλη αυτού του Κοινοβουλίου,
να εγκρίνουμε ένα κείμενο το οποίο θα συμβάλει ισορροπημένα και σαφώς στη δημιουργία μίας πραγματικής
ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών η οποία θα εγγυάται ταυτόχρονα, την κοινωνική συνοχή.

Για αυτόν τον σκοπό, η σαφήνεια και το θάρρος είναι ουσιαστικά στοιχεία.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θα ψηφίσω
υπέρ του συμβιβασμού, ότι προτιμώ πολύ περισσότερο τον συμβιβασμό από την αρχική οδηγία και ότι θα εστιάσω
σε ένα μόνο θέμα: στην επιστροφή των εξόδων που δημιουργεί ένας πολίτης ενός κράτους μέλους για υπηρεσίες
που έχει λάβει σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Αν ο Πρόεδρος μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο του παραδείγματος, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα
της κοινότητας της Βαλένθιας, μολονότι θα μπορούσα να αναφέρομαι σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια, μια
περιφέρεια της Ιταλίας για παράδειγμα.

Κάθε μέρα δεχόμαστε όλο και περισσότερους τουρίστες· κάθε μέρα όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες
αποκτούν ένα δεύτερο σπίτι εκεί· κάθε μέρα δεχόμαστε όλο και περισσότερους πολίτες που έρχονται για ιατρική
περίθαλψη στην κοινότητα της Βαλένθιας, αποκλειστικά, λόγω της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών της. Αυτή
η πίεση αποτελεί μια απειλή για τις υπηρεσίες υγείας. Είναι δύσκολο για μας να αντέξουμε αυτή την οικονομική
πίεση.

Σε πολυάριθμες περιπτώσεις, το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 της Συνθήκης
ΕΚ και σύμφωνα με τους κανονισμούς που τα εφαρμόζουν, το κράτος μέλος που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες έχει
το δικαίωμα να αποζημιωθεί για τα έξοδα από το κράτος καταγωγής του ασθενή. Αλλά στην πράξη η αλήθεια είναι
ότι αυτό το δικαίωμα δεν γίνεται σεβαστό και είναι απλά μια ρητορική δήλωση.

Η Επιτροπή υιοθέτησε την άποψη ότι αυτή η οδηγία αποτελεί ένα καλό μέσο για να γίνει αυτό το δικαίωμα
πραγματικότητα και αυτή η άποψη αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 23. Επί του παρόντος, δεν γνωρίζω ποια είναι η
κατάσταση με το άρθρο 23 ή με τις τροπολογίες που επιδιώκουν την κατάργησή του. Θα εκφράσω απλά την επιθυμία
μου να διατηρηθεί αυτό το άρθρο όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή. Καλώ τον Επίτροπο να μην περιοριστεί σε
μια επίσημη δήλωση στην οποία θα δεσμεύεται για άλλη μία φορά ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί. Θέλουμε να εγκριθεί
αυτό το άρθρο ως έχει και αυτό ακριβώς θα ψηφίσω.

Mia De Vits (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουμε δώσει παραπλανητικές
πληροφορίες για την οδηγία. Σήμερα, είμαι ευτυχής επειδή, με τις τροπολογίες, έχουμε κάνει σαρωτικές αλλαγές
στην οδηγία Bolkestein. Διερωτώμαι, ωστόσο, κατά πόσον, με αυτό το τροποποιημένο έγγραφο, παρέχουμε ασφάλεια
δικαίου. Μαζί με πολλούς άλλους, φοβάμαι ότι δεν την παρέχουμε.

Επίτροπε McCreevy, θα μπορούσατε να μας πάρετε με το μέρος σας εάν μας λέγατε σήμερα ότι οι υπηρεσίες γενικού
οικονομικού συμφέροντος είναι καλύτερο να κρατηθούν εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της οδηγίας, αλλά
δηλώσατε το αντίθετο. Δεν είπατε λέξη για μία οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Εν κατακλείδι, στην τελική μας ετυμηγορία, θα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η οδηγία που βρίσκεται ενώπιόν
μας είναι κάθε άλλο παρά εναρμονισμένη – μάλλον το αντίθετο, μάλιστα. Ελήφθη μία απόφαση υπέρ της νομοθεσίας
βάσει των διαφορών μεταξύ των 25 κρατών μελών, και δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να προβούμε
στην ολοκλήρωση των αγορών.

József Szájer (PPE-DE). – (HU) Ορισμένοι λένε ότι μία αποδυναμωμένη οδηγία εξακολουθεί να είναι καλύτερη
από το τίποτα. Εντούτοις, αυτό δεν είναι αλήθεια, επειδή υπάρχει ένα όριο πέραν του οποίου δεν βοηθούμε πλέον
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αλλά δημιουργούμε περαιτέρω εμπόδια στον δρόμο της. Δυστυχώς, λίγες προτάσεις
τροπολογίας που υποβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα επιτυγχάνουν ακριβώς αυτό. Εάν τις ψηφίσουμε, θα
καταστρέψουμε την ουσία αυτής της πρότασης.

Έχουμε πολλά να χάσουμε, επειδή στις παρελθούσες δεκαετίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επανειλημμένως
προστατεύσει τα δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών από τις περιοριστικές προσπάθειες κρατών μελών. Εάν
αποδεχτούμε τώρα μία οδηγία γεμάτη νέα εμπόδια που αντιβαίνουν στο πνεύμα και το γράμμα των ιδρυτικών
συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα της Λισαβόνας, το οποίο
αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέας ευρωπαϊκής ανάπτυξης, θα είναι επιτυχές, επειδή στην
πραγματικότητα θα περιορίσουμε την εν λόγω αγορά για ακόμη 30 χρόνια.

Τα νέα κράτη μέλη άνοιξαν ήδη τις αγορές κεφαλαίων και αγαθών τους πριν από λίγα χρόνια. Δεν ήταν μία εύκολη
απόφαση. Και εμείς, επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι οικονομίες μας ήταν πολύ αδύναμες και ακατάλληλες
για ανταγωνισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί από εμάς, βουλευτές του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη,
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συνταρασσόμαστε από τη διαπίστωση ότι τώρα, που θα έπρεπε να ανοίξουμε από κοινού την αγορά υπηρεσιών,
αρκετά παλαιά κράτη μέλη με ισχυρή οικονομία διστάζουν.

Κυρίες και κύριοι, είναι τώρα η σειρά σας. Θα υποστηρίξετε μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι; Μία ισχυρή οδηγία για τις υπηρεσίες θα ήταν καλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
θα ήταν καλή για τα παλαιά και τα νέα κράτη μέλη, και θα ήταν καλή για όλους τους πολίτες της Ευρώπης.
Συνάδελφοι βουλευτές, ας εξαλείψουμε από το σχέδιο όλες τις προσπάθειες που περιορίζουν μία ελεύθερη αγορά
υπηρεσιών! Εμείς, οι Ούγγροι, μπορούμε να υποστηρίξουμε μόνο μία οδηγία που κάνει περισσότερα από το να
διατηρεί την αρχή της Συνθήκης της Ρώμης όσον αφορά τις ελεύθερες κατ’ όνομα μόνον υπηρεσίες.

Pier Antonio Panzeri (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι βέβαιο πως θα θυμόμαστε για πολύ
τη δύσκολη πορεία που ακολούθησε η οδηγία για την οποία συζητάμε σήμερα.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η οδηγία δέχθηκε ανοικτές και σκληρές επικρίσεις. Δεν είναι τυχαίο πως, ακόμη και
σήμερα, μια μεγάλη διαδήλωση των ευρωπαϊκών συνδικάτων διακηρύσσει μαχητικά ότι για να προστατευθεί η
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μια οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες, η οποία θα
ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά χωρίς να πλήξει την κοινωνική συνοχή. Στο Κοινοβούλιο επεξεργασθήκαμε
αυτήν τη γραμμή με σκοπό να συμβάλουμε στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και πρόοδο σε έναν σημαντικό τομέα όπως
αυτός των υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να λησμονούμε την κοινωνική διάσταση που πρέπει να έχει η Ευρώπη και την
ανάγκη να μην αναβάλλουμε επ’ αόριστον τη διαδικασία εναρμόνισης.

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν και ο συμβιβασμός που επετεύχθη ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στα
ζητήματα που ετέθησαν και στα αιτήματα που διατυπώθηκαν, τόσο όσον αφορά το δικαίωμα της εργασίας όσο και
την επονομαζόμενη αρχή της χώρας προέλευσης. Παραμένουν, ωστόσο, ορισμένα προβλήματα προς επίλυση,
μεταξύ των οποίων και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, για τις οποίες εύχομαι να βρεθεί μια λύση
στην τελική ψηφοφορία με βάση τις τροπολογίες που κατατέθηκαν.

Εν κατακλείδι, χάρη και στις προσπάθειες της κ. Gebhardt, πιστεύω ότι μέχρι σήμερα συντελέσθηκε ένα αξιόλογο
έργο. Εμείς δεν αποφύγαμε τον διάλογο επί της ουσίας, αλλά αντιθέτως συμβάλαμε στην εξεύρεση ορισμένων
πιθανών λύσεων και σκοπεύουμε να μην εγκαταλείψουμε τη μάχη και μετά την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση.

Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μετά από συζητήσεις με το προσωπικό και τους διευθυντές 24
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Έσση και με εκπροσώπους των συνδικάτων και των εργοδοτών, για να είμαι
ειλικρινής, είμαι απαισιόδοξος όσον αφορά μία αποδεκτή οδηγία για τις υπηρεσίες. Μετά από τη μονόπλευρη
προσέγγιση Bolkestein, ο σημερινός συμβιβασμός είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ της άρσης των εμποδίων και
των εθνικών φραγμών στην εσωτερική αγορά και της απαραίτητης κοινωνικής συνοχής. Δεν πρέπει να ελευθερωθούν
οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας ούτε να ιδιωτικοποιηθούν δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, δεν θα περιοριστεί το δίκαιο
του ανταγωνισμού ή οι κρατικές ενισχύσεις. Οι ανησυχίες ότι θα σημειωθεί κοινωνικό ντάμπινγκ ή ντάμπινγκ στις
αποδοχές δεν είναι πλέον δικαιολογημένες.

Η νέα αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών προβλέπει ότι τα κράτη όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες
μπορούν να εμμείνουν στην τήρηση των εθνικών τους διατάξεων και τον έλεγχό της. Αυτό ισχύει για τη διαφύλαξη
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Η Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και
αυτό είναι σημαντικό. Θεωρούμε σημαντικό να μην απειληθεί η προστασία των εργαζομένων και να τηρηθούν οι
υφιστάμενες διατάξεις που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις.

Προτεραιότητα έχει η οδηγία για την απόσπαση, με την οποία μπορούν να προστατευθούν στα κράτη μέλη ο
κατασκευαστικός κλάδος και άλλοι ευαίσθητοι τομείς. Επίσης, καθιστά δυνατή τη διατήρηση των ελαχίστων
αποδοχών. Για να αποτραπεί οι εταιρίες να δηλώνουν μόνο μία ταχυδρομική διεύθυνση σε άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ, θεσπίστηκε μία ρύθμιση φιλική για τον καταναλωτή: μία θυγατρική αναγνωρίζεται μόνο αφού αποδείξει ότι
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και έχει μόνιμη παρουσία.

Πολλά από τα συνθήματα της σημερινής διαδήλωσης δεν είναι πια επίκαιρα. Η δημόσια διαμαρτυρία είναι δικαίωμα,
αλλά αξιόπιστη είναι μόνο όταν το περιεχόμενό της είναι ακριβές. Η κοινή γνώμη, η Επιτροπή και το Συμβούλιο
περιμένουν την απόφαση του Σώματος και όλοι συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι στην πραγματικότητα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο συμβιβασμός σε επίπεδο όλων των Ομάδων είναι ο σωστός δρόμος. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ
τήρησε με συνέπεια τη βασική της θέση να δοθεί νέα δυναμική στην εσωτερική αγορά –με σύνθημα τη Λισαβόνα–
και να διατηρηθούν οι κοινωνικές προδιαγραφές.

Lasse Lehtinen (PSE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι καλύτερο να αποδεχτούμε την προταθείσα συμβιβαστική λύση
από το να την απορρίψουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό συνιστά την αφετηρία μιας ενιαίας, βιώσιμης αγοράς εργασίας.
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Ως νομοθέτες, πρέπει να αποβλέπουμε στην ακρίβεια και τη σαφήνεια. Κάθε ασαφής παράγραφος σε μία οδηγία
συνιστά μία εν δυνάμει υπόθεση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά την ανάγνωση της πρότασης,
έχει κανείς την αίσθηση ότι όσο υψηλότερη μόρφωση ή εξειδίκευση έχει κάποιος, τόσο πιθανότερο είναι το πεδίο
του να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και να προστατεύεται από τον πραγματικό ανταγωνισμό.

Η Ευρώπη χρειάζεται την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την αύξηση της εργασίας ή την αύξηση
της παραγωγής. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ αποτρέποντας την κινητικότητα των
ατόμων, αλλά αντίθετα δημιουργώντας ένα διασυνοριακό σύστημα στο οποίο οιοσδήποτε αναθέτει υπηρεσίες είναι
υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους όρους και τις συνθήκες της απασχόλησης. Πώς μπορούμε να διανοηθούμε
να ανταγωνιστούμε την Κίνα ή την Ινδία εάν δεν μπορούμε να απαλλάξουμε τον χώρο της Ένωσής μας από τους
περιττούς φραγμούς του ανταγωνισμού;

Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιζητεί διαρκώς κίνητρα για ανάπτυξη,
προκειμένου να βοηθήσουν στη δημιουργία μίας Ένωσης ικανής να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της τρίτης
χιλιετίας. Αυτή η οδηγία υποτίθεται ότι θα καθιστούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο
και ικανότερη να ανταγωνιστεί με άλλες οικονομίες παγκοσμίως. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα μία κοινότητα
25 χωρών και όχι 15 φαίνεται ότι μάλλον έχει παραβλεφθεί. Οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου είναι όλο και
περισσότερο της γνώμης ότι τα νέα κράτη μέλη είναι αυτά που ανταγωνίζονται την Ένωση, όχι η Κίνα ή οι ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι φοβάται τον εαυτό της. Τα παλαιά κράτη μέλη που ένωσαν τις δυνάμεις τους
κατά αυτής της οδηγίας έχουν προκαλέσει υποτροπή της εριστικής φρασεολογίας. Το χάσμα μεταξύ των παλαιών
και των νέων κρατών μελών καθίσταται όλο και περισσότερο έντονο. Για μία ακόμη φορά, τα κράτη μέλη χωρίζονται
σε καλύτερες και χειρότερες χώρες. Οι πλουσιότερες χώρες υποστηρίζουν μία κοντόφθαλμη πολιτική που βασίζεται
στον φόβο, όχι στις λογικές ενδείξεις. Παραδόξως, οι πλούσιες χώρες που μέχρι στιγμής παρουσιάζονταν ως οι
ισχυρότεροι υπέρμαχοι της ολοκλήρωσης είναι αυτές που αντιστέκονται στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των
Συνθηκών. Ενσπείρουν ανησυχία μέσω αναφορών στο κοινωνικό ντάμπινγκ από τα νέα κράτη μέλη και σε πιθανές
απειλές του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Πιστεύω ότι τα νέα κράτη μέλη θα ανταπεξέλθουν. Η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη είναι μηδενική στην
πράξη, και η οικονομία αναπτύσσεται αργά. Η αντίσταση στο πλήρες άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών ενέχει τον
κίνδυνο να χαθεί ένα βασικό κίνητρο το οποίο θα επιτάχυνε την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και θα
δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας. Έως σήμερα, τα νέα κράτη μέλη έχουν περιγραφεί ως μεμψίμοιρα. Στην Ευρώπη
των δύο ταχυτήτων που αναδύεται τώρα, πρέπει, ωστόσο, να αναπτύξουν τρόπους προκειμένου να ανταποκριθούν
ομαλά στις μεθοδευμένες συνθήκες εναντίον τους που ανακύπτουν ολοένα και συχνότερα.

Το αρχικό σχέδιο οδηγίας αποτελούσε μία νέα ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών. Όπως
έχει τώρα, έχοντας απολέσει τα άρθρα που καταργούν τις διακρίσεις κατά των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες
στο εξωτερικό και την αρχή της χώρας προέλευσης, χάνει σταδιακά το νόημα και τη διαφάνειά του.

Joseph Muscat (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προέρχομαι από ένα νέο κράτος μέλος. Υποστηρίζω τον συμβιβασμό·
αν έπραττα διαφορετικά, θα ήμουν κοντόφθαλμος από κοινωνικής και πολιτικής άποψης. Ο τρόπος με τον οποίο
φαίνεται ότι συνέκλινε η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου προκειμένου να επανεξετάσει ριζικά την οδηγία για τις
υπηρεσίες δείχνει το ενδιαφέρον του εν λόγω θεσμικού οργάνου. Μετατρέπουμε μία πρόταση η οποία θα μπορούσε
να έχει ολέθριες επιπτώσεις στις κοινωνίες μας –και ιδίως στα ενδεέστερα μέλη τους– σε μία πρόταση πολύ πιο
συνετή. Εξακολουθούμε να μην είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι· επιθυμούμε οι δημόσιες υπηρεσίες να εξαιρεθούν
σαφώς και θέλουμε σαφέστερες διασφαλίσεις στους άλλους τομείς. Πρέπει, ωστόσο, να αποδεχτούμε ότι έχουμε
ένα πολύ πιο ρεαλιστικό νομοθέτημα ενώπιόν μας. Ανανεώνουμε τη συμφωνία μας με την αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών και τη διευκολύνουμε, συμφωνούμε όμως ότι τα κοινωνικά δικαιώματα προηγούνται.
Μετά την απόρριψή μας της οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες, για δεύτερη φορά σε σχετικά σύντομο διάστημα
δείχνουμε τη δέσμευσή μας σε μία κοινωνική Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο κ. Whitehead θα ήταν περήφανος για την κ.
Gebhardt και τους υπόλοιπους από εμάς.

Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, στο στάδιο που έχουν φθάσει τα πράγματα σε σχέση με αυτό
το θέμα απόψε, έχω επίγνωση ότι είναι πολιτικά ανοίκεια η αντίθεση σε έναν συμβιβασμό που επεξεργάστηκαν μετά
πολλών κόπων και βασάνων οι επικεφαλής δύο πολιτικών ομάδων. Κάθε αρχιτέκτονας αυτού του συμβιβασμού
θέλει να πιστωθεί τη νίκη, γεγονός που μου προκαλεί αμηχανία, επειδή δεν θέλω να θεωρούμαι κορόιδο.

Οι συνάδελφοι μου ορκίζονται ότι η αρχή της χώρας προέλευσης υπονοείται στο συμβιβαστικό κείμενο. Η
Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καυχάται ότι την κατέπνιξε εν τη γενέσει της.
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Προσωπικά, όπως και άλλοι, θεωρώ άρρηκτα συνδεδεμένη την αρχή της χώρας προέλευσης με την ιστορία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η δογματική απόρριψη αυτής της διασύνδεσης σημαίνει ότι επιτιθέμεθα σε αυτό που
υπομονετικά οικοδομούμε και ότι εισάγουμε την αρχή της διαδεδομένης καχυποψίας.

Βέβαια, αυτή η αρχή θα αδυνατούσε να κατισχύσει όλων των άλλων αρχών, διότι την ελέγξαμε και τη διαχειριστήκαμε.

Καταστήσαμε σαφές ότι η νομοθεσία της χώρας προορισμού εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές που άπτονται της
κοινωνικής διάστασης. Αν λοιπόν συνεχίζουμε να μιλάμε περί επίθεσης εναντίον των κοινωνικών προδιαγραφών,
αυτό είναι άκρως παραπλανητικό.

Μας λένε να μην μπλέκουμε εμπορικές με μη εμπορικές υπηρεσίες. Ωστόσο, και σε αυτό το σημείο, όντως αναμείξαμε
τα πράγματα και καταλήξαμε να αμβλύνουμε την οδηγία, που πλέον περιλαμβάνει τόσες πολλές εξαιρέσεις που θα
ήταν προτιμότερο να καθοριστεί ποιο ακριβώς είναι το πεδίο εφαρμογής της και όχι το αντίστροφο.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι κανόνες της χώρας προορισμού που αφορούν την τοποθέτηση εργαζομένων
ουδέποτε αποτέλεσαν θέμα διαφωνίας. Έτσι λοιπόν, τι περισσότερο θέλει ο κόσμος; Να επιστρέψουμε στο κεκτημένο
της Συνθήκης της Ρώμης;

Ο συμβιβασμός στο άρθρο 16 μετά δυσκολίας επιβεβαιώνει αυτά τα κεκτημένα. Αυτό ουδόλως συνιστά πρόοδο!
Πιστεύω ότι, σε αυτές τις συνθήκες, αντί να παίρνουμε επιλεκτικά κομμάτια από μια οδηγία μέχρι που στο τέλος
δεν μένει πια τίποτε, θα ήταν πολύ καλύτερα να παραμείνουμε πιστοί στην εκδοχή του κειμένου της Επιτροπής
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Κύριε Πρόεδρε, δεν προτίθεμαι να καταπιώ οτιδήποτε για να καταλήξω σε μια λύση που, υπό την πρόφαση της
προάσπισης κοινωνικών προδιαγραφών, στην πραγματικότητα προασπίζεται προστατευτικές προδιαγραφές, για
αυτό και θα ψηφίσω αναλόγως.

Vladimír Maňka (PSE). – (SK) Πριν από μία ώρα, το παρόν Κοινοβούλιο άκουσε ότι μόνον συνδικαλιστές των
παλαιών κρατών μελών διαδήλωναν στο Στρασβούργο κατά της οδηγίας. Στην πραγματικότητα, ήταν ενωμένοι με
συναδέλφους από τα νέα κράτη μέλη, και όσοι τους άκουσαν προσεκτικά διαπίστωσαν ότι δεν ήταν όλοι κατά αυτής
της οδηγίας.

Κυρίες και κύριοι, θυμόσαστε πολύ καλά πως απορρίψαμε προσφάτως με μεγάλη πλειοψηφία μία πρόταση η οποία
συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο κατά την έγκριση των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013.
Εκείνο το διάστημα, η προτίμησή μας ήταν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα έναντι των συγκεκριμένων μεμονωμένων
συμφερόντων. Μπορέσαμε να ενωθούμε προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν περήφανος
που αντισταθήκαμε στις προσπάθειες να μας μεταπείσουν και που επιτύχαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μία συμβιβαστική λύση είναι πολύ σημαντική για ένα θεμελιώδες έγγραφο όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες. Πιστεύω
ότι ο εισηγητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, επιτύχαμε αρκετές αποδεκτές συμβιβαστικές
λύσεις. Πιστεύω, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να ψηφίσουμε αυτό που αποτελεί μία επωφελή για όλους κατάσταση
υπέρ της Ευρώπης, προσφέροντας την καλύτερη λύση τόσο για τα παλαιά όσο και για τα νέα κράτη μέλη.

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, έχοντας ακούσει τη συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια, είναι
απολύτως δικαιολογημένο να υπενθυμίσουμε γιατί χρειαζόμαστε μία οδηγία για τις υπηρεσίες και γιατί εργαζόμαστε
να επιτύχουμε ένα πιο ελεύθερο εμπόριο υπηρεσιών. Είναι επειδή έχουμε συμφωνήσει βασικά όλοι ότι η αύξηση
του εμπορίου υπηρεσιών θα παρέχει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες νέες εταιρείες, αυξημένη ανάπτυξη
και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Βάσει της συζήτησης σε αυτήν την Αίθουσα, φαίνεται, ωστόσο, ότι πολλοί το
έχουν ξεχάσει αυτό. Το ελεύθερο εμπόριο υπηρεσιών είναι κάτι θετικό, όχι αρνητικό. Δυστυχώς, οι πολέμιοι της
οδηγίας κατόρθωσαν να την περικόψουν. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτύχουμε λιγότερη ανταγωνιστικότητα από ό,τι
θα επιτυγχάναμε ενδεχομένως διαφορετικά. Σημαίνει λιγότερες νέες θέσεις εργασίας και λιγότερες νέες εταιρείες.
Δεν είναι αυτό που αναμένουν οι Ευρωπαίοι.

Μαζί με άλλους Συντηρητικούς, θα υποστηρίξω τη συμβιβαστική λύση, όχι επειδή είναι αυτό το οποίο ζητούμε
αλλά επειδή είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι δεν αποδέχομαι την
εικόνα που παρουσιάζεται, σύμφωνα με την οποία ανησυχούμε εδώ για μία σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης
και μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών. Αυτό που έχουμε αντιθέτως είναι ένας διαχωρισμός μεταξύ αυτών που
επιθυμούν να δουν το εμπόριο των υπηρεσιών να παρέχει περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνεργασία,
σύνορα τα οποία είναι περισσότερο ανοικτά και μεγαλύτερο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, και αυτών που έχουν
διαφορετική άποψη.
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Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να προστεθεί η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη στην οδηγία,
να ανοιχτεί σαφώς και αδιαμφισβήτητα η οδηγία για την απόσπαση σε όλους και να αποτραπεί οιαδήποτε διάκριση
κατά του λαού οιασδήποτε χώρας. Πρέπει επίσης να αγωνιστούμε για να καταστήσουμε δυνατή την ύπαρξη εταιρειών
προσωρινής απασχόλησης και στον τομέα που καλύπτεται από την οδηγία. Θέλω να πω το εξής στην Επιτροπή:
αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, και έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι θα σημειώσουμε περισσότερα βήματα προς
την κατεύθυνση που καθορίστηκε από τη Συνθήκη.

Amalia Sartori (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρεμβαίνω και εγώ για να εξηγήσω τους
λόγους για τους οποίους θα ψηφίσω υπέρ αυτής της οδηγίας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας μας.
Πράγματι, είμαστε πεπεισμένοι ότι αντιπροσωπεύει την αφετηρία μιας πορείας και ένα βήμα προόδου στην ενίσχυση
της ιδέας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Από αυτήν την άποψη πρόκειται για μια συνειδητή ψήφο. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με
όσα συνέβησαν τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και προπαντός τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό των
πολιτικών ομάδων, καθώς και σήμερα το απόγευμα και το βράδυ στην Αίθουσα. Αυτό αποδεικνύει –και θα ήθελα
αυτό να γίνει σαφές– ότι υπάρχει πράγματι μια διαφορά στο εσωτερικό των 25 κρατών μελών. Πρόκειται για τη
διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη και πρόοδος διακινδυνεύοντας και
επενδύοντας στο νέο, την καινοτομία, την ευελιξία και τη δυνατότητα εργασίας σε μια πιο ελεύθερη και ανοικτή
αγορά και, προπαντός, σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων, και σε εκείνους οι οποίοι θεωρούν αντιθέτως ότι μπορούν
να υπερασπισθούν καλύτερα τις κατακτήσεις του παρελθόντος παγιώνοντας τη σημερινή κατάσταση.

Αυτή ήταν η πραγματική σύγκρουση. Για τον λόγο αυτόν εύχομαι, με την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης, να
πάψει και η επιχειρηματολογία που βασίζεται στον διαχωρισμό μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών, γιατί δεν
υπήρξε ένας τέτοιος διαχωρισμός. Αντιθέτως, υπήρξε ένας διαφορετικός διαχωρισμός που οδήγησε σε μια οδηγία,
η οποία, κατά την άποψή μου, αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα. Παρόλα αυτά θα την ψηφίσω συνειδητά, καθώς
θεωρώ πως ακόμη και ένα μικρό βήμα προόδου είναι πάντοτε σημαντικό.

Simon Busuttil (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι μάλλον ειρωνικό να πρέπει να συζητήσουμε την οδηγία
για τις υπηρεσίες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, επειδή, για την οδηγία για τις υπηρεσίες –ασφαλώς όμως και
για τον κ. Bolkestein– πρόκειται μάλλον για μία περίπτωση έρωτα χωρίς ανταπόκριση.

Τον περασμένο μήνα, απορρίψαμε σαρωτικά την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες και, αυτή τη φορά, θα μπορούσαμε
σχεδόν να είχαμε κάνει το ίδιο, εάν η πρόταση της Επιτροπής δεν μετατρεπόταν από αυτό το Κοινοβούλιο σε
συμβιβασμό – όχι τον καλύτερο, ενδεχομένως, αλλά έναν συμβιβασμό που μπορεί να είναι λειτουργικός και ο
οποίος επιτυγχάνει, αποφασιστικά, μία ισορροπία μεταξύ του στόχου μας για το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών
και την πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε τις εύλογες κοινωνικές ανησυχίες. Τονίζω το «εύλογες ανησυχίες», επειδή
όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι αυτή η πρόταση μαστίζεται από κινδυνολογία. Για μένα που προέρχομαι από ένα νέο
κράτος μέλος, αυτή η κινδυνολογία φαίνεται σαν ξαναζεσταμένο φαγητό. Στη χώρα μου, οι πολέμιοι της ιθαγένειας
της ΕΕ συνήθιζαν να επινοούν εφιαλτικά σενάρια ότι θα μας καταλάβουν αλλοδαποί εργάτες και θα μας πάρουν τις
δουλειές μας. Οι ίδιες Κασσάνδρες έπαιξαν την ίδια πράξη στα παλαιά κράτη μέλη επίσης, αλλά γνωρίζουμε πλέον
ότι τα σενάρια της Δευτέρας Παρουσίας απλώς δεν ήταν αληθή: δεν υλοποιήθηκαν, ούτε θα υλοποιηθούν για την
οδηγία για τις υπηρεσίες.

Το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών είναι καλό και πρέπει να το πούμε δυνατά και καθαρά. Είναι καλό για τις
επιχειρήσεις –ιδιαίτερα τις ΜΜΕ– και είναι καλό για τις θέσεις εργασίας. Έχουμε έναν λογικό συμβιβασμό. Προτείνω
να μην χάνουμε χρόνο.

Ivo Strejček (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ώρα είναι πολύ προχωρημένη για μία τόσο σοβαρή συζήτηση
και ο Επίτροπος πρέπει να είναι κουρασμένος. Θα ήθελα να θίξω απλώς ορισμένα θέματα τα οποία ίσως ανανεώσουν
τη συζήτηση, ή ενδεχομένως να σας κουράσουν ακόμη περισσότερο, κύριε Επίτροπε!

Στην αρχή της σημερινής συζήτησης, πίστευα ότι πρόκειται ίσως απλώς για μία ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ
του προστατευτισμού και μίας απόπειρας ελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών. Ομολογώ ότι ονειροβατούσα.
Δυστυχώς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρότερα: η συζήτηση για την αποδυναμωμένη οδηγία αρχίζει να αποκτά τα
χαρακτηριστικά μίας σύγκρουσης μεταξύ του παλιού και του νέου.

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε ατελείωτες εικασίες όσον αφορά το γιατί οι άνθρωποι στα κράτη μέλη δεν κατανοούν
τις τολμηρές νέες ευρωπαϊκές ιδέες. Για ποιον λόγο θα έπρεπε να τις κατανοούν; Είμαι βουλευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εκπροσωπώ την Τσεχική Δημοκρατία και υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των Τσέχων. Η Τσεχική
Δημοκρατία ελευθέρωσε πλήρως την πρόσβαση στην αγορά της στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πολλές
παραδοσιακές, αλλά μη αποδοτικές, εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας και βαρύ πολιτικό κόστος. Δεν είναι δίκαιο να αναμένουμε το ίδιο από τα παλαιά κράτη μέλη;
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Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε τσεχική πόλη που βρίσκεται κάπου στα τσεχοαυστριακά σύνορα και προσπαθήστε να
εξηγήσετε σε έναν ντόπιο που παρέχει υπηρεσίες ότι δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τον ίδιο τρόπο
με τους αυστριακούς ανταγωνιστές του –και το τονίζω, ανταγωνιστές– στη δική του τσεχική πόλη. Στοιχηματίζω
ότι δεν θα το κατορθώσετε. Προσπαθήστε να μιλήσετε για τα ευγενή ευρωπαϊκά ιδεώδη και πείτε ταυτόχρονα ότι
δεν επιτρέπεται να λειτουργεί την επιχείρησή του ελεύθερα όπου επιλέξει. Η ιδέα του ανοίγματος της εσωτερικής
αγοράς ήταν τολμηρή, αλλά η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι μεμψιμοιρούμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί
να διορθωθεί.

Ευχαριστώ τους τσέχους διερμηνείς για το γενναίο έργο τους.

Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να συνεισφέρει κανείς πραγματικά στη συζήτηση
σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες σε δύο λεπτά. Η εν λόγω οδηγία επιχειρεί να επιτύχει πάρα πολλά με ένα
τολμηρό βήμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συζήτηση ήταν τόσο έντονη και ο λόγος για τον οποίο όλοι
οι βουλευτές όλων των Ομάδων εργάστηκαν για αυτήν την οδηγία σχεδόν σε πλήρη απασχόληση τους τελευταίους
μήνες. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να αναγνωρίσω ιδιαίτερα το έργο του κ. Harbour, ο οποίος κατέβαλε
τεράστια προσπάθεια για να φέρει μέχρι εδώ τη διατύπωση του συμβιβασμού εξ ονόματος της Ομάδας τoυ
Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv.

Εντούτοις, στην ένταση της συζήτησης για συγκεκριμένες τροπολογίες, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με το άρθρο
16 για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ας μην χάσουμε από τα μάτια μας τον γενικό στόχο αυτού που
προσπαθούμε να επιτύχουμε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο μίας διαδικασίας για τη δημιουργία μιας οδηγίας που
θα προωθήσει μία πιο ανοικτή και πιο εύρυθμη εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Εάν εγκριθεί υπό τη σωστή μορφή, η
εν λόγω οδηγία μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της οικονομικής
δραστηριότητας στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομία της ΕΕ χρειάζεται ένα εναρκτήριο λάκτισμα. Η παρούσα οδηγία μπορεί να
συμβάλει σε αυτό. Το 68% της απασχόλησης της ΕΕ και άνω του 60% της δημιουργίας πλούτου προέρχεται από
τον τομέα παροχής υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες είναι η βασική κινητήριος δύναμη για τη βραδυκίνητη
ευρωπαϊκή οικονομία. Εν ολίγοις, αυτή η νέα συμβιβαστική οδηγία ίσως να μην δίνει σε όλες τις πολιτικές ομάδες
αυτό που επιθυμούν, αλλά θα άρει πολλούς φραγμούς από τις διασυνοριακές συναλλαγές και την παροχή υπηρεσιών
και θα μειώσει τη γραφειοκρατία που συναντούν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκταθούν σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Μέσω του συμβιβασμού επιτεύχθηκε ισορροπία μεταξύ της προστασίας του εργατικού δικαίου και
των συλλογικών συμβάσεων εντός των κρατών μελών της ΕΕ και του ανοίγματος μίας αποδοτικότερης αγοράς
υπηρεσιών.

Ελπίζω το παρόν Κοινοβούλιο να δώσει μία ισχυρή εντολή στην Επιτροπή για να προωθήσει την εν λόγω οδηγία με
ανανεωμένη ορμή μετά την ψηφοφορία της Πέμπτης, και αναμένω με ανυπομονησία μία περαιτέρω βελτιωμένη
εκδοχή της παρούσας οδηγίας ενώπιον του Κοινοβουλίου στο εγγύς μέλλον.

Riccardo Ventre (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήταν μάλλον κοινοτοπία να ισχυρισθεί
κανείς ότι η έγκριση αυτής της οδηγίας αντιπροσωπεύει μια στιγμή μεγάλης πολιτικής σημασίας.

Ωστόσο, εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την οδηγία με ευρεία πλειοψηφία, το πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει θα
είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς θα επιβεβαιώσει ακόμη μία φορά τον μεσολαβητικό ρόλο που διαδραματίζουμε
στη νομοθετική διαδικασία μεταξύ της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και των μεμονωμένων κρατών μελών. Ως
μεσολαβητές, έχουμε την υποχρέωση να συνδυάσουμε τις ανάγκες για την ελευθέρωση της αγοράς με τα δικαιώματα
των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

Θεωρώ ότι ο συμβιβασμός της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των
Ευρωπαίωv Δημoκρατώv και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευνοεί την ελευθέρωση ενός
τομέα που αφορά ένα πολύ μεγάλο τμήμα της οικονομίας μας, ένα τμήμα που η Συνθήκη ορίζει ως θεμελιώδη
ελευθερία. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να έχουμε κάνει περισσότερα προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης, αλλά
δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα αμέσως.

Η ρήτρα αναθεώρησης των πέντε ετών θα επιτρέψει τη βελτίωση του κειμένου και τη συνέχιση της διαδικασίας
ελευθέρωσης. Όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα, θέσαμε φιλόδοξους στόχους από άποψη ανάπτυξης και
απασχόλησης.

Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με κάποιες τροπολογίες που κατατέθηκαν και προπαντός τις
τροπολογίες αριθ. 13, 72, 73 και 86, οι οποίες, δεν εξαιρούν απλώς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αλλά αφήνουν
στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους να ορίσει την έννοια και τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
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Η τροπολογία αριθ. 13 ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να ελευθερώσουν αυτές τις υπηρεσίες ή
να ιδιωτικοποιήσουν υφιστάμενους δημόσιους φορείς και μονοπώλια, όπως για παράδειγμα τα λαχεία. Επίσης, οι
τροπολογίες αριθ. 17 και 80 επιβεβαιώνουν την εξαίρεση των τυχερών παιχνιδιών. Πιστεύω ότι στη γενική συζήτηση
θα πρέπει να σταθούμε σε αυτές τις τροπολογίες.

John Purvis (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος θα αισθανθεί ανακούφιση που βρισκόμαστε πολύ
κοντά στο τέλος. Είμαι ο τρίτος ομιλητής από το τέλος.

Τον περασμένο Απρίλιο, στην προεκλογική έξαψη του γαλλικού δημοψηφίσματος, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας
και Ενέργειας ενέκρινε τη γνωμοδότηση του κ. Chatzimarkakis για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες. Η
γνωμοδότηση αυτή αμφισβήτησε την τότε επικρατούσα εχθρότητα έναντι αυτής της οδηγίας, με τους παράλογα
υπερβολικούς ισχυρισμούς που εξαπολύονταν για τους πολωνούς υδραυλικούς και το κοινωνικό ντάμπινγκ.

Από την πρώτη άμεσα εκλεγμένη Ολομέλεια το 1979, το Κοινοβούλιο αυτό προασπίστηκε την επιδίωξη μιας
πραγματικά ελεύθερης και ανοικτής ενιαίας αγοράς, όπως προβλεπόταν στις αρχικές Συνθήκες. Από μία εσωτερική
υποεπιτροπή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της οποίας ήμουν περήφανος να είμαι μέλος,
προήλθε η Ομάδα των καγκουρό και το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς του 1992 σύμφωνα με την Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη του 1985.

Δυσκολεύομαι να κατανοήσω ή να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο οι υπηρεσίες αφέθηκαν εκτός αυτού του
εγχειρήματος. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να παραδειγματιστούμε από το σθένος και την προνοητικότητα των
προκατόχων μας και να διασφαλίσουμε την εφαρμογή μίας πραγματικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών.
Συνδικαλιστές, γάλλοι ψηφοφόροι του «όχι», γάλλοι υδραυλικοί: πραγματικά, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Ακριβώς
όπως μία ενιαία αγορά αγαθών παρέσχε νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, το ίδιο θα κάνει και η οδηγία για τις
υπηρεσίες, εάν ψηφίσουμε μία ισχυρή και φιλελεύθερη εκδοχή. Μπορεί να προσφέρει τις ευκαιρίες που επιθυμούν
όλοι, ειδικά στις ΜΜΕ, ως βασικό στοιχείο μίας επιτυχούς, ανταγωνιστικής και ευημερούσας ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία ακολούθησε μία φιλελεύθερη
κατεύθυνση, υποστηρίχθηκε με 34 ψήφους έναντι 6, από συντηρητικούς, φιλελεύθερους και ακόμη περισσότερο
από τους σοσιαλιστές. Ελπίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι το Κοινοβούλιο στο σύνολό του θα υιοθετήσει μία
αντίστοιχα σθεναρή και φιλόδοξη θέση. Ο Άνταμ Σμιθ είχε δίκιο: ελευθερωμένες εμπορικές συναλλαγές· μία
πραγματικά ελεύθερη και ανοικτή αγορά στον τομέα των υπηρεσιών θα λειτουργήσει και θα ξαναδώσει δουλειά σε
ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτροπο
McCreevy και τους βουλευτές της Ομάδας μου, τον κ. Harbour, την κ. Thyssen και άλλους, οι οποίοι αγωνίστηκαν
για να υπερασπιστούν μια οδηγία και οι οποίοι αναγκάστηκαν να δουν αυτές που πιστεύαμε ότι ήταν οι καλύτερες
πτυχές της να χάνονται μπροστά στα ίδια τους τα μάτια.

Πρέπει να πω ότι εμείς οι πολιτικοί και οι άνθρωποι της εξουσίας ορισμένες φορές δεν συμβαδίζουμε με την κοινωνία
και το λέω αυτό διότι υπάρχουν δύο πτυχές της οδηγίας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για μένα και οι οποίες
δυστυχώς δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν σε μεγάλο βαθμό: αφενός, η αναγνώριση των προσόντων και η ελευθερία
εργασίας για τα ειδικευμένα άτομα και, αφετέρου, το θέμα της υγείας.

Πιστεύω ότι στην Ευρώπη, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν σε άλλη χώρα για να εργαστούν, είναι πολύ πιο εύκολο για
εκείνους να εργαστούν σε χειρωνακτικές θέσεις εργασίας, σε υποβαθμισμένες θέσεις εργασίας, ακόμη και αν διαθέτουν
περισσότερα προσόντα, διότι ο συντεχνιακός εγωισμός δεν επιτρέπει τίποτα άλλο. Δεν καταφέραμε να άρουμε αυτό
το εμπόδιο.

Δεύτερον, θα ήθελα να μιλήσω για την υγεία. Η οδηγία συμπεριλάμβανε τη δυνατότητα ή την υποχρέωση της
επιστροφής των δαπανών για τους κατοίκους μίας χώρας που λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε μία άλλη. Η
Μεσόγειος είναι γεμάτη από εκατομμύρια Ευρωπαίους που έχουν κατέβει στον Νότο προς αναζήτηση του ήλιου
και μιας νέας ζωής, αλλά το δικαίωμά τους στην επιστροφή των κονδυλίων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
–και, συγκεκριμένα, υπηρεσιών υγείας– που λαμβάνουν δεν αναγνωρίζεται.

Βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά, κυρίως, έχουν εγκαταλειφθεί
από τους πολιτικούς. Και θα έλεγα το ίδιο και για την ιδιωτική ιατρική.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την ενσωμάτωση της ιδιωτικής ιατρικής περίθαλψης, διότι έχουμε εκατοντάδες κλινικές
που εξυπηρετούν και βοηθούν τους Γερμανούς, τους Βρετανούς και τους Σουηδούς που βρίσκονται στον Νότο
και στη Μεσόγειο. Αυτοί οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μιλούν στη γλώσσα τους, να τους φροντίζουν στη γλώσσα
τους και να τους παρέχονται υπηρεσίες στη γλώσσα τους. Αυτή η κατάσταση υπάρχει· την έχει δημιουργήσει η
κοινωνία και εμείς δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε.
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Valdis Dombrovskis (PPE-DE). – (LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε McCreevy, κυρίες και κύριοι, ο στόχος της οδηγίας
για τις υπηρεσίες είναι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του
παρόντος ένας μεγάλος αριθμός διοικητικών εμποδίων παρεμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς της ΕΕ. Η πιο αρνητική επίπτωση των διοικητικών εμποδίων και του κόστους που σχετίζεται με αυτά είναι
στην ικανότητα του τομέα των ΜΜΕ να προσφέρουν υπηρεσίες εκτός των χωρών τους. Ο τομέας υπηρεσιών
συγκεντρώνει το 70% της οικονομίας της ΕΕ, και συνεπώς η άρση των διοικητικών εμποδίων σε αυτόν τον τομέα
θα δώσει σημαντική τόνωση στην ανάπτυξή του. Η ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι κατά την
περίοδο από 1992 έως το 2002 τα μέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και το
άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ αύξησαν το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 1,8% και δημιούργησαν δυόμισι
εκατομμύρια νέων θέσεων εργασίας. Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε κυρίως με τη διασφάλιση της ελεύθερης
κυκλοφορίας αγαθών και την ελευθέρωση των τομέων τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δείχνει επίσης ότι μία εύρυθμη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά υπηρεσιών θα μπορούσε να επιφέρει ίση
ανάπτυξη στην οικονομία και τις θέσεις εργασίας. Είναι συνεπώς σημαντικό να ψηφίσουμε μία ισχυρή οδηγία
υπηρεσιών η οποία να περιλαμβάνει την αρχή της χώρας προέλευσης, τουλάχιστον στην εναλλακτική εκδοχή που
ψηφίστηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, διατηρώντας αυτά τα άρθρα
της οδηγίας που ορίζουν τα δικαιώματα των παροχέων υπηρεσιών όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων σε
μία χώρα όπου παρέχονται οι υπηρεσίες, και επίσης περιορίζοντας τον κατάλογο εξαιρέσεων. Η παράλειψη αυτών
των αρχών θα στρεβλώσει σημαντικά το νόημα της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και θα απολεσθούν ευκαιρίες για
πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Ορισμένοι από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούν
να στρεβλώσουν σοβαρά τη σημασία της οδηγίας των υπηρεσιών και να εφαρμόσουν μία προστατευτική πολιτική
σε σχέση με τους παροχείς υπηρεσιών από τα νέα κράτη μέλη, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές απώλειες
τις οποίες θα προκαλέσει αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της. Η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα δείξει κατά πόσον η πλειοψηφία των βουλευτών βλέπει το μέλλον της οικονομίας της ΕΕ ως μία δυναμική και
ανοιχτή ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ή ως μία προστατευτική ζούγκλα 25 κρατών μελών.

Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, διεξαγάγαμε μία μακρά και ζωηρή συζήτηση.
Ασφαλώς δεν χρειάζεται κανείς καφεΐνη για να παραμείνει σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια μίας τόσο διεγερτικής
συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για τις συνεισφορές τους οι οποίες εκπροσωπούν
διάφορες προοπτικές.

Ακούσαμε όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτής της πρότασης. Αυτό το οποίο είναι σαφές σε εμένα είναι ότι
παρά τις αποκλίσεις, υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία που υποστηρίζει την οδηγία για τις υπηρεσίες, μία κοινή
επιθυμία να επιτευχθεί ευρεία κατανόηση για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Το επικροτώ αυτό. Δείχνει τον ζωτικό
ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνδιαλλαγή των πολλών διαφορετικών
γνωμών που εκφράζονται σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Βάσει της σημερινής συζήτησης, αισθάνομαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ηγηθεί της πορείας προς τα
εμπρός επιτυγχάνοντας τη συναίνεση την οποία χρειάζεται αυτή η πρόταση για να εγκριθεί. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη
στην εισηγήτρια, στους σκιώδεις εισηγητές και στους επικεφαλής των Ομάδων για την εποικοδομητική τους
προσέγγιση.

Είπα ότι η Επιτροπή θα λάβει πλήρως υπόψη τις τροπολογίες αυτές που θα επιτύχουν ευρεία συναίνεση εδώ. Πιστεύω
ότι βρισκόμαστε κοντά σε αυτήν τη συναίνεση, ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της πρότασης και την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 16.

Με ενθάρρυνε το γεγονός ότι άκουσα τόσους πολλούς ομιλητές να λένε ότι επιθυμούν μία οδηγία για τις υπηρεσίες
με πραγματική προστιθέμενη αξία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διατηρήσουμε στο ελάχιστο
οιεσδήποτε περαιτέρω τομεακές εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής, και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη
διατύπωση του άρθρου 16. Δεν μπορούμε να θίξουμε διατάξεις Συνθηκών ή νομολογία.

Σε απάντηση στην επίκριση του κ. Watson για τις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε για να χτιστούν «γέφυρες» όσον
αφορά το άρθρο 16, είναι κρίμα που δεν έλεγξε την πηγή του σχεδίου κειμένου το οποίο επέκρινε. Δεν προήλθε
από το γραφείο μου· αν και βέβαια είμαι συνηθισμένος να κατηγορούμαι για πολλά πράγματα –καλά και κακά–
για τα οποία δεν φέρω ουδεμία ευθύνη.

Για να επανέλθω στην ουσία της σημερινής συζήτησης και την απόσπαση των εργαζομένων, συμμερίζομαι κατά
πολύ τις ανησυχίες εκείνων σχετικά με αυτό που θεωρούν ως επιβολή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων σε
εργαζόμενους που αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος. Υπάρχουν κοινοτική νομοθεσία και νομολογία οι οποίες
πρέπει να τηρούνται. Εάν ψηφίσετε με μεγάλη πλειοψηφία τη διαγραφή των άρθρων 24 και 25, τότε η Επιτροπή
θα προσφέρει αμέσως καθοδήγηση για αυτή τη βασική πρωτοβουλία.
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Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το μήνυμα το οποίο απορρέει από αυτήν τη συζήτηση και την ψηφοφορία της
Πέμπτης είναι το μήνυμα μίας Ευρώπης που προχωρεί προς τα εμπρός προτείνοντας ένα πλαίσιο καλύτερης οδηγίας
για τις υπηρεσίες που θα παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα και την εμπιστοσύνη προκειμένου οι επιχειρήσεις, οι
επιχειρηματίες και οι καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά μας επενδύοντας σε νέες
ευκαιρίες και αναπτύσσοντας και αγοράζοντας νέες υπηρεσίες οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις
εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 10.00 π.μ..

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη
στο Στρασβούργο, μας δίνει την ευκαιρία να αποδείξουμε στα 450 εκατομμύρια των ευρωπαίων πολιτών ότι η
Ευρώπη, και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδιαφέρονται για τα αιτήματα και τις ανησυχίες του λαού και
προσπαθούν να τις συμβιβάσουν με μια στρατηγική ανάπτυξης και προόδου, τις οποίες μόνον η εναρμόνιση και το
πραγματικό άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων μπορούν να προσφέρουν.

Το κείμενο που ελπίζω πως θα προκύψει από αυτήν τη συνεδρίαση θα είναι νοθευμένο κείμενο, με γκρίζες ζώνες
που απαιτούν διευκρίνιση. Ωστόσο, σε ένα τόσο ποικιλόμορφο πλαίσιο όπως το ευρωπαϊκό, με νέες χώρες σε
αναζήτηση ευκαιριών και παλαιότερες χώρες που επιχειρούν να προστατευθούν, με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις
και 25 διαφορετικά νομοθετικά συστήματα, ο συμβιβασμός αποτελεί μονόδρομο. Θα πρέπει συνεπώς να δεχθούμε
ευνοϊκά τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλες οι πολιτικές ομάδες και οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες για την επίτευξη
συμφωνίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη, προκειμένου να κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη και να
δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια για μια οικονομική ανάπτυξη που δεν θα πλήττει το κοινωνικό μας πρότυπο,
ένα στοίχημα που δυστυχώς έχει χάσει την αξιοπιστία του τους τελευταίους μήνες. Έχουμε ανάγκη την ανάπτυξη
και ανάκαμψη της οικονομίας μας και η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες αποτελεί το πρώτο σημαντικό μέσον, αρκεί
να μην θέσει υπό αμφισβήτηση την ευημερία και τα δικαιώματα των εργαζομένων μας.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Η οδηγία για τη θέσπιση μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών προτάθηκε
από την Επιτροπή όταν Πρόεδρός της ήταν ο σοσιαλδημοκράτης Romano Prodi, και αναλήφθηκε τώρα από την
παρούσα Επιτροπή υπό την ηγεσία του κ. Barroso.

Η πρόταση αυτή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εφόρμηση του καπιταλισμού στην ΕΕ. Είναι μία πρόταση που
ικανοποιεί τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών προλειαίνοντας για αυτούς το έδαφος για να εκμεταλλευτούν
τους εργαζομένους και να επικρατήσουν και σε άλλους οικονομικούς τομείς.

Αυτό το οποίο προτείνεται είναι η πλήρης ελευθέρωση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
υπηρεσιών, η οποία θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους και στην κυριαρχία των επιμέρους κρατών
μελών. Εάν εγκριθεί, αυτή η πρόταση θα ενεργήσει ως μοχλός, ένα είδος «δούρειου ίππου» για την υπονόμευση των
μισθών, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα δράσει επίσης εις βάρος
της ικανότητας των κρατών μελών να παρέχουν αποτελεσματική προστασία στις δημόσιες υπηρεσίες, και, γενικά,
να ελέγχουν πώς παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες.

Είναι αδύνατο να «μεταρρυθμιστεί» αυτή η πρόταση, όπως επιζητούν να το πράξουν η Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ
Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία προσπάθεια να διατηρηθούν τα βασικά αρνητικά στοιχεία της οδηγίας και,
ταυτόχρονα, να περισώσουν την αξιοπρέπειά τους.

Όπως απαιτούν οι εργαζόμενοι και ζητούμε από την αρχή, αυτή η οδηγία πρέπει να απορριφθεί.

Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Η ύπαρξη φραγμών στην ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών οδηγεί σε
υψηλότερες τιμές, περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη και λιγότερες νέες θέσεις εργασίας. Είναι η χαμηλότερη
ανάπτυξη, οι λιγότερες θέσεις εργασίας και οι υψηλότερες τιμές αυτό που πραγματικά θέλουν οι Ευρωπαίοι; Δεν
το νομίζω.

Πάνω από όλα τα άλλα, οι Ευρωπαίοι θέλουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Γιατί πρέπει οι πολιτικοί να το εμποδίσουν
αυτό; Ορισμένοι αυτοαποκαλούμενοι υποστηρικτές των εργαζομένων θέλουν να αποδυναμώσουν την οδηγία και
να την καταστήσουν αναποτελεσματική. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτά τα άτομα είναι υπέρ της ελευθέρωσης
της αγοράς υπηρεσιών ή ακόμη και εναντίον αυτής. Συμφωνώ ασφαλώς ότι η οδηγία έχει επιπτώσεις σε ευαίσθητα
θέματα. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να εθελοτυφλούμε. Διερωτώμαι εάν οι πολέμιοι της οδηγίας έχουν δώσει τη δέουσα
προσοχή στην ανταγωνιστικότητα και το μέλλον των παροχέων υπηρεσιών, και εάν πράγματι επιθυμούν μία ενιαία
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αγορά. Έγινε πολλή συζήτηση για την ισότητα, αλλά φαίνεται ότι είναι μία οργουελική ισότητα, απλώς για αυτούς
που είναι «περισσότερο ίσοι». Έγινε επίσης συζήτηση για την προστασία των κοινωνικών επιτευγμάτων, αλλά αυτό
φαίνεται ότι σημαίνει την προστασία τους μόνον στις πλούσιες χώρες, όχι στο σύνολο της Ευρώπης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι υπηρεσίες συμβάλουν τα μέγιστα
στο ΑΕγχΠ της Ευρώπης. Ας δώσουμε μία ευκαιρία στους επιχειρηματίες. Ας δώσουμε μία ευκαιρία στα
20 εκατομμύρια άνεργους Ευρωπαίους. Ας δώσουμε μία ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε μία ευκαιρία
να πράξουμε το καλό. Δεν πρέπει να τη χαραμίσουμε. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες
που αποδυναμώνουν την οδηγία, παρεμποδίζουν την εφαρμογή της και απειλούν την επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Ας επιλέξουμε την πραγματική ελευθερία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εθνικό εγωισμό και
τον προστατευτισμό να βλάψουν την Ευρώπη.

Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Έρχεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια η έκθεση
της κ. Gebhardt (Oδηγία Bolkestein).

Στην ουσία πρόκειται για μια επεξεργασία της σκοτεινής Λέσχης Μπίλντεμπεργκ για την επιβολή του οδοστρωτήρα
της παγκοσμιοποίησης και την επιβολή των κανόνων της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Ως αιρετό μέλος του Ευρωκοινοβουλίου (και όχι επιλεγμένο από κάποια κομματική εξουσία που ελέγχεται από τα
πρόσωπα τής Νέας Τάξης) αντιστέκομαι απολύτως στις λογικές που επεξεργάζεται η εν λόγω οδηγία, που εκτελεί
εν ψυχρώ δικαιώματα δεκαετιών των εργαζομένων.

Ως Πρόεδρος του κόμματος ΛΑ.Ο.Σ. στην Ελλάδα θα κινητοποιήσω όλες τις προσβαλλόμενες από την οδηγία
ομάδες πληθυσμού για ολοκληρωτική αντίσταση.

Δεν έλαβα μέρος, κύριε Πρόεδρε, στη συζήτηση γιατί και μόνο η παρουσία όσων αντιστέκονται ιδεολογικά,
νομιμοποιεί τις ακραίες θέσεις του εμπνευστού της οδηγίας.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ την οδηγία και παρακαλώ να συμπεριληφθεί στα πρακτικά η δήλωσή μου αυτή.

David Martin (PSE). – (EN) Το 70% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ βασίζεται πλέον στις υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο
κενό στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς έγκειται στον τομέα των υπηρεσιών. Εάν μπορούσαμε να
δημιουργήσουμε μία δυναμική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περίπου
600 000 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Η άρση των διοικητικών και των τεχνικών φραγμών από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός της δικής τους
χώρας συνιστά, ως εκ τούτου, έναν ευκταίο και σημαντικό στόχο και ανοίγει τον τομέα στον δίκαιο ανταγωνισμό.
Ωστόσο, η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των μισθών και των μέτρων ασφάλειας και υγείας
δεν έχει καμία θέση στη δημιουργία ενός δυναμικού τομέα υπηρεσιών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα
ψηφίσω τις τροπολογίες που εξαιρούν την εργασιακή νομοθεσία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις από το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας.

Πιστεύω, επίσης, ότι ορισμένες υπηρεσίες, όπως η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι πτυχές της εκπαίδευσης
είναι τόσο ευαίσθητες που δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από αυτό το συγκεκριμένο μέτρο.

Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε McCreevy, χάθηκα ακόμη μία φορά στους επαρχιακούς δρόμους της
κομητείας από την οποία κατάγεστε. Ο κύριος τον οποίο συνάντησα και του ζήτησα οδηγίες μου είπε «λοιπόν, δεν
θα ξεκινούσα από εδώ».

Μεταβιβάζω αυτήν τη συμβουλή σε εσάς, κύριε Επίτροπε: εάν επιθυμείτε να εξομαλύνετε την ελεύθερη και εύκολη
κυκλοφορία των υπηρεσιών στις 25 χώρες, μην ξεκινάτε από εδώ.

Το «εδώ» είναι ένα ασαφές και δυσνόητο αδιέξοδο το οποίο θα αποσαφηνιστεί στα δικαστήρια μας. Το «εδώ» είναι
μία συνταγή για το χάος, τη δημιουργία μίας κατάστασης η οποία θα καταλήξει ενδεχομένως σε 25 διαφορετικά
συστήματα κανονιστικών ρυθμίσεων και σε επιχειρήσεις που θα μετεγκαθίστανται στη χώρα με τα περισσότερα
κανονιστικά πλεονεκτήματα, τη δημιουργία μίας κρίσης στην οποία η μόνη λύση θα είναι η πλήρης ομοσπονδιακή
εναρμόνιση, και ποιος το επιθυμεί αυτό;

15. Νέος μηχανισμός χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της
Χιλιετηρίδας (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον νέο μηχανισμό χρηματοδότησης
της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της Χιλιετίας.
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Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί σε δήλωση σχετικά με τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης για
την αναπτυξιακή συνεργασία. Ο Επίτροπος Michel δεν μπορεί να παραστεί απόψε εδώ, καθώς μεταβαίνει στην
ανατολική Αφρική για ανειλημμένες υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν να αναβληθούν. Λυπάται πολύ που δεν είναι
σε θέση να μοιραστεί μαζί σας τις απόψεις της Επιτροπής για αυτό το θέμα και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω.

Η ενίσχυση πρέπει να αυξηθεί εάν επιδιώκουμε την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει απεκδυθεί τις ευθύνες της προς τις χώρες εταίρους. Τουναντίον: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Ιούνιο του 2005 αναδιατύπωσε σθεναρά τη στήριξή του στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας με φιλόδοξες
δεσμεύσεις και για την ποιότητα και για την ποσότητα της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύθηκε να αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό να
επιτύχει τον στόχο του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος το 2015. Προς τούτο, καθορίστηκε ένας
συλλογικός στόχος 0,56% του ΑΕΕ για το 2010.

Εντούτοις, δεν αρκεί η αύξηση της ενίσχυσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τρέχουσες και οι υπεσχημένες αυξήσεις
στη χρηματοδότηση παρέχονται κατά τρόπους οι οποίοι βοηθούν τις χώρες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους
για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

Στην προσφάτως εγκριθείσα κοινή δήλωση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
σχετικά με την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για περισσότερο
προβλέψιμους και λιγότερο ασταθείς μηχανισμούς ενίσχυσης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι καινοτόμοι μηχανισμοί
χρηματοδότησης της ανάπτυξης θα διαδραματίσουν ωφέλιμο ρόλο. Για αυτόν τον λόγο κατά τη διάρκεια του 2005,
η Επιτροπή εκπόνησε, κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου, μία σειρά εγγράφων εργασίας που παρέχουν τεχνική
ανάλυση των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Επίσης, τον Απρίλιο του 2005, η Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με τίτλο «Επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας –
Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης και Αποτελεσματικότητα της Ενίσχυσης». Μεταξύ άλλων πραγμάτων, η ανακοίνωση
αυτή πραγματευόταν καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης και νέους μηχανισμούς παροχής ενίσχυσης και καλούσε
το Συμβούλιο να «συμφωνήσει για την επιτάχυνση των εργασιών όσον αφορά τις πλέον ελπιδοφόρες εναλλακτικές
λύσεις για καινοτόμες πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης». Η Επιτροπή επισήμανε ότι όλες οι καινοτόμες πηγές
χρηματοδότησης πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα ορισμένων κριτηρίων. Επί παραδείγματι: τι ποσό θα
συγκεντρώσει κάθε πρόταση; Σε τι βαθμό τα κονδύλια που θα προβλεφθούν θα προσαυξήσουν τις υφιστάμενες
υποχρεώσεις; Πόσο σταθερά και προβλέψιμα θα είναι; Ποιες είναι οι τομεακές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα; Ποιο θα είναι το κόστος εφαρμογής και διαχείρισης; Ποιες προτάσεις μπορούν να προχωρήσουν
περαιτέρω ταχύτερα; Απαιτείται καθολική υποστήριξη ή μπορούν οι προτάσεις να εφαρμοστούν σε περιφερειακό
ή κοινοτικό επίπεδο;

Η Επιτροπή επισημαίνει την ετοιμότητα της Γαλλίας να ξεκινήσει την εφαρμογή μίας από τις προτάσεις που προέκυψαν
από αυτήν τη συζήτηση, δηλαδή, την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης σε όλα τα αεροπορικά εισιτήρια που πωλούνται
στη Γαλλία από τον Ιούλιο του 2006. Η εν λόγω πρωτοβουλία ίσως να έχει θετικό αποτέλεσμα στην ετοιμότητα
των άλλων χωρών να προωθήσουν πρωτοβουλίες στον τομέα χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να πληροφορήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, για τη στήριξη της συζήτησης και
τη διατήρηση της ορμής σε αυτά τα θέματα, διεξήχθη στις 9 Φεβρουαρίου 2006 μια ημερίδα μεταξύ της Επιτροπής
και των αντιπροσώπων των κρατών μελών. Η ημερίδα εξέτασε τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, καθώς και πιθανές
εναλλακτικές λύσεις με σεβασμό στην καινοτόμο χρηματοδότηση. Η Επιτροπή, ωστόσο, διερεύνησε επίσης τρόπους
με τους οποίους μπορούν να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις της ενίσχυσης ούτως
ώστε να παρέχονται πόροι με πιο προβλέψιμους τρόπους.

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι γάλλοι αντιπρόσωποι παρείχαν
ενημέρωση για τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που πρόκειται να διεξαχθεί στο Παρίσι στις 28 Φεβρουαρίου και
την 1η Μαρτίου. Σε αυτήν τη διοργάνωση θα παραστούν αντιπρόσωποι της Επιτροπής.

Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Μετά τη
Διάσκεψη του Monterrey το 2002 και τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2005, η διεθνής
κοινότητα αναγνώρισε την ανάγκη να αρθούμε στο ύψος της πρόκλησης της ανάπτυξης υλοποιώντας μιας κοινή
πολιτική, που να ενσωματώνει τους Στόχους της Χιλιετίας. Σε μια στιγμή κατά την οποία το χάσμα Βορρά-Νότου
διευρύνεται όλο και περισσότερο και όταν η αυξανόμενη ευημερία των εκβιομηχανισμένων χωρών βυθίζει πολλές
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χώρες του Νότου στη φτώχεια, είναι πλέον καιρός η εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας να μεταφραστεί σε πρακτικά
μέτρα.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος χορηγός βοήθειας, σήμερα πρέπει να πράξει περισσότερα· πρέπει να εργαστεί
αποτελεσματικότερα και πρέπει να κινηθεί πιο άμεσα. Η ευρωπαϊκή συναίνεση σε σχέση με την ανάπτυξη και τη νέα
στρατηγική για την Αφρική είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως ήταν η πρόσφατη ανακοίνωση της
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου για τη χρηματοδότηση αφρικανικών έργων, χαίρομαι δε ιδιαιτέρως για αυτά
τα ρηξικέλευθα βήματα προόδου. Παρά την αύξηση της παραδοσιακής δημόσιας βοήθειας, τα τρέχοντα στοιχεία
δείχνουν ότι η επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας συναρτάται από την έγκριση μηχανισμών συμπληρωματικής
χρηματοδότησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας αρκετών κρατών μελών, δημιουργούνται καινοτόμα και συμπληρωματικά
χρηματοδοτικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί για την εφαρμογή αυτών των μέσων προκειμένου να
δημιουργηθούν σταθεροί και προβλέψιμοι πόροι, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ανεκπλήρωτων
απαιτήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως στον υγειονομικό τομέα. Αρκετά κράτη μέλη υποστηρίζουν ήδη
αυτές τις πρωτοβουλίες. Κύριε Επίτροπε, επισημάνατε ότι ορισμένες από τις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένης
της Γαλλίας, δεσμεύτηκαν να επιβάλουν εισφορές διεθνούς αλληλεγγύης, για παράδειγμα στα αεροπορικά εισιτήρια.

Στην επόμενη υπουργική σύνοδο, τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν τη διεθνή συναίνεση για την ανάγκη θέσπισης
καινοτόμων και πρακτικών χρηματοδοτικών πόρων. Αυτή η συνάντηση πρέπει να δώσει την ευκαιρία να στηριχτούμε
στη δυναμική που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη κατά την τελευταία Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών.

Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για τις δυνατότητες
που προσφέρει ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ο οποίος προτάθηκε από τον βρετανό Υπουργό Οικονομικών
Gordon Brown. Ο ΔΧΜ αυξάνει την απόδοση κεφαλαίων από διεθνείς κεφαλαιαγορές εκδίδοντας ομόλογα που
μπορούν δυνητικά να συγκεντρώσουν 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από το 2005 έως το 2015.

Το πλεονέκτημα αυτού του μηχανισμού, για να αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα που θίξατε στην εισαγωγή
σας, κύριε Επίτροπε, είναι ότι αυτά τα χρήματα προκαταβάλλονται, έχουν μακροπρόθεσμη διάρκεια, είναι σταθερά
και είναι προβλέψιμα χρήματα. Συγκεντρώνεται ένα δισεκατομμύριο ετησίως, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών και την κατάργηση των διδάκτρων που θέτουν σε κίνδυνο την εκπαίδευση
εκατομμυρίων παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά των μικρών κοριτσιών.

Ο ΔΧΜ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο ερευνά εμβόλια για την ελονοσία
και το HIV/AIDS –τη μάστιγα στην Αφρική και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου– για το οποίο δεν υπάρχει θεραπεία.
Η συμφωνία είναι η παροχή ενός παγκόσμιου προηγμένου συστήματος αγορών το οποίο θα διασφαλίζει ότι σωτήρια
εμβόλια θα κυκλοφορούν στο εμπόριο σε προσιτές τιμές και ότι θα παρασκευάζονται με τρόπους τους οποίους θα
πρέπει να εγκρίνουμε όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο και που θα θεωρούμε απαραίτητους τη δεδομένη στιγμή.

Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, η οποία αποτελεί μέρος του σκοπού αυτής
της συζήτησης, είναι δύσκολη, αλλά εάν μπορούμε να διαθέσουμε τα χρήματα –προβλέψιμα χρήματα– τότε θα
επιτύχουμε τη σχολική φοίτηση όλων των παιδιών και θα αποτρέψουμε 30 000 ανώφελους θανάτους παιδιών
ημερησίως. Αυτό είναι για το οποίο μιλούμε, για την προσπάθειά μας να μετουσιώσουμε την ελπίδα σε
πραγματικότητα.

Όταν άκουσε για τον ΔΧΜ, ο Νέλσον Μαντέλα είπε ότι ήταν μία απολύτως απαραίτητη και επίκαιρη πρωτοβουλία
η οποία χρήζει ενεργού ανταπόκρισης από τη διεθνή κοινότητα. Ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει
σθεναρά και με απόλυτη αφοσίωση αυτήν την πρωτοβουλία.

Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου επικροτεί αυτό το ψήφισμα.
Υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά με το ότι η ελλιπής χρηματοδότηση και οι ανεπαρκείς επενδύσεις, ιδίως στην
Αφρική, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υστέρηση των αναπτυσσόμενων χωρών. Οικονομολόγοι όπως
ο Jeremy Sachs ομολογούν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική έως σήμερα ήταν ψιχία σε σύγκριση με την
κλίμακα των απαιτούμενων επενδύσεων για υποδομές.

Ο τίτλος αυτού του ψηφίσματος είναι κάπως περιοριστικός και αναφέρει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο ωσάν να
υπήρχε μόνον μία λύση για το πρόβλημα, αλλά το κείμενο είναι ευτυχώς πολύ ευρύτερο. Το επίμαχο σημείο του
προβλήματος είναι ότι πρέπει να εξεύρουμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη καθ’ υπέρβαση της
εθνικής υποχρέωσης του 0,7%.

Το ψήφισμα προτείνει την ιδέα μίας εισφοράς αλληλεγγύης επί των αεροπορικών εισιτηρίων, αλλά αυτό δεν πρέπει
να είναι η μόνη οδός και, όπως η κ. Kinnock, θα ήθελα να προτείνω και άλλες δυνατότητες. Πρώτον, τα κράτη μέλη
μπορούν απλώς να αποφασίσουν να επισπεύσουν το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου του 0,7% του
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ΑΕγχΠ και μάλιστα να το υπερβούν. Στη Βρετανία, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες δεσμεύθηκαν να επιτύχουν το
0,7% έως το 2011, δύο χρόνια πριν από την προθεσμία που ορίστηκε από την παρούσα βρετανική κυβέρνηση.

Δεύτερον, υπάρχει ένας ρόλος για τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Καμία χώρα δεν μπόρεσε να εξέλθει ποτέ από την
φτώχεια μόνο με την ενίσχυση και οι χώρες που επέδειξαν τα πλέον θεαματικά ποσοστά ανάπτυξης, όπως η Κίνα,
δέχθηκαν υψηλά επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων. Το πρόβλημα είναι ότι οι ξένες επενδύσεις αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μέσω διμερών επενδυτικών συμφωνικών ή όπως προτάθηκε από τον ΠΟΕ στο Κανκούν, μπορεί
να περιλαμβάνεται εκμετάλλευση του ασθενέστερου εταίρου και μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής
προστασίας. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι μία νέα διεθνής επενδυτική συμφωνία υπό την αιγίδα της Επιτροπής
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να διερευνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους για την εξασφάλιση επιπλέον
επενδύσεων στην ανάπτυξη, οι μέθοδοι όμως που επιλέγουμε πρέπει να έχουν τη δημόσια στήριξη και δεν πρέπει
ποτέ να είναι συγκαλυμμένες.

Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ένας από
τους λόγους για τον οποίο συζητούμε αυτό το θέμα απόψε είναι επειδή υπάρχει μία διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι
στα τέλη αυτού του μήνα, μία καίρια ευκαιρία να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα των καινοτόμων πηγών
χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Η Ομάδα μου επικροτεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή η συνεδρίαση φαίνεται
έτοιμη να συμφωνήσει για την επιβολή τέλους επί του αεροπορικού εισιτηρίου τα έσοδα από το οποίο θα διατίθενται
προς όφελος των φτωχότερων του κόσμου. Φυσικά υπάρχει πληθώρα άλλων εργαλείων και μέσων. Η κ. Kinnock
έχει ήδη μιλήσει πολύ εύγλωττα για τα οφέλη του ΔΧΜ. Εντούτοις, πιστεύω ότι το τέλος επί του αεροπορικού
εισιτηρίου είναι εξίσου σημαντικό, επειδή σηματοδοτεί μία κρίσιμη καμπή στην επιδίωξη εισαγωγής παγκόσμιων
τελών για τη χρηματοδότηση των παγκόσμιων αναπτυξιακών αναγκών. Αξίζει την αμέριστη στήριξή μας. Θα ήθελα
να τονίσω, ωστόσο, ότι οι νέοι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να είναι πράγματι νέοι: με άλλα λόγια, να
συμπληρώνουν, και όχι να αντικαθιστούν, υφιστάμενα αναπτυξιακά κονδύλια.

Είμαι πολύ ευτυχής που η Επιτροπή θα εκπροσωπείται στη συνεδρίαση στο Παρίσι, θα ήθελα όμως να γνωρίζω εάν
προτίθεται να παροτρύνει τα άλλα κράτη μέλη να παραστούν, εάν θα υπάρχει κάποιος μηχανισμός ενημέρωσης του
Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης στο Παρίσι, και εάν προβλέπεται να ανακοινωθούν τα
αποτελέσματα της ημερίδας που διεξήχθη στις 9 Φεβρουαρίου μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Είμαι
βέβαιη ότι πολλοί από εμάς θα ενδιαφέρονταν πολύ να τα μάθουν.

Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος του
Νέου Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Τα στοιχεία και οι αριθμοί σχετικά με τη φτώχεια μεταφέρουν στο Σώμα μια κραυγή αγωνίας για βοήθεια. Πάνω
από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο ζουν σε συνθήκες ακραίας ανέχειας, επιβιώνοντας με λιγότερο από
ένα δολάριο την ημέρα. Εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της έλλειψης
κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης, πόσιμου νερού, αξιοπρεπούς κατοικίας και επαρκούς σίτισης, ενώ είκοσι
χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα πεθαίνουν για λόγους που συνδέονται με την έλλειψη τροφής.

Η διατήρηση αυτής της κατάστασης με τις σημερινές συνθήκες της τεχνολογικής ανάπτυξης και της γεωργικής
παραγωγής είναι οικονομικά παράλογη, πολιτικά απαράδεκτη και ηθικά επαίσχυντη. Αναμένουμε συνεπώς με
μεγάλο ενδιαφέρον, προσδοκία και ειλικρινή ελπίδα τις εργασίες της επικείμενης διάσκεψης των Παρισίων, έχοντας
καλά υπόψη ότι δεν θα πρέπει να διαθέσουμε απλώς περισσότερους πόρους, αλλά και άλλους διαφοροποιημένους,
καινοτόμους και, ει δυνατόν, προκαθορισμένους και σταθερούς πόρους.

Το μέγα σκάνδαλο δεν οφείλεται στο γεγονός ότι η πείνα στον κόσμο υπάρχει ακόμη, αλλά ότι εξακολουθεί να
υπάρχει μολονότι η διεθνής κοινότητα διαθέτει τα μέσα για να την εξαλείψει. Είναι πράγματι ώρα να περάσουμε
στις πράξεις.

Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο διεθνής διάλογος για μια σημαντική αύξηση της αναπτυξιακής
βοήθειας εκ μέρους των κορυφαίων βιομηχανικών χωρών έχει ενταθεί –και αυτό είναι παρήγορο– διότι είναι πολύ
πιθανό ότι δεν θα επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους που έθεσε η διεθνής κοινότητα στην αρχή της χιλιετίας.

Υπάρχει διεθνώς συμφωνία ως προς το ότι είναι απαραίτητη μία αισθητή αύξηση της δημόσιας αναπτυξιακής
βοήθειας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας και τη μείωση κατά το ήμισυ της φτώχειας στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Το αναπτυξιακό κέντρο του ΟΟΣΑ υπογραμμίζει στην έκθεσή του του 2004 πόσο σημαντική
είναι η ταχύτητα διάθεσης των επιπλέον πόρων. Μας πιέζουν λοιπόν ο χρόνος και η αυξανόμενη φτώχεια σε πολλές
αναπτυσσόμενες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση με το ψήφισμά του
προκειμένου να φθάσουν το συντομότερο όλα τα κράτη μέλη το όριο του 0,7% για τους πόρους που διατίθενται
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για την αναπτυξιακή συνεργασία και για να πιέσει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα σχέδιο για το πώς μπορεί να
επιτευχθεί αυτό μέχρι το 2015 –σε αυτά συγκαταλέγεται και η πατρίδα μου– να το εκπονήσουν το συντομότερο
δυνατόν.

Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης αφορούν πάντα
πρόσθετους πόρους. Δεν πρέπει να βρούμε μορφές χρηματοδότησης για υποχρεώσεις που έχουμε ήδη αναλάβει.
Επισημάνθηκε ήδη ότι ένας τρόπος διπλασιασμού των απαραίτητων πόρων για την αναπτυξιακή πολιτική είναι ο
Διεθνής Χρηματοδοτικός Μηχανισμός. Εγώ όμως θεωρώ ότι είναι ντροπή που δεν λαμβάνονται υπόψη στον παρόντα
συμβιβασμό κάποιες άλλες δυνατότητες που θα είναι απαραίτητες για να διατεθούν μελλοντικά αρκετά χρήματα.
Ίσως μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό αύριο.

Michel Rocard (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επί 30 χρόνια, οι ευημερούσες χώρες δεν κατέστη
δυνατό να εκπληρώσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν ενώπιον του ΟΗΕ για αύξηση της αναπτυξιακής τους βοήθειας
στο 0,7%. Αυτό είναι σκάνδαλο και είμαστε εδώ όλοι για να βρούμε νέες ιδέες.

Θεωρώ ιδιαίτερα λυπηρό το ότι η Επιτροπή έχει τόσες λίγες ιδέες και ότι η ανακοίνωση που σας ζητήθηκε να
διαβάσετε είναι τόσο σαθρή. Δεν αναφέρατε καν τη βρετανική ιδέα για επιβολή φόρου επί της κίνησης του κεφαλαίου.
Αναφέρατε μόνο μια γαλλική ιδέα για φόρο επί της κίνησης των αεροσκαφών. Στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων
ιδεών, επιτρέψτε μου να σας προτείνω άλλη μία.

Πιστεύω ότι ήταν στο έγγραφό της που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2005 που η Επιτροπή πρότεινε την ιδέα μιας
παγκόσμιας λαχειοφόρου αγοράς. Ο κ. Michel, τον οποίο εγώ ο ίδιος ρώτησα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης
του Σώματος, αναγνώρισε ότι αυτό αποτελούσε μια εναλλακτική λύση. Ούτε καν την υιοθετήσατε. Κύριε Επίτροπε,
πιστεύω ότι η λύση ενός παγκόσμιου λαχείου είναι ευκολότερο να ακολουθηθεί σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές
λύσεις.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, που έλαβε υπόψη του αυτή την ιδέα με στόχο να την εξετάσει ενδελεχέστερα,
συμπέρανε ότι αν δαπανάτο ένα εκτιμώμενο ελάχιστο ποσοστό 1% του τζίρου κάθε κλήρωσης που πραγματοποιείται
στις χώρες μας, τέσσερις κληρώσεις ετησίως θα απέφεραν ετήσιο ποσό της τάξης των 400 εκατομμυρίων δολαρίων,
που το Παγκόσμιο Διατροφικό Πρόγραμμα προτείνει να διατεθούν στα μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη της
λιμοκτονίας των παιδιών στον κόσμο. Γιατί η Επιτροπή δεν έβαλε τη δική της σφραγίδα σε αυτή την ιδέα; Δεν αντλώ
απολύτως καμία ευχαρίστηση στην αναζήτηση μιας λύσης εκτός προϋπολογισμού: οι χώρες μας πρέπει να είναι
αρκούντως σοβαρές ότι όντως θα πράξουν όσα υπόσχονται, δεδομένου όμως ότι αδυνατούν να τηρήσουν τις
υποσχέσεις τους, αυτή η νέα ιδέα έχει τουλάχιστον την αρετή ότι δεν ενοχλεί κανέναν και ότι είναι απεριόριστη, αν,
σε καθένα από τα κράτη μέλη, η νομοθετική εξουσία διαθέτει αυτό το μερίδιο κέρδους στο Παγκόσμιο Διατροφικό
Πρόγραμμα αντί στις τοπικές κρατικές αρχές. Η δημιουργία μιας παγκόσμιας λαχειοφόρου αγοράς είναι κάτι το
εύκολο. Συνεπώς, προτείνω στην Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία δημιουργίας αυτού του λαχείου και να
ενθαρρύνει σταθερά τα κράτη μέλη μας να την εφαρμόσουν.

Πρόεδρος. Ανακοινώνω ότι έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος, βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του
Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 10.00 π.μ..

16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.40)
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