
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΠΡΟΕΔΡΙΑ κ. ONYSZKIEWICZ
Αντιπροέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10:00)

2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Πρόεδρος. Η Ομάδα για τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία με ενημέρωσε ότι από χθες, 15 Μαρτίου
2006, συνίσταται από τα ακόλουθα 22 μέλη.

Gerard Batten, Bastiaan Belder, Johannes Blokland, Godfrey Bloom, Jens-Peter Bonde, Graham Booth,
Derek Roland Clark, Paul Marie Coûteaux, Nigel Farage, Hélène Goudin, Γεώργιος Καρατζαφέρης,
Roger Knapman, Patrick Louis, Nils Lundgren, Michael Henry Nattrass, Kathy Sinnott, Jeffrey Titford,
Philippe de Villiers, John Whittaker, Thomas Wise, Lars Wohlin και Vladimír Železný.

Για τον λόγο αυτόν, από την ανωτέρω ημερομηνία, δεν ανήκουν τα ακόλουθα μέλη:

Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski,
Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak και
Andrzej Tomasz Zapałowski.

Mario Borghezio (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζητώ απλά να καταγραφεί
στα πρακτικά ότι ο κ. Bossi, ο κ. Borghezio, ο κ. Speroni και ο κ. Salvini ενίστανται κατά της εντελώς
αντικανονικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε σχετικά με το αντικείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε
μόλις τώρα ο Πρόεδρος. Δεν ενημερωθήκαμε για καμία συνεδρίαση. Αυτή η απόφαση της Ομάδας
Ανεξαρτησία και Δημοκρατία είναι τελείως αδικαιολόγητη και αντικανονική, επομένως και η ανακοίνωση
που εκδόθηκε σήμερα το πρωί από τον πρόεδρο πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί ως βασιζόμενη σε
μια απόφαση αντικανονική και αδικαιολόγητη.

Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας σημειώθηκαν.

Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, παρεμβαίνω για να ζητήσω μια
μετατροπή στα πρακτικά. Παρέλειψα να υπογράψω στην κατάσταση παρόντων χθες. Βεβαίως, ήμουν
παρούσα, όπως αποδεικνύεται από τα συνοπτικά πρακτικά της ψηφοφορίας, και συμμετείχα μάλιστα
στη συζήτηση της έκθεσης Cottigny. Σας ευχαριστώ που το λαμβάνετε υπόψη σας, κύριε Πρόεδρε.

Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας θα ληφθούν υπόψη.

Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω αναφορικά με το άρθρο 172,
σε σχέση με τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Την Τρίτη υπέβαλα μία ερώτηση στο Συμβούλιο σχετικά με ένα θέμα που είναι εξαιρετικά επείγον για
την περιφέρειά μου, τις Κανάριες Νήσους, ως προς την ανθρωπιστική κρίση των ναυαγίων των
μεταναστών, οι οποίοι φτάνουν στην περιοχή μου κατά εκατοντάδες. Δεν έλαβα απάντηση −το Συμβούλιο
απάντησε σε πολύ λίγες ερωτήσεις− αλλά περίμενα τουλάχιστον να λάβω μια γραπτή απάντηση.

Σήμερα, Πέμπτη, έλαβα τα πρακτικά: η απάντηση δεν υπάρχει ούτε εκεί και δεν έχω κανέναν τρόπο
να μάθω ποια είναι η απάντηση, διότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου δεν μου τη δίνουν.

Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για την καθυστέρηση στη λειτουργία των υπηρεσιών, διότι πιστεύω ότι
για επείγοντα θέματα, τα οποία αποτελούν τον σκοπό αυτών των ερωτήσεων, ο χρόνος μεταξύ μιας
ερώτησης που δεν απαντάται και της απάντησης που λαμβάνεται είναι πολύ μεγάλος, δεδομένου ότι η
γραπτή απάντηση υπάρχει ήδη.

Θα ήθελα να καταγραφεί η διαμαρτυρία μου και ελπίζω να λάβω μια γραπτή απάντηση το συντομότερο
δυνατό.
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Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας θα ληφθούν υπόψη.

Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σχετικά με την
ανακοίνωση για τον αποκλεισμό εμού και άλλων συναδέλφων από την Ομάδα Ανεξαρτησία και
Δημοκρατία απαντήσατε ότι το σημειώνετε και ότι θα καταγραφεί στα πρακτικά. Ωστόσο, θεωρώ ότι
αυτή η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική. Μέσω του επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας, του
κ. Borghezio, επισημάναμε κάποιες παρατυπίες στη διαδικασία αποκλεισμού κάποιων μελών από την
ομάδα, συνεπώς καλώ την προεδρία να επαληθεύσει εάν είναι σωστή. Εάν η προεδρία αποφανθεί ότι
όλα είναι εντάξει, τότε θα θεωρήσω ότι δεν είμαι πλέον εγγεγραμμένος. Ωστόσο, θα ήθελα να
εξακριβώσει η προεδρία εάν ακολουθήθηκαν οι σωστές διαδικασίες.

Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα σε ξεχωριστή διαδικασία.

Η συζήτηση έληξε.

3. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας (συζήτηση)

Πρόεδρος. Το επόμενο θέμα αφορά την έκθεση (A6-0030/2006) του κ. Τρακατέλλη, εξ ονόματος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος
κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο
2007-2013 - Πτυχές υγείας [COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)].

Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω
τον εισηγητή, τον Αντιπρόεδρο κύριο Τρακατέλλη, για την εξαιρετική εργασία του κατά την προετοιμασία
αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τα μέλη των δύο επιτροπών για την εξαιρετική
δουλειά που έχουν προσφέρει μελετώντας και εξετάζοντας αυτό το πρόγραμμα. Και, πραγματικά,
χαίρομαι για τον μεγάλο αριθμό και των ομιλητών αλλά και των εισηγήσεων που έχουν υποβληθεί
πάνω στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης, θέλω ήδη από τώρα να αναφέρω ότι, πραγματικά, δεν θα μπορούσα,
υπό διαφορετικές περιστάσεις, να διαφωνήσω με την ουσία των όσων προτείνονται.

Μπορεί σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό των δύο προγραμμάτων να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις,
οι εισηγήσεις όμως εμπλουτίζουν τις δράσεις του προγράμματος, διευρύνουν το πεδίο του και το κάνουν
πιο αποτελεσματικό ώστε να καλύπτει περισσότερους τομείς. Επιπλέον - κάτι που είναι εξίσου σημαντικό
- όχι μόνο προβλέπονται οι πόροι που ζήτησε η Επιτροπή για να στηρίξει το πρόγραμμά της, αλλά
αυξάνεται περαιτέρω και ο προϋπολογισμός του.

Δυστυχώς όμως, με τα σημερινά δεδομένα - και αναφέρομαι ειδικά στα οικονομικά δεδομένα - πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί και, εδώ θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, 'ρεαλιστές'.
Το σοβαρότερο ζήτημα που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή είναι η κατάληξη των συζητήσεων για τις
δημοσιονομικές προοπτικές. Και εδώ το Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει: στο
σημείο αυτό σημειώνω την υποστήριξη και τις θετικές θέσεις Κοινοβουλίου και Επιτροπής για την
οικονομική ενίσχυση του προγράμματος.

Είναι γεγονός ότι εάν ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου
παραμείνει, αυτό θα σημαίνει σημαντική συρρίκνωση του προγράμματος. Ο Πρόεδρος Barroso έχει
ήδη στείλει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο Borrell, στην οποία επισημαίνει ότι, εάν η διευθέτηση
παραμείνει όπως είχε τον Δεκέμβριο, ο τομέας της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών όχι
μόνο δεν θα διαθέτει αρκετά κονδύλια αλλά, επιπλέον, ο τομέας αυτός θα διαθέτει το 2007 λιγότερους
οικονομικούς πόρους από ό,τι διέθετε το 2006. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα για την
Ευρώπη των 25 και των 27 κρατών μελών από όσα υπήρχαν για την Ευρώπη των 15. Πιστεύω ότι, και
αυτό το επισημαίνει και ο Πρόεδρος Barroso στην επιστολή του, η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί, ειδικά σε μια περίοδο που θέλουμε να φέρουμε την Ευρώπη κοντά στους πολίτες της.
Και για τον λόγο αυτό, ζητεί από τον Πρόεδρο Borrell να καταβάλει το Κοινοβούλιο μία ακόμη
προσπάθεια για τη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.
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Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα αντικατοπτρίζεται και στον σχετικό προϋπολογισμό. Εάν
όμως επέλθει τελικά η σημαντική μείωση στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, αυτό θα σημαίνει
ότι πολλές δράσεις και πολλοί τομείς της πρότασης θα πρέπει να εγκαταλειφθούν, διότι δεν έχει νόημα
να αφιερώνουμε μικρά ποσά σε πολλούς τομείς κατά τρόπο που, στην ουσία, να μην ενισχύεται κανένας
τομέας αποτελεσματικά.

Γι' αυτό, θα πρέπει να επανεκτιμηθεί το όλο πρόγραμμα, να τεθούν προτεραιότητες, να μειωθούν
σημαντικά οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και οι τομείς που θα καλυφθούν, ώστε να μπορέσουμε να
καλύψουμε αποτελεσματικά έστω και αυτούς τους λίγους τομείς που θα έχουν επιλεχθεί.

Βεβαίως, θέλω εδώ να εκφράσω την ελπίδα ότι στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν θα διορθωθεί
αυτή η κατάσταση και θα γίνει αντιληπτό ότι μάλλον πρόκειται για λάθος και ότι, δεδομένης της μεγάλης
πολιτικής σημασίας που έχουν τόσο το ζήτημα της υγείας όσο το ζήτημα της προστασίας των
καταναλωτών, θα προστεθούν, τουλάχιστον, στο πρόγραμμα κάποια έστω και μικρά ποσά.

Όσον αφορά το θέμα του διαχωρισμού του προγράμματος, κατανοώ τις θέσεις που έχουν εκφραστεί.
Ξέρω ότι και οι δύο επιτροπές προτιμούν να υπάρχει χωριστό πρόγραμμα, αντιλαμβάνομαι τα
επιχειρήματα, αντιλαμβάνομαι και τις ανησυχίες. Εμείς όμως εξακολουθούμε ουσιαστικά να θεωρούμε
ότι υπάρχουν οφέλη αν διατηρηθεί ένα κοινό πρόγραμμα. Μπορεί να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των
πόρων. Όμως, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των δημοσιονομικών προοπτικών, η
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφασίσει οριστικά κατά πόσον θα αποδεχθεί τον διαχωρισμό ή όχι.
Γι' αυτό, στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θα απορρίψει τις τροπολογίες που προωθούν τον διαχωρισμό
των δύο προγραμμάτων και όταν έχουμε την τελική κατάληξη της συζήτησης για τις δημοσιονομικές
προοπτικές, τότε θα εξετάσουμε ξανά αυτό το θέμα. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει σαφή τη θέση του και
το σημειώνουμε αυτό.

Δεν θα υπεισέλθω σε άλλες λεπτομέρειες λόγω ελλείψεως χρόνου. Είχα την ευχαρίστηση να συζητήσω
για το πρόγραμμα με την αρμόδια επιτροπή. Θέλω απλώς να τονίσω, επειδή δεν υπάρχει χρόνος και
είναι πολλές οι τροπολογίες, ότι θα κυκλοφορήσει γραπτώς η θέση της Επιτροπής για την κάθε μία από
τις τροπολογίες και θα παρακαλούσα αυτό να συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτής της συζήτησης(1).
Θέλω όμως να επιμείνω στο γεγονός ότι οι τροπολογίες που απορρίπτονται δεν απορρίπτονται λόγω
διαφωνίας ως προς την ουσία αυτών που πρεσβεύουν - και υπενθυμίζω, βεβαίως, ότι πολλές από αυτές
γίνονται δεκτές - αλλά εκείνες που απορρίπτονται δεν γίνονται δεκτές κυρίως για την ανάγκη να
υπάρξουν, αφενός, κάποιες προτεραιότητες στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων και, αφετέρου,
για θέματα επικουρικότητας, να μην επέμβουμε δηλαδή στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και,
βεβαίως, να μην επικαλύπτουμε και να μην επαναλαμβάνουμε δράσεις που καλύπτονται από άλλες
κοινοτικές πολιτικές και δράσεις.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Πρόεδρε, και θα παρακολουθήσω με πολύ
ενδιαφέρον τη συζήτηση από τα μέλη.

Αντώνιος Τρακατέλλης (PPE-DE), εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών
ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν
συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της
δημόσιας υγείας.

Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η
παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την
εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη
συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα
συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές,
χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και
συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η
επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών.

Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας.
Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής

(1) Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου: βλ. παράρτημα
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λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες,
απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες.

Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών
παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική.

Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα
και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή
δράση.

Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να
εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά
τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης.

Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για
την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές
πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών
πολιτών.

Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης
των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο
αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η
αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα.

Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η
συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που
εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το
δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των
ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση
των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς
οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των
δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου
ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά.

Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό
και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει
σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής
περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα
πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης
παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα
των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια,
επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας
που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα.

Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και
το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή,
είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν
τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι
με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα
μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η
υγεία των πολιτών της Ευρώπης.

Anders Samuelsen (ALDE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. – (DA)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Τρακατέλλη για το εξαιρετικό έργο που
επιτέλεσε σχετικά με το θέμα που συζητάμε σήμερα. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα από τα πεδία για
το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί πραγματική υποστήριξη από τη βάση. Πολύς λόγος γίνεται σχετικά
με τη μάλλον αμυντική προσέγγιση όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία επί του παρόντος, ιδίως
μετά τα δημοψηφίσματα στις Κάτω Χώρες και στη Γαλλία σε σχέση με τη Συνταγματική Συνθήκη.
Όλες οι έρευνες, όμως, δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αντίθεση της βάσης στη διασυνοριακή
συνεργασία στους τομείς ακριβώς για τους οποίους συζητούμε σήμερα. Θεωρώ, βεβαίως, επίσης
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σημαντικό να τονίσω ότι υποστηρίζουμε το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα. Στηρίζουμε
την προσπάθεια διαχωρισμού των δύο προγραμμάτων και υποστηρίζουμε την όσο το δυνατόν πιο
ουσιαστική στο πλαίσιο του εφικτού χρηματοδότηση των προγραμμάτων.

Θέλω ιδιαιτέρως να τονίσω ότι η έκθεση περιλαμβάνει μια πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,
που στοχεύει να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα μπορεί να χορηγεί βασική χρηματοδότηση σε διετή
βάση μέσω συμβάσεων εταιρικών σχέσεων δικτύου. Η ιδέα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα δαπανηθούν
όσο το δυνατόν λιγότεροι πόροι για τη γραφειοκρατία και ότι οι περισσότεροι πόροι θα διοχετευθούν
σε ενισχυμένες προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς για τους οποίους συμφωνούμε. Με αυτό, θέλω να
ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κ. Τρακατέλλη για τις σημαντικές του προσπάθειες. Ελπίζω ότι
πραγματικά θα επιτύχουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους πως η ΕΕ μπορεί να
κάνει τη διαφορά προς όφελός μας σε αυτόν τον τομέα.

John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω θερμά την έκθεση
του συναδέλφου μου και μάλιστα, επικροτώ τα όσα ανέφερε ο ίδιος και ο Επίτροπος κατά τις εναρκτήριες
δηλώσεις τους σχετικά με τον προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι είναι κάτι που το Κοινοβούλιο πρέπει να
ακούσει με προσοχή. Αυτήν τη στιγμή έχουμε έναν παράλογο προϋπολογισμό των 0,15 λεπτών ανά
ευρωπαίο πολίτη –αυτές είναι οι συνολικές ετήσιες δαπάνες μας για την υγεία σε αυτήν την Ευρωπαϊκή
Ένωση– μολονότι αντιμετωπίζουμε τόσες πολλές απειλές, προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για την
υγεία.

Αυτήν την εβδομάδα, συναντήθηκα με ασθενείς που πάσχουν από ιατρογενείς παθήσεις. Ο Επίτροπος
και ο αξιότιμος φίλος μου, ο εισηγητής, θα κατανοήσουν τι σημαίνει ο όρος, εφόσον η λέξη είναι
ελληνική, ωστόσο διευκρινίζω για τους άλλους συναδέλφους ότι ο όρος αφορά ασθενείς που έχουν
υποστεί σοβαρή αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω ιατρικών ατυχημάτων. Πρόκειται για
ένα από τα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξή μας, και ορθά τέθηκε εκεί κατά τη βρετανική Προεδρία.

Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού, με ανθρώπους που ζουν μεγαλύτερης
διάρκειας –υγιή κυρίως– ζωή, αλλά που ύστερα γίνονται φιλάσθενοι όταν φτάνουν σε μεγαλύτερη
ηλικία και αντιμετωπίζουν όλες τις προκλήσεις των εκφυλιστικών νόσων του νευρικού συστήματος
που επιφέρει το γήρας. Το κόστος των φαρμάκων για τη νόσο του Πάρκινσον είναι πλέον υψηλότερο
από το κόστος των φαρμάκων για τον καρκίνο.

Πρέπει να αναβαθμίσουμε τα πρότυπα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζουμε τα πρότυπα μέσω
της περιγραφής και όχι της υπαγόρευσης ορθών προτύπων. Έτσι θα προχωρήσουμε· το κόστος δεν είναι
πολύ υψηλό· έχουμε προβεί σε ανάλογες ενέργειες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου,
ξεκινώντας με την ιρλανδική Προεδρία και συνεχίζοντας με την αυστριακή Προεδρία. Ζητούμε να γίνει
το ίδιο για τον διαβήτη, κυρίως τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και η ίδια η Επιτροπή ζητά κάτι
ανάλογο για την ψυχική υγεία, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας. Ένας στους τρεις
από εμάς θα έχει πιθανότατα, κάποια στιγμή στη ζωή του, λόγους ανησυχίας, και θα πρέπει πράγματι
να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, εάν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτόν.

Ωστόσο, μας απασχολεί ο προϋπολογισμός. Μια από τις σημαντικότερες απειλές αυτήν τη στιγμή είναι
η πανδημία γρίπης. Μια από τις βασικότερες ανάγκες είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων. Ένα από τα προβλήματά του, όπως έχουμε
ακούσει από το ίδιο το συμβούλιό του, είναι η έλλειψη πόρων, η έλλειψη χρηματοδότησης και η
αδυναμία ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων του σε περίπτωση πανδημίας τους επόμενους μήνες ή
ακόμη και τα επόμενα έτη. Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για εμάς, αλλά όχι μια προτεραιότητα
που καταστρέφει το υπόλοιπο έργο μας για την υγεία. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια και
κάποιους πόρους για την αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιριών που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά
δικαστήρια σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλες τις κατηγορίες
παθήσεων για τις οποίες εκφράζεται ανησυχία του κοινού, είτε πρόκειται για καρδιακές ή αναπνευστικές,
ρευματολογικές ή εγκεφαλικές παθήσεις.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το σύνολο της ιατρικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των πλέον
πρόσφατων τομέων, που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Πρόσφατα επωφελήθηκα από μια συνεδρία
βελονισμού για την ανακούφιση από την ισχιαλγία και μπορώ να εγγυηθώ και να διαβεβαιώσω για την
αποτελεσματικότητα τουλάχιστον ενός τύπου συμπληρωματικής θεραπείας. Επιδοκιμάζω λοιπόν και
αυτό το στοιχείο της έκθεσης που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο.
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Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ
και εγώ τον καθηγητή Τρακατέλλη για το έργο του και για το ανοικτό πνεύμα συνεργασίας με το οποίο
εκπόνησε αυτήν την έκθεση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ΕΕ έχει περιορισμένες εξουσίες και περιορισμένους πόρους, ίσως μάλιστα ακόμη
λιγότερους πόρους από ό,τι ελπίζαμε, για να επιτελέσει έργο στον τομέα της υγείας. Συνεπώς, είναι
σημαντικό να εστιάσουμε τις εργασίες μας σε τομείς όπου η ΕΕ μπορεί να προσθέσει αξία και να κάνει
αισθητή διαφορά. Για το λόγο αυτόν, η Ομάδα PSE έχει προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι θα εστιάσουμε
πραγματικά στο πρόγραμμα υγείας.

Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα υγείας που να εντάσσεται σε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υγεία. Προς το παρόν έχουμε πολλές ad hoc πρωτοβουλίες, που συχνά προέρχονται από τις
προεδρίες, για τη μια ή την άλλη πάθηση. Αυτό δεν αρκεί: χρειαζόμαστε μια στρατηγική και πρέπει να
καθορίσουμε τι θα πρέπει να καλύπτει αυτή η στρατηγική. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να
περιλαμβάνει τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Έχουμε ακούσει γι’ αυτές, γνωρίζουμε για την
πανδημία της γρίπης. Δεύτερον, πρέπει να περιλαμβάνει θέματα κινητικότητας των ασθενών: καθώς
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της κάρτας υγείας.
Ασχολούμαι με πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που εξακολουθούν να έχουν προβλήματα με την κάρτα
υγείας τους. Έπειτα, υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, οι οποίοι ζητούν ιατρική περίθαλψη στο
εξωτερικό χρησιμοποιώντας το έντυπο E112. Πρέπει να πάψουμε να επιτρέπουμε στο Δικαστήριο να
ορίζει τους κανόνες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη· οι νομοθέτες πρέπει να είναι εκείνοι που
ορίζουν τους κανόνες σχετικά με την ιατρική περίθαλψη. Τρίτον, υπάρχει ο τομέας της συνεργασίας
και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων
της υγείας. Όπως ανέφερε ο κ. Τρακατέλλης, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεχόμαστε αρκετές πιέσεις
σχετικά με αυτό το θέμα από οργανισμούς που μας ζητούν να εντάξουμε στο πρόγραμμα δράσεις για
τη μια ή την άλλη ασθένεια ή πάθηση. Στην Ομάδα PSE δεν υποστηρίζουμε την ένταξη καταλόγου
συνθηκών στην έκθεση, επειδή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στους καθοριστικούς παράγοντες
της υγείας. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιεραρχία ασθενειών και παθήσεων, επειδή πολλές από
αυτές τις ασθένειες και παθήσεις είναι τρομερές για όσους υποφέρουν από αυτές.

Η διατήρηση αυτής της αυστηρής προσήλωσης στην υγεία στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας δεν
θα είναι εύκολη υπόθεση. Αρκεί μόνο να δούμε τον αριθμό των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί
στην ολομέλεια –σχεδόν 200– και τις πολλές αντικρουόμενες απαιτήσεις που εκφράζονται. Ωστόσο,
αν δεν εστιάσουμε στο πρόγραμμα, αν δεν δείξουμε ότι η ΕΕ προσθέτει αξία και δεν προβαίνει απλώς
σε μια σειρά δηλώσεων σε συνόδους κορυφής ή διασκέψεις, θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε το
Συμβούλιο και το κοινό σχετικά με την αναγκαιότητα ενός αυξημένου προϋπολογισμού.

Έτσι λοιπόν, το θέμα περνά στην Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα παρουσιάσει μια στρατηγική για την υγεία,
ελπίζω ότι θα εστιάσουμε σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα υγείας. Θα ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας 64·
πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι η ιατρική περίθαλψη έχει σημασία.
Γνωρίζουμε ότι το κοινό εκφράζει σκεπτικισμό σχετικά με την Ευρώπη, αλλά εάν ο κόσμος δει ότι
αναλαμβάνουμε δράση σχετικά με θέματα που τους απασχολούν, ίσως νιώσουν πιο φιλικά αισθήματα
απέναντι στην Ευρώπη.

Έχω τη βαθιά ελπίδα ότι θα εξασφαλίσουμε έναν καλό προϋπολογισμό, αλλά και ότι θα μεριμνήσουμε
για την προσήλωση στο πρόγραμμα.

Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, η πολιτική υγείας εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχει
ένας βάσιμος λόγος γι’ αυτό. Τα συστήματα υγείας χρηματοδοτούνται από εισφορές και φόρους και
τα διάφορα συστήματα προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες. Εκτός αυτού, στον τομέα των
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής περίθαλψης ισχύει η αρχή της επικουρικότητας.

Το άρθρο 152 της Συνθήκης για την ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας. Η ΕΕ μπορεί επίσης να λάβει μέτρα στήριξης των πολιτικών των κρατών μελών.
Ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή καθώς και ορισμένοι εκ των συναδέλφων μας, θα
προτιμούσαν να ανταγωνίζονται τις εθνικές πολιτικές υγείας. Έχουμε με την πολιτική υγείας το ίδιο
πρόβλημα που επανεμφανίζεται συνεχώς και σε άλλους τομείς: η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα
διότι δεν είναι σε θέση να κάνει τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να την απασχολούν. Το αποτέλεσμα
είναι ότι η ΕΕ περιλαμβάνει πολλούς τομείς πολιτικής οι οποίοι, δεν υπάρχει αμφιβολία, θα ρυθμίζονταν
καλύτερα από τα κράτη μέλη και παρεμβαίνει επίμονα στις υποθέσεις τους.
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Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κρατήσει τα χέρια της μακριά από την πολιτική
για την υγεία. Αντίθετα, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε πράγματα που έχουν πραγματική ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία και εδώ επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια: η
Ευρώπη πρέπει να δραστηριοποιηθεί κυρίως σε διασυνοριακά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει μόνο του ένα κράτος μέλος. Πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στη βελτίωση της
ανταλλαγής πληροφοριών και στη στενότερη συνεργασία ως προς τον συντονισμό της καταπολέμησης
των επιδημιών και των λοιμωδών νόσων. Οι κίνδυνοι για την υγεία που απορρέουν από τη γρίπη των
πτηνών, δείχνουν την επιτακτική ανάγκη του διασυνοριακού συντονισμού των μέτρων.

Το ίδιο ισχύει και για τον ιό HIV και το Aids, ένα μεγάλο πρόβλημα κυρίως στα νέα κράτη μέλη, το
οποίο παρά τα αυξανόμενα ποσοστά μετάδοσης ξεχνιέται και παραμελείται ολοένα και περισσότερο.

Η ΕΕ πρέπει να θέσει μεγαλύτερες προτεραιότητες ως προς την καταπολέμηση των ασθενειών. Η
Ομάδα μου υπέβαλε τροπολογίες σχετικά, για τις οποίες θα ήθελα να ζητήσω και πάλι την υποστήριξή
σας. Το βάρος πρέπει να δοθεί στις πιο σημαντικές διαδεδομένες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος,
οι καρδιαγγειακές παθήσεις· σε αυτές πρέπει να επικεντρωθούν οι δράσεις και οι ανεπαρκείς πόροι της
ΕΕ.

Δεν πρέπει να αναλάβουμε μόνοι μας την ευθύνη να κάνουμε μία λίστα αγοράς. Στην Επιτροπή,
συζητήσαμε διεξοδικά ποιες ασθένειες και ποια προληπτικά μέτρα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο
πρόγραμμα δράσης. Ας είμαστε συνεπείς στις απαιτήσεις μας εδώ. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον
Δεκέμβριο του 2005 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας ζητά ρητά μέτρα για την καταπολέμηση του
διαβήτη, του καρκίνου και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι όροι της πρότασης για το σχέδιο δράσης
της Επιτροπής ήταν πολύ γενικοί, πολύ εκτεταμένοι. Είναι καιρός να θέσουμε πολιτικές προτεραιότητες
και να επικεντρωθούμε στις πλέον διαδομένες ασθένειες.

Θα ήθελα επίσης να πω μερικά λόγια για τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Η
Ομάδα μου υποστηρίζει την πρόταση του εισηγητή για αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα
δράσης σε 1,2 δις ευρώ. Αν αντιμετωπίζουμε σοβαρά τις προτεραιότητες που θέτουμε με αυτό το
πρόγραμμα, θα χρειαστούμε ασφαλώς τους αντίστοιχους πόρους. Οι ενώσεις ασθενών και οι μη
κυβερνητικές οργανώσεις διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, γεγονός που δικαιολογεί
την υποστήριξή τους εκ μέρους της ΕΕ. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αυστηρά κριτήρια
και διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Δεν είναι δυνατόν, ορισμένες οργανώσεις –όπως συμβαίνει
και στον τομέα του περιβάλλοντος– να χρηματοδοτούνται τόσο γενναιόδωρα ώστε να μπορούν να
πληρώνουν για γραφεία στις Βρυξέλλες σαν να ήταν θυγατρικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των
Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία υποστηρίζει σαφέστατα ένα ανεξάρτητο, επαρκώς
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα υγείας.

Η υγεία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των θεμάτων που απασχολούν τους Ευρωπαίους και σήμερα
πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η πολιτική για την υγεία έχει προτεραιότητα επίσης και για
εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες και τα συστήματα
οργανώνονται φυσικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά πρέπει να συζητήσουμε τους στόχους της πολιτικής
υγείας διεθνώς και από κοινού στην Ευρώπη. Αν δαπανάται ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για την
επιχορήγηση του καπνού, τότε το ίδιο ποσό πρέπει να δαπανάται για την πολιτική υγείας.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει
να χρηματοδοτούνται μόνο οι ΜΚΟ που είναι ανεξάρτητες από τη βιομηχανία. Δυστυχώς, έχουμε έναν
πολύ μεγάλο αριθμό ΜΚΟ που είναι στην υπηρεσία της φαρμακοβιομηχανίας και είναι τα φερέφωνά
της, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι να διαφημίζουν πανάκριβα φάρμακα. Δεν είναι αυτό που
θέλουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε ΜΚΟ που είναι ανεξάρτητες. Και, κύριε Krahmer, είναι αντιφατικό
να λέμε ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν ούτε κρατική χρηματοδότηση. Τότε τι άλλο τους μένει;
Θέλουμε πραγματικά να χρηματοδοτούνται από τη φαρμακοβιομηχανία και να κρατούνται υπό τον
έλεγχό της; Δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο! Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι ΜΚΟ χρειάζονται επίσης
χρηματοδότηση προκειμένου να πληρώνουν για τις δημόσιες σχέσεις τους.

Η υποστήριξη της συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής έχει κεντρική σημασία για εμάς.
Χαίρομαι που ήδη υπάρχουν θετικές εμπειρίες σχετικά. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση οι οποίοι είχαν πολύ θετικές εμπειρίες με τη συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική, ενώ
δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περιβαλλοντική ιατρική. Ως εκ τούτου είναι άδικο να μην λαμβάνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση υπόψη αυτόν τον τομέα ιατρικής, ο οποίος δεν έχει ούτε καν μια σκιώδη παρουσία.
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Αν η Επιτροπή το εννοεί όταν διακηρύσσει στη Λισσαβόνα ότι είμαστε μια κοινωνία καινοτομίας, τότε
πρέπει να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την καινοτομία της εναλλακτικής και συμπληρωματικής ιατρικής,
να τις αναπτύξουμε και να τις θέσουμε στη διάθεση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει
πραγματικά κεντρική σημασία και θεωρώ ότι η Επιτροπή υποστήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα
συμφέροντα των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών μόνο με τη ζήτησή της για φαρμακευτικά προϊόντα
υψηλών πωλήσεων. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να επιδοθούμε σε συγκαλυμμένη
βιομηχανική και φαρμακευτική έρευνα, αλλά ο στόχος μας πρέπει να είναι να προωθήσουμε πραγματικά
την καινοτομία. Και φυσικά η συμπληρωματική και η εναλλακτική ιατρική πρέπει να έχουν τη θέση
της σε αυτή.

Το τελευταίο αίτημά μου είναι το εξής. Ζητάμε για άλλη μια φορά ρητά να μην υπάρχουν πραγματικά
διακρίσεις, ούτε γενετική επιλογή. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να πιέσουμε και πάλι τον κ. Τρακατέλλη
να αποδεχθεί την τροπολογία μας ως μία συμπληρωματική ρήτρα, στην οποία αναφέρουμε σαφώς: το
έργο σε αυτόν τον τομέα πρέπει να περιορίζεται σε μεταγεννητικό έλεγχο και μόνο σε ασθένειες για
τις οποίες υπάρχουν επίσης θεραπείες.

Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Τρακατέλλη, οφείλω να σας συγχαρώ για την πραγματικά εξαίσια δουλειά που έχετε κάνει σε ένα τόσο
πολύπλοκο θέμα και να συμφωνήσω μαζί σας για πολλά πράγματα αλλά, κατά κύριο λόγο, όσον αφορά
την αύξηση του χρηματοδοτικού πλαισίου του προγράμματος.

Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την επιθυμία σας να μην αναφέρονται ονομαστικά
συγκεκριμένες ασθένειες που είναι και οι μεγάλοι δολοφόνοι και σίγουρα δεν είναι λίστες για ψώνια,
όπως είπε ο κ. Krahmer.

Καρκίνος: Ένας στους τέσσερις θανάτους οφείλεται στον καρκίνο. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους
πολίτες θα νοσήσει από κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Καρδιολογικά νοσήματα: Πρώτη αιτία θανάτου.

Ρευματολογικά νοσήματα: Παραπάνω από 150 ασθένειες και σύνδρομα. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους
είναι σε χρόνια θεραπεία για ρευματικό νόσημα ή αρθρίτιδα. Οι ρευματοπάθειες είναι η δεύτερη πιο
συχνή αιτία επίσκεψης στο γιατρό. Στις περισσότερες χώρες, το 20% της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
αφορά ρευματοπάθειες. Ακολουθούν άλλα νοσήματα, όπως ο διαβήτης και τα ψυχικά νοσήματα.

Δεδομένου ότι οι ασθένειες που έχω προαναφέρει πλήττουν ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού
πληθυσμού και είναι τόσον άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα της ζωής των Ευρωπαίων, είμαι της
άποψης ότι πρέπει να συμπεριληφθούν ονομαστικά στο εν λόγω πρόγραμμα. Έχω, συνεπώς, εκ μέρους
της ομάδας μου καταθέσει σχετική τροπολογία, την 156, την οποία θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
ψηφίσετε.

Είναι γεγονός, ότι τα εύπορα μέλη της κοινωνίας μας απολαμβάνουν άμεση και εύκολη πρόσβαση, όχι
μόνον όσον αφορά την πληροφόρηση σε θέματα υγείας, αλλά και όσον αφορά την πρόσβαση στις
υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι καλά πληροφορημένα για τους κινδύνους και τις απειλές όσον αφορά
τα θέματα υγείας και έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τακτικά και έγκαιρα γιατρούς.

Αντίθετα, οι δυσπραγούντες δεν έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι
σχεδόν βέβαιη η μακρά αναμονή τους προκειμένου να τύχουν ιατρικής περίθαλψης. Συνεπώς, θα πρέπει
να καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε τις ανάγκες αυτών των ομάδων
και των οργανώσεων που τις αντιπροσωπεύουν στα συστήματα υγείας μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη
μας τις εμπειρίες τους ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συστήματα υγείας ειδικά σχεδιασμένα τα οποία
να φροντίζουν τις ανάγκες των Ευρωπαίων που είναι θύματα διακρίσεων και τυγχάνουν δυσμενούς
μεταχείρισης. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει υποβληθεί η σχετική τροπολογία, η 157, την οποία πάλι σας
καλώ να ψηφίσετε και, τελειώνοντας, θέλω να σας συγχαρώ ακόμη μία φορά κύριε Τρακατέλλη για
την πραγματικά εξαίσια δουλειά που έχετε κάνει.

Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδος IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να
ευχαριστήσω τον κ.Τρακατέλλη για το έργο του σε αυτή την υπόθεση. Είναι αξιέπαινη η δέσμευσή του
για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Ενώ δύναμαι να υποστηρίξω την ουσία της έκθεσης,
θέλω ωστόσο να προβώ σε τρεις παρατηρήσεις.

Καταρχάς, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η τροπολογία 64 τον αυξάνει αισθητά, μολονότι μόνο
ενδεικτικά. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η τροπολογία δεν ταιριάζει σε αυτή την έκθεση, αφού το επίπεδο
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του προϋπολογισμού δεν αποφασίζεται σήμερα, αλλά εξαρτάται από την έκβαση των διαπραγματεύσεων
επί των δημοσιονομικών προοπτικών.

Δεύτερον, θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στην τροπολογία 148 της Ομάδας του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Ο γενετικός εξονυχιστικός
έλεγχος μπορεί να κομίσει πολύτιμη προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες διαγνωστικές τεχνικές, μόνο
όμως εφόσον χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ηθικά υπεύθυνο. Πρέπει, για παράδειγμα, να αποτρέψουμε
τις ασφαλιστικές εταιρείες από το να εξαιρούν ορισμένους ανθρώπους από τις πολιτικές τους λόγω των
γενετικών τους χαρακτηριστικών.

Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου στον λίαν γραφειοκρατικό τρόπο με τον οποίο
κατανέμεται τώρα ο προϋπολογισμός για την έρευνα. Περιέπεσε στην αντίληψή μου ότι μία και μόνη
αίτηση μπορεί να κοστίσει ακόμη και μερικές χιλιάδες ευρώ. Επίσης, οι αιτούμενοι μένουν χωρίς καμία
ενημέρωση όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων τελικά θα ελεγχθούν και όσον αφορά τη βάση
επί της οποίας δύνανται να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται οι αιτήσεις. Επιπλέον, ενώ η Επιτροπή είναι
πολύ αυστηρή με τους αιτούμενους όταν υπερβαίνουν τις προθεσμίες, δεν υπάρχουν συνέπειες όταν η
Επιτροπή αναβάλλει μια απόφαση. Περιττό να πούμε ότι αυτό οδηγεί σε μεγάλη ενόχληση.

Προτείνω να θεσπίσουμε μια προκαταρκτική διαδικασία βάσει της οποίας οι αιτήσεις θα υποβάλλονται
σε έλεγχο από πλευράς περιορισμένου αριθμού σημείων. Τότε θα ζητούνται πλήρεις αιτήσεις για τα
έργα που έχουν πραγματικά πιθανότητες επιτυχίες. Αυτό θα μειώσει τον φόρτο εργασίας στην Επιτροπή
και θα μειώσει επίσης αισθητά τον φόρτο των αιτούμενων. Θέλω να ακούσω κάτι από τον Επίτροπος
για αυτό.

Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η δημόσια υγεία σε κάθε χώρα
είναι πολύ σημαντική για τους πολίτες και αυτό είναι σαφώς ένα θέμα που επαφίεται σε κάθε κράτος
μέλος. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ιδιότητας του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι η δυνατότητα πρόσβασης στη συνεργασία και στη βάση γνώσεων άλλων κρατών μελών.
Αυτό έχει σημασία για κάθε τομέα και, στην περίπτωση αυτή, εάν η δημόσια υγεία, λόγω της κλίμακας
των επιπτώσεών της, μπορεί να προαχθεί καλύτερα μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών, τότε η
συνεργασία αυτή πρέπει να ενθαρρύνεται.

Η ιρλανδική κυβέρνηση εξακολουθεί να στοχεύει στην παροχή ιατρικής περίθαλψης ύψιστης ποιότητας
στους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης, άμεσης και ασφαλούς υγειονομικής
περίθαλψης στο σωστό πλαίσιο: παροχή ιατρικής μέριμνας κατά τρόπο δίκαιο για τους ασθενείς, τους
φορολογουμένους και τους επαγγελματίες των τομέων υγείας. Στοχεύει στην παροχή επαγγελματικού
προσωπικού έτοιμου για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, κατάρτισης, εξοπλισμού και
υποστήριξης για την προαγωγή μιας πιο υγιούς διαβίωσης σε υγιέστερο περιβάλλον.

Στην εποχή μας, στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε
μείζονες προκλήσεις στον τομέα της υγείας: οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευροψυχικές διαταραχές,
ο καρκίνος, οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος, οι αναπνευστικές παθήσεις, οι διαταραχές των
αισθητηρίων οργάνων, η παχυσαρκία και ο διαβήτης είναι μερικές μόνον από αυτές. Καμία χώρα δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές μόνη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της εμπειρίας
των κρατών μελών της και των εμπειρογνωμόνων της, αλλά και βάσει της πρότασης αυτής, η οποία
βελτιώθηκε σημαντικά από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων, αντεπεξέρχεται στην πρόκληση της παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη στον τομέα της
δημόσιας υγείας. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κ. Τρακατέλλη για τη συμβολή του στην έκθεση
αυτή.

Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους, η εφαρμογή ορθών ιατρικών
συμβουλών και η γεφύρωση των χασμάτων στο θέμα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο κράτους μέλους
είναι ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, και πιο συγκεκριμένα, επικροτώ τις τροπολογίες σχετικά με την ένταξη της εναλλακτικής
ιατρικής στο πρόγραμμα. Η καλύτερη γνώση σχετικά με τη συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ικανότητα των πολιτών να προβαίνουν σε καλύτερα
ενημερωμένες και περισσότερο υπεύθυνες επιλογές σχετικά με την υγεία .

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πολλές από τις ασθένειες από τις οποίες υποφέρουν
σήμερα οι άνθρωποι στην Ευρώπη σχετίζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τον τρόπο που
ζούμε. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, για παράδειγμα, την αύξηση των ασθενειών που σχετίζονται με τη
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διατροφή ή εκείνων που οφείλονται στην έλλειψη σωματικής άσκησης. Επομένως είναι πολύ σημαντικό
να προωθήσουμε στρατηγικές για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η επιτυχία τους ωστόσο θα είναι
αμφίβολη, αν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύονται σε ένα σύστημα ενημέρωσης σχετικά με
ζητήματα υγείας το οποίο εξυπηρετεί μόνο την ανταλλαγή εκθέσεων για την υγεία. Οι περισσότερες
ασθένειες από τις οποίες υποφέρουν οι άνθρωποι, ακόμη και εδώ στην Ευρώπη, δεν οφείλονται στην
έλλειψη ενημέρωσης.

Η αλήθεια είναι ότι η υγεία ξεκινά από τη στάση ζωής. Κάθε παιδί γνωρίζει ότι όποιος ασκείται αρκετά
και τρώει λίγο αλλά φυσικά παραμένει υγιής. Οι πολίτες γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό τι βλάπτει την
υγεία ακόμα και αν δεν είναι γραμμένο στα πακέτα των τσιγάρων, στη μπύρα και στο κρασί, στα γλυκά
ή τα επεξεργασμένα τρόφιμα· έτσι επιβαλλόμαστε στους πολίτες και παίρνουμε τις αποφάσεις γι’ αυτούς,
όταν φυσικά εκείνοι θέλουν να κρίνουν μόνοι τους.

Η επιτυχία ανάλογων αποτρεπτικών υποτίθεται μέτρων είναι αμφίβολη και δεν πιστεύω ότι οι πολίτες
τα θέλουν. Όπως ίσως γνωρίζετε, σε μια δημοσκόπηση το 66% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της
προώθησης της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας, μέσω εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για
τακτικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, για παράδειγμα. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο σε
αυτή την πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση. Εξάλλου, ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές: η πρόληψη των
ασθενειών θα μείωνε επίσης το οικονομικό βάρος στο σύστημα υγείας μας.

Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η καλή υγεία είναι πάντα στην κορυφή του
καταλόγου των επιθυμιών των Ευρωπαίων. Αν η Ευρώπη μπορεί να συμβάλει σε αυτό, τότε αυτό είναι
πολύ εύλογο, και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε στην πράξη, αφού η Συνθήκη επιτάσσει να
διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας.

Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το πρόγραμμα. Επέδειξε ανοιχτό πνεύμα στις δικαιολογημένες
επιθυμίες των συναδέλφων βουλευτών και η Επιτροπή υπέβαλε ένα θεμελιωμένο πρόγραμμα, το οποίο
πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντως το άλλαξε σε λίγες πτυχές. Ας μου επιτραπεί να αρχίσω με
μια από αυτές τις βελτιώσεις· ορίζεται πλέον ρητά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται για τη
διευκόλυνση της αγοράς και παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Προέρχομαι από μια συνοριακή περιοχή, με πανεπιστημιακά νοσοκομεία στο Μάαστριχ, τη Λιέγη και
το Άαχεν. Αν σταθεί κανείς στην κορυφή του Όρους Vaalser – που έχει ύψος μόλις 300 μέτρων, για
αυτό και εμείς οι κάτοικοι του Limburger το αποκαλούμε βουνό – μπορεί σχεδόν να διακρίνει τα τρία
κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Αναμφίβολα θα ήταν λογικό, προτάσσοντας το όφελος σε
σύγκριση με το κόστος, αυτές οι περιοχές να συνενώσουν τις δυνάμεις τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι
αυτές οι κορυφαίες εγκαταστάσεις δεν θα παραλύσουν, κοστίζοντας σε όλους μας πολλά λεφτά.

Συνεπώς, χαίρομαι που επεκτάθηκε το πρόγραμμα και συμπεριέλαβε αυτές τις διασυνοριακές επιλογές.
Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω. Το δεύτερο σημείο αφορά τα συστήματα υγείας που
υφίστανται πίεση παντού, εν μέρει λόγω του δημογραφικού και εν μέρει επειδή χρειαζόμαστε
περισσότερες, συχνά δε και ακριβότερες εγκαταστάσεις. Κάθε κράτος μέλος προσαρμόζει το σύστημα
υγείας του. Γιατί πρέπει να επανεφεύρουμε παντού τον τροχό; Γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε ο ένας
από τον άλλο; Πρέπει να δοθεί προσοχή και σε αυτόν τον τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το όφελος πρέπει να προτάσσεται έναντι του κόστους. Με τη γρίπη
των πτηνών, δεν τίθεται θέμα για το εάν αλλά για το πότε. Όταν βλέπω –ο κ. Bowis εξέφρασε αυτό το
αίσθημα– ότι η ομάδα διαχείρισης μεταδοτικών ασθενειών στη Στοκχόλμη λέει ότι δεν μπορεί να
λειτουργήσει σε καιρούς που επέρχεται ανάλογη καταστροφή, τότε πιστεύω ότι πρέπει να εκπονήσουμε
νέες συμφωνίες μεταξύ μας και ελπίζω ότι αυτό ακριβώς θα πράξει η Επιτροπή.

Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα να επεκταθεί σε συμπληρωματική και
εναλλακτική περίθαλψη και παροχή και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για ασθένειες όπως ο καρκίνος,
ο διαβήτης και η νόσος του Πάρκινσον.

Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον κ. Τρακατέλλη για τη
διάθεση συνεργασίας.

Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο καθώς στοχεύει
στην εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόληψης, βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας και καλύτερης ποιότητας
ζωής για όλους, κάτι που αποτελεί πρωταρχικό πολιτικό μας στόχο.
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Βασική προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία μέσα
από την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι η αναπηρία δεν συνεπάγεται
ασθένεια ή ανικανότητα αλλά μια διαφορετική κατάσταση υγείας, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
κατά την επεξεργασία και εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και προγραμμάτων. Μεγάλη
σημασία έχει η ανάπτυξη στρατηγικών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών με στόχο την προαγωγή της
υγείας των ατόμων με αναπηρία, καθώς επίσης και την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε μορφές
προσβάσιμες προς τους αναπήρους, οι οποίοι αποτελούν μία από τις κατηγορίες-στόχους του
προγράμματος. Οφείλουμε επίσης να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στα αντίστοιχα
ιατροφαρμακευτικά συστήματα.

Άλλη βασική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της προστιθέμενης αξίας των κοινοτικών δράσεων σε
σχέση με τις εθνικές δράσεις για την υγεία, ώστε να ενισχυθεί η διακρατική συνεργασία σε καινοτόμους
τομείς, όπως π.χ. η τηλεματική ιατρική. Για τα άτομα με αναπηρία, οι δράσεις αυτές μπορούν να
χαράξουν νέους δρόμους που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν αυξημένη ποιότητα ζωής, έγκαιρη
και κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ενώ, ταυτόχρονα, θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό
των δαπανών στον τομέα της υγείας.

Georgs Andrejevs (ALDE). – (LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω καταρχάς να
συγχαρώ τον συνάδελφό μου, τον κ. Τρακατέλλη, για την έξοχη έκθεσή του. Στο νέο κοινοτικό
πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για
την περίοδο 2007–2013 η Επιτροπή υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
μείωση του αριθμού των ασθενειών, δηλαδή –και θέλω να το τονίσω αυτό– στον τομέα των σοβαρών
ασθενειών. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι χωρίς καμία αμφιβολία μία από
τις κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πεθαίνουν λόγω ακριβώς αυτών των νοσημάτων. Οι αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο επί Ιρλανδικής
Προεδρίας ήταν –και παραμένουν– ένα καλό ξεκίνημα στις προσπάθειές μας να αποτρέψουμε τα
καρδιαγγειακά νοσήματα. Πιστεύω, λοιπόν, όπως και πολλοί από τους συναδέλφους μου εδώ, ότι σε
αυτό το νομοθετικό κείμενο πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συνεπώς, θέλω να καλέσω τους συναδέλφους
ευρωβουλευτές να στηρίξουν τις τροπολογίες αριθ. 142 και 143, που καθιστούν σαφές ποιες μπορούν
να θεωρηθούν οι βασικές ασθένειες στην Ευρώπη και τις οποίες πρέπει να εργαστούμε από κοινού για
να καταπολεμήσουμε θεσπίζοντας την πρόληψη, τον εξονυχιστικό έλεγχο και τη θεραπεία. Σας
ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Caroline Lucas (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ θερμά την έκθεση του κ. Τρακατέλλη.
Τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω για την εξαιρετική εργασία του επί του θέματος. Θα ήθελα επίσης να
εκφράσω και εγώ την αποδοκιμασία μου για τη μείωση της χρηματοδότησης για τον σχετικό τομέα. Η
ομάδα μου θα υποστηρίξει την τροπολογία 64. Μάλιστα, η ομάδα μου πρότεινε αρχικά ένα ακόμα
υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης, όπως ίσως θυμάστε.

Θα ήθελα να τονίσω, για μια ακόμη φορά, ένα από τα βασικά θέματα που έχει ήδη θιγεί και για το οποίο
η ομάδα μου έχει καταθέσει μια τροπολογία, και πιο συγκεκριμένα τη συμβολή της συμπληρωματικής
και εναλλακτικής ιατρικής. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ εφαρμόζουν ήδη
πρακτικές συμπληρωματικής ιατρικής, η δημοτικότητα της οποίας αυξάνεται ταχύτατα. Η ενίσχυση
της γνώσης των ανθρώπων σχετικά με τη συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στη δυνατότητά τους να προβαίνουν σε περισσότερο υπεύθυνες και καλύτερα ενημερωμένες
επιλογές σχετικά με την υγεία τους. Πιστεύω, επομένως, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να βγάλουμε
αυτόν τον τομέα της ιατρικής από το περιθώριο και να τον εντάξουμε στον κύριο κορμό, αλλά και να
αναγνωρίσουμε τα τόσο απτά οφέλη που μπορεί να επιφέρει.

Η ενισχυμένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους των χημικών ουσιών στη
διατροφική αλυσίδα και την αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά λόγω της κατάχρησης, καθώς και η
ανησυχία σχετικά με τις παρενέργειες ορισμένων συμβατικών φαρμακευτικών σκευασμάτων συμβάλλουν
σε μια μαζική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο ζούμε και του τρόπου με τον οποίο επιδιώκουμε
να επανακτήσουμε την υγεία μας. Οι συμπληρωματικές μορφές ιατρικής με μια ολιστική και
ανθρωποκεντρική προσέγγιση έχουν απήχηση σε ένα ολοένα διευρυνόμενο κοινό. Είναι σημαντικό να
το αναγνωρίσουμε αυτό ως φαινόμενο. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλη δυσαναλογία ανάμεσα
στη ζήτηση του κοινού για τα σκευάσματα αυτά και το αμελητέο ύψος της χρηματοδότησης για την
έρευνα στον τομέα αυτόν. Είναι ζωτικής σημασίας να καλύψουμε το χάσμα αυτό.
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Υποστηρίζω θερμά τις τροπολογίες εκείνες που αναφέρονται στη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής
μόλυνσης ως κινδύνου για την υγεία και ως βασικής πηγής ανησυχίας για τους ευρωπαίους πολίτες.
Αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως στο πλαίσιο μιας προληπτικής στρατηγικής για την
υγειονομική περίθαλψη.

Όπως έχει ήδη αναφέρει η κ. Breyer, η Ομάδα μας πιστεύει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
υγεία. Επικροτώ την πρόταση για αύξηση της χρηματοδότησης, η οποία θα επιτρέπει τη μεγαλύτερη
συμμετοχή της, καθώς επίσης επιδοκιμάζω τα κριτήρια που ορίζονται στην τροπολογία 53, η οποία
καθιστά σαφή την ανάγκη για ανεξαρτησία από βιομηχανικά, εμπορικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ωστόσο, η τροπολογία 141, που προτάθηκε από τους Φιλελεύθερους, θολώνει τα νερά και στερεί
ακριβώς την ασφάλεια δικαίου που ορίζει η τροπολογία 53. Για τον λόγο αυτόν, καλώ τους συναδέλφους
μου να την απορρίψουν.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (Η ομιλήτρια μίλησε στα ιρλανδικά)

Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι εκφράζονται σήμερα φόβοι σχετικά με μια πιθανή μετάλλαξη της γρίπης
των πτηνών σημαίνει ότι το κοινό έχει επίγνωση της ανάγκης για μια συλλογική στρατηγική σχετικά
με τις μεταδοτικές ασθένειες. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι μη μεταδοτικές ασθένειες
είναι μακράν οι μεγαλύτερες αιτίες επιβάρυνσης της ασθένειας και πρέπει να διαθέσουμε τους πόρους
μας εκεί όπου θα είναι πιο αποδοτικοί.

Ζητώ επίσης από το Σώμα να στηρίξει την τροπολογία που απαιτεί τη συμμετοχή των μειονεκτουσών
κοινοτήτων στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών για την υγεία. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε
ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην υγεία χωρίς την ενεργό συμμετοχή εκείνων, η εμπειρία
ζωής των οποίων τους καθιστά ειδικούς στον τομέα αυτόν.

Υποστηρίζω επίσης την ένταξη της συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής στις δράσεις που
στηρίζονται από το πρόγραμμα και υποστηρίζω θερμά τον διαχωρισμό του προγράμματος της υγείας
από το πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών.

Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την υγεία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την ενσωμάτωση
της υγείας σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Η ΕΕ βρίσκεται στη μοναδική θέση να συμπληρώσει το
έργο που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη, να μελετήσει τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών για την υγεία,
να προωθήσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, να βελτιώσει τον έγκαιρο εντοπισμό, την αξιολόγηση
και την κοινοποίηση των κινδύνων και να διατυπώσει συστάσεις βέλτιστης πρακτικής.

(Η ομιλήτρια μίλησε στα ιρλανδικά)

Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως γιατρός θέλω να επιστήσω ιδιαίτερα την
προσοχή στο γεγονός ότι η σύγχρονη επιστήμη διερευνά την ψυχολογική βάση της πλειονότητας των
ασθενειών που χαρακτηρίζονται ως ψυχοσωματικές, από την παχυσαρκία μέχρι τα κυκλοφοριακά
προβλήματα και την υψηλή πίεση του αίματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοάνοσων νοσημάτων
και των όγκων, και ότι η κοινωνία της γνώσης, ιδίως δε οι νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να ενημερωθούν για αυτό.

Οι κοινοτικές πολιτικές δύνανται επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ασθενειών
και στην προστασία της δημόσιας υγείας, όχι μόνο σε σχέση με αυτές τις ασθένειες που αποκαλούνται
ασθένειες του πολιτισμού, αλλά και αναφορικά με τις ψυχικές ασθένειες. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει
αλλαγή του τρόπου ζωής από το φιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο δεν σέβεται καμία ηθική αρχή, σε έναν
τρόπο ζωής που βασίζεται σε ηθικές και πνευματικές αξίες, αφού η διανοητική ισορροπία και η
διανοητική ολοκλήρωση συμβάλλουν στην αποτροπή της προσωπικής υστέρησης που οφείλεται σε
διανοητική ασθένεια και σε κάθε μορφής εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένου του εθισμού στη νικοτίνη,
στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και άλλων μορφών αυτοκαταστροφικού εθισμού.

Διοχετεύονται τεράστιοι χρηματοδοτικοί πόροι μόνο και μόνο για τη θεραπεία των συνεπειών αυτού
του είδους της εξάρτησης, αλλά απλώς τα χρήματα πάνε χαμένα λόγω της απουσίας νομικών
περιορισμών. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και με την προστασία των καταναλωτών, που ενίοτε δεν
είναι τίποτε άλλο παρά μεγαλοστομίες λόγω της πρωτοκαθεδρίας των μονοπωλίων της υγείας στην
αγορά που ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους και διοχετεύουν τεράστια ποσά στη διαφήμιση.
Πρέπει να αντιμετωπιστεί η πλημμυρίδα της χειραγωγούμενης ενημέρωσης αυτής της μορφής,
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διασφαλίζοντας τουλάχιστον ότι τα συνθήματα της ΕΕ για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων
θα υλοποιηθούν.

Irena Belohorská (NI). – (SK) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κ.
Τρακατέλλη για την εξαιρετική του έκθεση. Υποστηρίζω πλήρως την ιδέα του διαχωρισμού σε δύο
μέρη, ένα που να αφορά την προαγωγή της υγείας και το άλλο την προώθηση της προστασίας των
καταναλωτών για την περίοδο 2007–2013. Κατέθεσα και εγώ αρκετές τροπολογίες σε αυτή την έκθεση
και χαίρομαι που μερικές από αυτές εγκρίθηκαν, ιδίως η τροπολογία που αφορά τα νέα κράτη μέλη,
που τη θεωρώ ως την πλέον σημαντική.

Υπάρχουν μερικές αισθητές διαφορές ανάμεσα στα υγειονομικά συστήματα των κρατών μελών της
ΕΕ. Τα νέα κράτη μέλη φαίνεται να υστερούν ως προς αυτό το θέμα, καθώς αντιμετωπίζουν μείζονες
υγειονομικές προκλήσεις και διαθέτουν περιορισμένη χρηματοδότηση για τη βελτίωση της κατάστασης.
Οι ανεπαρκείς δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελούν μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη
αυτών των κρατών και στη μεγέθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά. Είναι ανάγκη να αυξηθεί
η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Για τα νέα κράτη μέλη, αυτή η ενημέρωση μπορεί
να αποτελέσει πηγή ελπίδας, παρέχοντας μια ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Είναι κρίμα που σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ο τομέας της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, διέπεται από
την εθνική νομοθεσία. Εκτιμώ την προσπάθεια να συμπεριληφθεί η προστασία της ασφάλειας των
ασθενών στην έκθεση. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ σε ό,τι αφορά την πρόσβαση
σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όταν βρίσκονται στο εξωτερικό συνιστούν εμπόδιο στην
ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι ανάγκη να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι αμφίσημοι
κανονισμοί που διέπουν την ασφαλιστική κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι
πολίτες θεωρούν τις τωρινές διατάξεις και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ασαφείς και
δυσνόητες. Ενδεχομένως να ωφελήσει τους πολίτες αν δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με πληροφορίες
για τους παρόχους υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα λοιπά κράτη μέλη. Αναμφίβολα
θα βελτιώσει την κατάσταση των ασθενών και πιθανόν θα εξαλείψει τις λίστες αναμονής για ορισμένες
υπηρεσίες.

Τα μέσα ενημέρωσης είναι επίσης σε θέση να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας
του πληθυσμού. Θα ήταν καλή ιδέα να αντικατασταθούν τα διάφορα «ριάλιτι σόου» με προγράμματα
που χρησιμοποιούν ελκυστικό τρόπο για να επισημαίνουν διατροφικά θέματα, η παραγνώριση των
οποίων μπορεί τελικά να συμβάλει στην έναρξη παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου.
Το να ενθαρρύνουμε τα μέσα ενημέρωσης να εστιάσουν σε θέματα υγείας είναι σημαντικό επίσης από
πλευράς κρατικής ασφάλειας στην παρούσα φάση λόγω της απειλής ενδεχόμενων επιθέσεων υπό τη
μορφή της βιοτρομοκρατίας. Σε περίπτωση επιδημίας, το κοινό θα είναι καλύτερα ενημερωμένο για
τις βασικές στρατηγικές ανάσχεσης της εξάπλωσης μιας επιδημίας. Είναι ανάγκη να εστιάσουμε
περισσότερο και να κατανείμουμε μεγαλύτερα ποσά από τον προϋπολογισμό στην υγειονομική
περίθαλψη, καθώς γνωρίζουμε ότι θα είναι αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας αν δεν υπάρχει υγιής πληθυσμός.

Thomas Ulmer (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Τρακατέλλη για την εξαιρετική συνεργασία και την εξαιρετική
έκθεσή του.

Οι τρεις κοινοί κεντρικοί στόχοι της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της υγείας και της προστασίας των
καταναλωτών διατυπώνονται με σαφήνεια: η προστασία των πολιτών από τους κινδύνους και τις απειλές
που διαφεύγουν του ελέγχου ενός μεμονωμένου ατόμου και τους οποίους τα κράτη μέλη δεν μπορούν
να καταπολεμήσουν ατομικά κατ’ αποτελεσματικό τρόπο. Η εστίαση είναι πολύ σαφής. Η ενίσχυση
της ικανότητας των πολιτών να λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά την υγεία τους – σε αυτό το πλαίσιο
είναι επίσης αξιέπαινη μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί στη μείωση των περιορισμών
της πολιτικής ενημέρωσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τρίτον, η ενσωμάτωση της πολιτικής της
υγείας στους άλλους τομείς της κοινοτικής πολιτικής.

Στον τομέα της υγείας η εν λόγω έκθεση εισαγάγει τρία νέα κεντρικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με
τις νέες προκλήσεις της εποχής μας: την αντίδραση σε απειλές – αναφέρω σε αυτό το σημείο ως
παράδειγμα τις επιδημίες οι οποίες είναι πολύ επίκαιρες αυτήν την εποχή με τη γρίπη των πτηνών.
Δεύτερον, την πρόληψη ασθενειών και τρόπων συμπεριφοράς – αναφέροντας εδώ μόνο το κάπνισμα,

13Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-03-2006



την παχυσαρκία, τις εξαρτήσεις και την έλλειψη σωματικής άσκησης ως παραδείγματα. Τρίτον, την
απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών υγείας, όπου σίγουρα υπάρχει περιθώριο
βελτίωσης σε πολλούς τομείς. Δεν βλέπω καμία υπονόμευση της επικουρικότητας εδώ, αλλά αντιθέτως
μεγαλύτερη συνεργασία, μεγιστοποίηση των συνεργιών και ενίσχυση της επικουρικότητας.

Πιστεύω ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και την προστασία της υγείας
είναι σημαντικός και ορθός, διότι πρόκειται για δύο πεδία πολιτικής με διαφορετικές νομικές βάσεις,
πράγμα που σημαίνει ότι συνεπάγονται επίσης διαφορετικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο της Κοινότητας. Προσωπικά, με εκπλήσσουν όλα όσα θέλουμε να κάνουμε με
1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά χρόνια. Ελπίζω ότι πολλά από αυτά θα επιτευχθούν. Ας έχουμε μόνο
υπόψη ότι η θεσμοθετημένη κοινωνική ασφάλιση έχει κύκλο εργασιών 180 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Υποστηρίζω την τροπολογία 64 για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού πλαισίου. Θεωρώ ότι είναι
ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει κάποιο σημαντικό έργο. Σε σύγκριση με τα ποσά που
δαπανά η Κοινότητα σε επτά χρόνια για τις επιδοτήσεις για την καλλιέργεια καπνού, αυτό το ποσό
εξακολουθεί να είναι πολύ μικρό. Ισούται μόνο με το ένα πέμπτο περίπου των επιδοτήσεων για τον
καπνό.

Ασφαλώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες των πολιτών και των θεσμικών οργάνων
της Ευρώπης σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Προσπαθήσαμε να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο δίκαια
και ισορροπημένα. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να φέρουμε ξανά την Ευρώπη λίγο
πιο κοντά στους πολίτες μέσω κοινού έργου δημοσίων σχέσεων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

Dorette Corbey (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω
καταρχάς να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ. Τρακατέλλη. Η εξειδίκευσή του στην υγεία
αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στη συζήτησή μας. Η υγεία αποτελεί σημαντικό πολιτικό θέμα, πρωτίστως
όμως, είναι ζήτημα εθνικής ανησυχίας. Είναι εύλογο να δίνει η Ευρώπη μεγαλύτερη προσοχή στην
υγεία, η Ευρώπη όμως πρέπει να αναλαμβάνει δράση μόνο στην περίπτωση που είναι σαφές ότι κομίζει
προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, κύριε Επίτροπε, προσμένω πολλά από την πολιτική σας.

Καταρχάς, ελπίζω να ενθαρρύνετε ενεργά τους συναδέλφους σας Επιτρόπους να εγκρίνουν υγιείς
πολιτικές. Δείτε τις γεωργικές επιδοτήσεις υπό το πρίσμα της υγείας. Πρέπει, άραγε, να εξακολουθήσουμε
να επιδοτούμε τα λίπη, τη ζάχαρη και τα καπνά; Θα προτιμούσα να επιλέξουμε την επιδότηση των
φρούτων και λαχανικών. Εναλλακτικά, κύριε Επίτροπε, σας καλώ να σταθείτε καταμεσής του καυγά
μεταξύ ΓΔ Βιομηχανίας και ΓΔ Περιβάλλοντος για την ποιότητα του αέρα και τα χημικά και να
υποστηρίξετε με θέρμη την υγεία. Αυτό δεν θα έχει χρηματικό κόστος και θα είναι μια από τις
μεγαλύτερες χάρες που μπορείτε να κάνετε στους ευρωπαίους πολίτες.

Δεύτερον, σας καλώ μετ’ επιτάσεως να συμμετάσχετε ενεργά στον αγώνα κατά της ανισότητας και
επαναλαμβάνω ό,τι είπε η κ. Belohorská σε σχέση με αυτό. Η πρόσβαση των πολιτών της Ευρώπης σε
κατάλληλη θεραπεία είναι λίαν ετεροβαρής. Οι καρκινοπαθείς έχουν αισθητά υψηλότερες πιθανότητες
επιβίωσης σε ορισμένες χώρες σε σύγκριση με άλλες. Διαφέρουν οι μέθοδοι θεραπείας, είναι άνιση η
πρόσβαση στην υγεία. Η γνώση που έχουν οι ασθενείς για τα νοσήματά τους διαφέρει από χώρα σε
χώρα. Δεν δίνεται η ίδια προσοχή στην πρόληψη σε όλες τις χώρες.

Καλώ τον Επίτροπο να συγκεντρώσει τη γνώση. Τα κράτη μέλη, τα νοσοκομεία, οι ενώσεις ασθενών
και οι θεράποντες μπορούν όλοι να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Ας συνδυάσουμε πρόληψη και θεραπεία.
Σας ζητώ, πρωτίστως, να μη συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την γενική υγειονομική κατάσταση,
αλλά να συλλέγουμε πολύ πρακτικές πληροφορίες για τις πλέον σοβαρές ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, των ρευματισμών, του διαβήτη, των πνευμονικών νοσημάτων
και βεβαίως των καρδιαγγειακών νοσημάτων και κατόπιν να αξιολογήσουμε ποιοι τομείς επιδέχονται
βελτίωση. Ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων και δικτύων γνώσης που μπορούν
να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή ενημέρωσης τόσο για τους θεράποντες ιατρούς όσο και για τους ασθενείς.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά.
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Σας καλώ, τέλος, μετ’ επιτάσεως όλους σας να υπογράψετε τη Δήλωση αριθ. 1, που αφορά τον διαβήτη
και που υποβλήθηκε από διάφορους ευρωβουλευτές. Έχουμε ήδη 260 υπογραφές και χρειαζόμαστε
άλλες 80, για αυτό σας παρακαλούμε να υπογράψετε.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η υγεία και η προστασία των
καταναλωτών είναι δύο τομείς –όπως αυτό επιβεβαιώνεται συνεχώς από κάθε Ευρωβαρόμετρο– για
τους οποίους οι πολίτες ζητούν περισσότερα από την Ευρώπη και για αυτόν τον λόγο πρέπει να
ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές μας, τον κ. Τρακατέλλη και, για σήμερα το απόγευμα, την κ. Thyssen,
οι οποίοι είχαν την πρόνοια να μας προτείνουν τον διαχωρισμό των δύο προγραμμάτων.

Έχοντας κάνει αυτήν την εισαγωγική παρατήρηση, θα ήθελα να συνταχθώ με όλους αυτούς που
συμφωνούν με τον κ. Τρακατέλλη, με εσάς, κύριε Επίτροπε, και με πολλούς άλλους, οι οποίοι εξέφρασαν
την υποστήριξή τους σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την υγεία, μολονότι, όπως γνωρίζουμε καλά, δεν
θα εξασφαλίσουμε το ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ που ζητήσαμε και δεν θα επιτύχουμε το ελάχιστο
συμβολικό όριο του ποσοστού του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Τελικά, θα αναγκαστούμε να
προχωρήσουμε σε περικοπές, σε οδυνηρές θυσίες. Πιστεύω, λοιπόν, πως είναι σημαντικό να
επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις πέντε με επτά νόσους οι οποίες αποτελούν τις κύριες αιτίες
θνησιμότητας στην Ευρώπη. Πρέπει, κατά συνέπεια, να λάβουμε υπόψη μας αυτό που μας λέει η ΠΟΥ
και να υποστηρίξουμε την τροπολογία 142, που υποβλήθηκε από την Ομάδα της Συμμαχίας
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, να μην φοβηθούμε να προσδιορίσουμε κάποιες νόσους
και να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων ή των διαφόρων
μορφών καρκίνου, για παράδειγμα, γιατί το να είναι κάποιος φιλόδοξος δεν σημαίνει ότι προσπαθεί να
κάνει πολλά πράγματα μαζί.

Οι πολίτες μας ζητούν από την Ευρώπη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Δεν πρέπει να τους
απογοητεύσουμε διαθέτοντας περιορισμένο αριθμό πόρων. Μας ζητούν επίσης να ανταποκρινόμαστε
στις ανάγκες τους και να τους καθησυχάζουμε, κυρίως σήμερα. Συνεπώς, δεν θα ήταν σωστό να
στερήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων της Στοκχόλμης
έναν ευπρεπή προϋπολογισμό. Εν τέλει, ας μην λησμονούμε ότι λειτούργησε το 2005, έπειτα από την
ταχεία εξάπλωση του SARS πριν από δύο χρόνια. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, λοιπόν, το ΕΚΠΕΝ να
εκπληρώσει τον σκοπό του, τώρα που η γρίπη των πτηνών έφτασε στην ήπειρό μας.

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση σε εσάς, κύριε Επίτροπε, όπως επίσης
και στο Συμβούλιο. Πώς προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε το σχέδιο δράσης για την υγεία και το
περιβάλλον και να το εντάξετε σε αυτό το νέο πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία; Γνωρίζουμε ότι η
Ευρώπη οφείλει να διαθέτει τα μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η οποία πλήττει
τους πιο ευπαθείς από εμάς, τις εγκύους και τα παιδιά. Προστατεύοντας τους νεότερους από εμάς,
παρέχουμε επίσης όλες τις ευκαιρίες που δικαιούται η Ευρώπη του αύριο.

Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω αμφότερους τους κκ.
Τρακατέλλη και Κυπριανού, οι οποίοι επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο. Ωστόσο, βιώνουμε την παράλογη
κατάσταση να δαπανούμε πενταπλάσια ποσά για επιδοτήσεις στα καπνά σε σύγκριση με την προαγωγή
της δημόσιας υγείας, δηλαδή πενταπλάσιο ποσό για να καταστρέφουμε την υγεία των ανθρώπων αντί
να τη βελτιώνουμε.

Αυτό που μου αρέσει είναι το γεγονός ότι αυτή η έκθεση εστιάζει στον τομέα της πρόληψης. Οι πόροι
είναι τόσο περιορισμένοι που αρκούν μόνο για τη συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
τη διάχυση της πληροφορίας. Ωστόσο, το πολύ χρήμα το βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι
που θα επωμιστεί το κύριο βάρος του έργου. Θεωρώ θετικές τις αλλαγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
επί της τροπολογίας αριθ. 53, τη σημασία της οποίας θέλω να επισημάνω. Αφού υπάρχουν ελάχιστα
χρήματα, δεν πρέπει να δοθούν σε οργανώσεις που ασκούν οργανωμένη πίεση, ανοιχτά ή με όποιον
άλλο τρόπο εκ μέρους της φαρμακοβιομηχανίας. Είναι θετικό ότι υπάρχει προσεχτική παρακολούθηση
ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί.

Μέχρι τώρα δεν αναφερθήκαμε στις τροπολογίες 92 και 144, που αφορούν την ισότητα των φύλων.
Πιστεύω ότι αυτή είναι σημαντική πτυχή, που πρέπει να την εξετάσουμε. Δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό
των διαθέσιμων χρημάτων διοχετεύεται στους άνδρες και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
ανδρών και ελάχιστο ποσοστό για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των γυναικών. Ωστόσο, είναι
στη σχέση μεταξύ δημόσιας υγείας και εμπορίου εκεί όπου η Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει τα μάλα
στον εν λόγω τομέα. Τα άρθρα της Συνθήκης για τη δημόσια υγεία όλως σπανίως εφαρμόζονται στην
εμπορική πολιτική. Πού είναι η διάσταση της υγείας στην πολιτική για το αλκοόλ; Το ίδιο ισχύει για
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τα χημικά και τα εντομοκτόνα. Σε αυτούς ακριβώς τους τομείς πρέπει να καταβληθούν πραγματικά
μεγάλες προσπάθειες.

Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να συμβάλλετε αρχικά κομίζοντας μια πιο περιεκτική θεώρηση αν δεν
εγκρίνετε τα οκτώ νέα εντομοκτόνα που εμφανίζονται στο προσκήνιο και που είναι βιοσυσσωρεύσιμα,
καρκινογόνα κατηγορίας 2 και προκαλούν ενδοκρινική διαταραχή – μια λεκτική απαρίθμηση των
τέλειων λόγων για την απαγόρευση των χημικών. Μπορείτε να αδράξετε την ευκαιρία να το πράξετε
τώρα.

Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον καθηγητή Τρακατέλλη για την
έκθεση. Είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ακόμη μια φορά ότι η υγεία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα.
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνει η ΕΕ τρόπους ζωής που προάγουν την υγεία και να απαιτήσει
επιτέλους ελάχιστα πρότυπα υγειονομικών υπηρεσιών στις διάφορες χώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε
μια χώρα σαν τη δική μου, την Ιρλανδία, η οποία, ενώ έχει την ισχυρότερη οικονομία στην Ευρώπη,
οι υπηρεσίες υγείας της είναι ανεπαρκείς και οι άνθρωποι εκτίθενται σε κινδύνους επειδή δεν τους
παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται.

Ο διαβήτης είναι ένα εύστοχο παράδειγμα ασθένειας που υποχρηματοδοτείται στην εύπορη εκλογική
μου περιφέρεια. Έχουμε μισή θέση νοσοκόμου για την εξυπηρέτηση 250 διαβητικών ατόμων, όταν θα
έπρεπε να είχαμε μία θέση ανά 50 άτομα, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Άλλες εμπειρίες στο
ιρλανδικό σύστημα υγείας έχουν εμπλουτίσει την ανάγνωση που έκανα στην έκθεση αυτή. Όσον αφορά
τα ανθρώπινα όργανα, ιστούς και αίμα, θα ζητήσω προφορική τροπολογία για την ένταξη της έννοιας
της ανιχνευσιμότητας. Τα σκάνδαλα σχετικά με την ηπατίτιδα C στην Ιρλανδία έχουν αναδείξει τους
ιατρικούς κινδύνους που θέτει η αδυναμία ανίχνευσης των πηγών μόλυνσης. Στο σκάνδαλο της
απόσπασης οργάνων που ξέσπασε στην Ιρλανδία, αφαιρούνταν σε τακτική βάση όργανα από νεκρά
παιδιά χωρίς ενημέρωση ή συναίνεση των οικογενειών τους, κάτι που δείχνει τη δεοντολογική
αναγκαιότητα της ανιχνευσιμότητας για τη διασφάλιση της νόμιμης απόκτησης προϊόντων ανθρώπινης
προέλευσης.

Εν κατακλείδι, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο στην προαγωγή της υγείας. Ωστόσο, δεν
πιστεύω ότι τα κοινοτικά κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των κερδοφόρων
βιομηχανιών υγείας, καθώς αυτές έχουν αρκετά κεφάλαια για την αυτοπροώθησή τους.

Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Επικροτώ με θέρμη τις προσπάθειες που κατέβαλε ο κ.
Τρακατέλλης, εισηγητής και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης,
επί της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τις απόψεις του. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες
της υγείας επικροτούν επίσης το νέο σχέδιο δράσης που εξετάζουμε σε αυτή τη συζήτηση. Το πλέον
σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση οι πολιτικοί και οι διαχειριστές της υγειονομικής περίθαλψης
θα εργαστούν από κοινού για να σημάνουν το μονοπάτι για την επίλυση προβλημάτων των κρατών
μελών που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Η έκθεση προετοιμάζει το έδαφος για μια σύγχρονη
στρατηγική, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό δραστηριοτήτων, δυστυχώς όμως, αφότου το Συμβούλιο
τροποποίησε ριζικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αυτός δεν συνοδεύεται από επαρκή χρηματοδότηση
από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η Ένωση έχει να κάνει πολλά ακόμη και ιδίως εκείνα τα καθήκοντα
που τα κράτη μέλη αδυνατούν να επιτελέσουν από μόνα τους. Δεν πρόκειται απλώς για την
καταπολέμηση σοβαρών μολυσματικών ασθενειών διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως το AIDS και η
γρίπη, αλλά και για την καταπολέμηση της διάδοσης του εθισμού στα ναρκωτικά και των ασθενειών
που συνδέονται με τον τρόπο ζωής. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών
δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε συνδυασμό με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς. Οι
περικοπές του προϋπολογισμού δεν είναι καλά νέα και είναι ενδεικτικές των ελλείψεων στις
προτεραιότητες της πολιτικής ελίτ της ΕΕ και ορισμένων μελών του ΕΚ.

Θέλω σε αυτό το σημείο να επισημάνω και ένα άλλο πρόβλημα. Η σύγχρονη ιατρική παρέχει στους
ανθρώπους πιο μακρά και πιο ποιοτική ζωή, αυτό όμως επιτυγχάνεται με ολοένα και υψηλότερο τίμημα
– περίπου 60 με 90% των δημόσιων χρημάτων. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό της κοινοτικής
χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο μικρότερη ευθύνη
αναλαμβάνει ο κάθε πολίτης ατομικά σε σχέση με την υγεία του. Είναι γεγονός, επίσης, ότι όσο
περισσότερο ρυθμίζει το κράτος, τόσο ο νόμος μειώνει την προσωπική ευθύνη ενός εκάστου ατόμου.
Αυτό αποδεικνύεται σε χώρες που βίωσαν κεντροποιημένα και πλήρως ρυθμιζόμενα συστήματα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπου οι αποφάσεις για την υγεία, την πρόληψη και τη θεραπεία των
ασθενών –και αντιστρόφως για το κόστος αυτής της θεραπείας– λαμβάνονταν χωρίς να εμπλέκεται ο
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ασθενής. Μολονότι πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, επέφεραν ένα λιγότερο
αποτελεσματικό σύστημα και πιο ακριβές υπηρεσίες· οι παλιές ιδέες και συνήθειες δύσκολα ξεχνιούνται
από τους ασθενείς, τους γιατρούς και τους πολιτικούς. Θέλω, λοιπόν να πω ότι σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να περικοπούν προγράμματα που στοχεύουν στην καλύτερη ενημέρωση των πελατών
υπηρεσιών υγείας και βοηθούν στη συμβατότητα του συστήματος. Αυτοί οι πόροι είναι πολλαπλάσια
ανταποδοτικοί.

Έχω κι άλλους ενδοιασμούς για την αποτελεσματικότητα ορισμένων ρυθμίσεων –που υποτίθεται ότι
είναι καίριας σημασίας για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος– που εγκρίναμε ανοήτως.
Φοβούμαι ότι ενίοτε ο στόχος είναι να ικανοποιούμε ορισμένες ομάδες πίεσης της βιομηχανίας και δεν
δαπανώνται αρκετά χρήματα για την υγεία των πολιτών. Συνεπώς, καλώ την Επιτροπή να αφιερώσει
μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού στην ανάλυση βάσει εμπειρικών δεδομένων. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, οι αποφάσεις μας για κανονισμούς θα λαμβάνονται με πιο υπεύθυνο τρόπο και θα μπορέσουμε
να έχουμε επίγνωση του πραγματικού αντίκτυπου για τη δημόσια υγεία, το οικονομικό κόστος και,
συνακόλουθα, του αντίκτυπου στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω και την
τροπολογία αριθ. 64.

Anne Ferreira (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς,
όπως έκαναν και άλλοι βουλευτές, να χαιρετίσω την απόφαση για τη μη συγχώνευση των πτυχών υγείας
και των πτυχών που αφορούν τους καταναλωτές του σχεδίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας
και της προστασίας των καταναλωτών.

Πέρα από τη διαφορετική φύση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους δύο τομείς,
η πολιτική για την υγεία δεν πρέπει να θεωρηθεί καταναλωτικό αγαθό.

Το γεγονός ότι στηρίζω τη δημιουργία ενός χώρου ηλεκτρονικής υγείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ως ένας πλάγιος τρόπος δοκιμής μιας πολιτικής πληροφόρησης.

Ευχαριστώ τον κ. Τρακατέλλη για την πρότασή του να αυξηθεί σημαντικά η χορήγηση του
προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος. Η αύξηση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτύχουμε
τους στόχους και τις δράσεις μας. Θα ήταν προτιμότερη μια μεγαλύτερη χρηματοδότηση ενόψει των
προκλήσεων, θα έχουμε ήδη όμως λόγους να είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι αν το Συμβούλιο δεχτεί
να αυξήσει τη χορήγηση κονδυλίων για την υγεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για
την περίοδο 2007-2013.

Θα ήθελα να δώσω έμφαση κυρίως σε δύο προτεραιότητες. Πρώτον, πρέπει να βελτιώσουμε τη
συνεργασία και τον συντονισμό στον τομέα της υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα
τις διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Αν συνέβαινε αυτό, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει σήμερα
την έκταση της επιδημίας τσικογκούνια. Αυτό πρέπει να παρακινήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη
μέλη και τα φαρμακευτικά εργαστήρια να εφαρμόσουν ένα σύστημα παρακολούθησης και έρευνας για
αυτά τα είδη νόσων, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται σπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι όμως
καταστροφικές σε τοπικό επίπεδο.

Η δεύτερη προτεραιότητά μου είναι η εξής: προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος καλύτερων
προδιαγραφών υγείας για όλους τους Ευρωπαίους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών ζωής στην υγεία. Για να αντιμετωπίσουμε πιο
αποτελεσματικά κάποιες παθήσεις, πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αιτίες που τις προκαλούν. Γνωρίζουμε
όλοι ότι τα ευάλωτα ή κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα είναι περισσότερο επιρρεπή από κάποια άλλα
σε ορισμένες νόσους. Οφείλουμε να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους.

Αν τα κράτη μέλη διασφάλιζαν την ταχύτερη πρόοδο σε αυτούς τους δύο τομείς, οι πολίτες μας θα
ένιωθαν ότι προστατεύονται λίγο περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κ. Τρακατέλλη για την έκθεσή
του, η οποία ήταν εξαιρετική, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Μια σημαντική πτυχή του προβλήματος
της ΕΕ σχετικά με την υγεία είναι η προστασία από τις ασθένειες μέσω της πρόληψης. Οι τρεις βασικές
κατάρες που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία και που μπορούν να προληφθούν –ο καπνός, η
υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η κακή διατροφή– ευθύνονται για τους πρόωρους
θανάτους εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών κάθε χρόνο. Ο καπνός ειδικά θεωρείται ότι εμπλέκεται
στις αιτίες θανάτου ενός στους τρεις καπνιστές. Το κάπνισμα σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους
από ό,τι ο εθισμός στα ναρκωτικά, τα τροχαία δυστυχήματα και η μόλυνση από τον ιό HIV συνολικά.
Έτσι, δεδομένου ότι ο καπνός είναι ένας τόσο θανατηφόρος παράγοντας, αναρωτιέμαι αν κάνουμε
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όντως αρκετά για να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να σταματήσουν αυτήν την αυτοκαταστροφική
συνήθεια. Νομίζω πως όχι.

Πρώτον, συνεχίζουμε να επιδοτούμε την καλλιέργεια καπνού στην ΕΕ. Σίγουρα αυτό δεν είναι συνετό,
όπως έχουν ήδη αναφέρει πολλοί συνάδελφοι. Δεύτερον, επιτρέπουμε στους ολοένα και ισχυρότερους
πολυεθνικούς καπνοπαραγωγούς να ασκούν πιέσεις και να επηρεάζουν ανενόχλητοι σημαντικά κέντρα
λήψης αποφάσεων· σίγουρα ασκούν ελεύθερα πιέσεις στους βουλευτές. Τρίτον, υστερούμε όσον αφορά
την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής ενημερωτικής στρατηγικής. Για παράδειγμα, τοποθετούμε
τρομακτικές προειδοποιήσεις στα πακέτα των τσιγάρων, τις οποίες κανείς δεν προσέχει πλέον, ενώ οι
εταιρείες παραγωγής καπνού πληρώνουν αστέρες του κινηματογράφου για να καπνίζουν μπροστά από
τις κάμερες.

Δεν έχουμε δομημένα αντικαπνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία μας. Χτίζουμε ακριβές
πτέρυγες νοσοκομείων για την περίθαλψη ασθενών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες εξαιτίας του
τσιγάρου και ωστόσο ανεχόμαστε το γεγονός ότι πολλοί γιατροί που εργάζονται στις πτέρυγες αυτές
δίνουν το χειρότερο παράδειγμα καπνίζοντας οι ίδιοι δημοσίως. Πολλά κράτη μέλη πληρώνουν για τις
δαπανηρές πτέρυγες για ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, αλλά δεν πληρώνουν για καπνιστές
που παρακολουθούν αντικαπνιστικά προγράμματα πριν ασθενήσουν. Τέλος, σε πολλά κράτη μέλη οι
παθητικοί καπνιστές εξακολουθούν να βρίσκονται στο έλεος των καπνιστών, είτε σε χώρους εργασίας
είτε σε χώρους διασκέδασης.

Τώρα που έχουμε έναν θερμό αντικαπνιστή Επίτροπο για την Υγεία ίσως έχει έλθει η ώρα να κηρύξουμε
έναν πραγματικά πλήρους κλίμακας πόλεμο κατά των καταστρεπτικών καπνοπαραγωγών κολοσσών
και να έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα νικήσουμε.

Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ με
όλα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής· δεν θα τα επαναλάβω όλα, αλλά μπράβο! Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Τρακατέλλη για την εξαιρετική έκθεση, καθώς επίσης και τον Επίτροπο που ήταν
τόσο ειλικρινής απέναντί μας σήμερα το πρωί, όταν ανέφερε ότι αυτό το κοινοτικό σχέδιο δράσης για
την υγεία χρειάζεται ήδη αναθεώρηση προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, έτσι ώστε να μπορούμε
να ορίσουμε προτεραιότητες σε τομείς, λόγω –και χρησιμοποιώ τα λόγια του– «του λογιστικού
μπερδέματος». Το μόνο που μπορώ να πω σχετικά με αυτό είναι ότι αποτελεί ντροπή!

Η Συνθήκη ΕΚ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών της Κοινότητας,
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου». Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα
σημαντικό πρώτο βήμα ώστε να γίνει πραγματικότητα το δικαίωμα των πολιτών μας στην προστασία
της υγείας, το οποίο διαφυλάσσεται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ενώ η υγεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί να προσθέσει
αξία και να συμπληρώσει τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω του απόλυτα αναγκαίου
συντονισμού και της αντιπαραβολής υποδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής, έτσι ώστε να μάθουμε ο ένας
από τον άλλο και να δημιουργήσουμε κέντρα αριστείας. Ενσωματώνοντας την υγεία σε όλες τις πολιτικές
της ΕΕ, διεξάγοντας εκτενείς εκτιμήσεις επιπτώσεων στην υγεία και αξιολογήσεις σε ολόκληρη τη
νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και προωθώντας υγιείς τρόπους ζωής, η ΕΕ μπορεί να παράσχει την απαραίτητη
βάση για συλλογικές μελέτες σε όλα τα κράτη μέλη της.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το 2000, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο αριθμός
υπέρβαρων ανθρώπων στον κόσμο ήταν ίσος με τον αριθμό των λιποβαρών –περισσότεροι από ένα
δισεκατομμύριο υπέρβαροι, εκ των οποίων 300 εκατομμύρια είναι παχύσαρκοι– με τις τεράστιες
επιπτώσεις που αυτό επιφέρει στη νοσηρότητα. Για το θέμα αυτό, επιβάλλεται να ενθαρρύνουμε μια
προληπτική προσέγγιση και επικροτώ ορισμένες πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα
αυτόν.

Οι ευρύτεροι συμπεριφορικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που καθορίζουν την υγεία
μπορούν να αντιμετωπισθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κοινοτικό επίπεδο μέσω μιας ολιστικής,
αντί μιας τμηματικής, προσέγγισης. Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική, όταν τεκμηριώνονται
επιστημονικά, πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για την καταπολέμηση διασυνοριακών
προβλημάτων υγείας, όπως είναι η απειλή επιδημιών λοιμωδών νόσων και οι επιπτώσεις που σχετίζονται
με τα είδη διατροφής. Η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό
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Σύνδρομο (ΣΟΑΣ) και η πρόσφατη γρίπη των πτηνών έχουν τονίσει, με μεγάλο τίμημα για μας, την
ανάγκη ανάληψης προορατικής, προληπτικής συντονισμένης δράσης στον τομέα της υγείας.

Η διάδοση των υπηρεσιών της ΕΕ στον τομέα της Υγείας –το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και άλλες– είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη
και απαραίτητη εξέλιξη στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών για την υγεία. Ωστόσο, οι φορείς αυτοί
δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μια σαφή πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο και χωρίς τη διάθεση
των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξή τους. Εάν δεν διασφαλιστούν τα κονδύλια
στον προϋπολογισμό και εάν δεν υιοθετηθεί μια προληπτική προσέγγιση, οι συνέπειες, οικονομικές
και άλλες, ίσως είναι πολύ μεγαλύτερες. Το να διατίθενται λιγότερα χρήματα από μια ΕΕ των 25 σε
σχέση με μια ΕΕ των 15 είναι απαράδεκτο και, ειλικρινά, ανεύθυνο.

Θα μπορούσε ο Επίτροπος να μας πει πού βρίσκεται η οδηγία μας σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και
πότε θα έχουμε ένα σχέδιο πρότασης;

Karin Jöns (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, και εγώ επίσης θα ήθελα
να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Τρακατέλλη για την εξαιρετική έκθεσή του. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο
να είναι κανείς όσο το δυνατόν πιο δίκαιος απέναντι σε όλα τα θεμιτά συμφέροντα εδώ, παραμένοντας
ταυτόχρονα πειστικός. Λυπάμαι για παράδειγμα που ο καρκίνος δεν αναφέρεται πλέον ρητά ως
προτεραιότητα στο νέο πρόγραμμα δράσης για την υγεία.

Ωστόσο, κύριε Τρακατέλλη, έχετε κάτι παραπάνω από δίκιο επισημαίνοντας στην έκθεσή σας ότι πρέπει
φυσικά να υπάρξουν επίσης επαρκείς πόροι για όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Επί του παρόντος,
ωστόσο, απέχουμε πολύ από αυτό, για να μην αναφέρω το γεγονός ότι σήμερα θα απορρίψουμε την
πρόταση της Επιτροπής για ένα κοινό πρόγραμμα δράσης για την υγεία και την προστασία των
καταναλωτών ως εντελώς απαράδεκτη.

Και στην πολιτική υγείας, επίσης, οι πολίτες θέλουν περισσότερη προστασία από την Ευρώπη, όχι
λιγότερη. Η πολιτική υγείας κατέχει την τέταρτη θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής
πολιτικής που αναφέρατε. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα
δράσης για την υγεία.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Επιτροπή μπόρεσε να προτείνει έναν τόσο χαμηλό προϋπολογισμό ούτε
πώς το Συμβούλιο μπόρεσε να τον περικόψει ακόμη περισσότερο. Επομένως εδώ σήμερα προσπαθούμε
να διορθώσουμε δύο σημαντικά λάθη. Θέλουμε δύο ξεχωριστά προγράμματα, και θέλουμε περισσότερα
χρήματα. Απευθύνομαι κυρίως στο Συμβούλιο. Αν η περαιτέρω μείωση που επιθυμείτε γίνει
πραγματικότητα, αυτό θα σήμαινε ότι θα είχαμε μόνο το ένα τρίτο της προηγούμενης χρηματοδότησης
για 27 κράτη μελλοντικά. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι θα ήμασταν εντελώς ανήμποροι να παρέχουμε
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη ορισμένων ασθενειών ή την επειγόντως αναγκαία προστασία
από τους κινδύνους ασθενειών που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

Frederika Brepoels (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω και εγώ, βεβαίως, να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον κ. Τρακατέλλη όχι μόνο
για την εξαιρετική του έκθεση, αλλά πρωτίστως για τον τρόπο που κατάφερνε να έχει πάντα χρόνο για
όλους τους συναδέλφους που επιθυμούσαν έντονα να συμπεριληφθούν τελικά οι ανησυχίες τους στην
έκθεση. Πρόκειται για λίαν σημαντική έκθεση, διότι διατυπώνει τα κοινοτικά προγράμματα δράσης σε
σχέση με τη δημόσια υγεία στα επόμενα έξι χρόνια, τα οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν από κάθε
κράτος μέλος ατομικά. Νομίζω πως είναι ασφαλές να πούμε ότι ο εισηγητής κατάφερε να συνδυάσει
επιτυχώς όλες τις σχετικές και ειδικές πτυχές σε έναν τόσο ευρύ και συνάμα ευαίσθητο τομέα όπως
είναι η δημόσια υγεία.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως που για πρώτη φορά είναι δυνατό να συμπεριληφθεί η συμπληρωματική και
εναλλακτική ιατρική στις δράσεις, με αποτέλεσμα να μπορεί ο καθένας μας να προβαίνει σε πιο
ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές σε σχέση με τη δική του υγεία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι
εναλλακτικές μέθοδοι ιατρικής όλο και συχνότερα γίνονται δεκτές με γιουχαΐσματα, αλλά οι πολλοί
που αντλούν όφελος από αυτές ισχυρίζονται βέβαια διαφορετικά. Ωστόσο, η Επιτροπή ανέφερε έναν
αριθμό, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 30% του πληθυσμού και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
γιατροί και θεραπευτές ζητούν αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους.

Η καλύτερη γνώση της συμπληρωματικής ιατρικής θα αποτελέσει λίαν σημαντικό βήμα εμπρός για τη
δημόσια υγεία και, έτσι, ασπάζομαι ολόψυχα την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης οργάνων
σε κοινοτική κλίμακα. Τόσο η δημιουργία κοινών πλατφόρμων για δότες και λήπτες όσο και η ανάπτυξη
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δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των οργάνων μπορεί να συμβάλει
σε αυτό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θέλω
πρωτίστως να υπογραμμίσω ότι η υγεία επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ολοένα και
συχνότερα οι άνθρωποι λησμονούν για παράδειγμα τις επιπτώσεις από την έκθεση σε ορισμένες τοξικές
ουσίες. Η παροχή σαφούς πληροφόρησης, με την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, μπορεί να
σημάνει πολύ σημαντική πρόοδο στην πρόληψη πολλής οδύνης και να αποτρέψει παρανοήσεις.

Το πρόγραμμα δράσης παρέχει ειδικά μέτρα στον τομέα της πρόληψης, της ανίχνευσης και της περαιτέρω
εγρήγορσης καθώς και όσον αφορά την ενημέρωση για σοβαρές ασθένειες. Ως μέλος της πρωτοβουλίας
«Ευρωβουλευτές κατά του καρκίνου», που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην καρδιά του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω αυτά τα συγκεκριμένα βήματα. Υπάρχει, ωστόσο, ένα
πράγμα που, όπως και άλλοι βουλευτές, δυσκολεύομαι να αποδεχθώ.

Για όσο διάστημα δεν επιτευχθεί συμφωνία σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές της επόμενης
περιόδου, η συζήτηση αυτού του προγράμματος δράσης θα παραμείνει απλώς ακαδημαϊκή. Ακόμα και
έτσι, η ανάγκη είναι μεγάλη, οι φιλοδοξίες ακόμη περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
χρειαστεί, συνεπώς, στους προσεχείς μήνες να διασφαλίσει ότι πραγματικά θα διατεθούν οι αναγκαίοι
πόροι.

(Χειροκροτήματα)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, έστω και αν οι υπηρεσίες
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να χρησιμοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που έχει να παρέμβει
συμπληρωματικά σε δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο προς το συμφέρον ολόκληρης της
Κοινότητας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι απαράδεκτο ότι στο μέλλον ο προϋπολογισμός της ΕΕ
θα περικόψει δαπάνες σε τομείς που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της,
συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας
των πολιτών της, ιδίως αφού η πρόσφατη διεύρυνση αύξησε την ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών
σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι αξιοσημείωτες διαφορές στον μέσο όρο του
προσδόκιμου ζωής, της υγείας και της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συνδέονται
στενά με το επίπεδο ανάπτυξης ενός εκάστου κράτους μέλους.

Τα νέα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με γενικό στόχο τη βελτίωση της υγείας των
πολιτών και τη διασφάλιση της πρόληψης με την ευρεία έννοια της λέξης πρέπει να εξομαλύνουν
πλήρως αυτές τις ανισορροπίες. Οι υψηλές προδιαγραφές της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει
να είναι στόχος όλων των πολιτικών της ΕΕ. Τώρα πρέπει να καταβληθούν ιδίως προσπάθειες για τη
μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και στην ποιότητα της περίθαλψης στα κράτη μέλη μέσω της
θέσπισης συγκρίσιμων προδιαγραφών και της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας των εθνικών
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το νέο πρόγραμμα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
εξυπηρετικό στην περίπτωση διασυνοριακών δημόσιων απειλών στην υγεία, αφού θα καθιστά δυνατή
την εφαρμογή κοινών στρατηγικών και δράσεων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και
για την εξάλειψη τυχόν κινδύνων, καθώς και την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών
που άπτονται της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η ανταλλαγή καλύτερων πληροφοριών σχετικά με
τις διαθέσιμες ιατρικές υπηρεσίες και η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των εξόδων στην επικράτεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσουν επίσης στην προώθηση της κινητικότητας των ασθενών και
των ειδικών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως ορθώς επεσήμανε ο συντάκτης αυτής της πολύ
σημαντικής έκθεσης, ο κ. Τρακατέλλης.

Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, εξέφρασα αρκετές απόψεις για το πρόγραμμα
υγείας της Επιτροπής και προκάλεσα μια κάποια αναστάτωση. Ωστόσο, όντως πιστεύω ότι είναι
πραγματικά αξιέπαινο και, συνεπώς, θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο τον κ. Κυπριανού αλλά και τον κ.
Τρακατέλλη.

Θεωρώ αυτονόητο ότι η υγεία είναι πρωτίστως θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας των κρατών μελών
και χαίρομαι ιδιαίτερα που η πλειονότητα του Σώματος συμμερίζεται την άποψή μου. Εκείνο που
κάνουμε σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρέχει σαφή προστιθέμενη αξία στους ασθενείς. Υπάρχουν τρεις
πτυχές αυτού του θέματος στις οποίες ενεπλάκην και για τις οποίες αγωνίστηκα και στις οποίες θέλω
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σήμερα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση. Καταρχάς, υπάρχει το σημείο εκκίνησης αυτής της έκθεσης που
είναι και πρέπει πάντοτε να είναι ότι η προσωπική δέσμευση του ατόμου για την υγεία του είναι το
πλέον σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και το έργο στον τομέα της δημόσιας
υγείας, εμείς οι πολιτικοί πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους, ακόμη και όταν είναι
άρρωστοι, ως ενήλικες με δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ελέγχου
της δικής τους ζωής και της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ
ότι η ενεργός συμμετοχή στη δική μας υγεία είναι πάντοτε το καλύτερο φάρμακο. Εδώ ακριβώς έγκειται
το ατυχές γεγονός ότι οι σοσιαλδημοκράτες θέλουν να απαλείψουν τις φράσεις που στοχεύουν στην
προώθηση αυτής ακριβώς της ενεργούς συμμετοχής στην υγεία μας.

Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει επίσης να διευκολύνουμε την κυκλοφορία εντός και
μεταξύ των χωρών ούτως ώστε όλοι να δύνανται να αναζητούν τη θεραπεία και την περίθαλψη που
πιστεύουν ότι είναι η καλύτερη. Επί του παρόντος, εκείνοι που χαίρουν της μικρότερης ελεύθερης
κυκλοφορίας στην ΕΕ είναι αυτοί που τη χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή οι ασθενείς. Για αυτούς,
τα σύνορα της Ευρώπης μετατρέπονται σε μικρά Τείχη του Βερολίνου εμποδίζοντάς τους να
εξασφαλίσουν θεραπεία. Για αυτούς, η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
Δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι οι πλέον σημαντικές πτυχές της καλής κοινωνίας μπορούν να ρυθμιστούν
και να οργανωθούν μέσω της προσφυγής στη σχεδιαζόμενη οικονομία, που σαφέστατα αποδείχτηκε
το πλέον καταστροφικό μοντέλο για τη δημιουργικότητα και τα υγιή δημοσιονομικά. Πρέπει να έχουμε
μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και κυκλοφορίας.

Πρέπει, επίσης, να καταβάλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι εμείς ως φορείς λήψης
αποφάσεων, μαζί με εκείνους που εφαρμόζουν τις αποφάσεις και, ιδίως, εκείνους που χρησιμοποιούν
τις υπηρεσίες υγείας για να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση από αυτές τις υπηρεσίες.
Πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και όχι μόνο το κόστος, όπως συμβαίνει επί του
παρόντος. Αυτές οι εξελίξεις απαιτούνται όχι μόνο προκειμένου να μπορεί ο καθένας μας να μάθει από
τον άλλο, αλλά και προκειμένου οι χρήστες να μπορέσουν να επωφεληθούν της ελεύθερης κυκλοφορίας
και της επιλογής που τους δίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτές οι εξελίξεις θα είναι προς όφελος
των ευρωπαίων ασθενών.

Μέχρι και την εποχή περίπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι άνθρωποι που έρχονταν σε επαφή
με τις υπηρεσίες υγείας ήταν θύματα. Κατά κανόνα ήταν υγιέστεροι προτού κληθεί ένας γιατρός παρά
μετά. Με την ανάπτυξη μεθόδων θεραπείας και την έλευση των φαρμάκων, γίναμε ασθενείς στα δικά
μας συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Έχω, ωστόσο, την πεποίθηση ότι στο όχι και τόσο μακρινό
μέλλον θα είμαστε καταναλωτές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αυτό αποτελεί μετατόπιση στη
θεώρησή μας και πρέπει να συμβάλουμε στο να συμβεί: τα θύματα του χθες, σήμερα ασθενείς και αύριο
καταναλωτές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό θα είναι μια συναρπαστική εξέλιξη που πιστεύω
ότι δεν θα μας κάνει μόνο υγιέστερους αλλά και πιο ελεύθερους.

David Casa (PPE-DE). – (MT) Και εγώ θέλω, όπως και οι συνάδελφοί μου, να ευχαριστήσω τον κ.
Τρακατέλλη για το εξαίρετο έργο που εξετάζουμε σήμερα. Είναι προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης να
δημιουργεί ένα σύστημα υγείας, αφού ο τομέας της υγείας αφορά όλους χωρίς εξαιρέσεις. Είναι ένας
τομέας χωρίς σύνορα και βρίσκεται στον πυρήνα κάθε χώρας. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων τα θεσπίζει όλα αυτά και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει στον τομέα
της υγείας την αναγκαία προσοχή και προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να
παρέμβει καθορίζοντας στόχους για τη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, βοηθώντας στην
αποτροπή των μεταδοτικών ασθενειών και επιχειρώντας να εξαλείψει κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να
υπονομεύσει την υγεία της Κοινότητας. Συνεπώς, είναι λίαν σημαντικό να κοιτάξουμε το κοινοτικό
πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας με έναν αντικειμενικό και διακριτό τρόπο, που να εστιάζει
αποκλειστικά σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε να έχουμε ένα μόνο
πρόγραμμα να εξυπηρετεί δύο διαφορετικούς τομείς, ωστόσο αυτά μπορεί να συσχετίζονται. Ειδάλλως,
φοβούμαι πως κινδυνεύει να χαθεί το ουσιώδες και μπορεί να προκληθεί περισσότερο κακό παρά καλό.
Αυτό που λέω ισχύει επίσης για το πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών, που από μόνο του
αποτελεί περίπλοκο θέμα, στο οποίο χρειάζεται να δοθεί ξεχωριστή προσοχή. Θέλουμε να υπάρξει ένα
πρόγραμμα που αφενός να φέρει πλησιέστερα μεταξύ τους τα συστήματα υγείας των διαφόρων χωρών
και αφετέρου να βοηθήσει κάθε χώρα στην επίτευξη των δικών της ατομικών στόχων. Δεν μπορώ
επίσης να μην αναφέρω την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί σε περιπτώσεις ανθρώπων που
πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι περιθωριοποιημένοι
και, πέραν και πάνω από αυτό, ότι χαίρουν και αυτοί ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου. Όσοι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται βοήθειας που κάνει τη ζωή
τους ευκολότερη, καθώς και να επωφελούνται ερευνητικών προγραμμάτων για να βελτιώσουν τις
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συνθήκες στις οποίες ζουν. Πρέπει επίσης να έχουμε στο νου μας τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν αυτοί που φροντίζουν ανθρώπους με δυσκολίες και πρέπει να έχουμε προγράμματα
μέσω των οποίων αυτοί που παρέχουν φροντίδα να λαμβάνουν την αναγκαία εκπαίδευση για τη
διεκπεραίωση των καθηκόντων τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε ένα πρόγραμμα που θα
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, δίνοντας στους ασθενείς τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την
καλύτερη θεραπεία και φάρμακα. Έχουμε ένα πρόγραμμα που θα εκπαιδεύσει Ευρωπαίους και θα τους
βοηθήσει να προβούν σε καλύτερες επιλογές προς το συμφέρον της υγείας τους. Αυτό το πρόγραμμα
θα συμβάλει στη μείωση των ανισορροπιών στην υγειονομική περίθαλψη, που υφίστανται από κράτος
μέλος σε κράτος μέλος της ΕΕ, ούτως ώστε κάθε χώρα να χαίρει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών.
Όντως, αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση που πρέπει να μας οδηγήσει στο να επιτύχουμε αποτελεσματική
πρόληψη, αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τρακατέλλη
για το έξοχο και εμπεριστατωμένο του έργο.

Η υγεία αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιό μας και, συνεπώς, είναι καλό που και η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιλαμβάνεται αυτού του θέματος. Συμφωνά με τα λόγια του κ. Fjellner και ως ευρωβουλευτής
ενός νέου κράτους μέλους χαίρομαι που διαχωρίστηκαν οι τομείς της προστασίας της υγείας και της
προστασίας του καταναλωτή, αφού στη χώρα μας, αυτοί οι δύο τομείς αντιμετωπίζουν τελείως
διαφορετικά προβλήματα.

Δεν αρκεί η μακροζωία· είναι εξίσου σημαντικό να μένουμε υγιείς όσο το δυνατόν περισσότερο. Κατά
συνέπεια, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι το πρόγραμμα εστιάζει στην επέκταση του υγιούς προσδόκιμου
ζωής των πολιτών, διότι η καλή υγεία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα είναι καίριας σημασίας
για την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.

Υπό το πρίσμα των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην παρούσα φάση, αυτό έχει
επίσης μεγάλη σημασία για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης. Πρόκειται για
μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή στην Ουγγαρία, όπου το υγιές προσδόκιμο ζωής υπολείπεται κατά
δέκα χρόνια σε σύγκριση με τα παλαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, το
νέο πρόγραμμα πρέπει να συμπεριλάβει ειδικές προσπάθειες για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των
επιπέδων υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλέον σημαντικό καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε την πρόληψη, που επίσης αποτελεί
προτεραιότητα αυτού του προγράμματος. Αυτός ήταν ο λόγος που στην πρόταση τροπολογίας μου
πρότεινα το πρόγραμμα να εστιάσει στην υγεία των παιδιών και των νέων ατόμων, διότι ένας υγιής
τρόπος ζωής που ακολουθείται από νωρίς στη ζωή είναι αποφασιστικής σημασίας για την πρόληψη
προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν αργότερα.

Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι κάθε λεπτό του ευρώ που δαπανούμε για τη
βελτίωση της υγείας των πολιτών μας θα έχει πολλαπλάσια απόδοση. Δύσκολα θα μπορούσαμε να
βρούμε πιο προσοδοφόρα επένδυση για τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων από την υγεία.
Συνεπώς, ελπίζω ότι θα είναι διαθέσιμοι οι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι, που απαιτούνται για την
επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος που μας υποβλήθηκε.

Για μια ακόμη φορά, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας τον κ. Τρακατέλλη για το διεξοδικό
του έργο και πραγματικά ελπίζω ότι όλα όσα περιέχονται σε αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθούν.

Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω και τις δικές μου ευχαριστίες
σε αυτές που εκφράστηκαν ήδη στον κ. Τρακατέλλη, εργάστηκε πραγματικά πολύ σκληρά. Ωστόσο,
θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Επίτροπο, διότι και η Επιτροπή εργάζεται επίσης
πολύ σκληρά ιδιαίτερα στον πολύ σχετικό τομέα της γρίπης των πτηνών.

Η υγεία είναι σίγουρα ο τομέας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας και φυσικά και για τους
πολίτες μας. Διαπιστώνουμε βέβαια ότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σταθερά κατά δυόμισι έτη
ανά δεκαετία από το 1840. Αυτό φυσικά συνεπάγεται επίσης νέες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας
και κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ζούμε περισσότερο, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε
–ιδιαίτερα από πολιτική και ιατρική άποψη– ότι αυξάνεται και το προσδόκιμο μιας υγιεινής ζωής, και
ότι οι άνθρωποι όχι μόνο θα μεγαλώνουν περισσότερο αλλά θα είναι επίσης πιο υγιείς.
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Είμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Ορισμένες από αυτές έχουν αναφερθεί ήδη, όπως η γρίπη
των πτηνών, η οποία θα μπορούσε να μεταλλαχθεί σε πανδημία και να δημιουργήσει πρωτοφανή
προβλήματα στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι προκειμένου
να μπορέσουμε να ενεργήσουμε σωστά και εγκαίρως. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι προβλήματα
σχετικά με το Aids, τον καρκίνο, τον διαβήτη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις πρέπει να παραμείνουν
στην ημερήσια διάταξη, διότι εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλους κινδύνους για τους πολίτες μας.

Πρέπει επίσης να καταστήσουμε σαφές ότι καταρχήν αρμόδια για την υγεία είναι φυσικά τα κράτη
μέλη. Εμείς από την ευρωπαϊκή πλευρά πρέπει, ωστόσο, να αναλογιστούμε πού μπορούμε να
συνεισφέρουμε αυτήν την πολυσυζητημένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πού μπορούμε να κάνουμε
κάτι από την Ευρώπη που θα βοηθήσει τους πολίτες μας να ζήσουν μακρόβιες, υγιείς ζωές. Ένας τομέας
είναι σίγουρα ο διασυνοριακός παράγοντας. Οι ασθένειες δεν έχουν σύνορα.

Ένας άλλος παράγοντας είναι σίγουρα οι γνώσεις. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ακόμη ένα στοιχείο. Οι
ιατρικές γνώσεις ιδιαίτερα έχουν αυξηθεί τρομερά και αυτό φυσικά συνεπάγεται κόστος. Αν παίρναμε
το επίπεδο γνώσεων της εποχής του Βίσμαρκ και το μεταφέραμε στη σημερινή εποχή, τότε θα
χρησιμοποιούσαμε μόνο το 1% του προϋπολογισμού μας για την υγεία. Το υπόλοιπο 99 % βασίζεται
σε γνώσεις που αποκτήθηκαν αργότερα. Αυτό, ασφαλώς, σημαίνει επίσης ότι η υγεία κοστίζει χρήματα.
Επομένως υποστηρίζω απόλυτα το αίτημα του εισηγητή για 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε μεγαλεπήβολα προγράμματα υγείας και στη συνέχεια να μην
διαθέτουμε τα απαραίτητα χρήματα.

Ένα άλλο σημείο είναι ο συνολικός τομέας της πρόληψης. Όπως ήδη προανέφερα, οι άνθρωποι
μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο υγιής τρόπος ζωής και η πρόληψη
θα αυξηθούν. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να γίνουν πολλά στον τομέα της έρευνας προκειμένου
να θέσουμε τους προϋπολογισμούς μας για την υγεία σε μία σταθερή βάση μακροπρόθεσμα.

Συνολικά, είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας στις μελλοντικές
προκλήσεις.

Μάρκος Κυπριανού, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
βουλευτές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα προβώ σε ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις.

Πρώτα απ’ όλα, σχετικά με το θέμα των υπηρεσιών, συμφωνώ απολύτως ότι τόσο το ΕΚΠΕΝ όσο και
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γρίπης (EISS) αποτελούν πολύ σημαντικές πολιτικές,
αλλά δεν θα έπρεπε να λειτουργούν εις βάρος των άλλων πολιτικών υγείας. Αν δεν διασφαλίσουμε
αυξημένη χρηματοδότηση, θα έλθουμε αντιμέτωποι με την αδυναμία επιλογής μεταξύ είτε της πλήρους
χρηματοδότησης των δύο υπηρεσιών σταματώντας οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είτε της κατανομής
των χρημάτων, που ούτε γι’ αυτό μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα ωφελήσει. Πρόκειται για ένα
σημαντικό θέμα.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την υποστήριξή τους.
Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε στην Ένωση στον τομέα της υγείας, ο οποίος
περιλαμβάνει κυρίως μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, απαιτούνται περισσότερα χρήματα. Όταν νομοθετείς,
είναι πολύ πιο εύκολο να αποστέλλεις τις εγκριθείσες προτάσεις και να περιμένεις από τα κράτη μέλη
να τις υλοποιήσουν. Αλλά όταν θέλεις να αναλάβεις άλλες πρωτοβουλίες συντονισμού, διατύπωσης
συστάσεων ή ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τότε χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα. Συμφωνώ ότι
δεν θα επεκταθούμε στο θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Θα επικεντρωθούμε και θα
στοχεύσουμε σε τομείς όπου μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από την ανάληψη
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες υγείας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν τίθεται θέμα σχετικά με
αυτό. Αλλά σε μια Ένωση αλληλεγγύης, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δεχτούμε τις ανισότητες στην
υγεία που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορούμε να έχουμε μια απόκλιση άνω
των δέκα ετών μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής .

Η κινητικότητα των ασθενών αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε. Θα διατυπώσουμε προτάσεις σχετικά με αυτό. Αλλά ο στόχος πρέπει να είναι η
προσφορά υψηλού επιπέδου θεραπείας στους ασθενείς, στον τόπο κατοικίας τους, εκεί όπου βρίσκονται
οι οικογένειές τους, εκεί όπου μιλούν την ίδια γλώσσα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω προγραμμάτων
κέντρων αναφοράς, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συντονισμού των κρατών μελών, συντονισμού
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των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συνεργασίας και επίτευξης του ανώτατου επιπέδου
υπηρεσιών. Επαναλαμβάνω: κάτι τέτοιο δεν εμπλέκεται με ζητήματα αρμοδιότητας και επικουρικότητας.

Δεν ασχολούμαστε μόνο με την ευρέως διαδεδομένη ιατρική πρακτική· αντιθέτως, θα ήθελα να σας
θυμίσω ότι υπάρχει πρόβλεψη στο πρόγραμμα για σπάνιες ασθένειες, οι οποίες επίσης ακολουθούνται
από ορφανά φάρμακα. Προωθούμε επίσης και τον τομέα αυτόν.

Όσον αφορά τον καπνό, είμαι απόλυτα σύμφωνος και θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν είχαμε κάποτε την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια ειδική συζήτηση σχετικά με το θέμα του καπνού. Το ζήτημα των
επιδοτήσεων είναι σωστό και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι τελικά θα εξαλειφθούν σταδιακά οι
επιδοτήσεις και αυτή είναι μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί, αλλά το ταμείο καπνού που
χρηματοδοτήσαμε στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών εκστρατειών εισπράττει χρήματα από αυτές τις
επιδοτήσεις. Όταν τελειώσουν οι επιδοτήσεις, δεν θα έχουμε πια χρήματα για τις πανευρωπαϊκές
εκστρατείες σχετικά με τον καπνό, και αυτό θα είναι άλλη μια αδιέξοδη κατάσταση και ελπίζω να
βρούμε μια λύση στο εγγύς μέλλον.

Όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους,
ή κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι, θα καταρτίσουμε την πρόταση κοινοτικής στρατηγικής για μια
ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με τα οινοπνευματώδη ποτά. Έχω σημειώσει τις παρατηρήσεις που
έγιναν σχετικά με τα παρασιτοκτόνα.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, θα ήθελα να απευθυνθώ στην κ. Doyle: θίγω ένα λογιστικό σφάλμα –ή,
τουλάχιστον, ελπίζω ότι πρόκειται για λογιστικό σφάλμα– επειδή δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω
ότι αποφασίστηκε σκόπιμα η μείωση της χρηματοδότησης για την υγεία και την προστασία των
καταναλωτών. Ελπίζω ότι στον γενικό διακανονισμό κάποιος πρόσεξε τις επιπτώσεις που θα είχε η
διακύβευση αυτών των δύο συγκεκριμένων τομέων, που σημαίνει ότι μπορεί να διορθωθεί. Εάν έγινε
εκ προθέσεως, τότε λυπάμαι πολύ και δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα.

Σχετικά με τη συμπληρωματική ιατρική, έχω σημειώσει τα σχόλια που διατυπώθηκαν. Θεωρούμε ότι
πρόκειται για άλλον έναν τομέα επικουρικότητας. Η πρόταση της Επιτροπής δεν αφορά συγκεκριμένες
μορφές ιατρικής αυτές καθαυτές.

Σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία –απευθύνομαι στην κ. Ries– ήδη έχουμε μέτρα στο πλαίσιο
του υπάρχοντος προγράμματος, τα οποία θα συνεχιστούν στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος, ειδικά
όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας.

Σχετικά με τις διάφορες νόσους, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο καρκίνος αποτελεί προτεραιότητά
μας μεταξύ άλλων νόσων, αλλά έχουμε συμπεριλάβει μια νέα πτυχή που προβλέπει τη μείωση της
επιβάρυνσης της υγείας από ασθένειες, αλλά πιστεύουμε ότι σε ένα επταετές πρόγραμμα θα
χρειαζόμασταν περισσότερη ευελιξία, και ως εκ τούτου δεν απαριθμούμε συγκεκριμένες παθήσεις.
Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων αποφάσεων που μπορούν να ληφθούν κατά τη διάρκεια
του προγράμματος. Με την απαρίθμηση ορισμένων παθήσεων, αποκλείονται στην ουσία κάποιες άλλες,
γι’ αυτό επιθυμούσαμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σχετικά με αυτό.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στους βουλευτές ότι θα παρουσιάσω μια πρόταση σχετικά με τη
στρατηγική για την υγεία, η οποία θα είναι πιο λεπτομερής και θα επεκτείνει το πρόγραμμα βάσει της
χρηματοδότησης που τελικά θα λάβουμε· ως εκ τούτου, θα υπάρχει μια άρτια, ευρύτερη στρατηγική
και αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον κ. Τρακατέλλη για την εξαιρετική δουλειά του,
καθώς και τα μέλη της επιτροπής. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας σε αυτόν τον πολύ
σημαντικό τομέα πολιτικής.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. –Η συζήτηση έληξε.

Ευχαριστούμε όλοι, για μία ακόμη φορά, τον κ. Τρακατέλλη για την εξαιρετική εργασία του.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, την ώρα των ψηφοφοριών.

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Τρακατέλλη (A6-0030/2006)
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Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 35,
36, 44, 51, 55, 59, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 72, 78, 80, 84, 85, 86, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108,
111, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 132, 135, 139, 146 και 149.

Οι τροπολογίες 16, 31, 32, 56, 57 και 90 μπορούν να γίνουν εν μέρει δεκτές.

Οι τροπολογίες 10, 14, 23, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 50, 63, 67, 71, 73, 79, 81, 91, 110, 115, 116, 118 και
137 μπορούν να γίνουν δεκτές με την επιφύλαξη τροποποιήσεων.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 5, 33, 47, 54, 58, 64, 68, 82, 83, 89, 95, 96, 98, 104,
105, 112, 128, 130, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 και 157.

Η Επιτροπή απορρίπτει κυρίως για λόγους ψηφοφορίας κατά τμήματα ή πόρων, τις τροπολογίες 1, 2,
3, 15, 18, 19, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 62, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94, 97, 107, 109,
114, 117, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 136, 138, 140 και 144.

(Οι τροπολογίες που είναι υπογραμμισμένες αποτελούν νέες τροπολογίες που κατετέθησαν από τις
πολιτικές ομάδες στις 8 Μαρτίου 2005.)

6. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους
καταναλωτές (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0032/2006) της κ. Thyssen,
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος
κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007–
013 – πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Πριν δώσω τον λόγο στον Επίτροπο, πρέπει να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι μας απομένουν μόλις
20 λεπτά για τη συζήτηση που προηγείται της ώρας των ψηφοφοριών. Αντιλαμβάνεστε ότι, υπό αυτές
τις συνθήκες, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Προτιμώ να σας το πω τώρα. Θα είμαι
υποχρεωμένος να διακόψω τη συζήτηση.

Μάρκος Κυπριανού, Επιτροπή. (EΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω την
εισηγήτρια, κ. Thyssen, καθώς και τα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς
και Προστασίας των Καταναλωτών για την εξαιρετική και στενή συνεργασία τους και για την υποστήριξη
που εξέφρασαν όσον αφορά το πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών.

Θα ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη που θα επαναλάβω μερικά πράγματα που έχω ήδη
πει σχετικά με το τμήμα του προγράμματος που αφορά την υγεία. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουμε
χωριστές συζητήσεις, είναι σημαντικό να επαναλάβω ορισμένες δηλώσεις σχετικά με το πρόγραμμα
για την προστασία των καταναλωτών.

Το πρόβλημα του προϋπολογισμού είναι και εδώ παρόμοιο: μειωμένος προϋπολογισμός σημαίνει
λιγότερες πολιτικές και σημαίνει και πάλι λιγότερα χρήματα για την Ένωση των 27 –25 συν 2– από
όσα είχαμε για την Ένωση των 15.

Αυτή την εποχή της προστασίας των καταναλωτών, κατά την οποία πρέπει να αναλάβουμε σημαντικές
πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη και στα προσχωρούντα κράτη, αυτό θα δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα και, φυσικά, θα πλήξει τη βοήθεια που παρέχουμε στις οργανώσεις των
καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σχεδίων και την κατάρτιση του προσωπικού.

Επί του ιδίου θέματος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος
Barroso στον Πρόεδρο Borrell, στην οποία επεσήμαινε αυτά τα ζητήματα, εξηγώντας ότι, αν ο
συμβιβασμός παραμείνει ως έχει, αυτό θα σημαίνει λιγότερα χρήματα από όσα είχαμε το 2006 και
ζητώντας να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Και πάλι, όπως και στον τομέα
της υγείας, αν τελικώς μείνουμε με μια τόσο σημαντική περικοπή ή μείωση της χρηματοδότησής μας,
αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να την κατανείμουμε σε μικρά ποσά για διάφορες δράσεις.
Περιορισμένοι πόροι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια επανεκτίμηση και να θέσουμε προτεραιότητες
και να αποφασίσουμε πού θέλουμε πραγματικά να επικεντρωθούμε, πού μπορούμε να επιτύχουμε το
μέγιστο όφελος. Ελπίζω ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να διορθωθεί και ότι τελικώς θα παρασχεθεί η
χρηματοδότηση και θα μπορέσουμε να καλύψουμε το πρόγραμμα όπως προτάθηκε.
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Όσον αφορά τον διαχωρισμό του προγράμματος, πρέπει να επαναλάβω ότι κατανοώ πλήρως τη θέση
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με το θέμα αυτό.
Κατανοώ γιατί θα προτιμούσε να υπάρχουν δύο χωριστά προγράμματα. Όπως είπα και προηγουμένως,
πιστεύουμε ότι θα υπήρχε κάποια προστιθέμενη αξία, αν διατηρούσαμε ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο
οποίο θα κάνουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δράσεων που αφορούν την υγεία και των δράσεων
που αφορούν την προστασία των καταναλωτών· μπορούμε, όμως, να ωφεληθούμε από την ύπαρξη
κοινών πεδίων και να επιτύχουμε καλύτερες οικονομίες κλίμακας.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές συνεχίζονται,
η έκβασή τους θα επηρέαζε και θα επηρεάσει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τον διαχωρισμό του
προγράμματος. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε στο παρόν στάδιο να λάβουμε οριστική απόφαση
αναφορικά με τον διαχωρισμό και πρέπει να απορρίψουμε τις τροπολογίες σχετικά με αυτόν. Όταν
έχουμε την τελική κατάληξη της συζήτησης για τις δημοσιονομικές προοπτικές, η Επιτροπή θα
επανεξετάσει αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι το Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφέστατες τις επιθυμίες
του και έχω σημειώσει την πολύ ισχυρή – σχεδόν ομόφωνη – θέση του.

Δεν θα σχολιάσω καθεμία από τις τροπολογίες χωριστά. Ένας πλήρης κατάλογος με τη θέση της
Επιτροπής για καθεμία από αυτές βρίσκεται στη διάθεση του Κοινοβουλίου και θα ήμουν υπόχρεος αν
μπορούσε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης(2).

Οι τροπολογίες που απορρίπτουμε αφορούν ως επί το πλείστον τον διαχωρισμό του προγράμματος και
τις απορρίπτουμε είτε για τον λόγο που εξήγησα προηγουμένως είτε επειδή υπερβαίνουν το πεδίο της
κοινοτικής πολιτικής για τους καταναλωτές. Όχι γιατί διαφωνούμε με την ουσία αυτών των προτάσεων,
αλλά επειδή νιώθουμε ότι υπερβαίνουν κάπως το πεδίο της κοινοτικής πολιτικής για τους καταναλωτές
και – δεδομένης της παρούσας κατάστασης – δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε μερικές από
αυτές.

Συμφωνούμε στα υπόλοιπα θέματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη να ενσωματώσουμε τα συμφέροντα
των καταναλωτών και σε άλλες πολιτικές. Υπολογίζω στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να
διασφαλιστεί ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή στα συμφέροντα των καταναλωτών σε πολλές άλλες
καίριες πρωτοβουλίες που αφορούν τη σχετική πολιτική των,.

Αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση της θέσης της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Αναμένω με
ενδιαφέρον τη συζήτηση.

Marianne Thyssen (PPE-DE), εισηγήτρια. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
ως εισηγήτρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, θέλω να
επιβεβαιώσω ρητά αυτό που στην πραγματικότητα ήταν προφανές από την προηγούμενη συζήτηση. Η
Επιτροπή αντιτίθεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας της δημόσιας υγείας και των
καταναλωτών και με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Προέδρων ζητούμε να υπάρξει ξεχωριστό
πολυετές πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών. Εφόσον ο Επίτροπος δεν μου δίνει την
αίσθηση ότι έχει πειστεί πλήρως, ιδού οι λόγοι πάλι συνοπτικά.

Οι κοινοτικές αρμοδιότητες σε καθέναν από αυτούς τους δύο τομείς είναι υπερβολικά αναντίστοιχες
μεταξύ τους. Αυτό ισχύει επίσης σε σχέση με τους κοινωνικούς στόχους των ενδιαφερόμενων
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· η εσωτερική κατανομή των αρμοδιοτήτων, ακόμη και στα
κράτη μέλη, συχνά αντίκειται σε μια συνολική προσέγγιση. Ο ασθενής διαφέρει ολίγον τι από τον
καταναλωτή και αν μη τι άλλο θα θέλαμε βεβαιότητα σε σχέση με το ποσοστό του προϋπολογισμού
που είναι διαθέσιμο για υποθέσεις των καταναλωτών και θέλουμε να αποτρέψουμε μια κατάσταση,
όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση δημόσιας υγείας, όπου η πολιτική για τους καταναλωτές θα
πέσει δημοσιονομικό θύμα μιας επείγουσας ανάγκης δημόσιας υγείας, που κανονικά θα έπρεπε να
επιλυθεί μέσω ενός μέσου ευελιξίας.

Για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι, δεδομένης της έλλειψης δημοσιονομικών προοπτικών, ελαφρώς
αμήχανα να μιλώ για αυτή την έκθεση σήμερα, διότι δεν έχουμε καμία ιδέα για το ύψος του
προϋπολογισμού. Παράλληλα, έχω πλήρη επίγνωση ότι η έκταση του προϋπολογισμού και η ανάπτυξη
του προγράμματος από πλευράς περιεχομένου είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Είναι πάντως
δύσκολο να συγκρατήσουμε τις φιλοδοξίες μας στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές. Επί
χρόνια, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμοποίησαν την κοινοτική πολιτική για τους καταναλωτές

(2) Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου: βλ. παράρτημα.
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προκειμένου να καταδείξουν ότι η Ευρώπη ανησυχεί πάρα πολύ για την περίθαλψη των κανονικών
ανθρώπων. Σε καιρούς διεύρυνσης, όταν είναι μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη να δώσουμε στην
εσωτερική αγορά μια διάσταση για τον καταναλωτή, όταν επίσης χρειαζόμαστε να κρατήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση το ανθρώπινο πρόσωπό της, σε τέτοιες εποχές, δεν μπορούμε να αμβλύνουμε τις φιλοδοξίες
στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών χωρίς αυτό να μην έχει καθόλου επιπτώσεις.

Δεδομένου ότι σήμερα είναι παρόντα τα τρία θεσμικά όργανα –και υποθέτω ότι η Αυστριακή Προεδρία
εκπροσωπείται καταλλήλως– μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο θεωρώ χρήσιμο σήμερα να
επιχειρηματολογήσω υπέρ της διατήρησης του προϋπολογισμού στο ύψος που ορίζεται στην πρόταση
της Επιτροπής. Πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό.

Σε διαβούλευση με τον κ. Τρακατέλλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων κατανείμαμε προσεκτικά τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την κλίμακα καταμερισμού
που χρησιμοποίησε η Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, για την προστασία των καταναλωτών φθάνουμε στο ποσό
των 233 εκατομμυρίων ευρώ για μια περίοδο επτά ετών. Μετά από συμφωνία με τον διαπραγματευτή
μας για τις δημοσιονομικές προοπτικές, τον κ. Böge, δεν προσθέσαμε τίποτε στην Επιτροπή Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ας μην υπάρξουν όμως παρανοήσεις μεταξύ μας: αυτό με
κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε ικανοποιημένοι με λιγότερα σε κατοπινό στάδιο. Οι τρεις
δημοσιονομικές αρχές καλούνται να πάρουν αυτό το μήνυμα τοις μετρητοίς. Δεν ικανοποιούμαστε με
λιγότερα, δεδομένης της σημασίας του θέματος, του αυξημένου πεδίου δράσης ως απόρροια της
διεύρυνσης και της ζωτικής εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών διότι μας υποστηρίζουν άμεσα και διότι καταφέραμε να περιοριστούμε σε δύο μείζονες
πρόσθετα πεδία ανησυχίας στην πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με την οποία, παρεμπιπτόντως, ο
Επίτροπος έκανε μια εξαιρετικά καλή δουλειά εξηγώντας τη.

1. Θέλουμε η διαδικασία προγραμματισμού να είναι περισσότερο ανοιχτή στην εμπλοκή των κρατών
μελών που δεν έχουν μακρά παράδοση στην προστασία των καταναλωτών, στην κυκλοφορία των
καταναλωτών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των καταναλωτικών ενώσεων και στη συμμετοχή τους
στην εκπόνηση πολιτικής.

2. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού καθώς και σε άλλες
ευάλωτες καταναλωτικές ομάδες. Άτομα με βαθιά γνώση του δικαίου του καταναλωτή γνωρίζουν ότι
δεν μπορούμε να θεσπίζουμε επαρκή μέτρα για αυτές τις ευάλωτες ομάδες στη νομοθεσία, που εξ
ορισμού έχει γενικό χαρακτήρα, σε ένα πρόγραμμα όμως για τους καταναλωτές, μπορούμε να εστιάσουμε
σε ειδικές ομάδες και μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα των ευάλωτων καταναλωτών και αυτό
ακριβώς οφείλουμε να πράξουμε αν θέλουμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση μιας ζεστής και ανθρώπινης
κοινωνίας.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
εδώ και πάνω από δέκα χρόνια όπου ο πρώην πρόεδρός της, ο κ. Whitehead, δεν έλαβε τον λόγο.
Εξακολουθεί να μας λείπει και χρόνια ζεστής και φιλικής συνεργασίας μαζί του με οδήγησαν στο να
του αφιερώσω αυτή την έκθεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ τη στήριξή σας για όλα αυτά,
ζητώ επίσης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την πρότασή μας. Σας ευχαριστώ
για τη συνεργασία, σας ευχαριστώ για τον σεβασμό σας στο πρόσωπο του κ. Whitehead, διότι του το
οφείλουμε αυτό, αισθάνομαι δε υποχρέωση και στο προσωπικό της Γραμματείας της επιτροπής, που
χάραξαν την πορεία αυτού του φακέλου με πολύ επαγγελματικό τρόπο.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγα ακόμη λόγια εν είδει συμπεράσματος. Είναι απίθανο όλα τα μέλη
του ΕΚ να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν πριν από το γεύμα· έτσι λοιπόν, θα πρέπει να καταλήξουμε
σε συμφωνία επί της ψηφοφορίας, διότι αυτή δεν είναι μια έκθεση με τη διαδικασία της συναπόφασης.
Αν δεν μιλήσουν όλοι πριν από το γεύμα, προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την περίοδο
συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε
συμπτώσεις να καθορίσουν την έκβαση αυτού του πράγματος και ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για
ένα θέμα αυτού του είδους με έναν τόσο μικρό αριθμό παρόντων. Αυτή είναι η πρότασή μου ως
εισηγήτρια.

Πρόεδρος. – Κυρία Thyssen, η αίτησή σας για αναβολή της ψηφοφορίας θα υποβληθεί στο Σώμα σε
λίγο, με την έναρξη της ψηφοφορίας, από τον αντιπρόεδρο που θα με αντικαταστήσει.
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Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ ακριβώς στην κατάσταση που
πολύ ορθά έθιξε η κ. Thyssen. Χθες διαμαρτυρηθήκαμε –και απολύτως ορθά– ότι άνθρωποι έπαιρναν
τον λόγο και Επίτροποι καλούνταν να μιλήσουν ενώ εξακολουθούσαν να προσέρχονται βουλευτές και
κανείς δεν μπορούσε να τους ακούσει πραγματικά. Τώρα έχουμε ξανά ακριβώς την ίδια κατάσταση.

Αν αυτό το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να οργανώνει συζητήσεις έτσι ώστε είτε να τηρούνται οι
χρόνοι, είτε να μεσολαβεί πραγματικά ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της ψηφοφορίας και του τέλους
της συζήτησης, τότε πρέπει πράγματι να σκεφτούμε άλλους τρόπους οργάνωσης. Σε ένα σημείο, εν
πάση περιπτώσει, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση της κ. Thyssen: η ψηφοφορία πρέπει να αναβληθεί
για μία χρονική στιγμή που οι βουλευτές θα μπορούν να είναι πραγματικά παρόντες.

Πρόεδρος. – Σας καταλαβαίνω, κύριε Rack, πρέπει όμως να διευκρινίσω ότι ο λόγος για τον οποίο
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτής της έκθεσης σήμερα το πρωί οφείλεται σε αίτημα
της ίδιας της εισηγήτριας η οποία, όπως κατάλαβα, δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα το απόγευμα.

Θα ακούσουμε τώρα τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων.

Brigitte Douay (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. – (FR) Κύριε
Πρόεδρε, όπως και στην περίπτωση της υγείας, για την οποία μόλις συζητήσαμε, τα 460 εκατομμύρια
Ευρωπαίων απαιτούν από εμάς να τους προστατεύουμε όλο και περισσότερο ως καταναλωτές. Στο
πλαίσιο των υγειονομικών κρίσεων τόσο κατά το παρελθόν όσο και στις μέρες μας, ή σε αυτό της
παγκοσμιοποίησης, το οποίο δεν εγγυάται πια την ανιχνευσιμότητα όλων των προϊόντων, η ευρωπαϊκή
πολιτική για την προστασία των καταναλωτών αποκτά τελικά το πραγματικό της νόημα. Η εσωτερική
αγορά δεν μπορεί όντως να λειτουργήσει σωστά χωρίς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, δείχνοντας στους Ευρωπαίους ότι ασχολείται ουσιαστικά με την υγεία και την ασφάλειά τους
και ότι διαθέτει πραγματικά τα μέσα για να αναλάβει δράση, μπορεί να τους παράσχει μεγαλύτερη
πολιτική σαφήνεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Thyssen για την ποιότητα που χαρακτηρίζει την έκθεσή της. Η
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) κατέθεσε έναν προϋπολογισμό
233 εκατ. ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια, ειδικά για τη δράση «προστασία των καταναλωτών»· αυτός
ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα, είναι καθοριστικός
για την επίτευξη των στόχων και φιλόδοξος αν λάβουμε υπόψη τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται
με τη διεύρυνση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψουν δραστικές περικοπές οι οποίες θα επηρεάσουν
αρνητικά τις δράσεις, στην περίπτωση των ελάχιστων δημοσιονομικών προοπτικών, επειδή αυτό που
έχουν ανάγκη οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι ένας προϋπολογισμός που θα ανταποκρίνεται στις
πολιτικές που περιμένουν ως απάντηση στις ανησυχίες τους. Αυτό θα είναι αδύνατο σε περίπτωση που
η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλεται συνεχώς σε σκληρή δίαιτα!

Με λυπεί, ωστόσο, το γεγονός ότι οι τροπολογίες για την πληροφόρηση και την καταπολέμηση της
απομίμησης που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν αξιοποιήθηκαν από την επιτροπή
IMCO. Από οικονομικής άποψης, ωστόσο, η απομίμηση αποτελεί μια πραγματική μάστιγα τόσο για
την υγεία όσο και για τους καταναλωτές. Θίγει τα μεγάλα εμπορικά σήματα, τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και όλους τους τομείς οικονομικής και ανθρώπινης δραστηριότητας: νοθευμένα φάρμακα,
ελαττωματικές οικιακές συσκευές, μη γνήσια ανταλλακτικά, επικίνδυνα παιχνίδια, τοξικά καλλυντικά,
για να αναφέρουμε μόνο ορισμένα παραδείγματα.

Θεωρώ σημαντικό, στο πλαίσιο μιας πολιτικής προστασίας των καταναλωτών, να υπάρξει καλύτερη
πληροφόρηση των ενδεχόμενων πελατών των απομιμητών για τους ενεχόμενους κινδύνους. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο, παρότι η καταπολέμηση της απομίμησης συμπεριλαμβάνεται σε άλλες δράσεις
αυτού του προγράμματος, επιμένω για ακόμα μία φορά σε αυτήν την πτυχή της προστασίας των
καταναλωτών.

Aloyzas Sakalas (PSE), εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (LT) Θέλω
να συγχαρώ την κ. Thyssen που εκπόνησε μια έξοχη ανάλυση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρέπει επίσης να πανηγυρίσουμε για το γεγονός ότι οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν
να διαχωρίσουν το έγγραφο για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών από το έγγραφο
για την προστασία της υγείας. Αν δεν είχε γίνει αυτό, η προστασία των καταναλωτών θα εξακολουθούσε
να επισκιάζεται από την προστασία της υγείας. Ωστόσο, ο διαχωρισμός του εγγράφου δεν σημαίνει τον
πραγματικό διαχωρισμό αυτών των προβλημάτων. Αν ο έλεγχος αυτών των δύο συστημάτων δεν
διαχωριστεί, ο έλεγχος αμφοτέρων των δύο αυτών τομέων θα γίνεται από την ίδια υπηρεσία. Η Επιτροπή
Νομικών Θεμάτων πιστεύει ότι για να βελτιωθεί η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών
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είναι βασικό να ενσωματωθεί η προστασία του καταναλωτή στο αστικό δίκαιο. Στο μεταξύ, η Γενική
Διεύθυνση της Επιτροπής για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή πρέπει να συνεργαστεί
στενά με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, καθώς η
προστασία του καταναλωτή είναι εν μέρει και ευθύνη αυτών των γενικών διευθύνσεων. Είναι απολύτως
σαφές ότι με την επέκταση της εσωτερικής αγοράς καθίσταται πρακτικά αδύνατο για ένα κράτος, σε
ατομική βάση, να εφαρμόσει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών χωρίς τη στενή
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Καταναλωτή της ΕΕ πρέπει επίσης να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές υπηρεσίες, ιδίως τους
δημόσιους φορείς, δεδομένου ότι διαθέτουν όλες τις πληροφορίες για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων
των καταναλωτών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτές είναι τα παιδιά και
οι ηλικιωμένοι, καθώς αδυνατούν να προασπιστούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Οι υπηρεσίες
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
υπέβαλε τροπολογίες, που παγιώνουν τις ανωτέρω προτάσεις. Παρωθώ όλους να υποστηρίξουν την
έκθεση της κ. Thyssen μαζί με τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζω ένα μικρό πρόβλημα το οποίο θα σας εκθέσω πολύ
σύντομα. Μόλις ακούσαμε τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων από διάφορες αρμόδιες επιτροπές.
Υποτίθεται ότι πρέπει να διακόψω τη συζήτηση σε αυτό το σημείο, πριν να εκφράσουν τις απόψεις
τους οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Ωστόσο, ο ομιλητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, κ. Stubb, δεν μπορούσε να είναι
εδώ σήμερα το απόγευμα και ρώτησε αν μπορεί να μιλήσει τώρα. Έχει στη διάθεσή του τρία λεπτά.
Για λόγους ισονομίας, οφείλω να ρωτήσω τους υπόλοιπους ομιλητές των άλλων Ομάδων, δηλαδή την
κ. Patrie της Ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κ. Malmström
της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, την κ. Svensson της
Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών, τον κ. Batten της Ομάδας Ανεξαρτησίας και Δημοκρατίας, τον κ. Kristovskis της
Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών και τον κ. Mölzer με την ιδιότητα του μη εγγεγραμμένου
βουλευτή, αν συμφωνούν να δοθεί ο λόγος στον κ. Stubb σήμερα το πρωί. Αν έστω και ένας από τους
βουλευτές που προανέφερα διαφωνεί, δεν μπορώ να δώσω τον λόγο στον κ. Stubb. Αντίθετα, αν δεν
υπάρχει αντίρρηση, ο κ. Stubb θα μιλήσει για τρία λεπτά.

Υπάρχει κάποιος εκ των έξι βουλευτών που μόλις ανέφερα που διαφωνεί να μιλήσει τώρα ο κ. Stubb;

Δεν υπάρχει, και τους ευχαριστώ όλους για αυτό. Ο κ. Stubb θα είναι, επομένως, ο τελευταίος ομιλητής
της συζήτησής μας σήμερα το πρωί, η οποία θα συνεχιστεί στις 3 μ.μ.

Alexander Stubb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. –

(Έντονος θόρυβος στο βάθος της Αίθουσας)

(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα παλιό ρητό στα σουαχίλι που λέει: «Ποτέ μην σταθείς ανάμεσα σε
ένα ποτάμι και σε έναν ιπποπόταμο». Κάπως έτσι νιώθω τώρα!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Thyssen για την εξαίρετη έκθεσή της. Εξ ονόματος της Ομάδας μου
και εμού, την υποστηρίζω εξ ολοκλήρου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία σημεία.

Πρώτον, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χωριστό πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών για τα νέα
κράτη μέλη. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Ας εμμείνουμε σε αυτήν τη βασική γραμμή.

Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία, αλλά δεν χρειαζόμαστε έναν νέο οργανισμό για να
το κάνουμε αυτό, και, γι’ αυτό, καλώ την Επιτροπή να μην δημιουργήσει άλλον έναν οργανισμό.

Τρίτον, ας προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές και να θυμόμαστε ότι τα χρήματα
που διαθέτουμε για την πολιτική των καταναλωτών δεν είναι και τόσα πολλά: 40 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, που αποτελούν το 0,03% του συνολικού προϋπολογισμού.

Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την κ. Thyssen για το εξαίρετο έργο της.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα PPE-DE)

Πρόεδρος. – Ευχαριστούμε που επιτρέψατε στον ιπποπόταμο να επιστρέψει στο ποτάμι!

Η συζήτηση για την έκθεση της κ. Thyssen διακόπτεται. Θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα, στις 3
μ.μ..
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Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Thyssen (A6-0032/2006)

Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 13, 26, 28, 34, 35, 42, 43, 44, 47, 48 και 54.

Οι τροπολογίες 10, 41 και 50 μπορούν να γίνουν δεκτές εν μέρει.

Η Επιτροπή απορρίπτει τις τροπολογίες 14, 17, 36, 37, 38, 39, 49, 56, 57, 58 και 59.

Η Επιτροπή απορρίπτει τις τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 40,
45, 46, 51, 52, 53 και 55, επειδή προωθούν τον διαχωρισμό των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή απορρίπτει/μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις που αφορούν τους καταναλωτές στις: τροπολογίες
8, 12 και 16.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 21, 22, 23, 24, 25 και 33, επειδή χρειάζονται
αναδιατύπωση.

(Οι υπογραμμισμένες τροπολογίες είναι τροπολογίες νέες, που κατατέθηκαν από τις πολιτικές ομάδες
στις 8 Μαρτίου 2005.)

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

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. INGO FRIEDRICH
Αντιπροέδρου

8. Δήλωση της Προεδρίας

Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, πριν από την ψηφοφορία, θα ήθελα να κοινοποιήσω μια σημαντική
δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων. Η δήλωση αφορά τη σύλληψη στελεχών της αντιπολίτευσης
στις παραμονές των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία. Στις 16 Μαρτίου, η Διάσκεψη των Προέδρων
διαπίστωσε ότι συνελήφθη ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και
ακτιβιστών ΜΚΟ στη Λευκορωσία. Η Διάσκεψη των Προέδρων εκφράζει τη λύπη της για αυτά τα
μέτρα, τα οποία θέτουν σε μεγάλο βαθμό σε αμφισβήτηση τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εκλογών
και αντιβαίνουν σε κάθε δημοκρατική αρχή.

Ακολουθούν 17 ονόματα. Με την άδειά σας, θα διαβάσω τα 17 ονόματα δυνατά, διότι μπορούμε μόνο
να προσδοκούμε και να ελπίζουμε ότι αν αναφερθούν ονομαστικά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αυτό μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα.

Πρόκειται για τα ακόλουθα άτομα:

Siarhiej Malčyk

Viktar Sazonaǔ

Vadzim Sarančukoǔ

Andrej Pisalnik

Mikoła Lemianoǔski

Alaksiej Trubkin

Siaržuk Hudzilin

Jaǔhien Vaǔkaǔviec

Aleś Čyrejka

Vital Broǔka

Vasil Leǔčanka
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Tatsiana Klimovič

Dzimitry Šymanski

Ryhor Bakijevič

Anatol Labiedźka

Siarhiej Niaroǔny

Vincuk Viačorka

Άλλα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο Pinsk, μεταξύ των οποίων ο κ. Pavieł Lachnovič, και έξι
ακόμα άτομα στο Svietłahorsk.

Η Διάσκεψη των Προέδρων ζητά την άμεση απελευθέρωση αυτών των ατόμων.

(Ζωηρά, παρατεταμένα χειροκροτήματα)

(Οι βουλευτές σηκώνονται όρθιοι)

Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Κυρίες και κύριοι, ο λαός της Λευκορωσίας άρχισε σιωπηρή
διαμαρτυρία κατά του διδακτορικού καθεστώτος που εδραιώθηκε στη χώρα τους, ανάβοντας κεριά στα
σπίτια τους την 16η ημέρα κάθε μήνα. Σε σχέση με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές την επόμενη
Κυριακή, θα ήθελα να ζητήσω, εξ ονόματος των συναδέλφων μου Petr Šťastný και Milan Gaľa, να
ανάψετε ένα κερί στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας στις 4 μ.μ. ακριβώς ως ένδειξη αλληλεγγύης προς
το έθνος της Λευκορωσίας, και πράττοντάς το, να εκφράσετε την υποστήριξή σας στον εκδημοκρατισμό
της κοινωνίας της Λευκορωσίας. Το φως του κεριού συμβολίζει την ελπίδα για μια νέα ζωή και μια
νέα αρχή, για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό θα αποτελέσει μια θαυμάσια επίδειξη ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης προς την Λευκορωσία.

9. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. Ακολουθεί η ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλέπε Συνοπτικά πρακτικά)

Marianne Thyssen (PPE-DE), εισηγήτρια. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη που δαπανώ τον
χρόνο σας για αυτό το θέμα, ο κατάλογος όμως των εκθέσεων που πρόκειται να ψηφιστούν περιέχει
επίσης μια έκθεση για την οποία είμαι υπεύθυνη, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα στο πεδίο της πολιτικής για τους
καταναλωτές. Δεν κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτήν την έκθεση μόλις τώρα.
Εφόσον ούτε καν οι σκιώδεις εισηγητές των περισσοτέρων ομάδων δεν ανέβηκαν στο βήμα, και από
σεβασμό προς τους συναδέλφους μου βουλευτές, θα ήθελα να σας ζητήσω, εφόσον δεν έχει και πολύ
νόημα να ψηφίσει κανείς πριν από το τέλος μιας συζήτησης, να μην ψηφίσουμε για αυτό τώρα, αλλά
αντίθετα να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτό το απόγευμα, και να ψηφίσουμε στη σύνοδο της επόμενης
εβδομάδας στις Βρυξέλλες. Εφόσον είναι μια έκθεση συναπόφασης, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε
να την ψηφίσουμε με πολύ μικρό αριθμό παρόντων και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να
συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μόλις ακούσαμε από τον Επίτροπο Κυπριανού ότι
δεν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις προτάσεις της Επιτροπής, όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ της
προστασίας της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών και ότι επίσης δεν είναι σύμφωνος με
ό,τι πρόκειται να προτείνουμε αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής. Ως εκ τούτου θα ήταν πολύ καλό αν
μπορούσαμε να εκφράσουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα με μία
ξεκάθαρη, μεγάλη και ειδική πλειοψηφία.

Επομένως θα ήθελα να προτείνω να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία για τη δεύτερη Σύνοδο του Μαρτίου
αντί να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα.

(Χειροκροτήματα)

(Το Σώμα εγκρίνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Thyssen.)
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Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ σύμφωνα με τα άρθρα 29
και 30 του Κανονισμού του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανακοίνωση που έγινε σήμερα
από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 π.μ. όσον αφορά την ανασύνθεση της Ομάδας
Ανεξαρτησία/Δημοκρατία. Ως επικεφαλής του Προεδρείου της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία θα
ήθελα να πω τα εξής. Η Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται
από 33 βουλευτές από 10 κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτή η σύνθεση της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία
επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία στις 14 Μαρτίου του τρέχοντος
έτους. Η Ομάδα Ανεξαρτησία/Δημοκρατία δεν έχει διεξαγάγει άλλη συνεδρίαση κατόπιν αυτής της
ημερομηνίας. Ως αποτέλεσμα, δεν έχει θεσπιστεί νομική διαδικασία για την ανασύνθεση της Ομάδας.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ανασύνθεση της Ομάδας πρέπει να θεωρηθούν αβάσιμες και άνευ
νομικής συνέπειας. Ο νέος κατάλογος των βουλευτών της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία που
υποβλήθηκε στον Πρόεδρο περιλαμβάνει τα ονόματα επτά Πολωνών, δυστυχώς όμως δεν μας δόθηκε
η ευκαιρία να τον υπογράψουμε, κατά τη γνώμη μου εσκεμμένα. Δεν θα τον είχαν υπογράψει και άλλοι
εάν γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν πολωνοί εκπρόσωποι σε αυτόν. Το γεγονός ότι αναλήφθηκε τέτοια
συγκαλυμμένη δράση, αντίθετη σε όλες τις δημοκρατικές αρχές, σημαίνει ότι μόνο ένας λόγος μπορεί
να βρίσκεται πίσω από αυτήν: τα χρήματα των απρόσκλητων βουλευτών. Για αυτόν τον λόγο, ως
επικεφαλής του Προεδρείου της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία, ζητώ να παγώσουν οι πόροι της
Ομάδας μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και να διατυπωθεί γραπτώς.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

Πρόεδρος. Σημειώνουμε το αίτημά σας, αλλά οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις δεν αποτελούν
αντικείμενο συζήτησης στην Ολομέλεια.

(Χειροκροτήματα)

9.1. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 126:

Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια προφορική τροπολογία, την οποία συζήτησα
με την εισηγήτρια και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές: να προστεθεί η λέξη «ιχνηλασιμότητα» στις
τροπολογίες 120 και 138.

Αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία 120 θα έχει ως εξής: «Βελτίωση, σε ολόκληρη την Κοινότητα, της
διαθεσιμότητας, της ιχνηλασιμότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε όργανα και ουσίες ανθρώπινης
προέλευσης υψηλής ποιότητας και κατοχύρωση της ασφάλειας των ιατρικών χρήσεων».

Η τροπολογία 138 θα έχει ως εξής: «Δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας,
της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των οργάνων και των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων του αίματος, των συστατικών του αίματος και των προδρόμων συστατικών του
αίματος».

Η προσθήκη αυτή προτείνεται τόσο για ιατρικούς λόγους όσο και για λόγους νομιμότητας.

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρεμβαίνω επί της διαδικασίας βάσει του
άρθρου 151, παράγραφος 3 του Κανονισμού. Όταν ρωτήσατε αν υπάρχει καμία αντίρρηση, σηκώθηκα,
αλλά προφανώς δεν μπορούσατε να με δείτε. Το άρθρο 151, παράγραφος 3 λέει τα εξής:

«Το παραδεκτό των τροπολογιών κρίνει ο Πρόεδρος.

Η απόφαση του Προέδρου, που λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 3, σχετικά με το παραδεκτό των
τροπολογιών, δεν λαμβάνεται μόνο βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
αλλά βάσει των διατάξεων του Κανονισμού γενικά».

Αν λάβουμε υπόψη τον Κανονισμό γενικά, υπάρχει ένα άλλο άρθρο που λέει ότι οι εργασίες μας πρέπει
να χαρακτηρίζονται πάντοτε από διαφάνεια. Εδώ έχουμε 140 διαφορετικές τροπολογίες, τις οποίες η
κ. Sinnott επιθυμεί να αλλάξει – την ίδια τη στιγμή που τις συζητούμε – με μία προφορική τροπολογία.
Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς «ναι» ή «όχι» για 140 διαφορετικές τροπολογίες; Αυτό είναι
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σκέτη ανοησία. Θα σας ζητούσα να ερμηνεύσετε τον Κανονισμό έτσι ώστε να μην είναι παραδεκτές
και να ψηφίσουμε επ’ αυτών σε μεμονωμένη βάση.

Πρόεδρος. Σημειώνουμε αυτό που είπατε, αλλά με αυτό τον τρόπο εργαζόμαστε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια.

9.2. Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
(ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Francis Wurtz (GUE/NGL). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει η δυνατότητα, μολονότι παραδέχομαι
ότι δεν προβλέπεται από τους κανόνες, να ψηφίσουμε ξεχωριστά για την τροπολογία 3 της πρώτης
έκθεσης του κ. Graefe zu Baringdorf; Επιπλέον, θα το αναφέρω αμέσως, όσον αφορά τη δεύτερη έκθεση
του κ. Graefe zu Baringdorf, υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία 18;
Πρόκειται για τις τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται στη δέσμη τροπολογιών της Επιτροπής.

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

9.3. Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ψηφοφορία)

9.4. Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 21:

Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σύντομη τροπολογία απαιτεί μία σύντομη
εξήγηση.

(EN) Κύριε Πρόεδρε, στην παράγραφο 21 διαβάζουμε: «θεωρεί ότι μια δημοκρατική και κοσμική
Τουρκία θα μπορούσε να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο ...». Προτείνω να διαγραφεί η λέξη
«κοσμική» λόγω της αμφισημίας της. Αν μιλάμε για το κράτος, την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, τότε
θα ήταν σωστή· αλλά η φράση «κοσμική Τουρκία» εννοεί ολόκληρο το έθνος. Δεν έχουμε κανένα
δικαίωμα να απαιτούμε από τον τουρκικό λαό να στερηθεί τον σεβασμό που τρέφει για τη θρησκεία
του.

Φανταστείτε να μας έλεγε το κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν ότι θα μας προμήθευε πετρέλαιο υπό τον
όρο ότι θα είμαστε όλοι πιστεύοντες – ή μη πιστεύοντες. Νομίζω ότι παίζουμε με τη φωτιά, όταν
απαιτούμε από τους ανθρώπους τέτοια ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

(Δεν εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4:

Jan Marinus Wiersma (PSE). – (ΕN) Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο της τροπολογίας μας όπου υπάρχει
η φράση «τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της λουξεμβουργιανής Προεδρίας»,
θα ήθελα να προσθέσω τις λέξεις «λαμβάνοντας υπόψη». Κατά συνέπεια, η τροπολογία θα έχει ως εξής:
«λαμβάνοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της λουξεμβουργιανής
Προεδρίας».

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 15:

Elmar Brok (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η έγκριση της παραγράφου 43 καθιστά την
τροπολογία 15 περιττή. Η παράγραφος 43 αναφέρεται στην ονομασία Μακεδονία ή Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δεν χρειαζόμαστε άλλη μία παράγραφο 43α για το
εν λόγω θέμα. Το θέμα έχει διευθετηθεί.

(Η τροπολογία 15 καθίσταται άκυρη)
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9.5. 62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 5:

Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Έχουμε προτείνει να προστεθεί στο τέλος της πρώτης πρότασης της
παραγράφου 5 το εξής: και ελπίζει ότι αυτή η συμμετοχή θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί στο μέλλον.

(PT) «και ελπίζει ότι στο μέλλον η συμμετοχή αυτή θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί».

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 18:

Ana Maria Gomes (PSE). – (PT) Στην παράγραφο 18, προτείναμε να παρεμβληθεί αναφορά στο
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο μέσο της πρότασης.

(Εγκρίνονται οι δύο προφορικές τροπολογίες)

9.6. Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα
και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών ολοκληρώθηκε.

10. Ημερήσια διάταξη και προθεσμίες κατάθεσης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση Τρακατέλλη (A6-0030/2006)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η Επιτροπή υπέβαλε πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στο
πεδίο της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συνδυάζει δύο προγενέστερα
προγράμματα σε αυτούς τους τομείς υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα περιορίσει τις δυνάμεις και
των δύο. Η εν λόγω ενέργεια παραβλέπει ωστόσο το γεγονός ότι τα δύο προγράμματα
αλληλεπικαλύπτονται από την άποψη των στόχων, των στρατηγικών και των μέσων.

Στις 30 Ιουνίου 2005, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, εντούτοις, να διασπάσει το εν λόγω
πρόγραμμα εκ νέου. Συνεπώς, η έκθεση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στο πρόγραμμα υγείας, το
οποίο εν πάση περιπτώσει είχε περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης.

Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την υγεία, φυσικά, και η προστασία της είναι προς το συμφέρον
όλων, ανεξαιρέτως. Έναντι σε αυτό το υπόβαθρο, η έκθεση που βρίσκεται ενώπιόν μας στο Κοινοβούλιο
σήμερα διευρύνει αυτές τις εξουσίες και προτείνει την αύξηση τόσο της συνολικής χρηματοδότησης
όσο και της ειδικής χρηματοδότησης για τη λήψη μέτρων.

Έχουμε επίγνωση ότι θα εξακολουθεί να υπολείπεται από αυτό που απαιτείται για την ικανοποίηση της
ζήτησης και του ενδιαφέροντος που έχει προκαλέσει αυτό το πρόγραμμα, ψηφίσαμε ωστόσο υπέρ της
έκθεσης, εφόσον βελτιώνει σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής.

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς (SV) Η έκθεση συνιστά τη
δημιουργία εκ μέρους της ΕΕ ενός ξεχωριστού κοινοτικού προγράμματος στον τομέα της υγείας για
την περίοδο 2007–2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός για το εν λόγω
πρόγραμμα πρέπει να είναι 1 200 εκατομμύρια ευρώ (η Επιτροπή τάσσεται υπέρ ενός προϋπολογισμού
της τάξης των 969 εκατομμυρίων ευρώ). Η Λίστα του Ιουνίου έχει την ακράδαντη άποψη ότι τα θέματα
της υγείας εμπίπτουν απαραίτητα στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών.

Αρκετοί από τους στόχους που ο εισηγητής θα ήθελε να περιλαμβάνει το πρόγραμμα επί παραδείγματι,
ο στόχος της καταπολέμησης της κακής υγείας που προκαλεί η κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος
και η κακή διατροφή είναι στόχοι τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώξουν μεμονωμένα.
Με άλλα λόγια, έχει ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη η αρχή της επικουρικότητας.
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Προφανώς, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση, επί παραδείγματι, με τις επιδημίες που
προέρχονται από ιούς και σύνθετα ιατρικά ζητήματα. Η διεθνής συνεργασία θα έπρεπε, ωστόσο, να
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω πολυμερών συμφωνιών και στο πλαίσιο του έργου που επιτελείται ήδη από
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).

Αντιτιθέμεθα στη διάθεση πρόσθετων πόρων για αυτόν τον σκοπό και, βάσει του προαναφερθέντος
συλλογισμού, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την εν λόγω έκθεση.

Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου.

Με ανησυχεί ιδιαίτερα η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των βακτηριδίων στα αντιβιοτικά. Πρόκειται για
μια πραγματική απειλή. Συνιστάται, επομένως, να αυξηθεί η έρευνα σε αυτόν τον τομέα και να παρέχεται
πληροφόρηση στους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης αυτών των φαρμάκων.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στην ανταλλαγή δεδομένων,
κυρίως στον τομέα των σπάνιων νόσων. Σε αυτό το σημείο, περιμένω μια μεγαλύτερη προσπάθεια για
την ενίσχυση των συνεργιών.

Αυτό το πρόγραμμα δράσης αποτελεί επίσης μια ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με την κινητικότητα
των ασθενών. Στην Ευρώπη επικρατούν παράλογες συνθήκες. Συνάντησα μια ασθενή, κάτοικο
Στρασβούργου, η οποία για να αντιμετωπίσει τη μορφή καρκίνου από την οποία πάσχει πρέπει να
πηγαίνει στη Μασσαλία, τη στιγμή που το ίδιο είδος θεραπείας εφαρμόζεται σε απόσταση πέντε
χιλιομέτρων από το σπίτι της. Το νοσοκομείο αυτό, όμως, βρίσκεται στο Kehl, στη Γερμανία.

Επομένως, επιβάλλεται μια χρηματοδότηση ανάλογη των εξελίξεων.

Τέλος, υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν μπορώ υποστηρίξω: αυτό της συμπληρωματικής ή εναλλακτικής
ιατρικής. Αυτές οι πρακτικές δεν έχουν σχέση με την ιατρική, αλλά αποτελούν σίγουρα εναλλακτικές
μεθόδους αντί της ιατρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί στα ουσιώδη, και δεν της
αρμόζει να συμβάλλει στη χρηματοδότηση τέτοιου είδους πρακτικών.

David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω το σχέδιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας
υγείας. Πιστεύω ότι αποτελεί αγαθό πρωταρχικής σημασίας και η προστασία του αφορά όλους
ανεξαιρέτως.

Οι στόχοι του προγράμματος παρέχουν στους πολίτες προστασία ενάντια στις απειλές της υγείας,
προάγουν τις πολιτικές που οδηγούν σε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
περισσότερο αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υγείας.

Ιδιαίτερα, υποστηρίζω την πρόκληση να συμβάλουμε όλοι στη διασφάλιση μιας περισσότερο
αποτελεσματικής πρόληψης, βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας και καλύτερης ποιότητας ζωής. Η γεφύρωση
των υφιστάμενων διαφορών στις υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών, σε συνδυασμό με την συνέργια
μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως σημαντική πτυχή του
προγράμματος.

Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE), γραπτώς. – Υπερψηφίζω το εδάφιο 3Β (νέο) της αιτιολογικής σκέψης
αναφορικά με τον ορισμό της διάρκειας υγιούς ζωής αν και θεωρώ ότι η αγγλική εκδοχή του κειμένου
χρησιμοποιεί αδόκιμα, κατά τη γνώμη μου, την ορολογία "disability free life expectancy indicator"
αντίθετα με την ελληνική μετάφραση η οποία δεν παρουσιάζει τέτοιο πρόβλημα.

Θέλω να τονίζω ότι η αναπηρία δεν συνεπάγεται ασθένεια ή ανικανότητα αλλά μία διαφορετική
κατάσταση υγείας η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία και εφαρμογή όλων των
κοινοτικών πολιτικών και προγραμμάτων.

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η αντικατάσταση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 για τις διαβεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίμων με ένα νέο κείμενο το οποίο εισαγάγει αρκετές απλοποιήσεις και αποσαφηνίσεις, σύμφωνα
με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τροποποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνώ
με την ώθηση της πρότασης της Επιτροπής και θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Graefe zu Baringdorf.

35Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-03-2006



Στην έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω, και θα υπερψηφίσω, τις τροπολογίες 6 (σύμφωνα με την οποία
ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει οιαδήποτε άλλη πληροφορία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
δικαιολογείται δεόντως) και 13 (η οποία θέτει μια προθεσμία για ιδιωτικούς φορείς ελέγχου που υπάρχουν
ήδη προκειμένου να επιδιώξουν διαπίστευση).

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς (PT) Η ιδιοτυπία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων χαίρει
κοινοτικής προστασίας από το 1993. Το γεγονός αυτό έχει διασφαλίσει ότι έχει αποδοθεί η δέουσα αξία
σε παραδοσιακά προϊόντα με ειδικά χαρακτηριστικά, από την άποψη της παρασκευής τους και της
προετοιμασίας τους.

Η έκθεση η οποία βρίσκεται ενώπιόν μας εισαγάγει μεγάλο αριθμό απλουστεύσεων και αποσαφηνίσεων,
σε σχέση με τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες των διάφορων αρχών που εμπλέκονται στην εξέταση
των υποβληθεισών αιτήσεων.

Το μέσο αυτό είναι σημαντικό επειδή όχι μόνο σημαίνει ότι αποδίδεται στα προϊόντα η δέουσα αξία
τους, αλλά επίσης επειδή οι καταναλωτές προστατεύονται από αθέμιτες πρακτικές, διασφαλίζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διεξαγωγή θεμιτού εμπορίου.

Το μέσο αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, και
πράττοντας το, στην οικοδόμηση νέων τομέων ενδιαφέροντος για τον τουρισμό. Αυτό θα έχει πολύ
θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τόσο για τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό
όσο και για την ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή στην Ένωση.

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποδίδεται η δέουσα αξία στα παραδοσιακά
προϊόντα μας, να διασώζονται, όταν είναι απαραίτητο, και να προστατεύονται, επειδή εναπόκειται σε
μας να μεταβιβάσουμε την κληρονομιά μας στις μελλοντικές γενιές.

Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Πιστεύω ότι οι ονομασίες προέλευσης για τα γεωργικά
προϊόντα και τρόφιμα είναι συχνά χρήσιμες επειδή, σε αντίθεση με την κυριαρχία των γιγαντιαίων
εμπορικών επωνυμιών του ΠΟΕ στην παγκόσμια αγορά, τονώνουν και αναπτύσσουν την τοπική
παραγωγή και εμπόριο. Αντιτίθεμαι, ωστόσο, στην απόφαση της ΕΕ για την υποχρεωτική επισήμανση
αυτών των αγαθών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, στο μέλλον, θα είναι επίσης εθελοντικό.
Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση
κανονισμού του Συμβουλίου που θα αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς ήταν επιτακτική η ανάγκη
να προσαρμόσουμε το σύστημα προστασίας των παραγωγών περιφερειακών ιδιότυπων προϊόντων
στους περιορισμούς που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα
των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στο Χονγκ Κονγκ (Κίνα) τον περασμένο Δεκέμβριο. Οφείλουμε
να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτό το ζήτημα γιατί κάποιες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ και η
Αυστραλία, οι οποίες αποτελούν την αιτία του προβλήματος, δεν θα υποχωρήσουν. Είμαστε
υποχρεωμένοι να βελτιώσουμε την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στο ευρωπαϊκό σύστημα
και να τους καταστήσουμε ίσους με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις απαιτήσεις
και τα δικαιώματα ενστάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
υπερασπιστεί τις γεωγραφικές ενδείξεις με όλες τις δυνάμεις της ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, γιατί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Τέλος, πρακτικά
και ενόψει των 300 περίπου αιτημάτων που εκκρεμούν, οι υπηρεσίες της ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει
να δράσουν πιο γρήγορα για την αναγνώριση αυτών των εγγυήσεων.

Mario Borghezio (NI), γραπτώς.– (IT) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού
του Συμβουλίου διότι με αυτήν την έκθεση η ΕΕ εδραιώνει ένα σύστημα προστασίας για τους
παραγωγούς των «τοπικών προϊόντων» στο πλαίσιο της γεωργικής παραγωγής τροφίμων. Είναι πράγματι
εξαιρετικά σημαντικό για τους παραγωγούς μας της κοιλάδας του Πάδου το πεδίο εφαρμογής ενός
τέτοιου συστήματος προστασίας να ρυθμίζεται σωστά σε σχέση με την προστασία τόσο των ονομασιών
προέλευσης όσο και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπεύουμε εντούτοις να υπογραμμίσουμε την ανάγκη εισαγωγής ενός
συγκεκριμένου προστατευτικού μέτρου με σκοπό τη στήριξη του εξαιρετικά σημαντικού τομέα της
ευρωπαϊκής ανθοκομίας, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ακμή στην Παδανία και ειδικότερα στην επαρχία
της Ιμπέρια.
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Πρέπει πράγματι να επισημάνω το σοβαρό γεγονός ότι τα μέτρα που στόχευαν στην απελευθέρωση
των τελωνειακών δασμών κατέληξαν να καταστήσουν προνομιούχα την ανθοκομική παραγωγή μη
ευρωπαϊκών χωρών όπως του Ισραήλ, της Κένυας, της Κολομβίας, του Ισημερινού, της Ζιμπάμπουε
και της Νοτίου Αφρικής, οι οποίες γνώρισαν σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς τους εις βάρος
της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Χρειάζεται, επομένως, να επαναδιαπραγματευτούμε την πολιτική των διεθνών συμφωνιών σχετικά με
τις εισαγωγές και συγκεκριμένα να επαναδιαπραγματευτούμε κατά τέτοιον τρόπο ώστε

- να μην παραχωρούνται δασμολογικές διευκολύνσεις στις παραγωγές τρίτων χωρών που δεν
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης
της παιδικής εργασίας), του περιβάλλοντος, της φορολογίας…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και
ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων συμβάλλουν σημαντικά στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κοινοτήτων σε γεωργικές περιοχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της
Πορτογαλίας.

Διαδίδοντας την ιδέα ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί είναι ασύμβατοι με τις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου,
αν μη τι άλλο τη διαβόητη συμφωνία για τις υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), οι ΗΠΑ και η Αυστραλία ασκούν απαράδεκτη πίεση. Το διαιτητικό
δικαστήριο του ΠΟΕ αποφάσισε ότι, γενικώς ειπείν, είναι πράγματι ασύμβατοι με τις υποχρεώσεις τους
ΠΟΕ.

Τούτου λεχθέντος, η ΕΕ εξαναγκάστηκε να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά για τις τρίτες χώρες.
Με τη σειρά της, η Επιτροπή επιχειρεί να κάνει προσαρμογές, τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις,
το Κοινοβούλιο αποφάσισε να βελτιώσει, προκειμένου να προστατεύσει τους αγρότες και τον γεωργικό
κόσμο.

Σε γενικές γραμμές, αποδεχόμαστε αυτές τις βελτιώσεις, και αυτό εξηγεί για ποιον λόγο τις
υπερψηφίσαμε. Θεωρούμε ζωτικής σημασίας την προστασία των ΠΟΠ, ΠΓΕ και των εγγυημένων
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης της Επιτροπής είναι να
αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 για τις διαβεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων με ένα νέο κείμενο το οποίο θα διατυπώνει σαφέστερους και απλούστερους
κανόνες, σύμφωνα με την απόφαση που εγκρίθηκε από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ σε
απάντηση καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η προθεσμία συμμόρφωσης
είναι η 3η Απριλίου 2006.

Καθώς αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τροποποίησης αυτής της κοινοτικής νομοθεσίας, συμφωνώ με την
ώθηση της πρότασης της Επιτροπής και θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Baringdorf.

Christa Klaß (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, τυποποίησης και
παγκόσμιας πρόσβασης στα τρόφιμα, η συνείδηση της καταγωγής μας, της παράδοσής μας και σε τελική
ανάλυση της κουλτούρας μας είναι ένα καλό και σταθερό θεμέλιο στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε
και να αναπτυχθούμε περισσότερο. Η ευρωπαϊκή παράδοση και η ευρωπαϊκή προέλευση αποτελούν
μία ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία. Και αυτή η ποικιλομορφία χαρακτηρίζει την Ευρώπη, τις περιοχές
της και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της. Οι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες, οι
οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Αυτές δημιουργούν παραδοσιακούς τρόπους ζωής και παραδοσιακά
προϊόντα. Με τις παραδοσιακές και γεωγραφικές σημάνσεις συσχετίζουμε πολύ συγκεκριμένες ιδέες
και προσδοκίες.

Σήμερα τα προϊόντα μας διακινούνται σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό καθιστά αναγκαία τη ρύθμιση
των εν λόγω προϊόντων, τα οποία κυκλοφορούν στον κόσμο κατά κάποιο τρόπο ως «πρεσβευτές» μιας
πόλης ή μιας περιοχής. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οτιδήποτε υπάρχει πίσω από ένα καλό όνομα να
συνεχίσει να είναι καλό. Και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μία σύνδεση
μεταξύ της ονομασίας ενός προϊόντος και της προέλευσής του από μία συγκεκριμένη περιοχή. Όλα
αυτά πρέπει να ρυθμιστούν όσο το δυνατόν πιο απλά, αλλά αποτελεσματικά. Η εν λόγω έκθεση
εξυπηρετεί απόλυτα αυτόν τον σκοπό.
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Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Εμπνευσμένο από τις γαλλικές ΕΟΠ (ελεγχόμενες
ονομασίες προέλευσης), το ευρωπαϊκό νομικό μέσο για την προστασία των γεωργικών μας προϊόντων,
με ετικέτες όπως οι ΠΓΕ, βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τη γεωργία μεταξύ της
Ευρώπης και των αγγλοσαξονικών χωρών. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η γεωργία πρέπει να είναι
βιομηχανική, με λογότυπα και εμπορικές ονομασίες, συμπεριλαμβανομένου και του κρασιού. Για την
Ευρώπη, η γεωργία ενδιαφέρει πρωτίστως από ποιοτικής άποψης και σε επίπεδο οικογενειακής
επιχείρησης με εκτάσεις όπου τα προϊόντα προστατεύονται από την γεωγραφική τους προέλευση. Ένα
από τα σύμβολά της είναι το κρασί, προϊόν ζύμωσης και σημάδι πολιτισμού, τη στιγμή που στην
Αυστραλία είναι βιομηχανικό προϊόν.

Στον ΠΟΕ, η διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, νοτίου ημισφαιρίου και Ευρώπης,
αγγλοσαξονικού κόσμου και Ευρώπης, είναι μια πραγματική σύγκρουση πολιτισμών ανάμεσα στο
δρεπάνι και στα McDonalds. Παρόλα αυτά, στο Χονγκ Κονγκ, η Επιτροπή δεν έθεσε καν υπό συζήτηση
το ζήτημα του πολυμερούς μητρώου των ονομασιών προέλευσης για την προστασία των κρασιών των
μικροκαλλιεργητών έναντι των κρασιών των μεγαλεμπόρων.

Στη Γενεύη, στο τέλος Απριλίου, το να συνεχίσουμε να μειώνουμε τη δασμολογική προστασία των
αγροτικών προϊόντων και το να επιτρέψουμε το ντάμπινγκ 1,2 εκατομμυρίων τόνων κρέατος από το
νότιο ημισφαίριο και των υγρών από την Αυστραλία, με προσθήκη χρώματος, ξύλου, φρούτων και
γλυκαντικών, τα οποία ονομάζουν κρασιά, σημαίνει ότι καταστρέφουμε τη γεωργική μας ταυτότητα,
ένα όργανο της οποίας είναι οι ΠΓΕ.

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους
παραγωγούς να διαφυλάξουν την παραγωγή, τη μεταποίηση και την προετοιμασία ενός προϊόντος
συγκεκριμένης προέλευσης, μέσω της καταχώρησής του.

Στο πλαίσιο της ανάγκης τροποποίησης των κανονισμών, και υπό το πρίσμα της απόφασης του ΠΟΕ
με τη διαδικασία της διαιτησίας, η εν λόγω έκθεση βελτιώνει αυτά τα μέσα, τα οποία συμβάλλουν
σημαντικά στην πρόσβαση στην αγορά σε υψηλότερες τιμές, και έχουν χρησιμεύσει για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας σε γεωργικές περιοχές της Ευρώπης. Επιπλέον, υπήρξαν πολύ θετικές
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό.

Η Ευρώπη έχει παλαιές παραδόσεις οι οποίες ασκούν μεγάλη γοητεία στους τουρίστες. Το κρασί πόρτο
και το τυρί ροκφόρ είναι ευρωπαϊκά προϊόντα που αποτελούν πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά,
είναι σημαντικό να διατυπωθεί σαφώς τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή, όχι
μόνο προκειμένου να προστατευθούν τα εν λόγω προϊόντα αλλά επίσης προκειμένου να παρασχεθεί
το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω την αποσαφήνιση της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ των κρατών μελών
και της Επιτροπής, τονίζοντας την ανάγκη οι δραστηριότητες της Ένωσης να συνάδουν πάντα με την
αρχή της επικουρικότητας. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αποκομίζεται το μέγιστο όφελος
από τα προβλεπόμενα μέτρα.

Εκθέσεις Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006) και (A6-0034/2006)

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι γεωγραφικές ενδείξεις
και οι ονομασίες προέλευσης αποτελούν πηγές πλουτισμού για την Ευρώπη. Οι κοινές γαστρονομικές
παραδόσεις βελτιώνουν τη ζωή. Ταυτόχρονα, πρέπει να λαμβάνονται ωστόσο υπόψη, τα μειονεκτήματα
αυτών των ονομασιών. Δεν θέλουμε οι ονομασίες προέλευσης να χρησιμοποιούνται για λόγους
προστατευτισμού. Επί διακόσια περίπου χρόνια στις νέες τους πατρίδες, οι μετανάστες από την Ευρώπη
παράγουν τρόφιμα και ποτά τις παραδόσεις των οποίων μετέφεραν μαζί τους από τις χώρες προέλευσής
τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, να δείξει
κατανόηση όσον αφορά τις εν λόγω παραδόσεις καθώς και για το γεγονός ότι οι γενικές ονομασίες και
οι ονομασίες προέλευσης μπορούν ορισμένες φορές να αλληλοσυγκρούονται.

Οι δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα είναι μόνον συμπληρωματικές
προτάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης. Δεν πιστεύουμε ότι προσθέτουν πολλά –αν και
είναι καλύτερα να υποβάλλονται ορισμένες προτάσεις από ό,τι να μην υποβάλλονται– και πιστεύουμε
ότι αυτό το θέμα πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Υπουργών. Απορρίπτουμε επίσης σθεναρά την
ιδέα ανάθεσης σε μια κοινοτική αρχή της παρακολούθησης των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών
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προέλευσης. Πιστεύουμε ότι, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να βασιστούμε στις αρχές των
κρατών μελών.

Επιλέξαμε συνεπώς να καταψηφίσουμε και τις δύο εκθέσεις.

Roger Knapman (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Ψηφίζουμε κατά της έκθεσης αυτής, καθώς επιθυμούμε
να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας όσον αφορά την καταχώρηση των γεωργικών προϊόντων. Η
διαδικασία εφαρμογής είναι υπερβολικά γραφειοκρατική. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έναν κοινοτικό
οργανισμό που θα έχει την αρμοδιότητα της διαδικασίας καταχώρησης. Πιστεύουμε, αντίθετα, ότι
αρμόδια για τη διαδικασία καταχώρησης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη. Επίσης, δεν θέλουμε να
έχουμε κοινοτικό σήμα. Θέλουμε να προστατεύσουμε την clotted cream όπως οι Έλληνες θέλουν να
υπερασπιστούν τη φέτα τους. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, εάν η σήμανση είναι
σαφής, όπως στην περίπτωση της φέτας του Γιόρκσαϊρ, που είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ελληνική
φέτα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και στα δύο αυτά προϊόντα να συνυπάρχουν στα βρετανικά
καταστήματα τροφίμων Δεν πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση είναι καλή ιδέα.
Έκθεση Brok (A6-0025/2006)

Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για δύο λεπτά εξ
ονόματος της Ομάδας μου. Η Ομάδα μου μού ανέθεσε να δώσω μια επίσημη αιτιολόγηση ψήφου για
την έκθεση Brok.

Δημοσιεύματα του Τύπου έχουν δώσει την εντύπωση σε πολλά μέρη της Ευρώπης ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υπαναχώρησε από την αξίωσή του να δοθεί γρήγορα πλήρη ένταξη στην Κροατία, για
την οποία έχει ψηφίσει πολλές φορές. Όπως γνωρίζετε η Ομάδα μας ήταν κατηγορηματικά υπέρ της
έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία και της επιτυχημένης ολοκλήρωσής τους πριν
από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009. Εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να πω ότι συνεχίζουμε
να υποστηρίζουμε κατηγορηματικά αυτόν τον στόχο και ότι είναι απολύτως σαφές από την έκθεση
Brok ότι η Κροατία είναι μια υποψήφια χώρα προς ένταξη η οποία πληροί εξαιρετικά καλά τα κριτήρια.

Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία επιδέχονται κριτική, είναι αλήθεια, αλλά δεν θα ήθελα να πιστέψω
ότι η Κροατία είναι κατά κάποιον τρόπο υποψήφια χώρα για τη νέα δομή πολυμερούς συνεργασίας που
προτείνεται στην έκθεση Brok. Αυτό δεν ισχύει. Η Κροατία είναι μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης η
οποία πραγματικά θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και η οποία
πληροί σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια. Η κριτική μας αφορά λεπτομέρειες που επισημαίνονται μόνο
όταν πρόκειται για μία χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στην ένταξη, ενώ αντίθετα στην Τουρκία δεν
διασφαλίζεται καν η κατάργηση των βασανιστηρίων.

Επομένως θα ήθελα να καταστήσω για άλλη μια φορά απολύτως σαφές εξ ονόματος της Ομάδας μου
ότι η Κροατία είναι υποψήφια προς ένταξη. Πρέπει να κριθεί σύμφωνα με τις επιδόσεις της. Πραγματικά
πρέπει να αποσυνδεθεί από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και να της δοθούν σαφείς
προοπτικές ένταξης, και μάλιστα πριν από το τέλος της δεκαετίας.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι ευρέως γνωστό ότι πολλές αυτοκρατορίες στη
ιστορία έπεσαν επειδή αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα και δεν μπορούσαν πλέον να ελέγξουν τους
ασύμβατους πολιτισμούς και ρεύματά τους στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης. Επομένως έπρεπε κατά
την άποψή μου να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό μία συζήτηση για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να δεχτεί νέα μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της
υποδηλώνει έναν σαφή περιορισμό με τον όρο Ευρώπη. Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ευρώπη
βασίζεται σε χριστιανικές αξίες. Αυτό από μόνο του αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο συμφωνώ απόλυτα
με τον κ. Posselt όσον αφορά την Κροατία.

Αφετέρου, ωστόσο, πρέπει να λεχθεί ότι ιδιαίτερα τα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος δείχνουν
ότι η πίστη στην απεριόριστη ανοχή, που είναι τόσο διαδεδομένη σήμερα, είναι λανθασμένη. Η ανοχή
πρέπει να είναι αμοιβαία, αλλά μέχρι στιγμής, στην ολοένα και περισσότερο πολυπολιτισμική κοινωνία
μας, αυτή η ανοχή εκφράζεται με την προσδοκία των μουσουλμάνων μεταναστών να προσαρμοστούν
οι χριστιανικές χώρες υποδοχής και με τις αυξανόμενες απαιτήσεις τους ικανοποίησής της μέσω της
βίας. Στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Τουρκία έχει δείξει επανειλημμένα το αληθινό
της πρόσωπο, για παράδειγμα, στη συμφωνία με την Κύπρο με απειλές τιμωρίας για υποτιθέμενη
εξύβριση του κράτους και τώρα επίσης στη διαμάχη για τις γελοιογραφίες. Είναι καιρός να
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συνειδητοποιήσουν ακόμη και οι τελευταίοι ονειροπόλοι υποστηρικτές της διεύρυνσης ότι πρέπει να
θέσουμε σαφή ευρωπαϊκά όρια.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους
μου στην αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών, ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του κ.
Brok και τον συγχαίρω. Ωστόσο, η Ομάδα μου είναι αντίθετη στη Συνταγματική Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και, για τον λόγο αυτό, ψηφίσαμε να διαγραφεί η παράγραφος 6, καθώς είναι σαφές
ότι το σημερινό κύμα διεύρυνσης από τα 15 στα 25 κράτη μέλη λειτούργησε εξαιρετικά καλά με τη
μέθοδο της Νίκαιας, χωρίς ένα ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Οι βρετανοί Συντηρητικοί πιστεύουν ότι τα προηγούμενα πέντε κύματα διεύρυνσης υπήρξαν επιτυχή,
όπως επιτυχής θα είναι και η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα
θα προγραμματιστεί τώρα για την 1η Ιανουαρίου 2007. Από εκεί και πέρα, η διεύρυνση μπορεί να
διευθετείται με νέες διακυβερνητικές διασκέψεις. Εμείς, ως Συντηρητικοί, πιστεύουμε σε μια ευρύτερη,
χαλαρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμενων εθνικών κρατών, εξ ου και η γενική υποστήριξή μας
στην εξαιρετική έκθεση του κ. Brok.

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω χωριστά ότι ψήφισα υπέρ
της τροπολογίας 13 στο ψήφισμα του κ. Brok, το οποίο ζητεί να κηρυχτεί παράνομη η ρατσιστική και
αντισημιτική οργάνωση γκρίζοι λύκοι. Η οργάνωση είναι υπεύθυνη για επανειλημμένες τρομοκρατικές
επιθέσεις σε χριστιανικά και εβραϊκά ιδρύματα στην Τουρκία. Η διατύπωση είναι φυσικά έντονη,
συνιστά όμως μια ατυχή απεικόνιση της πραγματικότητας. Αυτή η ομάδα τρομοκρατεί άτομα ακριβώς
όπως το έπρατταν οι χιτλερικές ομάδες πριν από την άνοδό του Χίτλερ στην εξουσία, όχι σε τόσο
μεγάλη κλίμακα, αλλά με την ίδια αλαζονεία και χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους. Κατά τη γνώμη
μου, το πρόβλημα χρήζει της προσοχής του Σώματος. Οι εβραϊκές κοινότητες και οι χριστιανικές
εκκλησίες έχουν καταστεί στόχοι φυσικής και πνευματικής τρομοκρατίας στα χέρια των γκρίζων λύκων,
και το θέμα απαιτεί τη διεθνή προσοχή.

(Χειροκροτήματα)

Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE),
γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες θέλουμε να δούμε μια ανοιχτή ΕΕ όπου η αλληλεγγύη
θα είναι ο κανόνας και η οποία θα χαιρετίζει την υποψηφιότητα των νέων χωρών βάσει των κριτηρίων
της Κοπεγχάγης. Εκφράζουμε συνεπώς τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η έκθεση επικεντρώνεται
τόσο πολύ στην ικανότητα απορρόφησης της ΕΕ αυτή καθαυτή, επειδή μπορεί να δώσει την εντύπωση
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμφισβητεί την ικανότητα της ΕΕ να συμπεριλάβει περισσότερα κράτη
μέλη. Η καθαυτή ικανότητα απορρόφησης της ΕΕ εξαρτάται τελικά από την προθυμία της ΕΕ να
συμπεριλάβει περισσότερα κράτη μέλη. Παρακολουθούμε επίσης με ανησυχία τη διαδεδομένη τάση
αποκλεισμού χωρών από την προσχώρηση βάσει, επί παραδείγματι, της οικονομικής τους κατάστασης.

Γιώργος Δημητρακόπουλος (PPE-DE), γραπτώς. – Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
διευκρινίζουμε ότι το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 43 της έκθεσης δεν εκφράζει τις απόψεις μας
στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Αυτή η έκθεση
πρωτοβουλίας συζητεί το σημαντικό ζήτημα της συνεχιζόμενης διεύρυνσης της ΕΕ.

Η Λίστα του Ιουνίου είναι, κατ’ αρχήν, θετικά διακείμενη έναντι στη συνεχιζόμενη διεύρυνση της ΕΕ,
υπό την προϋπόθεση ότι τα προταθέντα κράτη μέλη συμμερίζονται τις θεμελιώδεις αξίες που συνιστούν
τη βάση της ΕΕ από την άποψη αυτού που αντιπροσωπεύει. Σε αυτές περιλαμβάνονται, προπάντων, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η αρχή του κράτους δικαίου. Όσον αφορά τη νομοθεσία που
δεν άπτεται των εν λόγω αξιών, τα εθνικά κράτη είναι κυρίαρχα.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης μια πολύ σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό, η οποία αντιστοιχεί
περίπου στα 25 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες, και αυτό είναι κάτι στο οποίο αντιτιθέμεθα.

Συνεπώς καταψηφίσαμε την έκθεση.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και η Ένωση εξακολουθεί να αφομοιώνει τις δέκα
χώρες που προσχώρησαν το 2007, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία καθ’ οδόν, έχει δρομολογηθεί η
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προσχώρηση της Τουρκίας και των βαλκανικών χωρών, τόσο ακόρεστη είναι η όρεξη· όλα αυτά κατόπιν
της προορατικής συμμετοχής στην καταστροφή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Από την πνιγηρή ατμόσφαιρα της «πολιτικής ορθότητας», προκύπτουν πάντα οι πραγματικοί στόχοι
ενός τέτοιου αγώνα, δηλαδή η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου και ο επιμερισμός των φυσικών
πόρων σε αντάλλαγμα πρακτικών κινήτρων· με άλλα λόγια, η οικονομική κυριαρχία και εκμετάλλευση
αυτών των ανθρώπων και των χωρών τους από τους μεγάλους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς
ομίλους των μειζόνων δυνάμεων της ΕΕ, με τη Γερμανία στην πρώτη γραμμή της σειράς. Αυτό δεν
είναι σύμπτωση, δεδομένου ότι η Γερμανία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη
στην περιοχή και εμπλέκεται στην στρατιωτική κατοχή αυτής.

Πως σας φαίνεται αυτό ως παρέμβαση σε κυρίαρχο κράτος με την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου;
«εφιστά την προσοχή... σε αδυναμίες… όπως η υπερβολική κρατική παρέμβαση στην οικονομία και
τους περίπλοκους κανόνες … στη δημόσια διοίκηση που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη στον ιδιωτικό
τομέα και στο πεδίο των ξένων άμεσων επενδύσεων».

Σημειώστε επίσης την υποστήριξη της διάσπασης της Σερβίας, η οποία καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο,
σε εκκλήσεις για «ένα Κοσσυφοπέδιο του οποίου η εδαφική ακεραιότητα διαφυλάσσεται από τα
Ηνωμένα Έθνη και την ΕΕ…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

Richard Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Οι ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος είναι υπέρ μιας
θετικής στάσης έναντι της μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ, ιδιαίτερα τηρώντας τις δεσμεύσεις που
έχουν γίνει προς τις υποψήφιες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες. Από την άποψη αυτή, δεν είναι
σωστό να προτείνουμε στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος άλλες «λειτουργικές δυνατότητες», καθώς
οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες καλύπτονται σαφώς από τη διαδικασία ένταξης και την ευρωπαϊκή
πολιτική γειτονίας.

Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. (SV) Την 1η Μαΐου 2004, η ΕΕ διευρύνθηκε με την προσχώρηση
δέκα νέων κρατών μελών από την ανατολική και την κεντρική Ευρώπη. Με τη βοήθεια της κοινοτικής
προσέγγισης του καρότου και του ραβδιού, χώρες οι οποίες ήταν παλαιότερα πίσω από το Σιδηρούν
Παραπέτασμα μετατράπηκαν σε δημοκρατίες με οικονομίες αγοράς. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Πρέπει
τώρα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της ΕΕ προκειμένου
να συμπεριλάβει χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε
επίσης δεκτικοί στις νέες αιτήσεις προσχώρησης. Πρέπει να επιτραπεί στις χώρες που πληρούν τις
απαιτήσεις να καταστούν κράτη μέλη.

Σήμερα, ψηφίζουμε ένα έγγραφο στρατηγικής για τη συνεχιζόμενη διεύρυνση, το οποίο περιέχει μια
πρόταση για τον καθορισμό των γεωγραφικών συνόρων της ΕΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα καταψηφίσω.
Τα σύνορα δεν μπορούν να κλείσουν. Ο καθορισμός των συνόρων της Ευρώπης θα ερμηνευτεί, επί
παραδείγματι, από τον ουκρανικό λαό, ο οποίος επί του παρόντος ισορροπεί μεταξύ της δημοκρατίας
και της δικτατορίας, σαν να τους κλείνουμε την πόρτα κατάμουτρα. Αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό
εμπόδιο προόδου.

Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση, οι αποφάσεις Συμβουλίου και Επιτροπής
και η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 7 χρόνων από το βρώμικο πόλεμο
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κατά της Γιουγκοσλαβίας και την οργανωμένη δολοφονία του Μιλόσεβιτς.
Αποκαλύπτονται με προκλητικό τρόπο τα σχέδια των Ευρωπαίων και Αμερικανών ιμπεριαλιστών
δημίων της Βαλκανικής που ήταν προσάρτηση και δημιουργία κρατών προτεκτοράτων, υποτακτικών
στην ΕΕ και τον ιμπεριαλισμό. Την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών από το
ευρωενωσιακό κεφάλαιο. Ήδη, η κατάσταση των Βαλκανικών λαών είναι δραματική και θα χειροτερεύσει
με την ένταξή τους στην ΕΕ. Οι ανταγωνισμοί και ο νέος γύρος αλλαγών συνόρων δημιουργούν νέες
εντάσεις.

Το ΚΚΕ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κατά της ΕΕ και της διεύρυνσης της, θα συμβάλει ώστε να
δυναμώσει ο αγώνας των λαών κατά του Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού ιμπεριαλισμού που επέβαλε
κατοχή στην περιοχή.

Για την ΠΓΔΜ, επαναλαμβάνει πως το πρόβλημα σχετίζεται με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την
αλλαγή συνόρων, με ανακίνηση και μειονοτικών θεμάτων, ενέργειες για τις οποίες ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΝ σιώπησαν ή συναίνεσαν στο παρελθόν, εστιάζοντας την προσοχή στο όνομα της γειτονικής χώρας.
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Οι όποιες δημαγωγικές κορώνες και πολιτικές αναπροσαρμογές των άλλων κομμάτων προσπαθούν να
αποπροσανατολίσουν τον λαό και να λειτουργήσουν ως πλυντήριο στις τεράστιες πολιτικές ευθύνες
που έχουν με τη συμπόρευσή τους με τον ιμπεριαλισμό.

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση Brok σχετικά με τη διεύρυνση αποτελεί ένα εξαιρετικό
στιγμιότυπο των αιτούντων για τον επόμενο γύρο διεύρυνσης της ΕΕ. Κυρίως, εντούτοις, αποτελεί
επίσης μια προειδοποίηση για τις δυσκολίες που θέτουν οι μελλοντικές διευρύνσεις.

Από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι δύο ιδέες πρέπει να καταστούν σαφείς.

Η πρώτη από αυτές είναι το «συνταγματικό αδιέξοδο». Δεδομένης της ανάγκης αποσαφήνισης, ή ακόμη
και αναδιοργάνωσης, της θεσμικής δομής πριν από οιαδήποτε νέα διεύρυνση, θα φανεί επίσης ότι οι
πολίτες και οι πολιτικοί ηγέτες δεν πρέπει να περιορίζονται σε μια μόνο θεσμική/συνταγματική λύση
για τη διεύρυνση.

Ο παράγοντας της «ικανότητας αφομοίωσης» καθίσταται όλο και περισσότερο ένα από τα θεμελιώδη
κριτήρια. Η προοπτική προσχώρησης και η πολιτική γειτονίας έχουν βοηθήσει στον εκδημοκρατισμό
και την ανάπτυξη των εν δυνάμει υποψήφιων χωρών, αυτό όμως καθαυτό δεν αρκεί. Η ΕΕ πρέπει να
είναι επίσης έτοιμη να υποδεχτεί νέους εταίρους και αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας προσπάθειας
για τη διασφάλιση των ίδιων συνθηκών για αυτούς που προσχωρούν, σε αντίθεση με μια εγωιστική
προσέγγιση εκ μέρους αυτών που είναι ήδη μέλη. Αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της ανάγκης εγγραφής των ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία διεύρυνσης.

Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Σήμερα, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψή του για τη
στρατηγική διαχείρισης μελλοντικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διευρύνσεις «επανασυνδέσεις» με τους αδερφούς μας στην Ευρώπη – Βούλγαρους, Ρουμάνους, Κροάτες,
κατοίκους της ΠΓΔΜ και άλλους, οι οποίοι αυθαίρετα αποχωρίστηκαν από εμάς μετά τη Γιάλτα.
Προτίθενται να ενωθούν μαζί μας εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να τους ενσωματώσει. Δεν
αμφισβητώ το περιεχόμενο αλλά τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα, αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο ψήφισα υπέρ των παραγράφων 5 και 6.

Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξαγάγει μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τα σύνορά της.
Αυτό είναι κάτι που επιμελώς απέφυγε να κάνει κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης.
Πρόκειται για ένα μελανό σημείο του Συντάγματος, το οποίο προκάλεσε έντονη δυσπιστία και ανησυχία.
Το να αποφεύγουμε όσα μας δυσαρεστούν δεν αποτελεί μια συμπεριφορά που αρμόζει σε εμάς και
στους ψηφοφόρους μας, και το να ζητήσουμε μια συζήτηση δεν μας καθιστά «refuseniks» κατά της
διεύρυνσης.

Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα δεν εξυπηρετεί αυτούς που επιθυμούν μια δυνατή Ευρώπη.

Τα σύνορά μας μπορεί να είναι ασφαλώς γεωγραφικά, ιστορικά και ηθικά, αλλά είναι απαραίτητα για
τη διατήρηση ενός μοντέλου, ενός οράματος και κοινών αξιών.

Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης της
ΕΕ. Ενώ όμως η έκθεση περιέχει πολλά σημεία με τα οποία είμαι σύμφωνος, δεν μπορώ να υποστηρίξω
την αρνητική εικόνα που δίνεται για την Τουρκία και, ιδιαίτερα, την ανακριβή δήλωση της παραγράφου
31 ότι η Τουρκία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο στοιχείο παρακώλυσης στο NATO. Επιπλέον, όπως και
άλλοι βρετανοί Συντηρητικοί, είμαι ριζικά αντίθετος σε ένα ευρωπαϊκό Σύνταγμα και δεν μπορώ να
δεχθώ τη γλώσσα της παραγράφου 6.
62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(CDHNU, Γενεύη) (B6-0150/2006)

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χθες εγκρίθηκε ένα ψήφισμα για τη σύσταση του
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αντικαθιστά την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από τις απόπειρες των ΗΠΑ να δημιουργήσουν ένα μέσο το οποίο
θα μπορούν να ελέγχουν, ούτως ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν την παρεμβατική τους πολιτική
και επίθεση σε κυρίαρχους λαούς και κράτη. Είναι μια διαδικασία στην οποία οι ΗΠΑ, προβάλλοντας
ολοένα περισσότερες απαιτήσεις, επιδίωξαν να επιβάλουν όσους περισσότερους όρους μπορούσαν. Οι
ΗΠΑ το επιθυμούσαν ακόμη χειρότερο και για αυτόν και μόνο τον λόγο το καταψηφίσαμε.
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Μεταξύ πολλών άλλων τροποποιήσεων και πτυχών που μπορούν να επεκταθούν, θα ήθελα να
υπογραμμίσω ότι το νέο Συμβούλιο έχει μειωμένο αριθμό μελών, από 53 σε 47 (οι ΗΠΑ ήθελαν 30).
Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, μέσω απόλυτης πλειοψηφίας
(οι ΗΠΑ και η ΕΕ ήθελαν ένα σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο οι ίδιοι και οι σύμμαχοί τους θα είχαν
την εξουσία αρνησικυρίας), αν και αναζητήθηκαν περιορισμοί.

Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία για ορισμένους συνιστά απλώς το πρώτο βήμα, ως μέρος μιας
ευρύτερης προσπάθειας, εκ μέρους των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, να κυριαρχήσουν και να ελέγξουν
τα Ηνωμένα Έθνη.

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας σχετικά με το κοινό ψήφισμα για
την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, θα ήθελα να αναφέρω τι θεωρώ
ως πιθανή λύση, αν και όχι την ιδανική, όσον αφορά ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία
ετέθησαν σε αυτή τη συζήτηση.

Μια από τις μεγαλύτερες ανεπάρκειες των Ηνωμένων Εθνών υπήρξε ανέκαθεν η έλλειψη νομιμότητας
ορισμένων εκ των μελών της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικά υπό την προεδρία τους. Ο
κατάλογος είναι καλά τεκμηριωμένος και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να τον επαναλάβω εδώ. Η έκβαση,
κυρίως η μέθοδος εκλογής των μελών του μελλοντικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν
εγγυάται ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά, αποτελεί τουλάχιστον όμως μια προσπάθεια πραγματικής
νομιμοποίησης των μελών του, και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.

Πιστεύω επίσης ότι αυτό συνιστά μια ευκαιρία ενίσχυσης της ιδέας ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι
σύμμαχοί τους πρέπει να προσπαθήσουν να αποτελέσουν παράδειγμα στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, στις χώρες τους ή στις διεθνείς σχέσεις τους.

Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη
βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (B6-0170/2006)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα, αν και θεωρούμε ότι
ορισμένα από τα σημεία του είναι ασαφή και κάπως ασυνάρτητα. Πιστεύουμε ότι η βιολογική
ποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται και ότι πρέπει να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή παγκόσμια συμφωνία
για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η σύμβαση για τη βιοποικιλότητα δίνει πρακτική οντότητα σε
αυτό. Συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να πάρουν την κατάλληλη στάση στη Διάσκεψη
των Μερών που θα διεξαχθεί στην Curibita, στη Βραζιλία, στα τέλη του μήνα.

Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι εξίσου σημαντική, εάν όχι περισσότερο, είναι η ανάγκη να περισταλεί η
απώλεια της βιοποικιλότητας, ενσωματώνοντας τους στόχους της σύμβασης στην αναπτυξιακή πολιτική
των κοινοτικών πολιτικών όπως η γεωργική και η δασοκομική πολιτική που αποσκοπούν στην ανάσχεση
της εξάπλωσης των ΓΤΟ, υποστηρίζοντας τις οικογενειακές καλλιέργειες και την παραδοσιακή
δασοκομία, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας της βιοποικιλότητας.

Η θαλάσσια βιοποικιλότητα πρέπει να διασωθεί από τις καταστροφικές πρακτικές. Η παραδοσιακή
παράκτια αλιεία, η καλύτερη προστασία για τη βιοποικιλότητα, πρέπει να στηριχθεί.

Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη προγενέστερα ψηφίσματα για το θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά την
καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας των δέντρων και της εμπορίας τους.

Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος σχετικά με τη διάσκεψη της
Curitiba για τη βιολογική ποικιλότητα. Το Κοινοβούλιο κάνει τεράστιο λάθος μπερδεύοντας τη βιολογική
ποικιλότητα και τη γενετική μηχανική.

Η πολυμορφία των ζωντανών ειδών είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών της γενετικής δομής όλων των
ζωντανών οργανισμών. Αυτοί που συνεχίζουν στην Ευρώπη τον αντιδραστικό αγώνα τους εναντίον
της γεωργίας μεταλλαγμένων προϊόντων δεν θέλουν να μάθουν ότι η τελευταία δεν αποτελεί καμία
απειλή για την ανθρώπινη υγεία στον υπόλοιπο κόσμο. Το 2004, εννέα εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές
καλλιέργησαν σχεδόν 90 εκατομμύρια εκτάρια ΓΤΟ σε όλο τον κόσμο ενώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των 25, έντεκα εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές καλλιέργησαν 97 εκατομμύρια εκτάρια, εκ των οποίων
μερικές δεκάδες χιλιάδες εκτάρια αποτελούσαν αποκλειστικά μεταλλαγμένες καλλιέργειες.

Η Ευρώπη χάνει άλλη μία μάχη.
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Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Συμφωνούμε με την πλειοψηφία των διαπιστώσεων,
που επιβεβαιώνουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων
και την συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας. Συμφωνούμε επίσης με πολλές προτάσεις, εκτός
από όσες αναφέρονται στα πλαίσια της υπάρχουσας νομιμότητας, γιατί σε πολλά κράτη, όπως και στα
κράτη μέλη της ΕΕ, αυτά γίνονται νόμιμα. Για παράδειγμα, με κοινοτικούς κανονισμούς απελευθερώθηκε
η χρήση των μεταλλαγμένων (Γ.Τ.Ο.) στην αγροτική παραγωγή και στην παραγωγή τροφίμων που
απειλούν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Με κοινοτικούς κανονισμούς και οδηγίες
εμπορευματοποιούνται τα δάση, με συνέπεια την επιτάχυνση της καταστροφής τους κλπ.

Διαφωνούμε ριζικά με την πρόταση του ψηφίσματος που "καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να επιδείξουν ηγετικό πνεύμα και πεποίθηση, συμφωνώντας σε και διευκολύνοντας απτά μέτρα
για την προστασία της βιοποικιλότητας, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς", επειδή ζητά από τους "λύκους
να φυλάξουν τα πρόβατα". Ζητούν από τους υπεύθυνους της καταστροφής να ηγηθούν κατά της ίδιας
τους της πολιτικής.

Εμείς απευθυνόμαστε στο λαϊκό κίνημα και στις οργανώσεις του (συνδικάτα, οικολογικές οργανώσεις,
φορείς κ.ά.) με την πάλη του να επιβάλει μέτρα και πολιτικές που θα αποτρέψουν την παραπέρα
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την καταστροφή των δασών και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η προστασία της βιολογικής
ποικιλότητας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Η Ομάδα μου, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή
Ελεύθερη Συμμαχία είναι απόλυτα ικανοποιημένη με το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη
πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι επίσης πλήρως ικανοποιημένη που το Κοινοβούλιο
στέλνει στην όγδοη διάσκεψη για τη βιολογική ποικιλότητα, τρία χρόνια μετά την Κουάλα Λουμπούρ,
μια αντιπροσωπία η οποία θα υπερασπιστεί την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας. Σε αυτό το
πλαίσιο, επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω κάποιες βασικές αρχές τις οποίες λησμονούμε
πολύ συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο.

Η ασφάλεια των τροφίμων εξαρτάται από τρεις παράγοντες: το νερό, το έδαφος, την πολυμορφία των
φυτικών γενετικών πόρων και μόνο δώδεκα φυτικές ποικιλίες, μεταξύ των οποίων το σιτάρι, το ρύζι,
το καλαμπόκι και η πατάτα εξασφαλίζουν ουσιαστικά το 80% των ενεργειακών απαιτήσεων του
παγκόσμιου πληθυσμού. Ο πειρασμός, λοιπόν, για τη βιομηχανία είναι μεγάλος προκειμένου να
εξασφαλίσει το μονοπώλιο των σπόρων μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών που προέρχονται από τη
βιοτεχνολογία.

Ζητούμε, επομένως, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα είναι παρόν, να υποστηρίξει
την εκεχειρία που ισχύει σήμερα για τη δοκιμή και την εμπορία των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών,
έτσι ώστε να περιοριστεί η χρήση τους. Για να το θέσω πιο απλά, κυρίες και κύριοι, η τεχνολογία
τερματισμού δεν πρέπει να κάνει εκ νέου την εμφάνισή της στο όνομα οποιασδήποτε βιοτεχνολογικής
καινοτομίας.

Επιπλέον, για να περιορίσουμε τον χαρακτήρα εισβολής, για τα οικοσυστήματά μας, ποικιλιών που
προέρχονται από βιοτεχνολογίες, η βιολογική ποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται από πρωτόκολλα
που υποχρεώνουν τους ερευνητές να πραγματοποιούν τα πειράματά τους σε περιορισμένο επίπεδο.

Συμπερασματικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καταπολέμηση του περιορισμού της βιολογικής
ποικιλότητας προϋποθέτει μερικές ενέργειες για τη συντήρηση. Ασφαλώς, δεν πρόκειται να βάλουμε
τη βιολογική ποικιλότητα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, αλλά θα επιτρέψουμε μάλλον στους αυτόχθονες
πληθυσμούς, τους οποίους επιπλέον στηρίζουμε, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την παραδοσιακή
τεχνογνωσία και την κυριαρχία τους όσον αφορά τους γενετικούς πόρους.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, και σε αυτό το σημείο, η αιτία του πολέμου είναι τα χρήματα. Θα σας
ζητήσω, λοιπόν, επίσης να στηρίξετε το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι, στην περίπτωση του Natura 2000, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέσει χρήματα σε αυτό το δίκτυο,
η βιολογική ποικιλότητα δεν θα προστατευτεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν δεν δώσουμε χρήματα στο
Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος, η προστασία της φύσης θα αποτελέσει, για ακόμα μία φορά, ένα
πλέγμα ωραιοποιημένων λόγων που εκφράζονται στην Ολομέλεια.

12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.10 και συνεχίζεται στις 15.00)
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

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

14. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους
καταναλωτές (συνέχεια της συζήτησης)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνέχιση της συζήτησης της έκθεσης της κ. Marianne
Thyssen, σχετικά με το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των
καταναλωτών για την περίοδο (2007-2013) – πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές.

Béatrice Patrie, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Thyssen για την έκθεσή της και για το πνεύμα
συνεργασίας που την χαρακτηρίζει.

Παρότι ψηφίστηκε ομόφωνα από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η Ομάδα του Σοσιαλιστικού
Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να συζητηθεί αυτή η έκθεση. Πράγματι, μολονότι
οι Ομάδες συνολικά συμφωνούν με καλή πίστη να αποδοθεί η μέγιστη πολιτική προτεραιότητα στην
προστασία του καταναλωτή, διαπιστώνω ότι υπάρχουν ακόμα διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο
θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Επίσης, παρόλο που η σκοπιμότητα του προγράμματος
αυτού διακόπηκε και εκκρεμεί μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές
προοπτικές, θα ήθελα να θυμίσω κάποιες βασικές απόψεις της Ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Θα θυμίσω, καταρχάς, την υποστήριξή μας για το διαχωρισμό των δύο σχεδίων δράσης, για τη δημόσια
υγεία και για την προστασία των καταναλωτών. Στη συνέχεια, όσον αφορά τους οριζόντιους στόχους
του σχεδίου, η Ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος θεωρεί ότι τα μέσα αποζημιώσεων, τόσο σε ατομικό
όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σε κάποια κράτη μέλη, αποτελούν πραγματική πρόοδο για τους
καταναλωτές. Αυτή είναι η έννοια της τροπολογίας 55.

Έπειτα, όσον αφορά συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία
των παρακάτω δράσεων: την ανάπτυξη μέσων για να επιτραπεί η επιστημονική αξιολόγηση των
επιπτώσεων της έκθεσης των καταναλωτών στις χημικές ουσίες που εκλύονται από τα προϊόντα· την
πραγματοποίηση απολογισμού, που θα μπορούσε κάποιος να ονομάσει vade-mecum, των υφιστάμενων
νομοθεσιών, κανονισμών και πρακτικών στα κράτη μέλη όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών,
όπως και μια αξιολόγηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο· και τις ανταλλαγές
μεταξύ εθνικών και τοπικών ενώσεων των καταναλωτών, με σκοπό να βοηθούν τις δημόσιες αρχές να
νομοθετούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την προστασία των χρηστών στον τομέα των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και αυτή τελικά είναι η έννοια της τροπολογίας 58.

Τρίτον, σχετικά με τα νομοθετικά μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, θα ήθελα να
απευθυνθώ ειδικά στον κ. Κυπριανού με την ευκαιρία των πολιτικών και νομοθετικών μέτρων που
υποσχέθηκε να μας παρουσιάσει το φθινόπωρο, τα οποία θα ενσωματωθούν ειδικά σε αυτό το πρόγραμμα.
Οι όροι της συζήτησης είναι γνωστοί. Πώς θα πρέπει να επέμβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Θα πρέπει
να δώσουμε προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή να ευνοήσουμε την αυτορρύθμιση των οικονομικών
φορέων; Πώς πρέπει να συνδέσουμε το αναδυόμενο ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των
καταναλωτών με τα εθνικά δίκαια, που είναι παλαιότερα και συνήθως πιο προστατευτικά για τους
πολίτες σε μερικά κράτη μέλη;

Κατά τη γνώμη μου, ενώ η κινητικότητα των συμπολιτών μας αυξάνεται, θεωρώ ότι ο ρόλος των
δημόσιων ευρωπαϊκών αρχών είναι να διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των καταναλωτών.
Δεν αντιτίθεμαι στις πρωτοβουλίες σχετικά με την αυτορρύθμιση, αυτές όμως πρέπει να αναληφθούν
από τους ίδιους τους οικονομικούς παράγοντες και να έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των ελάχιστων
προτύπων που καθορίζονται από τον νομοθέτη.

Τέλος, θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους δύο φακέλους που αφορούν τη σημερινή
συζήτηση. Ο πρώτος αφορά τις συζητήσεις για το κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό
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δίκαιο των συμβάσεων και ο δεύτερος την επέκταση των διαδικασιών τυποποίησης στον τομέα των
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις συλλογικές προτιμήσεις, όπως για παράδειγμα
την κοινωνική στέγαση.

Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω εξ ονόματος της Ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, είχαμε τόσα να κάνουμε
σήμερα το πρωί, η εν λόγω συζήτηση καθυστέρησε αρκετά, και είναι ατυχές ότι η εισηγήτρια και πολλοί
άλλοι που εργάστηκαν για αυτό το θέμα δεν μπορούν να παραστούν στην Αίθουσα. Εντούτοις, έτσι
έχουν τα πράγματα. Μου δόθηκε ξαφνικά πάρα πολύς χρόνος ομιλίας από την Ομάδα μου και αρνήθηκα
να χρησιμοποιήσω τα τελευταία πέντε λεπτά, αν και μου προσφέρθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσω ένα
τραγούδι. Αυτό δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα κάνω, ωστόσο.

Η εσωτερική αγορά έχει δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, καθώς και αυξημένη ευημερία.
Έχει κατεδαφίσει σύνορα και έχει ανοίξει πόρτες. Μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε: να ταξιδέψουμε,
να μελετήσουμε, να εργαστούμε και να στήσουμε σπίτι. Δόθηκε πρόσβαση στους καταναλωτές σε
σωρεία νέων προϊόντων. Πρέπει ωστόσο να προχωρήσουμε περαιτέρω και να δημιουργήσουμε επίσης
μια εσωτερική αγορά καταναλωτών. Αυτό σημαίνει κοινούς κανονισμούς και υψηλό επίπεδο προστασίας
των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Όσο αυξάνεται το διασυνοριακό εμπόριο, τόσο αυξάνεται το
εμπόριο σε ατομικό επίπεδο, τόσο οι άνθρωποι χρειάζονται να γνωρίζουν τι είδους αγαθά αγοράζουν,
τι να κάνουν εάν συμβαίνει κάτι λάθος με αυτά, πως να το καταγγείλουν και τι είδους κανονισμοί
υπάρχουν. Πώς μπορούν να ξέρουν ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν πράγματι κάνει αυτό το οποίο
διατείνεται; Τι είναι διαθέσιμο από την άποψη της υπηρεσίας, των εγγυήσεων και της επίλυσης των
διαφορών;

Για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με
αυτά τα θέματα, επειδή είναι καθημερινά θέματα που αφορούν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές καθημερινά. Αυτά είναι τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε σε επίπεδο ΕΕ.
Είναι συνεπώς πραγματικά εξαιρετικό ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει αυτήν την πρόταση για ένα
μακροπρόθεσμο πολυετές πρόγραμμα στον τομέα προστασίας των καταναλωτών.

Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δεν συμφωνεί, ωστόσο, με
την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη συνδυασμού της προστασίας των καταναλωτών και της δημόσιας
υγείας. Συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας ότι πρέπει να διατηρηθούν χωριστά. Αν και υπάρχουν
φυσικά σημεία επαφής, πρόκειται για δύο διακριτούς τομείς πολιτικής που απαιτούν διαφορετικές
προσεγγίσεις, και πρέπει να διατηρούνται χωριστά. Ούτε επιθυμούμε εν προκειμένω τη δημιουργία
οιασδήποτε ειδικής αρχής ή υπηρεσίας.

Άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία διαπιστώσαμε περιχαρείς ότι περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι
οι απόψεις ότι η πολιτική για τους καταναλωτές πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, ότι είναι
σημαντική η συνεργασία με τις διάφορες οργανώσεις καταναλωτών στα κράτη μέλη μας και ότι ενδέχεται
να δοθεί πρόσθετη στήριξη και προσοχή σε αυτά τα κράτη τα οποία δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να
σημειώσουν μεγάλη πρόοδο στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών. Είμαι ευτυχής που μπορέσαμε
να συμφωνήσουμε για αυτά τα θέματα και ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ομάδων σχετικά
με αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Thyssen –ελπίζω ότι θα διαβάσει τα πρακτικά– επειδή
επέδειξε διορατικότητα και προθυμία να συνεργαστεί. Είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τα θέματα
καταναλωτών, είτε πρόκειται για συνεργασία, αξιολόγηση ή την παροχή πληροφοριών. Πρέπει, φυσικά,
να υπάρχει συνεπώς κατάλληλος προϋπολογισμός.

Ελπίζω ότι, και στο μέλλον, θα υπάρξει εποικοδομητική συνεργασία όσον αφορά τα προγράμματα για
τους καταναλωτές που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή αυτό το φθινόπωρο. Ενδεχομένως θα έπρεπε
να είχαμε προχωρήσει με τον άλλο τρόπο και να είχαμε αντιμετωπίσει πρώτα τις μείζονες κατευθυντήριες
γραμμές πολιτικής και στη συνέχεια το εν λόγω πρόγραμμα. Υποστηρίζουμε αυτό το οποίο έχει προταθεί
και θα υποστηρίξουμε την έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία –ή, πιστεύω αναμφισβήτητα, ομόφωνα—όταν
τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου.

Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιθυμεί να χρηματοδοτήσει τις οργανώσεις των καταναλωτών, τόσο τις κυβερνητικές όσο και τις μη
κυβερνητικές, με το ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να τις ευθυγραμμίσει με την
υπάρχουσα και τη μελλοντική νομοθεσία. Όπως τόσα και τόσα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, δεν είναι δυνατό να φέρει κανείς αντίρρηση στο ίδιο το αντικείμενο. Ποιος θα είχε
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αντίρρηση για καλύτερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών, όπου αυτά
απαιτούνται;

Στη Βρετανία έχουμε ήδη υψηλές προδιαγραφές στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών
και τις έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Χωρίς αμφιβολία, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να διδαχθούν
η μία από την άλλη, καθώς και από τις μη ευρωπαϊκές χώρες, υιοθετώντας τη διεθνή βέλτιστη πρακτική
σε εθνική βάση και επιλέγοντας ό,τι ταιριάζει καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Όμως, όπως θα περιμέναμε, αυτή η έκθεση κάνει λόγο για ομοιομορφία, ολοκλήρωση και εναρμόνιση.
Ο στόχος αυτής της έκθεσης δεν είναι η υιοθέτηση νομοθεσίας – αυτό από μόνο του είναι καλό – αλλά,
όπως καθετί άλλο που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξυπηρετεί τον σκοπό και τη
διαδικασία επέκτασης της εξουσίας και της κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσει το κοινοτικό
κεκτημένο, το σύνολο των νόμων το οποίο, από τη στιγμή που περιέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
δεν επιστρέφει ποτέ στα εθνικά κράτη.

Υπάρχουν, επίσης, κάποιοι ανησυχητικοί απόηχοι στις συστάσεις να υιοθετηθούν συγκεκριμένα
καταναλωτικά πρότυπα που συνδέονται με συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Μία τέτοια
συλλογή πληροφοριών όσον αφορά την κατανάλωση των καταναλωτών θα μπορούσε να θέσει σε
κίνδυνο την ιδιωτική ζωή του πολίτη. Αυτό συμβαίνει ήδη στη Βρετανία από ιδιωτικές εταιρίες λιανικής
πώλησης που χρησιμοποιούν συστήματα όπως οι κάρτες πελατειακής πίστης. Ωστόσο, ο καταναλωτής
έχει κάποια δυνατότητα να επιλέξει εάν θα συμμετάσχει, ανάλογα με το πού και το πώς προτιμά να
ψωνίζει.

Αυτού του είδους η συλλογή πληροφοριών για τον πολίτη δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το αναλάβει
το κράτος· σίγουρα όχι με τη μορφή που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης και της προστασίας των καταναλωτών για
την περίοδο 2007-2013 καθορίζει τον τρόπο με το οποίο η ΕΕ προτίθεται να βελτιώσει την υγειονομική
περίθαλψη και να τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών εφαρμόζοντας τις διατάξεις της Συνθήκης.

Η κοινή στρατηγική στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
συλλογή δράσεων όπως η καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών και των αγορών, κανονισμοί για
την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, βελτιωμένα μέσα εφαρμογής του νόμου, απαιτήσεις
παρακολούθησης και επίλυσης, και καλύτερη παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης στους καταναλωτές.

Το πρόβλημα έγκειται, ωστόσο, αλλού. Η ασφάλεια των τροφίμων επιδεινώνεται στην Ευρώπη. Τα
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα πολλαπλασιάζονται στην αγορά της ΕΕ. Τα τρόφιμα αυτά είναι
ανεπιθύμητα και είναι ενδεχομένως επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η κοινωνία
αισθάνεται απειλούμενη από τους ΓΤΟ. Αυτό εκφράσθηκε σε πολυάριθμες διαμαρτυρίες, σε ένα
αυξανόμενο δημόσιο κίνημα κατά των ΓΤΟ και σε κανονισμούς των τοπικών αρχών. Μια ακόμη απειλή,
εκτός της εξάπλωσης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση της
γεωργικής παραγωγής η οποία συμπιέζει τις οικογενειακές καλλιέργειες που παράγουν υγιεινά τρόφιμα.
Η χρήση χημικών στην καλλιέργεια και η ρύπανση του εδάφους, των υδάτων, του αέρα και πολλών
προϊόντων τροφίμων δεν είναι ωφέλιμη για τους ανθρώπους. Έχει έρθει η ώρα να καταστεί η ανθρώπινη
υγεία και ευημερία η ύψιστη αξία όλων, ούτως ώστε να μπορέσει να ωφεληθεί η ανθρωπότητα.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αντίθετα με την άποψη που επικρατεί σε πολλούς
οικονομικούς κύκλους, η προστασία των καταναλωτών δεν έχει καμία σχέση με τον προστατευτισμό.
Ακριβώς το αντίθετο: η βιομηχανία δεν μπορεί να ανθίσει χωρίς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών,
και οι πελάτες διαθέτουν πιο ώριμη κρίση απ’ όσο πιστεύουν γενικά οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και
η ΕΕ.

Η στάση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα είναι παραδόξως αντιφατική. Αφενός, με την Πράσινη
Βίβλο για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, για παράδειγμα, ξεκινά συντονισμένη
πολιτική, και αφετέρου υπονομεύει την προστασία των καταναλωτών με την οδηγία για τις υπηρεσίες.
Μεταξύ άλλων πραγμάτων, η εν λόγω οδηγία καθιστά την ενοχλητική τηλεφωνική διαφήμιση, η οποία
ήταν απαγορευμένη μέχρι πρότινος, νόμιμη ξαφνικά, με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται από
εγχώρια τηλεφωνικά κέντρα. Από την άλλη πλευρά ανησυχεί για το επίπεδο των χρεών των πολιτών
της και επιδιώκει να αποθαρρύνει ακόμη και ασήμαντες υπεραναλήψεις με υψηλό γραφειοκρατικό
κόστος. Όμως αυτές οι υπεραναλήψεις είναι η συνέπεια της καταναλωτικής μας κοινωνίας και μια ζωής
επί πιστώσει, με τις δημοσιονομικές πολιτικές πολλών κρατών μελών της ΕΕ να δίνουν το παράδειγμα.
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Όπως αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πρόσφατο σκάνδαλο του χαλασμένου κρέατος στη Γερμανία,
δεν υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές για να αντιμετωπίσουν τα μαύρα πρόβατα στη βιομηχανία των τροφίμων.
Ακόμα και στον τομέα των ηλεκτρικών ειδών και των παιχνιδιών, ο αριθμός των επικίνδυνων προϊόντων
έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων των εμπλεκομένων εταιρειών θα ήταν πιο
αποτελεσματική από οποιοδήποτε πρόστιμο. Ίσως τότε να είχαμε πραγματική προστασία των
καταναλωτών.

Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κ. Thyssen για τη δουλειά της σε αυτήν την έκθεση, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη. Υποστηρίζω
πλήρως την αιτιολόγηση της εισηγήτριας ως προς τον λόγο για τον οποίο το πρόγραμμα δράσης στον
τομέα της προστασίας των καταναλωτών δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα για την προστασία
της δημόσιας υγείας. Διαχωρίζοντας αυτά τα προγράμματα, οι δύο πολιτικές, οι οποίες είναι και οι δύο
πολύ σημαντικές για τους πολίτες μας, θα προσλάβουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Παρά το γεγονός ότι η
αρχική Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και τα νέα κράτη μέλη, δίνουν τώρα μεγαλύτερη προσοχή
σε θέματα που αφορούν τον καταναλωτή, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με την παρούσα κατάσταση.

Η στήριξη για την προστασία των καταναλωτών προϋποθέτει κυρίως τη χρηματοδότηση των οργανώσεων
καταναλωτών, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, και τα τρέχοντα επίπεδα είναι ανεπαρκή, αν όχι ανησυχητικά.
Επί παραδείγματι, στη Σλοβακία, οι επιχορηγήσεις ανέρχονται σε λιγότερο από το ένα δέκατο της
αντίστοιχης βοήθειας που χορηγείται στις γειτονικές χώρες. Οι προγραμματισμένες πληρωμές
παρουσιάζουν τάση καθυστέρησης, και οι επιχορηγήσεις, ήδη χαμηλές, πολύ συχνά περικόπτονται,
διακυβεύοντας την επιβίωση και τη δημιουργικότητα των εν λόγω οργανώσεων. Είμαι πεπεισμένη ότι
ένα κοινό πρόγραμμα δράσης απλώς θα επιδείνωνε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις.

Οι καταναλωτές αποτελούν το υπόβαθρο της οικονομίας της αγοράς. Καθίσταται ολοένα και πιο σύνθετο
να είναι κανείς καταναλωτής, ειδικά μετά τη διεύρυνση της ΕΕ. Εμείς, τα 450 εκατομμύρια πολίτες της
Ευρώπης, επηρεαζόμαστε άμεσα από θέματα τα οποία κυμαίνονται από την ασφάλεια των εμπορευμάτων
που αγοράζουμε και την εμπιστοσύνη μας στους εμπόρους έως την αγορά μέσω διαδικτύου και τη
διαφήμιση. Δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα θέματα διασχίζουν τα εθνικά σύνορα, χρειαζόμαστε
έντονες και προληπτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης οι οποίες θα μας παράσχουν την αυτοπεποίθηση
που θα μας αποτρέψει από το να μετατραπούμε σε πιόνια των μεγάλων εταιρειών. Η Επιτροπή πρέπει
ασφαλώς να κρίνει αυτούς τους λόγους αρκούντως υποχρεωτικούς για να εγκρίνει ένα ξεχωριστό και
επαρκώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προστασία των καταναλωτών κατά την περίοδο 2007–2013
παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για την επίτευξη ισορροπίας στην εσωτερική αγορά, την ικανοποίηση
των αναγκών και των απαιτήσεων των καταναλωτών, και τη δημιουργία μιας ισορροπημένης και
κατάλληλης σχέσης μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Οι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές οργανώσεις
που εκπαιδεύουν τους αυριανούς ευρωπαίους καταναλωτές επιθυμούν σημαντική αλλαγή και
χρηματοδοτική ασφάλεια. Αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ένα σαφές όραμα και
μια δέσμη κανόνων, και να εξαλείψει τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια.

Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή βοήθειας στα νέα κράτη μέλη και τις υπό
προσχώρηση χώρες. Η ημερομηνία η οποία ορίστηκε για τη συζήτηση αυτής της έκθεσης είναι
συμβολική, εφόσον η 15η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Καταναλωτή.
Εγκρίνοντας την εν λόγω έκθεση θα στείλουμε ένα μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ως
προτεραιότητα τη δημιουργία στην Ευρώπη μιας αξιοπρεπούς και δίκαιης κοινωνίας για τους
καταναλωτές.

Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως πολλοί ή σχεδόν όλοι οι
συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα, και εγώ επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι λογικό να
συνδυάζουμε την προστασία των καταναλωτών και τη δημόσια υγεία σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης.
Χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά προγράμματα δράσης, διότι εδώ συζητείται και εξετάζεται ένας πολύ
μεγάλος αριθμός πολύ διαφορετικών ζητημάτων.

Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό –γι’ αυτόν
τον λόγο θα ήθελα επίσης να σας παροτρύνω να δώσετε μεγάλη προσοχή, στην πρόταση ψηφίσματος
του Κοινοβουλίου, η οποία ελπίζω ότι θα εγκριθεί ως έχει, στο γεγονός ότι υποστηρίζουμε ιδιαίτερα
τις οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν
στα νέα κράτη μέλη ιδιαίτερα, και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές στα εν λόγω κράτη
θα έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινών προδιαγραφών, όσον αφορά την προστασία των
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καταναλωτών, όπως ακριβώς και εμείς· εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και εδώ, επίσης,
δεν ήμασταν πάντα οι καλύτεροι άλλωστε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας.

Ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών είναι σε θέση να
είναι αποτελεσματικές εξ ονόματος των πολιτών. Οι πολίτες μας έχουν πει επανειλημμένα ότι αυτό που
θέλουν είναι η προστασία των καταναλωτών. Θέλουμε μια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες, οι άνθρωποι,
θα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μια Ευρώπη στην οποία θα είναι σεβαστά τα δικαιώματά
τους για προστασία. Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα μου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα επίσης για την εναρμόνιση
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος.

Πού αλλού, αν όχι στο νερό, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στο φυσικό αέριο ή στο ηλεκτρικό ρεύμα
και σε άλλους τομείς, είναι σημαντικό να υπάρχει μία ελάχιστη εναρμόνιση προκειμένου να διασφαλισθεί
ένα υψηλό επίπεδο δικαιωμάτων όσον αφορά την πρόσβαση, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την τιμή,
την ποιότητα και τη δυνατότητα επιλογής και αυτές οι μορφές προστασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο
υψηλές. Αυτά είναι τα πράγματα που απασχολούν τους πολίτες μας, αυτά που χρειάζονται και αυτά
που θέλουν.

Adam Jerzy Bielan (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η διεθνής συνεργασία στον τομέα της προστασίας
των καταναλωτών επιδιώκει τον στόχο της προστασίας από τον κίνδυνο και της αύξησης των διαθέσιμων
στους πολίτες ευκαιριών προκειμένου να κάνουν τις επιλογές τους. Έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη
ποιότητα ζωής για τους πολίτες της ΕΕ αυξάνοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα
στην εσωτερική αγορά. Για αυτόν τον λόγο τα κοινοτικά δίκτυα τα οποία παρέχουν στους καταναλωτές
απαραίτητες πληροφορίες και υποστήριξη από την άποψη της νομικής βοήθειας, της διαμεσολάβησης
και άλλων μορφών επίλυσης διαφορών πρέπει να υποστηρίζονται και να αναπτύσσονται. Το σύστημα
Solvit έχει μεγάλη σημασία εν προκειμένω, εφόσον αποτελεί έναν ήδη υπαρκτό μηχανισμό για την
εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Είναι επίσης σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στα προϊόντα
αναλαμβάνοντας δράση για την καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης, τα οποία πρέπει να
θεωρούνται ως κοινή κλοπή εμπορικού σήματος ή ονομασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην
παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την
ασφάλεια που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ορισμένων προϊόντων απομίμησης
όπως φάρμακα ή καλλυντικά.

Η πολιτική προστασίας των καταναλωτών πρέπει να εφαρμόζεται επίσης μέσω των οργανώσεων των
καταναλωτών. Οι εν λόγω οργανώσεις είναι ενεργές στην πλειονότητα των κρατών μελών, οι
προϋπολογισμοί τους όμως και το πεδίο δράσης τους είναι συχνά περιορισμένα, ειδικά στα νέα κράτη
μέλη. Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης για οργανώσεις αυτού του
είδους. Η προστασία των καταναλωτών μπορεί να κοστίζει χρήματα, αλλά είναι ένα κόστος το οποίο
πρέπει να υποστούμε.

Edit Herczog (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όλα τα επιχειρήματα που προέβαλε η
εισηγήτρια και η Διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να στηρίξουν τη διάκριση των καθηκόντων
προστασίας της υγείας και των καταναλωτών, και υποστηρίζω και εγώ τη διάκριση.

Θα ήθελα να προβάλω ένα ακόμη επιχείρημα. Η προστασία των καταναλωτών αντιμετωπίζει πολύ
ειδικές προκλήσεις τόσο στα νέα όσο και στα παλαιά κράτη μέλη, οι οποίες είναι εντελώς ανεξάρτητες
από τα θέματα υγείας. Οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον υψηλότερο βαθμό
ανεξαρτησίας.

Η προστασία των καταναλωτών περιελάμβανε αρχικά τα εμπορεύματα, και ιδιαίτερα τα τρόφιμα και
τις οικιακές συσκευές. Εντούτοις, η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει ριζικά την τελευταία δεκαετία.
Αφενός, μαζί με την ολοκλήρωση της αγοράς, και η προστασία των καταναλωτών επίσης, πρέπει να
επεκταθεί πέραν των εμπορευμάτων προκειμένου να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες. Αφετέρου, η προστασία
των καταναλωτών πρέπει να προσαρμοστεί στην αναδιάρθρωση της αγοράς μέσω της ταχείας ανάπτυξης
και επέκτασης των τεχνολογιών πληροφορίας.

Τη σημερινή εποχή, είναι δυνατό, επί παραδείγματι, ένας γάλλος καταναλωτής που κάθεται σε ένα
βελγικό σπίτι να ζητήσει καταναλωτικό δάνειο από ολλανδική τράπεζα στέλνοντας ένα μήνυμα SMS,
και εν συνεχεία, με ορισμένα πατήματα των πλήκτρων του ποντικιού να αγοράσει ένα σουηδικό
ηλεκτρονικό προϊόν από ένα λιθουανικό κατάστημα του διαδικτύου, το οποίο θα παραδοθεί από έναν
βρετανικό πάροχο υπηρεσιών. Τέτοιες καταστάσεις είναι αρκετά συνήθεις επί των ημερών μας, και
αντικατοπτρίζουν απλώς τη φυσιολογική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μας.
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Και όμως, στα παρόντα νομικά πλαίσια, δεν είναι απλώς δύσκολο να υποθέσει κανείς ποιος κανονισμός
για την προστασία των καταναλωτών ποιας χώρας είναι εφαρμοστέος μια δεδομένη χρονική στιγμή,
αλλά είναι δύσκολο να καθοριστεί ακόμη και η αρμοδιότητα των διάφορων πιθανών αρχών, ειδικά για
τον καταναλωτή. Για αυτόν τον λόγο, με την ολοκλήρωση της αγοράς υπηρεσιών και την μη αναστρέψιμη
επέκταση των αγορών μέσω διαδικτύου, ο μελλοντικός ευρωπαϊκός οργανισμός για την προστασία των
καταναλωτών θα έχει επίσης, εκτός του παραδοσιακού καθήκοντος της προστασίας των καταναλωτών,
και άλλα καθήκοντα ζωτικής σημασίας στους τομείς της έρευνας, της ανάλυσης και του σχεδιασμού.

Όπως η βιομηχανία, και το νομικό μας σύστημα και οι θεσμοί χρειάζονται καινοτομία. Τα πλαίσια τα
οποία διασφαλίζουν προστασία για τον ευρωπαίο καταναλωτή στον 21ο αιώνα πρέπει να είναι αρκετά
ευέλικτα ούτως ώστε να προσαρμόζονται στην ασύλληπτη ποικιλία των ενδεχόμενων πραγματικών
καταστάσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το έργο, χρειαζόμαστε ανεξάρτητους πόρους,
εξαιρετικούς και ευέλικτους εμπειρογνώμονες, και είμαι πεπεισμένη ότι είναι προς το κοινό συμφέρον
των 450 εκατομμυρίων ευρωπαίων καταναλωτών να καταστεί ο οργανισμός προστασίας των
καταναλωτών ένας ανεξάρτητος πόλος αριστείας. Ζητώ τη στήριξη του Επιτρόπου για να το επιτύχουμε.

Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να κάνω μια υπόδειξη στους συναδέλφους μας βουλευτές από
τα νέα κράτη μέλη, οι οποίοι συνήθως προβαίνουν σε ανάγνωση της παρέμβασής τους στο Κοινοβούλιο.
Η γρήγορη ανάγνωση της παρέμβασης διακυβεύει τη μετάφρασή της και καθιστά αδύνατη την κατανόηση
της ίδιας της παρέμβασης. Προτείνω, επομένως, να χρησιμοποιείτε λιγότερα λόγια έτσι ώστε οι διερμηνείς
να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ταχύτητα της ανάγνωσης ή να παραδίδετε εκ των προτέρων την
παρέμβασή σας στους διερμηνείς ώστε να ακολουθούν τον ρυθμό σας. Με αυτό τον τρόπο θα
διευκολυνθεί η κατανόηση των κοινοβουλευτικών εργασιών μας.

Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για την κατηγορία ότι
«οι συνάδελφοι από τα νέα κράτη μέλη» διαβάζουν πολύ γρήγορα. Εάν ένα βουλευτής διαβάζει πολύ
γρήγορα, διαβάζει πολύ γρήγορα, ανεξαρτήτως εάν είναι από νέο κράτος μέλος ή από παλαιό κράτος
μέλος.

Μάρκος Κυπριανού, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω εν συντομία μερικά σχόλια για τα
ζητήματα που έθιξαν οι βουλευτές. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
που κάναμε, και τώρα έχουμε το πλεονέκτημα ότι τα χωρίσαμε σε δύο μέρη, αλλά εξακολουθώ να
πιστεύω ότι τα ζητήματα που εθίγησαν σήμερα εδώ είχαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Γνωρίζω ότι έχω την τάση να επαναλαμβάνομαι, αλλά πολλά από τα ζητήματα που εθίγησαν θα
αντιμετωπίσουν οικονομικές προκλήσεις· έτσι, ζητήματα όπως η υποστήριξη των οργανώσεων των
καταναλωτών ή η αυξημένη υποστήριξη των οργανώσεων των καταναλωτών ή οι ακόμα πιο
ενεργές/ενισχυμένες πρωτοβουλίες στα νέα κράτη μέλη θα επηρεαστούν από το τελικό αποτέλεσμα
των συνομιλιών για τον προϋπολογισμό. Παρόλα αυτά, ειδικά για το ζήτημα των νέων κρατών μελών,
συμφωνώ ότι υπάρχει η ανάγκη προτεραιότητας, όχι τόσο να έχουμε χωριστή στρατηγική – και αυτό
έχει ήδη περιγραφεί στην πρωινή συνεδρίαση – αλλά καλύτερα να δώσουμε προτεραιότητα και έμφαση
και να επικεντρωθούμε στα νεότερα κράτη μέλη, τουλάχιστον σε εκείνα όπου η παράδοση της προστασίας
των καταναλωτών είναι λιγότερο εμφανής από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη. Αυτά θα αντικατοπτριστούν,
όπως θα δείτε στο εγγύς μέλλον, στη στρατηγική για τους καταναλωτές που καταρτίζεται λεπτομερέστερα
και θα δείτε πως το βάρος θα δοθεί στα νέα κράτη μέλη, ειδικά στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση των
οργανώσεων των καταναλωτών και σε τομείς όπου θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη νοοτροπία της
προστασίας των καταναλωτών.

Όσον αφορά το ζήτημα των ευάλωτων ομάδων, συμφωνώ ότι συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών
χρήζουν αυξημένης προστασίας. Και πάλι, δεν είμαι σίγουρος εάν η ένταξη ή η ειδική πρόβλεψη στο
πρόγραμμα είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό· παρόλ’ αυτά, στις συγκεκριμένες δράσεις,
στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και νόμους, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις συγκεκριμένες
ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, για παράδειγμα των παιδιών. Σας παραπέμπω στη σχετικά πρόσφατη
νομοθεσία που υιοθετήσαμε από κοινού για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπου λαμβάνουμε υπόψη
τις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών.

Υπάρχει μία παρανόηση όσον αφορά τον οργανισμό. Παρατηρώ ότι ο κ. Stubb δεν βρίσκεται εδώ
σήμερα το απόγευμα, αλλά η πρόταση για έναν οργανισμό δεν έχει την έννοια ενός οργανισμού που
θα διαμορφώνει πολιτική ή θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών·
θα είναι ένας εκτελεστικός οργανισμός, ένας οργανισμός διαχείρισης, που θα ασχολείται με τα λογιστικά
και με όλες τις πρακτικές πλευρές που δεν περιλαμβάνουν πολιτική. Στην πραγματικότητα, θα ασχολείται
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με την πρακτική πλευρά της λογιστικής διαχείρισης και έτσι θα απελευθερώσει τους πόρους που έχουμε
στην Επιτροπή ουσιαστικά για να προωθούμε και να προτείνουμε πολιτικές. Έχουμε ήδη έναν
εκτελεστικό οργανισμό για το πρόγραμμα υγείας και είναι κάτι που λειτουργεί πολύ καλά, επειδή κάνει
καλύτερη χρήση των πόρων, και τώρα προτείνουμε κάτι παρεμφερές για την προστασία των
καταναλωτών. Επομένως, δεν είναι χωριστός οργανισμός ή όργανο με την έννοια που περιέγραψε
σήμερα ο ομιλητής της εν λόγω ομάδας.

Είπα μερικά πράγματα για τον διαχωρισμό σήμερα το πρωί. Κατανοώ τη θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Προτού πάρουμε την τελική μας απόφαση, θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα
της συζήτησης για τις δημοσιονομικές προοπτικές, επομένως στο σημείο αυτό δεν συμφωνούμε:
εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα εάν έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα,
διασφαλίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις χρηματοδοτικές διατάξεις των
δύο τομέων. Παρόλα αυτά, θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό όταν θα έχουμε ενώπιόν μας μία
συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Τέλος, έλαβα υπό σημείωση το ζήτημα των υπηρεσιών. Ήδη χρηματοδοτούμε προγράμματα για τους
καταναλωτές και σε σχέση με τις υπηρεσίες. Ένα σημείο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών
γενικά είναι ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου τα οφέλη της παροχής προστασίας στους
καταναλωτές, όχι μόνο για τους καταναλωτές, όχι μόνο για την προστασία του πολίτη, αλλά επίσης τα
οφέλη που θα έχει η αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την εσωτερική αγορά, για την
οικονομική ανάπτυξη που αυτή θα προωθήσει και, φυσικά, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας.

Για άλλη μία φορά, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τα μέλη της επιτροπής για την έντονη
υποστήριξη αυτού του προγράμματος και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί τους στον τομέα της
προστασίας των καταναλωτών στο εγγύς μέλλον.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου 2006.

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

16.1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία και ειδικότερα στην
Υπερδνειστερία (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία και ειδικότερα στην Υπερδνειστερία(3).

Μάριος Ματσάκης (ALDE), συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, παρά τη διεθνή κατακραυγή, η
Υπερδνειστερία, η οποία ανακήρυξε παράνομα την ανεξαρτησία της από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
πριν από 12 χρόνια, ύστερα από ένοπλη σύρραξη στην οποία υπήρχε ρωσική στρατιωτική υποστήριξη,
εξακολουθεί να υπάρχει, μαζί με τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά στο μη δημοκρατικό, αυταρχικό καθεστώς
της. Η κατάσταση προκαλεί μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο εξαιτίας της παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής, αλλά επειδή συνεχίζει να αποτελεί πηγή διαμάχης και αστάθειας
μεταξύ της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Εύκολα θα μπορούσε να κλιμακωθεί μία μεθοριακή κρίση,
με απρόβλεπτες συνέπειες.

Είναι μέγιστης σημασίας να επιδείξουν καλή θέληση, κοινή λογική και επιθυμία για ειρήνη και
μεταρρύθμιση όλα τα μέρη που εμπλέκονται άμεσα στη διαμάχη στην Υπερδνειστερία –δηλαδή η
Μολδαβία, η μολδαβική περιφέρεια της Υπερδνειστερίας, η Ουκρανία και η Ρωσία– να αποφύγουν
οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της ήδη τεταμένης κατάστασης και να
προχωρήσουν αμέσως στην πλήρη συμμετοχή τους σε έντιμες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να
εξεύρουν γρήγορα μία ειρηνική λύση στο πρόβλημα.

(3) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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Bogusław Sonik (PPE-DE), συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική κατάσταση στη Μολδαβία
αποτελεί παράδειγμα του πως οι πολιτικές δηλώσεις δεν αντιστοιχούν ούτε στις διαθέσιμες ευκαιρίες
ούτε στην καλή πρόθεση για την εφαρμογή τους.

Το 1999 η Ρωσία δεσμεύτηκε να αποσύρει τα στρατεύματά της που ήταν τοποθετημένα σε έδαφος της
Μολδαβίας στην Υπερδνειστερία έως τα τέλη του 2002. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει
αναγνωρίσει την κυριαρχία και τη συνταγματική ακεραιότητα του εδάφους αυτής της χώρας αποσύροντάς
τα. Η Υπερδνειστερία είναι μία από τις πιο εκβιομηχανισμένες περιοχές της Μολδαβίας. Η συνεχιζόμενη
ύπαρξη μιας αυτοαγορευθείσας πολιτικής οντότητας παρεμποδίζει οιαδήποτε ευκαιρία επαναφοράς
της οικονομικής κατάστασης της χώρας σε φυσιολογικά επίπεδα, ή της δυνατότητας της χώρας να
ξεκινήσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για οιαδήποτε μορφή συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
είτε σχετικά με την προσχώρηση ή απλώς σχετικά με τη σύνδεση.

Η ρωσική πολιτική αγωνίζεται να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα προκειμένου να διατηρήσει την
επιρροή της ως υπερδύναμη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, την οποία θεωρεί ως τη φυσική
σφαίρα επιρροής της. Το καθεστώς της Υπερδνειστερίας, το οποίο στηρίζεται από τον πρώην κόκκινο
στρατό, συνιστά καταφανές παράδειγμα περιφρόνησης του λαού, των πολιτών και των δικαιωμάτων
τους. Διεφθαρμένα στρατεύματα διεξάγουν εκεί λαθρεμπόριο όπλων μεγάλης κλίμακας, καθώς και
πολλές άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι υποσχέσεις της ρωσικής κυβέρνησης να αποσύρει τον
στρατό της αποδείχτηκαν για ακόμη μία φορά ένα πολιτικό τέχνασμα χωρίς τον παραμικρό σεβασμό
προς τους πολιτικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ένα τέχνασμα το οποίο στοχεύει στον κατευνασμό της κοινής γνώμης.

Η ερώτησή μου έχει ως εξής. Πώς σκοπεύουμε να διαμορφώσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας
εάν δεν είμαστε σε θέση να εξαναγκάσουμε τους εταίρους μας να τηρήσουν τέτοιες σαφείς υποχρεώσεις
σε σχέση με περιοχές τόσο κοντινές σε εμάς; Πού αλλού μπορούμε να δείξουμε τη δύναμη της πειθούς
των 25 κρατών μελών της ΕΕ εάν όχι σε επείγοντα θέματα όπως αυτό, το οποίο είναι βασικό από την
άποψη της ίδιας μας της ασφάλειας;

Εάν θέλουμε να έχει κάποια σημασία οιαδήποτε από τις δηλώσεις μας για την πολιτική άμυνας, πρέπει
να αποδείξουμε ότι είμαστε αντάξιοι του καθήκοντος σε ειδικές περιπτώσεις όπως αυτή, και να
επιδείξουμε την πρόθεσή μας να διασφαλίσουμε ότι κάθε εταίρος, ασχέτως της δύναμής του, θα τηρεί
τις δεσμεύσεις του.

Erik Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ενώ οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις στη
Μολδαβία επιθυμούν έντονα την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εν λόγω χώρα δεν είναι
υποψήφια χώρα και είναι απίθανο να γίνει στο άμεσο μέλλον. Σήμερα, ψηφίσαμε σχετικά με τη
στρατηγική διεύρυνσης όπως προτάθηκε από την έκθεση Brok. Εάν, επ’ αυτής της βάσης, περιορίσουμε
την πρόσβαση στους νεοαφιχθέντες, η μόνη ευκαιρία που έχει η Μολδαβία για προσχώρηση είναι δια
της πλαγίας οδού, σύμφωνα με το μοντέλο της γερμανικής επανένωσης το 1990.

Αυτό θα σήμαινε ότι, εν ευθέτω χρόνω, η Μολδαβία θα πρέπει να εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της
προκειμένου να επιστρέψει στη Ρουμανία, από την οποία αποσπάστηκε το 1940. Μια λύση αυτού του
είδους ετέθη επίσης προς συζήτηση αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρουμανία όμως
δεν φαινόταν αρκετά δελεαστική εκείνη την εποχή για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου
βραχυπρόθεσμα.

Αυτό ενδέχεται να αλλάξει εάν η προσχώρηση της Ρουμανίας στην ΕΕ αποδειχθεί συντριπτική επιτυχία
και εάν η Μολδαβία συνειδητοποιήσει ότι ως γειτονική χώρα είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα. Μια
επανένωση αυτού του είδους δεν έχαιρε ποτέ, ωστόσο, της στήριξης της σλαβόφωνης μειονότητας, η
οποία εντοπίζεται κυρίως στα ανατολικά της χώρας και θα προτιμούσε περισσότερο να διατηρήσει τους
παλιούς δεσμούς με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ενδέχεται να μην παρουσιαστεί λύση για τον
πραγματικό διαχωρισμό της ανατολικής πλευράς, δεδομένου ότι η στενόμακρη περιοχή της
Υπερδνειστερίας βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία, έως ότου η Ουκρανία να
προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ –διάστημα το οποίο μπορεί να διαρκέσει πολύ–
πρέπει να αναζητήσουμε ειρηνικές λύσεις, συνεργασία και δημοκρατικές αλλαγές εντός της
Υπερδνειστερίας, η οποία εξακολουθεί να διοικείται με σιδερένια γροθιά.

Η Ομάδα μου το υπογράμμισε αυτό στο δικό της σχέδιο ψηφίσματος. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας
για το γεγονός ότι το κοινό ψήφισμα αναφέρει την εξασθένιση της κυβέρνησης της Υπερδνειστερίας,
αντί της μεταρρύθμισής της. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, μπορούμε να προσυπογράψουμε το συμβιβαστικό
κείμενο επειδή, αφενός, δεν υποκινεί βία εναντίον της Υπερδνειστερίας και, αφετέρου, το παρόν ψήφισμα
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δεν επιδιώκει την απομόνωση της Μολδαβίας μέσω της τιμωρίας για την ισχυρή θέση που έχει
παραχωρηθεί στο κομμουνιστικό κόμμα σε αυτήν την χώρα από τους ψηφοφόρους της.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), συντάκτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω από τις ομιλίες
ότι πολλοί που εργάζονται στην Ανατολική Ευρώπη έχουν επίγνωση της κατάστασης στη Λευκορωσία,
η οποία επιδεινώνεται καθημερινά.

Καθώς είναι παρούσα η κ. Ferrero-Waldner, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι ότι η συμπεριφορά της
έναντι του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα ήταν εξαιρετικά ατυχής και ότι αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση
των δικαιωμάτων των ευρωπαίων βουλευτών. Γνωρίζουμε για την αλληλογραφία με τον κ. Klich, αλλά
αυτή είναι απαράδεκτη συμπεριφορά! Εμπλέκομαι ενεργά στην πολιτική προς στη Λευκορωσία εδώ
και 12 χρόνια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ποτέ σε αυτό το διάστημα η Επιτροπή δεν ενήργησε
με τον τρόπο που ενήργησε η κ. Ferrero-Waldner. Ήθελα απλά να το πω αυτό αμέσως επειδή είναι
παρούσα.

Αντίθετα, ενώ η Δημοκρατία της Μολδαβίας κυβερνάται από ένα κομμουνιστικό κόμμα, ενδιαφέρεται
να προσεγγίσει την ΕΕ και αποτελεί, όπως πιστεύω τουλάχιστον, έναν ενεργό εταίρο στην Πολιτική
Γειτονίας. Το πρόβλημα είναι εντελώς διαφορετικό: εντοπίζεται στα ανατολικά του ποταμού Δνείστερου.
Σε αυτήν την περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, εκτός ρωσικού
εδάφους, 15 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: η βάση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων και η παραβίαση της
ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αυτή είναι η σύγκρουση που συζητάμε. Δεν πρόκειται
για μία εθνική σύγκρουση. Επομένως πιστεύω ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω
πολύ σκληρών συζητήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, με ένα τελεσίγραφο για την πλήρη αποχώρηση
των στρατευμάτων. Αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον της Ευρώπης διότι είναι ο μοναδικός τρόπος
με τον οποίο μπορούν να ελεγχθούν πλήρως τα σύνορα. Το καθεστώς που συντηρείται από τα εν λόγω
στρατεύματα στην Υπερδνειστερία θα μπορέσει τότε να γίνει ένα δημοκρατικό τμήμα της Μολδαβίας.

Η φτώχια της χώρας έχει σαφώς προωθήσει την εμπορία γυναικών, και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος
για τον οποίο πρέπει να αποτελέσει επίσης μέρος της Πολιτικής Γειτονίας με τη Μολδαβία.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), συντάκτρια. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η δικτατορία των
αυτοδιορισμένων αρχών στην Υπερδνειστερία, η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρή καταπίεση και
ιδεολογική οπισθοδρομικότητα, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη.

Ενώ η Μολδαβία έχει ήδη σημειώσει σημαντικά βήματα στην πορεία προς τη δημοκρατία και τον
σεβασμό των ατομικών ελευθεριών, η Υπερδνειστερία συνεχίζει να παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι βίαιες συλλήψεις, οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και η έλλειψη ελευθερίας λόγου
ή του συνέρχεσθαι αποτελούν γεγονότα της καθημερινότητας σε αυτήν την περιοχή, και δεν μπορούν
να γίνονται ανεκτά στη σημερινή Ευρώπη. Η Υπερδνειστερία είναι πασίγνωστη για την αγνόηση των
αποφάσεων της διεθνούς κοινότητας. Έχουν περάσει δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση της απόφασης
του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Ilascu και άλλων προσώπων της
αντιπολίτευσης, δεν έχει όμως ακόμη απελευθερωθεί ούτε ένας.

Ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση της σύγκρουσης με τη Μολδαβία είναι η απόσυρση των
στρατευμάτων της Ρωσίας από την αυτοανακηρυχθείσα Δημοκρατία της Υπερδνειστερίας, σύμφωνα
με τα ψηφίσματα της διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη το 1999. Έως σήμερα,
η Μόσχα έχει παραβιάσει τις υποσχέσεις της συνεχίζοντας να δίνει οικονομική και πολιτική στήριξη
στην τοπική δικτατορία και το καταπιεστικό καθεστώς της.

Την ίδια στιγμή που χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Μολδαβίας όσον αφορά τις θεσμικές
μεταρρυθμίσεις και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης
της ρουμανικής μειονότητας, ως πραγματικό βήμα προς τον δημοκρατικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, είμαστε ταυτόχρονα ενήμεροι των πληροφοριών για αχαλίνωτη διαφθορά και παράνομη εμπορία
γυναικών και παιδιών. Οι μολδαβικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εδραίωση
ενός σταθερού και ανεξάρτητου δικαστικού σώματος, καθώς και του πολιτικού πλουραλισμού στη
χώρα τους. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε αποφασιστικά βήματα για
την επίλυση του θέματος της Υπερδνειστερίας, και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της
Μολδαβίας μπορεί να βοηθήσει για την επίλυση αυτής της μακρόχρονης σύγκρουσης και τη
σταθεροποίηση της κατάστασης σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης.

53Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-03-2006



Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θέλω κατ’ αρχάς
να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας που ξεκίνησαν αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσας συζήτηση και
το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Μολδαβία και ειδικότερα στην Υπερδνειστερία.

Η σύγκρουση στην Υπερδνειστερία, που έχει παγώσει από το 1992, περιγράφηκε πρόσφατα ως
πρωταρχικής σημασίας ζήτημα στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Ύστερα από μακρές συνομιλίες και σημαντικό
προπαρασκευαστικό έργο, τον περασμένο Δεκέμβριο η ΕΕ ξεκίνησε τελικώς μία νέα αποστολή – την
Αποστολή Μεθοριακής Συνδρομής της ΕΕ προς τη Μολδαβία και την Ουκρανία – συμβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο στην κοινή δράση των δύο χωρών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της
μαύρης αγοράς στην περιοχή.

Τι έκπληξη! Αυτή η πολύ ισορροπημένη κίνηση έκανε τη Ρωσία να θέσει σε συναγερμό τους 1 100
στρατιώτες της –τους αποκαλούμενους ειρηνοποιούς– στην Υπερδνειστερία την περασμένη εβδομάδα.
Το παράνομο καθεστώς της Υπερδνειστερίας, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από καμία δημοκρατία στον
κόσμο, διέκοψε τις συνομιλίες «5+2».

Οφείλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Υπερδνειστερία, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν δημοκρατικές εκλογές, όπου
οι οχλήσεις, η καταστολή και ο εκφοβισμός των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των υπερασπιστών
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ΜΚΟ και των αντιπάλων του αυτοκηρυχθέντος καθεστώτος
αποτελούν κοινή πρακτική. Επιπλέον, οφείλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στις μολδαβικές
και τις ουκρανικές αρχές που εργάζονται για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή και την
απαλλαγή της από τη διαφθορά, το λαθρεμπόριο κλπ.

Καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν τις μολδαβικές αρχές στη διαδικασία της
δημοκρατικής τους μεταρρύθμισης και να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών μέσων
για να επιλύσουν τη σύγκρουση στην Υπερδνειστερία.

Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κυρία Επίτροπε, η αποκαλούμενη Μολδαβική
Δημοκρατία της Υπερδνειστερίας, η οποία καλύπτει το ένα πέμπτο της επικράτειας του ανεξάρτητου
κράτους της Μολδαβίας και του μεγαλύτερου μέρους της βιομηχανίας της, αναγνωρίζεται ως κράτος
παρά τη διεθνή αντίθεση. Σας προτρέπω να δώσετε προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, στους περιορισμούς των μέσων ενημέρωσης και το λαϊκο-απολυταρχικό σύστημα στην
Υπερδνειστερία, το οποίο υψώνει τη σημαία της Πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία τους στην
Υπερδνειστερία. Η νέα πολιτική πρωτοβουλία του Προέδρου Igor Smirnov και η διεθνής ένωση νέων
Proryv έχει διαμορφωθεί βάσει του Nashi, του νεανικού κινήματος υπέρ του Πούτιν στη Ρωσία. Η
Proryv είναι μια ακραία λαϊκίστικη οργάνωση στόχος της οποίας είναι να μην επιτραπούν δημοκρατικές
αλλαγές στην Υπερδνειστερία. Η ιδεολογία της βασίζεται στη σοβιετική/σλαβόφιλη ιδεολογία του
ρωσικού εθνικισμού. Η Proryv συνδέεται με το τμήμα του ρωσικού κόμματος της Υπερδνειστερίας του
Vladimir Zhirinovsky και συνεργάζεται στενά με το ευρασιατικό ρωσικό κίνημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Υπερδνειστερία
από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής ανάπτυξης σε αυτό το τμήμα της
Ευρώπης.

Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα μιλήσαμε πολύ για τη Λευκορωσία, και θα
ήθελα να υπερασπιστώ ευθαρσώς τη χώρα.

Δεν είναι αληθές ότι η Λευκορωσία είναι η λιγότερο δημοκρατική χώρα στην Ευρώπη. Ο ηγέτης αυτής
της μαύρης λίστας είναι η αποκαλούμενη Μολδαβική Δημοκρατία της Υπερδνειστερίας. Κανείς στον
κόσμο δεν αναγνωρίζει αυτή τη χώρα εκτός από τη Ρωσία, μια χώρα που δεν αναγνωρίζει τα ανθρώπινα
και ατομικά δικαιώματα. Απόδειξη αυτού του γεγονότος αποτελεί η κράτηση των πολιτικών κρατουμένων
και οι επιθέσεις στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οποίες ο τύπος έχει περιγράψει ως παράσιτα. Η
κατάσταση αυτή δεν υφίσταται ούτε στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, χαιρετίζουμε όμως τις προσπάθειες
της εν λόγω χώρας να κινηθεί προς την πλήρη δημοκρατία, και εν καιρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σύγκρουση μεταξύ της Υπερδνειστερίας και της Μολδαβίας μαίνεται υπό τη σκιά των ρωσικών
συμφερόντων. Η Ρωσία φαίνεται να τροφοδοτεί τη φωτιά της σύγκρουσης, και αυτή η πλευρά δεν
μπορεί να αγνοηθεί. Ο μολδαβός πρόεδρος, ο κομμουνιστής κ. Voronin, μιλά για την αποστρατικοποίηση,
τον εκδημοκρατισμό και την αποποινικοποίηση της Υπερδνειστερίας. Από την πλευρά της, η επίσημη
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εφημερίδα του καθεστώτος του προέδρου της Υπερδνειστερίας Smirnov υποστηρίζει την απαλλαγή
της Μολδαβίας από τον Voronin και ζητεί βοήθεια για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, ή άλλως ειπείν
την απαλλαγή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας από τους κομμουνιστές και τον ηγέτη τους. Ενδεχομένως
αυτό να είναι γελοίο, αλλά σταματά να είναι αστείο όταν παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και
φυλακίζονται άνθρωποι. Τότε το αστείο αποκτά πικρή γεύση.

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η περιοχή της
σημερινής Μολδαβίας δεν θα γίνει το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι το γεγονός ότι αυτή η χώρα χωρίστηκε βίαια από τη Ρουμανία με το Σύμφωνο Χίτλερ-Στάλιν.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα γεγονότα της ιστορίας. Πρόκειται για μια βαθιά ευρωπαϊκή χώρα, και πρέπει
να καταβάλλουμε συστηματικές προσπάθειες για να επιτύχουμε τρία πράγματα. Πρώτον, τη διάλυση
της εγκληματικής και μιλιταριστικής δομής στην Υπερδνειστερία με ειρηνικά μέσα. Ευτυχώς ο Χίτλερ
ηττήθηκε και έπρεπε να παραδώσει τα λάφυρά του. Τα λάφυρα του Στάλιν ελευθερώθηκαν μόλις το
1991, και ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν δυνάμεις στη Μόσχα που κρατούν αυτή την
επικίνδυνη δομή ζωντανή.

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι ο εκδημοκρατισμός της Μολδαβίας με το κράτος δικαίου και τα
δικαιώματα των μειονοτήτων, και ο τρίτος μεγάλος στόχος που έχουμε είναι η καταπολέμηση της
διασυνοριακής εγκληματικότητας. Σε αυτό το σημείο ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφό μας Albert Deß
ως εκπρόσωπο μιας παραμεθόριας περιοχής του Άνω Παλατινάτου, ο οποίος μας παροτρύνει με ζήλο
να καταπολεμήσουμε, από κοινού ως Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπόριο ναρκωτικών, ανθρώπων και
όπλων, το οποίο προέρχεται από αυτή την εγκληματική δομή στην Υπερδνειστερία· αυτό είναι προς το
συμφέρον αυτής της όμορφης χώρας στο ανατολικό άκρο της Κεντρικής Ευρώπης, η οποία πρέπει να
ενσωματωθεί, διότι διαφορετικά θα πυορροεί σαν ανοιχτή πληγή ανάμεσα στη Ρουμανία, η οποία θα
είναι σύντομα ένα κράτος μέλος, και την Ουκρανία, με την οποία έχουμε ξεκινήσει μια πιο στενή
εταιρική σχέση μετά την πορτοκαλί επανάσταση εκεί. Η διαδικασία εκδημοκρατισμού σε αυτή την
περιοχή που είναι τόσο σημαντική για το μέλλον μας θα πετύχει μόνο αν αυτή η μιλιταριστική, τυραννική
δομή δώσει επιτέλους τη θέση της σε μια δημοκρατία που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου.

Αυτό είναι το καθήκον μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επομένως ευχαριστώ τον συνάδελφο Sonik
και άλλους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα σε αυτό το ζήτημα.

Benita Ferrero-Waldner, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πρώτα να απαντήσω σε
μερικά από τα πολιτικά ζητήματα και έπειτα να πω επίσης κάτι για τη Λευκορωσία. Θα χαρώ επίσης
πολύ να απαντήσω στην κ. Schroedter, προτού μιλήσω για την πραγματική ουσία της σημερινής
συζήτησης: τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά πρώτον, όσον αφορά το πολιτικό ζήτημα, η Μολδαβία είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας και προσπαθούμε, μέσω αυτής της πολιτικής, να φέρουμε τη Μολδαβία πιο κοντά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και –το επισημαίνω αυτό στον κ. Posselt– σιγά-σιγά να την εκδημοκρατίσουμε, αν
και έχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Ωστόσο, αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό,
είναι επίσης πολύ σημαντικό να σταματήσουμε την παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων, ανθρώπων,
όπλων, ίσως και ναρκωτικών, και να σταματήσουμε τις εγκληματικές ενέργειες.

Ευχαριστώ όλους όσοι ανέφεραν μία μεθοριακή αποστολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πολύ
πρόσφατα μία μεθοριακή αποστολή στην Υπερδνειστερία, ανάμεσα στη Μολδαβία και την Ουκρανία.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον ουκρανό Πρόεδρο Γιουσένκο, ο οποίος, όταν ανέλαβε την εξουσία,
ξεκίνησε όντως αυτή την πρωτοβουλία και την ανέλαβε μαζί με τον Πρόεδρο Voronin. Με τους
συναδέλφους μου, τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, καταφέραμε να
τη θέσουμε σε λειτουργία. Παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι λειτουργεί αρκετά καλά με έναν ούγγρο ηγέτη
σε αυτή την περιοχή. Ο πραγματικός της στόχος, κατά την άποψή μου, είναι να σταματήσει την παράνομη
διακίνηση. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά μακροπρόθεσμα θα πετύχει τον στόχο της.

Κάνατε όλοι λόγο για τη σύγκρουση στην Υπερδνειστερία και για το πώς μπορούμε να την επιλύσουμε.
Πράγματι, ο ΟΑΣΕ προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται
επίσης όλο και περισσότερο. Παρεμπιπτόντως, επιτύχαμε κάποια πρόοδο, επειδή οι Ρώσοι αποδέχθηκαν
όντως τις συνομιλίες «5+2», στις οποίες εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, έχουμε προσκληθεί ως παρατηρητές προκειμένου να εξευρεθεί ένας διακανονισμός.

Είναι αλήθεια ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν αποσυρθεί ακόμα, όπως είχε προβλεφθεί στον
ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό μένει ακόμα να πραγματοποιηθεί. Η ερώτηση, φυσικά, είναι,
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τι θα τα αντικαταστήσει; Κατά πρώτον, όλα τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να συνεχιστούν, αν και,
δυστυχώς όπως είπε κάποιος, η Υπερδνειστερία όντως αποχώρησε από τις συνομιλίες νωρίτερα.
Επομένως, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν.

Τώρα έρχομαι στο ζήτημα της Λευκορωσίας και, με την άδειά σας, θα συνεχίσω στα γερμανικά.

(DE) Κυρία Schroedter, καταρχάς πιστεύω ότι παρερμηνεύθηκα εντελώς. Ο δημοσιογράφος ο οποίος
βρισκόταν στην αίθουσά μας στη διάσκεψη τύπου στις Βρυξέλλες με ρώτησε ως Επίτροπο αν εμείς ως
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να στείλουμε στη Λευκορωσία αποστολή παρατήρησης εκλογών της
ΕΕ. Εγώ απάντησα: «Όχι, η παρατήρηση γίνεται από τον ΟΑΣΕ/ODIHR». Ξέρετε ότι αυτό είναι αλήθεια.
Μετά πρόσθεσα ότι οι βουλευτές δεν αποτελούσαν τμήμα επίσημης αποστολής της ΕΕ, διότι δεν έχουμε
αποστολή. Αυτό παρερμηνεύθηκε εντελώς. Παρακαλώ δεχτείτε το και πάλι ως την εξήγησή μου.
Χαίρομαι που θίξατε το θέμα διότι μου επιτρέψατε να το διευκρινίσω.

Χθες δεν απέστειλα απλώς μια επιστολή στον κύριο Klich, αλλά συνομίλησα επίσης μαζί του· με
κατάλαβε απόλυτα. Επίσης εξέδωσα ήδη μία δήλωση στη Λευκορωσία σήμερα, όπου φυσικά
παρακολουθώ τα γεγονότα στις παραμονές των εκλογών, στην οποία εκφράζω επίσης τη λύπη μου για
το γεγονός ότι δεν επιτράπηκε η είσοδος στους βουλευτές λόγω της άρνησης χορήγησης θεωρήσεων·
είναι ασφαλώς πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ, αυτό είναι αυτονόητο και θα έπρεπε το ξέρετε, καθώς τάσσομαι
υπέρ των αποστολών παρατηρητών της ΕΕ και καταβάλλω προσπάθειες για την πραγματική ενίσχυσής
τους.

(ΕΝ) Έρχομαι τώρα στο τρίτο μου θέμα, το οποίο αφορά τη σημερινή συζήτηση σχετικά με τα ψηφίσματα
για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία.

Η πρόταση ψηφίσματος εφιστά την προσοχή στις αδυναμίες του δικαστικού συστήματος να εξασφαλίσει
δίκαιες δίκες. Οφείλω να επισημάνω ότι το 2005 η Μολδαβία υιοθέτησε τρεις νόμους που ενίσχυσαν
σημαντικά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όσον αφορά την υπόθεση Πασάτ – την υπόθεση του
πρώην Υπουργού Αμύνης – η Επιτροπή έχει επισημάνει αρκετές φορές τα προβλήματα σχετικά με αυτή
την υπόθεση. Είμαι σε άμεση επαφή με τον κ. Στρατάν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας.
Έγραψα μόλις ένα γράμμα στον Πρόεδρο Voroninγια το ζήτημα αυτό, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια
και να μην καθυστερήσει η έφεση του κ. Πασάτ.

Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έχουν πολύ εξέχουσα θέση στην
επικείμενη συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας με τη Μολδαβία.

Η σημερινή συζήτηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Υπερδνειστερία. Ωστόσο,
όπως όλοι γνωρίζετε, εξαιτίας του καθεστώτος της ως αυτοανακηρυχθείσας ανεξάρτητης δημοκρατίας,
έχουμε μόνο περιορισμένη αντίληψη σχετικά με τις εξελίξεις στην Υπερδνειστερία. Ωστόσο, είναι
ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2004, για παράδειγμα, οι
υπερδνειστερικές αρχές έκλεισαν με τη βία έξι σχολεία που δίδασκαν τη μολδαβική γλώσσα
χρησιμοποιώντας τη λατινική γραφή. Βλέπουμε με χαρά ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων
της Μολδαβίας και της Υπερδνειστερίας για το ζήτημα αυτών των σχολείων που διδάσκουν τη λατινική
γραφή ξεκίνησαν πάλι τον Φεβρουάριο, ύστερα από διακοπή αρκετών μηνών. Η Επιτροπή θα
παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά την εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων.

Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για την υπόθεση Ilascu, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ
σοβαρό παράδειγμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφού η Μολδαβία δεν μπορεί να
παρέμβει στην Υπερδνειστερία, θέτουμε το ζήτημα στη Ρωσία κάθε φορά που ανακύπτει η ευκαιρία.
Η τελευταία ευκαιρία ήταν περίπου πριν από δύο εβδομάδες στη Βιέννη, στην τρόικα των Υπουργών
Εξωτερικών, όταν συνάντησα τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Λαβρόφ. Οι πρόσφατες αναφορές ότι ο
Andrei Ivantoc, ο ένας από τους δύο κρατουμένους, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας υπογραμμίζουν την
ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των δύο κρατουμένων. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση για να
πραγματοποιηθεί αυτό.

Η Επιτροπή εργάζεται με όλες τις εταίρους χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Ουκρανίας
και της Μολδαβίας, προκειμένου να επιτύχει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, την
αποστρατιωτικοποίηση της Υπερδνειστερίας, τον εκδημοκρατισμό της Μολδαβίας
–συμπεριλαμβανομένης της Υπερδνειστερίας– και την καθιέρωση αποτελεσματικού και νόμιμου ελέγχου
της Υπερδνειστερίας από τη Μολδαβία αυτή καθαυτή.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.
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Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 17.00.

16.2. Καζακστάν (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το
Καζακστάν(4).

Ona Juknevičienė (ALDE), συντάκτρια. (LT) Στις 13Φεβρουαρίου, ο πασίγνωστος καζάκος πολιτικός
και ηγέτης της αντιπολίτευσης A. Sarsenbayev δολοφονήθηκε βίαια στο Almaty, μαζί με τον οδηγό
και τον σωματοφύλακά του. Όχι πολύ καιρό πριν από αυτό, και άλλος ηγέτης της αντιπολίτευσης Z.
Nurkadilov βρέθηκε με τρεις πληγές από σφαίρες αφότου κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά
και ως υπεύθυνη για τη δολοφονία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου Sharipzhanov. Η επίσημη εκδοχή
της έρευνας αυτοκτονία. Ως ένα από τα πιο προηγμένα κράτη στην περιοχή, το Καζακστάν προσπαθεί
να συμπεριληφθεί μεταξύ των δημοκρατικών κρατών του κόσμου. Επιπλέον, στοχεύει στην προεδρία
του ΟΑΣΕ από το 2009. Μια οργάνωση η οποία πρέπει να διασφαλίσει τη δημοκρατία και τη
σταθερότητα εντός της Κοινότητας και πέρα των συνόρων της. Μια οργάνωση η οποία τον Δεκέμβριο
αναγνώρισε ότι οι προεδρικές εκλογές στο Καζακστάν δεν ήταν σύμμορφες με τις διεθνείς απαιτήσεις.
Αναγνωρίζουμε ότι η οικονομία του Καζακστάν αναπτύσσεται ραγδαία. Το Καζακστάν είναι ένας πολύ
σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Κοινότητα, όμως συνάδελφοι, δεν είμαστε απλώς μια οικονομική
ένωση, αλλά επίσης μια ένωση αξιών. Στην εξωτερική πολιτική, δεν μπορούμε να επιδιώξουμε στενά
οικονομικά συμφέροντα και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε επουδενί την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος N. Nazarbayev παραδέχεται ανοικτά ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε δημοκρατία
στη χώρα του και λέει ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι θα εμφανιστεί εν μία νυκτί. Αυτό αποτελεί
μια απόπειρα διαβεβαίωσης για μας ότι μπορεί να υπάρξει μια ελεγχόμενη δημοκρατία στο Καζακστάν,
αλλά ουσιαστικά, είναι μια επιθυμία αιτιολόγησης ενός απολυταρχικού καθεστώτος της σοβιετικής
περιόδου. Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία είτε υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν μπορεί
να είναι ελεγχόμενη ή μερική.

Albert Jan Maat (PPE-DE), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, (... ο ομιλητής μίλησε χωρίς μικρόφωνο)
δεν θα είχαμε διεξαγάγει αυτήν τη συζήτηση απόψε. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το Καζακστάν
ή ότι πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι λάθος εκεί· ασφαλώς, ανησυχούμε, αλλά στο τέλος της θητείας
του, το παρόν Κοινοβούλιο αποδέχτηκε ένα αυστηρό ψήφισμα για το Καζακστάν, ένα ψήφισμα το
οποίο και αυτό το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση του Καζακστάν έπαιρναν τότε σοβαρά. Οδήγησε στην
αποδοχή περισσότερων πολιτικών κομμάτων και είχε, εν πάση περιπτώσει, ως αποτέλεσμα ένα βήμα
προς τα εμπρός όσον αφορά την ελευθερία του τύπου.

Ανησυχούμε και πάλι σήμερα, αλλά αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό τώρα σε σύγκριση με το
προηγούμενο ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση του Καζακστάν, είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση,
ο πρόεδρος, προσπαθεί τουλάχιστον να εισαγάγει τη διαφάνεια, κατά την έννοια ότι σε σχέση με τις
δολοφονίες ή με θέματα τα οποία μπορούν να αμφισβητηθούν, υπάρχει εν πάση περιπτώσει κάθε
δυνατότητα για τους ξένους παρατηρητές να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Κάτι μαγειρεύεται στο Καζακστάν, πράγματι, αυτό σημαίνει όμως ότι δεν
μπορείτε να εκτιμήσετε την κατάσταση με ορθό τρόπο, και πιστεύουμε ότι υπό αυτό το πρίσμα, το εν
λόγω ψήφισμα είναι πρόωρο επί του παρόντος. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι ενώ δεν πιστεύουμε ότι τα
πάντα είναι θαυμάσια, διαπιστώνουμε όντως για πρώτη φορά ότι σε ευαίσθητες περιοχές, όπου
ενδεχομένως έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και σίγουρα έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, παρότι οι συνθήκες ή
οι δράστες είναι άγνωστοι, υπάρχει προθυμία να καταδειχθεί τι συμβαίνει, πως η διαδικασία οδεύει σε
ένα τέλος. Αυτά τα σημεία θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση που
έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Καζακστάν.

Η Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
προτείνει, συνεπώς, να κάνουμε χρήση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.
Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία από το Καζακστάν θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες τον Μάιο, κατά τη
διάρκεια του οποίου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα ως συνάδελφοι
βουλευτές. Εμείς στην Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των
Ευρωπαίωv Δημoκρατώv θα θέλαμε να διαπιστώσουμε κάποια πρόοδο σε σχέση με τις χώρες της
κεντρικής Ασίας. Όσον αφορά το Καζακστάν, πρέπει να συζητήσουμε σαφώς το θέμα της εταιρικής

(4) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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σχέσης προκειμένου να ανακαλύψουμε εάν μπορούμε να συμπράξουμε σε αυτούς τους τομείς στους
οποίους συνεργαζόμαστε καλά.

Εν ολίγοις, ανησυχούμε για το Καζακστάν. Αν και δεν μας εντυπωσιάζει πάντοτε η δημοκρατία σε
αυτήν τη χώρα, μπορούμε να διαπιστώσουμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή ότι υπάρχει περισσότερη
διαφάνεια, ότι τίποτα δεν μαγειρεύεται, ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Θα ήθελα εν πάση περιπτώσει
να συγχαρώ την Επίτροπο για τις ορθές πληροφορίες τις οποίες λάβαμε εν προκειμένω από την
εκπρόσωπό της στο Almaty, για τις οποίες της είμαστε ευγνώμονες.

Όσον αφορά την ψηφοφορία, αν και συμβάλαμε στο παρόν ψήφισμα, δεδομένου ότι το να μην το
πράξουμε σημαίνει τον αποκλεισμό μας από το εν εξελίξει παιχνίδι, υποβάλαμε αίτηση για πέντε
ψηφοφορίες κατά τμήματα, η έκβαση των οποίων θα καθορίσει εάν θα στηρίξουμε το παρόν ψήφισμα
ή όχι. Εν συντομία, αν και έχουμε ανησυχίες, θα θέλαμε να τις συζητήσουμε με τους καζάκους
συνάδελφούς μας σε φιλικό κλίμα προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να σημειώσουμε
ορισμένα βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με τη δημοκρατία.

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δύο σύντομα λόγια. Σήμερα το μεσημέρι, η κ.
Pleštinská είπε ότι οι άνθρωποι ανάβουν σήμερα κεριά στα παράθυρά τους στη Σλοβακία και σε πολλές
άλλες χώρες ως ένδειξη αλληλεγγύης προς την αντιπολίτευση και το απελευθερωτικό κίνημα στη
Λευκορωσία. Για να μη πυροδοτήσουμε τον συναγερμό πυρκαγιάς, εμείς φέραμε μόνο ένα μικρό
συμβολικό κερί στην Ολομέλεια, το οποίο καίει στη θέση της κ. Pleštinská, με στόχο να καταδείξουμε
τους στενούς δεσμούς μας με το απελευθερωτικό κίνημα στη Λευκορωσία.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. Αν και επιβεβαιώνω εκ νέου τη συμπαράστασή μας για την πρωτοβουλία, οφείλω να
επισημάνω ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, απαγορεύεται αυστηρά να εισάγονται στην αίθουσα
πυρακτωμένα ή φλεγόμενα αντικείμενα, γι’ αυτό θα παρακαλούσα τον συνάδελφο να το σβήσει.
Ευχαριστώ.

Józef Pinior (PSE), συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική αντιπολίτευση στο Καζακστάν
διαμαρτύρεται για τη δολοφονία του Altynbek Sarsenbayev, του πρώην υπουργού και πρεσβευτή που
προσχώρησε στην αντιπολίτευση το 2003 και άρχισε να επικρίνει το πολιτικό σύστημα υπό τον πρόεδρο
Nursultan Nazarbayev. Στις 26 Φεβρουαρίου αυτού του χρόνου στο Almaty περίπου 1 500 άτομα
συμμετείχαν σε διαδήλωση, και το σώμα του 43χρονου Sarsenbayev βρέθηκε με πληγές από σφαίρες
στους ώμους και το κεφάλι δίπλα στα σώματα του σωματοφύλακά του και του οδηγού του. Οι
αξιωματικοί της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας που ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία συνελήφθησαν και
ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας, Nartay Dutbayev, παραιτήθηκε.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η οργάνωση Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα κατηγόρησαν τις καζακικές
αρχές για λογοκρισία στο διαδίκτυο και περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στα παραδοσιακά μέσα
ενημέρωσης. Στις 15 Δεκεμβρίου πέρυσι, οι δυνάμεις ασφαλείας ερεύνησαν τα γραφεία της εβδομαδιαίας
έκδοσης Law Economy Politics Culture αφότου δημοσίευσε επιστολή υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής
της Εκλογικής Επιτροπής στην οποία δήλωνε ότι είχε συμβεί εκλογική νοθεία σε ορισμένο βαθμό στις
προεδρικές εκλογές της 4ης Δεκεμβρίου. Επίσης, στις 20 Δεκεμβρίου διακόπηκε η λειτουργία της
εβδομαδιαίας έκδοσης Juma-Times με απόφαση του δικαστηρίου του Almaty κατόπιν κατηγορίας για
δυσφήμηση του προέδρου Nazarbayev.

Erik Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης
δεν αποδείχτηκε εγγύηση για τη δημοκρατία – μάλλον το αντίθετο, στην πραγματικότητα. Ορισμένοι
πολιτικοί με κομμουνιστικό παρελθόν ίσως εγκατέλειψαν την ιδεολογία τους, αλλά για τον ίδιο ακριβώς
λόγο παρεμποδίζονται τώρα ακόμη λιγότερο στους ελιγμούς τους να διατηρηθούν στην εξουσία για
μεγάλη χρονική περίοδο ή να μεταβιβάσουν την κρατική εξουσία στους απογόνους τους. Ένα από αυτά
τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα είναι η παράταση της θητείας των προέδρων στην εξουσία κατά δέκα
έτη ή ακόμη και έως το τέλος της ζωής τους μέσω δημοψηφίσματος χωρίς τη δυνατότητα επιλογής
υποβολής ενός ή δύο υποψηφίων αντίπαλων.

Μια άλλη τεχνική είναι η εξάλειψη σοβαρών αντιπάλων φυλακίζοντάς τους βάσει ψευδών κατηγοριών,
προκαλώντας τον θάνατό τους σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή απλώς εξαφανίζοντάς τους. Στην
Ουκρανία, τη Γεωργία και το Κιργιστάν ευρέως υποστηριζόμενες λαϊκές εξεγέρσεις εναντίον των
καθεστώτων αυτού του είδους στέφθηκαν με επιτυχία, αλλά μένει να διαπιστωθεί εάν αυτές οι χώρες
θα είναι σε καλύτερη μοίρα μακροπρόθεσμα. Έως τώρα στη Λευκορωσία, το Ουζμπεκιστάν, το
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Τουρκμενιστάν και το πολύ μεγαλύτερο Καζακστάν, αυτοί που είναι στην εξουσία έχουν κατορθώσει
να κάμψουν οιαδήποτε αντιπολίτευση. Ορισμένοι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τον ρόλο τους στο
εφοδιασμό σε ενέργεια προκειμένου να εξαγοράσουν για τον εαυτό τους ισχυρούς ξένους φίλους.

Επί μακρόν, το Καζακστάν ήταν κυρίως μια άνυδρη και αραιοκατοικημένη περιοχή όπου, στο μέσον
ενός μικρού πληθυσμού που μιλά μια τουρκική γλώσσα, η ρωσική αποικιοποίηση συνέβη σε περιοχές
όπου η βιομηχανία ή μετάλλευση φαίνονταν πιθανές ή όπου μπορούσε να στηθεί μια πειραματική βάση
διαστημικού πυραύλου. Εν τω μεταξύ, δημιουργήθηκε ένα νέο κεφάλαιο, μακριά από τη μεγάλη πόλη
του Almaty, και η επιρροή των ρώσων κατοίκων μειώνεται σημαντικά.

Το Καζακστάν είναι μια μεγάλη, αραιοκατοικημένη χώρα, με δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες και
το υπόλοιπο να απαρτίζεται από μειονότητες απαγορευμένες σε αυτήν τη χώρα από την εποχή της
ρωσικής αυτοκρατορίας, και το μέλλον της είναι εξαιρετικά επισφαλές. Στις σχέσεις μας με αυτό, το
ψήφισμα δικαίως επιμένει στο να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όχι μόνο οι οικονομικές σχέσεις, αλλά
επίσης, και πρωτίστως, οι πολιτικοί κρατούμενοι, το περιθώριο αντιπολίτευσης, η δημοκρατική λήψη
αποφάσεων και ανθρώπινα δικαιώματα.

Carl Schlyter (Verts/ALE), συντάκτης. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα στο
Καζακστάν. Σε σύγκριση με αρκετές άλλες χώρες στην περιοχή, συμβαίνουν επίσης θετικά πράγματα,
επί παραδείγματι το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή και τη δίωξη των αστυνομικών που
κατηγορούνται για βασανιστήρια. Η τελευταία εξέλιξη είναι, ωστόσο, ότι, παραδόξως, όταν η
αντιπολίτευση αναπτύσσεται και καθίσταται ισχυρότερη, το ίδιο συμβαίνει και με την καταπίεση που
ασκείται εναντίον της. Οι δύο αυτές δολοφονίες έχουν οξύνει την κατάσταση.

Ο ΟΑΣΕ είπε ότι η εκλογή δεν διεξήχθη ορθά. Στην πραγματικότητα, ήταν μάλλον περιττό να γίνει
νοθεία των εκλογών επειδή, σύμφωνα με όλες τις σφυγμομετρήσεις, ο κ. Nazarbayev θα τις είχε κερδίσει.
Δεδομένης της κατάστασης των μέσων ενημέρωσης στο Καζακστάν, οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ίσως
τόσο παράξενες. Επικρατεί επίσης ένα κλίμα φόβου. Οι Διοικητές δεν τόλμησαν να αναφέρουν τα
χειρότερα εκλογικά στοιχεία και δεν δίστασαν να τα προικίσουν με λίγες επιπλέον ψήφους από φόβο
μήπως υπονομευτούν οι θέσεις τους, οικονομικές ή άλλες. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο κλίμα σε
μια δημοκρατία, και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.

Στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητά πολλά: μόνον να υπακούσει το Καζακστάν
στο ίδιο του το σύνταγμα και να απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις σε σχέση, επί παραδείγματι, με τις
συλλήψεις. Στην παράγραφο τρία, δηλώνουμε ότι επιθυμούμε διεθνούς παρατηρητές για την
παρακολούθηση της διερεύνησης των δολοφονιών. Το FBI προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις έρευνες
των δολοφονιών, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιτρέπεται και σε άλλους επίσης διεθνείς φορείς
να μελετήσουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εγκλήματα ούτως ώστε να αποκτήσουμε κάποια
αντίληψη, και αποσαφήνιση της έρευνας.

Janusz Wojciechowski (UEN), συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το Καζακστάν είναι μια σημαντική
χώρα με μεγάλη ιστορία, και μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης – ναι, της Ευρώπης, επειδή
σχεδόν 150 000 km2 της επικράτειάς της είναι εντός των γεωγραφικών συνόρων της ηπείρου μας. Είναι
μια χώρα όπου ζουν, έως σήμερα, χιλιάδες πολωνοί συμπατριώτες μου, που εξορίστηκαν εκεί την εποχή
του σταλινικού καθεστώτος. Ιστορικά και πολιτικά, ωστόσο, είναι προφανές ότι το Καζακστάν ανήκει
στην κεντρική Ασία. Είναι επίσης μια μετακομμουνιστική και μετασοβιετική χώρα. Πρέπει να το
λάβουμε αυτό υπόψη και να θυμηθούμε ότι η λέξη «δημοκρατία» δεν γίνεται πάντα αντιληπτή εκεί
κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή εδώ στις χώρες της Ευρώπης, με τους αιώνες
δημοκρατικής παράδοσης.

Ήμουν ένας από τους παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Καζακστάν κατά τη διάρκεια
των προεδρικών εκλογών. Η χώρα δεν είναι κατ’ ουδένα τρόπο πρότυπο δημοκρατίας, αλλά δικαίως
πρέπει να ειπωθεί ότι οι αρχές εκεί κάνουν πολλά προκειμένου να εκδημοκρατίσουν τον δημόσιο βίο
και, προπάντων, να φέρουν τη χώρα πλησιέστερα στις δυτικές αξίες και να την εκσυγχρονίσουν. Αυτό
είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, και πρέπει να προσφέρουμε συνετή στήριξη σε αυτήν
τη διαδικασία.

Η υπό συζήτηση πρόταση ψηφίσματος χρήζει υποστήριξης δεδομένου ότι ζητά την έρευνα του θανάτου
του κ. Sarsenbayev, του πολιτικού της αντιπολίτευσης, έχει όμως επίσης ορισμένα στοιχεία τα οποία
αποτελούν έκφραση αδικαιολόγητης υποψίας. Πολιτικοί σκοτώνονται σε πολλές χώρες σε δολοφονικές
απόπειρες ή ατυχήματα, χωρίς η αιτία να είναι πάντα η πολιτική ραδιουργία. Για αυτόν τον λόγο
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απευθύνω έκκληση για μετριοπάθεια στο περιεχόμενο του ψηφίσματος, και την έγκριση αρκετών από
τις προταθείσες τροπολογίες.

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ, όπως όλοι οι
συνάδελφοί μου ευρωβουλευτές, έφριξα με τη στυγνή δολοφονία του ηγέτη της αντιπολίτευσης Altynbek
Sarsenbayev στις 13 Φεβρουαρίου. Επικροτώ το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Nazarbayev κάλεσε το FBI
για να εντοπίσει τους ενόχους, καθώς και τη δήλωσή του της 21ης Φεβρουαρίου για την τιμωρία των
ενόχων. Με καθησυχάζει επίσης η πρόσφατη σύλληψη πέντε υπόπτων. Ασφαλώς, υπάρχουν ακόμα
ανησυχίες σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Εμείς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εύλογα ανησυχούμε για οποιαδήποτε αστάθεια σε αυτή τη στρατηγικά σημαντική
δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας, η οποία αγωνιά να μην έρθει υπερβολικά κοντά στη Ρωσία ή την
Κίνα, αλλά να πλησιάσει εμάς στην ΕΕ.

Ως εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, πρότεινα την ένταξη του Καζακστάν σε αυτή
την πολιτική. Η πρόταση αυτή ακολουθεί μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που έθεσε πρώτο το ζήτημα ενός τέτοιου καθεστώτος για τις τρεις δημοκρατίες
του Καυκάσου, καθεστώς το οποίο τους χορηγήθηκε δεόντως από το Συμβούλιο εν ευθέτω χρόνω. Το
Καζακστάν έχει μία προέκταση προς τη Δύση, που αποτελεί ένα ισχυρό γεωγραφικό επιχείρημα για το
καθεστώς του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Έχει, επίσης, μία ισχυρή κοσμική
παράδοση που του την κληροδότησε το σοβιετικό του παρελθόν, με μία πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή
χριστιανική μειονότητα που ζει αρμονικά με τους ντόπιους μουσουλμάνους Καζάκους.

Έχουν στρατηγική σημασία για την ΕΕ τα τεράστια αποθέματά του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα
οποία ανυπομονεί να πουλήσει στην ΕΕ χωρίς να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τους ρωσικούς αγωγούς
για τη μεταφορά των φυσικών του πόρων. Επιπλέον, η πολιτική διαφοροποίησης του Καζακστάν
περιλαμβάνει σχέδια υγροποίησης του φυσικού αερίου για εξαγωγή διαμέσου της Κασπίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά πιο υποτιμημένη, είναι και η τεράστια δυνητική παροχή εμπλουτισμένου ουρανίου
(«yellow cake») του Καζακστάν από ορυχεία που τίθενται τώρα σε παραγωγή, το οποίο θα είναι ζωτικό
για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ΕΕ σε πυρηνική ενέργεια. Η ΕΕ πρέπει να προσφέρει
κάθε βοήθεια σε αυτή την αχανή, αραιοκατοικημένη, γεωπολιτικά σημαντική χώρα και εμείς στην
ομάδα PPE-DE δεν θα υποστηρίξουμε το προκατειλημμένο κοινό κείμενο εάν δεν γίνουν δεκτές οι
τροπολογίες μας.

John Attard-Montalto, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να μιλήσω
στη γλώσσα μου.

(MT) Με ανησυχεί το γεγονός ότι ακούω μία ομιλία σαν αυτήν που εκφωνήθηκε προ ολίγου. Ανησυχώ
ότι, επειδή η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για το Καζακστάν –κυρίως επειδή είναι
πλούσιο σε ορυκτά και σύμμαχος στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας- η κυβέρνηση του ίσως αισθάνεται
σε θέση να προβεί σε ορισμένες πράξεις ατιμώρητα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να
επαγρυπνούμε. Πριν από λίγο καιρό, το Καζακστάν υπέβαλε αίτηση για να γίνει μέλος του Συμβουλίου
της Ευρώπης, και μετέβην εκεί σε αποστολή. Είναι αλήθεια ότι, γεωγραφικά, μέρος του Καζακστάν
βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά οι πάντες γνωρίζουν ότι η εν λόγω χώρα έχει ακόμη πολλά να μάθει από
την άποψη της απόκτησης δημοκρατικών διαπιστευτηρίων. Είναι σαφές, επίσης, ότι, τελευταία, το
πολιτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί. Γνωρίζουμε ότι, σε περίοδο τριών μηνών, δολοφονήθηκαν δύο ηγέτες
της αντιπολίτευσης και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Δεν πρέπει συνεπώς να επιτρέψουμε στον πλούτο του Καζακστάν και στο γεγονός ότι η χώρα αποτελεί
σύμμαχο κατά της τρομοκρατίας να μας παρασύρει στο να σκεφτούμε ότι δεν χρειάζονται οιοιδήποτε
έλεγχοι όσον αφορά τη συμπεριφορά του.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος του
Καζακστάν Nazarbayev ενεργεί ακολουθώντας την παλιά παροιμία «κράτα τους φίλους σου κοντά και
τους εχθρούς σου ακόμη πιο κοντά» και προσπάθησε να τους συμπεριλάβει στο καθεστώς του. Μολονότι
όμως πέρασε πρόσφατα μία εβδομάδα σε κέντρο θεραπείας στην πατρίδα μου την επαρχία Καρινθία,
προφανώς για να ανακτήσει τις δυνάμεις του, φαίνεται ότι απολαμβάνει ολοένα και λιγότερη επιτυχία
με αυτό το σχέδιο, διότι οι επικρίσεις για το άτομό του αυξάνονται, όπως γνωρίζετε.

Ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δύο στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως ακούσαμε, έχασαν τη ζωή
τους υπό μυστηριώδεις συνθήκες αφού αποκάλυψαν στη δημοσιότητα σκευωρίες του προεδρικού
περιβάλλοντος. Κατά την άποψή μου, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να διαλευκανθούν αυτοί οι
φόνοι με διαφάνεια από ανεξάρτητα στελέχη.
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Όσο προοδευτικό και αν είναι το Καζακστάν στην οικονομική ανάπτυξή του –κυρίως χάρη στον μεγάλο
ορυκτό πλούτο του– συμφωνούμε όλοι ότι τόσο υστερεί όσον αφορά τη δημοκρατία. Υπήρξαν κατηγορίες
για εκλογική νοθεία στις προεδρικές εκλογές τον περασμένο Δεκέμβριο, και η κόρη του Προέδρου που
εξελέγη με αμφισβητήσιμες μεθόδους είναι, ως γνωστόν, διευθύντρια του μεγαλύτερου τηλεοπτικού
σταθμού, ενώ ο σύζυγός της είναι επικεφαλής της φορολογικής αρχής. Δεν επιτράπηκε η καταχώρηση
ορισμένων κομμάτων και οι ακτιβιστές είναι γνωστό ότι διώκονται. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν αν
τιμωρηθούν όσοι πήγαν στην κηδεία του δολοφονηθέντος.

Όταν είναι τόσο αμφίβολο αν το Καζακστάν είναι ικανό να συμπεριφερθεί σαν δημοκρατία, δεν μπορεί
να του επιτραπεί να αναλάβει τη προεδρία του ΟΑΣΕ το 2009 όπως επιθυμεί. Κατά τη γνώμη μου, η
ΕΕ πρέπει να αντισταθεί σθεναρά σε αυτό. Ίσως επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να
ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ και να συνδέσουμε την οικονομική βοήθεια με την πρόοδο
στους τομείς της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, έχει περάσει ένας μήνας από τη βίαια δολοφονία του
εξέχοντος πολιτικού Sarsenbayev και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή για να διεξαγάγουμε μία
κατεπείγουσα συζήτηση για την κατάσταση στο Καζακστάν. Μέσα σε τρεις μήνες δολοφονήθηκαν δύο
εξέχοντα στελέχη της αντιπολίτευσης και το πολιτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Απευθύνουμε έκκληση στις αρχές του Καζακστάν να διενεργήσουν μια πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή
ανάκριση για τις συνθήκες αυτών των θανάτων και να επιτρέψουν την παρουσία διεθνών παρατηρητών.

Οι φόνοι με πολιτικά κίνητρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έχει αναφερθεί λογοκρισία στο
διαδίκτυο και η πίεση συνολικά στα στελέχη της αντιπολίτευσης και τους δημοσιογράφους έχει αυξηθεί.
Καταδικάζουμε τη σύλληψη ανθρώπων που συμμετείχαν σε μία ειρηνική συγκέντρωση με αφορμή τον
θάνατο του Altynbek Sarsenbayev και καλούμε την κυβέρνηση του Καζακστάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις
της που απορρέουν από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, και ιδιαίτερα να διασφαλίσει
τον σεβασμό για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Benita Ferrero-Waldner, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πολλά μπορούν να ειπωθούν για το
Καζακστάν. Από τη μία πλευρά, το Καζακστάν είναι και θα πρέπει να είναι ένας σημαντικός εταίρος
για την προώθηση της σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας στην Κεντρική Ασία. Πράγματι,
είναι η πιο σημαντική από αυτές τις χώρες και είναι επίσης πλούσια σε ενεργειακά αποθέματα, γι’ αυτό
και προσεγγίζεται σήμερα από πολλές χώρες.

Ας αναλύσουμε τον λόγο του Προέδρου Nazarbayev της 1ης Μαρτίου για την κατάσταση του έθνους.
Ήταν πολύ περιεκτικός όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν ήταν πολύ λεπτομερής
όσον αφορά το πρόγραμμα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, παρά τις υποσχέσεις για ένα πρόγραμμα
δημοκρατικών αλλαγών και τις υποσχέσεις στη διεθνή κοινότητα. Η έννοια της «διαχειριζόμενης
δημοκρατίας» επιβεβαιώθηκε και μάλιστα ενισχύθηκε.

Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τη θετική και την αρνητική πλευρά, επειδή πρέπει να δούμε και
τις δύο πλευρές. Ως μία θετική ένδειξη, θα ήθελα να επικροτήσω την επικύρωση του Διεθνούς Συμφώνου
για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά
και Πολιτιστικά Δικαιώματα από το Καζακστάν φέτος τον Ιανουάριο. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
Ελπίζουμε, επίσης, ότι το Καζακστάν θα κάνει τώρα ενέργειες για την επικύρωση των προαιρετικών
πρωτοκόλλων, που επιτρέπουν την υποβολή προσωπικών καταγγελιών. Το συνεχιζόμενο μορατόριουμ
της θανατικής ποινής είναι, επίσης, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στην αρνητική πλευρά και όσον αφορά τα ζητήματα που θα πρέπει να επικρίνουμε, αυτό που συνέβη
στον αρχηγό της κυρίαρχης πολιτικής αντιπολίτευσης, κ. Sarsenbayev, μας προκαλεί τη μέγιστη
ανησυχία. Η δολοφονία του καταδεικνύει μία πολύ επικίνδυνη τάση εγκληματοποίησης της πολιτικής
του Καζακστάν. Ελλείψει σαφών συνταγματικών μηχανισμών για τη διασφάλιση μίας ειρηνικής
μεταβίβασης της εκτελεστικής εξουσίας στο Καζακστάν, αυτή η εξέλιξη είναι σαφώς ανησυχητική.
Γι’ αυτό, ζητήσαμε από τις αρχές να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στην ανακριτική διαδικασία.
Χαίρομαι που μπορεί να πάει εκεί το FBI, αλλά θα πρέπει να παρευρίσκονται και κάποιοι Ευρωπαίοι.
Παρακολουθούμε, επίσης, από πολύ κοντά την έρευνα για τον φόνο της Oksana Nikitina, της κόρης
ενός άλλου επιφανούς μέλους της αντιπολίτευσης. Με έχουν, επίσης, ανησυχήσει πολύ οι αναφορές
για οχλήσεις προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης που ακολουθούσαν δύο ειρηνικές μνημόσυνες πομπές
στην Άλμα Άτα, μετά την κηδεία του κ. Sarsenbayev. Ορισμένοι από εσάς αναφέρθηκαν σε αυτό.
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Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω τα δύο ουσιώδη ζητήματα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και
των περιορισμών στην κοινωνία των πολιτών. Ανησυχούμε για τις αναφορές πολυάριθμων περιπτώσεων
οχλήσεων δημοσιογράφων και ανάληψης δράσεων εναντίων πέντε εφημερίδων και μίας ιστοθέσης της
αντιπολίτευσης. Ο νέος νόμος για την εθνική ασφάλεια, που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2005, επιτρέπει
επίσης αδικαιολόγητους περιορισμούς στην κοινωνία των πολιτών και στις δραστηριότητες των ΜΚΟ.

Επικροτήσαμε, από την άλλη πλευρά, τις βελτιώσεις που επισημάνθηκαν από τον ΟΑΣΕ/ODIHR στη
διαχείριση των προεδρικών εκλογών του Δεκεμβρίου του 2005 – μερικοί από εσάς βρισκόσασταν εκεί
ως παρατηρητές. Ωστόσο, λυπούμαστε επίσης που στις εκλογές δεν τηρήθηκαν μερικές από τις
δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ και που δεν ελήφθη καμία δράση για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου
ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR. Επιθυμούμε, ασφαλώς, να συνεχίσουμε
την παρακολούθηση των ερευνών για τις υποτιθέμενες παρατυπίες.

Μία εμμένουσα βασική ανησυχία είναι η πολιτική ελευθερία. Για χάρη της εσωτερικής του σταθερότητας,
το Καζακστάν χρειάζεται πολιτική αντιπολίτευση και είναι επείγουσα ανάγκη να νομιμοποιήσουν οι
αρχές τα κόμματα της πολιτικής αντιπολίτευσης και να ανοίξουν ουσιαστικό διάλογο μαζί τους, διαμέσου,
παραδείγματος χάριν, της κρατικής επιτροπής για τον εκδημοκρατισμό, η οποία πρόκειται να συσταθεί
σύντομα με πρόεδρο τον Πρόεδρο Nazarbayev. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι οι καζακικές αρχές θα
αναθεωρήσουν την άρνησή τους να καταχωρήσουν τα κόμματα της πολιτικής αντιπολίτευσης, Alga
και True Ak Zhol (Αληθινό Φωτεινό Μονοπάτι).

Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα εάν συστήσετε μία κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και ενισχύσετε τη
συνεργασία σας με τις αντιπροσωπείες από το Καζακστάν. Αυτός είναι άλλος ένας πολύ σημαντικός
δίαυλος για να τους μεταδώσουμε σαφή μηνύματα και είναι, επίσης, μία ευκαιρία. Ας μην προδικάσουμε
την απόφαση όσον αφορά την προσφορά του Καζακστάν να ασκήσει την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2009.
Ίσως να παράσχει στο Καζακστάν μία σημαντική πρόκληση για να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο
δημοκρατίας.

Τέλος, ανησυχούμε, επίσης, για τις αναφορές πολυάριθμων περιπτώσεων οχλήσεων δημοσιογράφων
και ανάληψης δράσεων εναντίων πέντε εφημερίδων και μίας ιστοθέσης της αντιπολίτευσης. Ο νέος
νόμος για την εθνική ασφάλεια, που υιοθετήθηκε πέρυσι τον Ιούλιο, επιτρέπει επίσης αδικαιολόγητους
περιορισμούς στην κοινωνία των πολιτών και στις δραστηριότητες των ΜΚΟ. Πιστεύω, συνεπώς, ότι
πρόκειται για μία χώρα με την οποία πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει
να στείλουμε σαφή μηνύματα.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 17.00.

16.3. Η ατιμωρησία στην Αφρική και ειδικότερα η περίπτωση του Ισέν Αμπρέ
(συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την
ατιμωρησία στην Αφρική και ειδικότερα την περίπτωση του Ισέν Αμπρέ(5).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πολλές ευκαιρίες ανοίγονται
αυτή τη στιγμή στην Αφρική προκειμένου να συμφιλιωθεί με ένα αιματοβαμμένο συχνά παρελθόν.

Ωστόσο, η πορεία προς την ειρήνη απαιτεί να καταπολεμηθεί κατηγορηματικά η ατιμωρησία και αυτό
σημαίνει, με τη σειρά του, ότι πρέπει να έρθει η αλήθεια στο φως, όσο οδυνηρή και αν είναι αυτή, και
ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι δίκες του Πινοσέτ ή του Μιλόσεβιτς, αν και ελλιπείς και δυστυχώς
ατελείς, είναι σαφείς ενδείξεις της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσουν τα πράγματα και στην
Αφρική. Ονόματα όπως Τσαρλς Τέιλορ, Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ και Ισέν Αμπρέ, μεταξύ άλλων,
πρέπει να προστεθούν στη λίστα των πρώην δικτατόρων οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν στην εθνική
και διεθνή δικαιοσύνη.

Υπάρχουν ήδη διάφοροι μηχανισμοί που καλούν ανθρώπους να λογοδοτήσουν μέσω ειδικών δικαστηρίων
για τους δράστες εγκλημάτων και φρικαλεοτήτων, όπως για παράδειγμα εκείνοι που υπάρχουν για τις
υποθέσεις της Ρουάντα ή της Σιέρα Λεόνε. Δυστυχώς, όμως, η έλλειψη πόρων, και σε ορισμένες

(5) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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περιπτώσεις πολιτικής βούλησης και ικανότητας, σημαίνουν ότι αυτά τα δικαστήρια είναι συχνά
αναποτελεσματικά και ανεπαρκή.

Η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι αναμφίβολα ένας από τους πυλώνες της πολιτικής της Ένωσης
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει συνεπώς να θυμόμαστε ότι, χωρίς Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για τη θέσπιση ατομικών ευθυνών ως μηχανισμός για την εφαρμογή του νόμου, οι πράξεις
γενοκτονίας και οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μένουν συχνά ατιμώρητες.

Ως εκ τούτου, καλούμε μετ’ επιτάσεως τα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης που δεν έχουν επικυρώσει
ακόμη το Καταστατικό της Ρώμης, να το πράξουν και να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για την
αποτελεσματική εφαρμογή του το συντομότερο δυνατό.

Θα ήταν αλαζονικό –και δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου– να κάνει η Ευρώπη κήρυγμα στην Αφρική,
όταν έχουμε και εμείς πάρα πολλές ανοιχτές ή άλυτες υποθέσεις ατιμωρησίας ή ανεπαρκούς απόδοσης
δικαιοσύνης σχετικά με πρώην δικτάτορες. Πιστεύω όμως κατηγορηματικά ότι αυτή είναι μια αποστολή
που πρέπει να αντιμετωπιστεί με καθολικό τρόπο: από κοινού από την Ευρώπη και την Αφρική.

Χωρίς αλήθεια, χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς αποζημιώσεις για τα θύματα, η ειρήνη δεν μπορεί να είναι
τίποτα περισσότερο από ένα όνειρο, αλλά η καταπολέμηση της ατιμωρησίας μπορεί να μας βοηθήσει
να κάνουμε κάποια μέρα αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

Jürgen Schröder (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η περίπτωση του
πρώην δικτάτορα του Τσαντ, Ισέν Αμπρέ, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά
πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της Αφρικής, διότι η ατιμωρησία πρώην τυράννων εξακολουθεί να
είναι διαδεδομένη στην Αφρική. Θα σας υπενθυμίσω μόνο την περίπτωση του Τσάρλς Τέιλορ από τη
Λιβερία ή του Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ από την Αιθιοπία. Οι αφρικανοί δικτάτορες έχουν κυβερνήσει
με ακραία βία, έχουν καταπιέσει τον λαό τους και έχουν διατηρήσει τις θέσεις ισχύος τους με
βασανιστήρια, φόνους και τυραννία. Αυτό που έχουν όλοι τους κοινό επίσης είναι ότι βρήκαν καταφύγιο
σε άλλες αφρικανικές χώρες μένοντας ατιμώρητοι και πουθενά δεν υποχρεώθηκαν να λογοδοτήσουν.

Ωστόσο, αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να δεχόμαστε πλέον, διότι τα θύματα και οι οικογένειές τους
μάχονται εδώ και καιρό για μια δίκη στην οποία οι τύραννοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Επομένως χαιρετίζω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην περίπτωση του Ισέν Αμπρέ. Τον
Σεπτέμβριο του 2005 ένας βέλγος δικαστής εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ως αποτέλεσμα του
οποίου ο Ισέν Αμπρέ τέθηκε υπό κατ’ οίκον κράτηση στη Σενεγάλη τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η Σενεγάλη έχει τονίσει ότι ο Ισέν Αμπρέ πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον ενός αφρικανικού
δικαστηρίου και ότι η Αφρικανική Ένωση πρέπει να αποφασίσει γι’ αυτό. Στην τελευταία συνεδρίασή
της τον Ιανουάριο, η Αφρικανική Ένωση συγκρότησε μια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί τον Ιούλιο
σχετικά με τη μορφή και τη σύνθεση που θα πρέπει να έχει αυτό το δικαστήριο.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί δυνατοί τρόποι να οδηγηθεί ο Ισέν
Αμπρέ ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο πιο ρεαλιστικός είναι η έκδοσή του στο Βέλγιο, διότι θα μπορούμε
να κριθεί γρήγορα από ένα δίκαιο δικαστήριο στην Ευρώπη. Ακόμα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
θα μπορούσε να αναλάβει την υπόθεση. Αντιθέτως, ένα αφρικανικό δικαστήριο ad hoc θα απαιτούσε
τεράστια πολιτική βούληση και πιθανότατα δεν είναι καν εφικτό χωρίς ένα τεράστιο ποσό χρημάτων,
χρόνου και διοικητικής προσπάθειας.

Εναπόκειται πλέον στην Αφρικανική Ένωση να μεριμνήσει ώστε η περίπτωση Ισέν Αμπρέ να λήξει
επιτέλους ενώπιον ενός δικαστηρίου. Αν, ωστόσο, αποκλειστεί το ενδεχόμενο έκδοσης στο Βέλγιο,
τότε η Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να προωθήσει ένα ακριβές σχέδιο για το πώς θα μπορέσει να
αναλάβει ένα αφρικανικό δικαστήριο την υπόθεση το συντομότερο δυνατόν.

Θα χαιρόμουν αν υπήρχε ένα προηγούμενο εδώ και ο Ισέν Αμπρέ οδηγούνταν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Το πλήθος των θυμάτων του το απαιτεί.

Ana Maria Gomes (PSE), συντάκτρια. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, εμείς στην Ευρώπη φοβόμαστε ότι οι
επιζώντες της γενοκτονίας που ενορχηστρώθηκε από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς δεν θα μπορέσουν
να τον δουν να καταδικάζεται στη Χάγη.

Στην Αφρική, τα θύματα των κυβερνήσεων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των
εγκληματιών πολέμου έχουν δικαίωμα στη δικαιοσύνη και επιζητούν την απόδοση δικαιοσύνης. Τα
ονόματά τους είναι: Hissène Habré, Charles Taylor, Mengistu Haile Mariam και Robert Mugabe.
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Πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακούσαμε μία δικηγόρο από το Τσαντ
να το υπογραμμίζει αυτό σε σχέση με τον δικτάτορα Hissène Habré, που έζησε σε εξορία στη Σενεγάλη
για αρκετά χρόνια. Η δικηγόρος τάχθηκε υπέρ της έκδοσής του στο Βέλγιο, όπου ένα δικαστήριο τον
αναζητά κατόπιν αιτήματος των θυμάτων. Εξήγησε επίσης ότι η έκδοση είναι απαραίτητη επειδή στο
πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης, δεν υπάρχουν δυστυχώς οι μηχανισμοί, ούτε η πολιτική βούληση,
προκειμένου να δικαστεί αυτός ο εγκληματίας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις πολιτικές δολοφονίες
άνω των 40 000 συμπατριωτών του και την κράτηση και τον βασανισμό πολλών ακόμη. Συνέχισε
λέγοντας ότι οι σενεγαλικές αρχές παραπέμποντας το θέμα στην Αφρικανική Ένωση δεν αποσκοπούσαν
στη διευκόλυνση της δικαιοσύνης και τη διατήρηση της αφρικανικής αξιοπρέπειας, αλλά στην
παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και στην περαιτέρω προσβολή των θυμάτων που επιζητούν την παραπομπή
του Hissène Habré στη δικαιοσύνη.

Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, ήμουν προσφάτως στη Σενεγάλη, όπου μίλησα με ένθερμους υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βουλευτές του κοινοβουλίου της Σενεγάλης και δημοσιογράφους. Οι
πάντες επιβεβαίωσαν, δυστυχώς, την ίδια εντύπωση. Η ΕΕ έχει ευθύνες στην Αφρική και αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο εγκρίναμε σήμερα αυτό το ψήφισμα. Ευελπίστως, ως αποτέλεσμα, οι πορτογάλοι
πολιτικοί θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους και θα ζητήσουν να τεθεί ένα τέρμα στην ατιμωρησία
όλων αυτών των εγκλημάτων στην Αφρική.

Erik Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, τα αφρικανικά κράτη δεν οφείλουν την
προέλευσή τους στους ίδιους τους αφρικανικούς λαούς, αλλά στην ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Τα
σύνορά τους χαράχτηκαν από ξένους και απέκοψαν πληθυσμιακές ομάδες που ήθελαν να παραμείνουν
μαζί, ενώ στοιβάζονταν μαζί άνθρωποι που είχαν πολύ λίγα κοινά από την άποψη της ιστορίας, του
πολιτισμού, της γλώσσας και της θρησκείας. Είναι αδύνατο για αυτούς τους ανθρώπους να δουν τις
αρχές ως κάτι δικό τους.

Στην πράξη, αυτό μετουσιώνεται σε σοβαρό φραγμό για τη δημοκρατία. Σε αυτές τις καταστάσεις,
υπάρχει μεγάλο περιθώριο για άτομα τα οποία, με βίαια μέσα, ευνοούν τη μία πληθυσμιακή ομάδα
καταπιέζοντας την άλλη. Μόνο με τρομακτικά μέσα μπορούν να συγκρατήσουν τα ασταθή κράτη τους
ενωμένα. Υπό αυτές τις συνθήκες, μόνο οι βίαιοι κερδοσκόποι κατορθώνουν να κρατηθούν στην κρατική
εξουσία για μεγάλο διάστημα. Καταστάσεις αυτού του είδους μπορούν να εντοπισθούν σε όλα τα μέρη
της Αφρικής, ιδιαίτερα όπου αραβοϊσλαμικές και μη ισλαμικές πληθυσμιακές ομάδες έχουν συγχωνευθεί
σε μία χώρα. Όλοι γνωρίζουν τώρα τις τραγωδίες, τους διαρκείς εμφύλιους πολέμους και τα πλήθη των
προσφύγων που μαστίζουν το Σουδάν.

Εγκρίναμε ένα ψήφισμα για το γειτονικό του Τσαντ μόλις χθες. Ο Hissène Habré ήταν κάποτε ο ηγέτης
της ερημικής αυτής χώρας, και έγινε αυτόματα αποδεκτός από τον έξω κόσμο, διατηρώντας την εξουσία
σε τμήμα αυτής έως το 1990, όταν αναγκάστηκε να διαφύγει στη Σενεγάλη. Ακόμη και μετά την
αναχώρησή του, δεν υπάρχει χώρος για πολιτική αντιπολίτευση, οι άνθρωποι λιμοκτονούν και
τρομοκρατούνται από ένοπλες συμμορίες, ενώ οι γειτονικές χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν τον
έλεγχο σε τμήμα του εδάφους. Ο Charles Taylor διέφυγε από τη Λιβερία στη Νιγηρία· ο Mengistu Haile
Mariam διέφυγε από την Αιθιοπία, και τώρα ζει στη Ζιμπάμπουε, και για πολλούς σαν αυτούς, ίσως
να ενδεικνυόταν η επιβολή ποινών από ένα δικαστήριο. Ίσως ακόμη να απέτρεπαν μελλοντικούς
αφρικανούς πολιτικούς από το να μετατραπούν σε βίαιους δικτάτορες.

Η κατάσταση στη Ρουάντα δεν είναι εντελώς συγκρίσιμη. Ορισμένοι βλέπουν την κυριαρχία της
μειονότητας Τούτσι ως δίκαιη τιμωρία για την απόπειρα της πλειονότητας των Χούτου να εκδιώξουν
και να σφαγιάσουν τους προαιώνιους δυνάστες τους. Η μακρόχρονη συνέχιση της παρούσας κατάστασης
–επειδή πρέπει να λάβουμε υπόψη το ενδεχόμενο συνέχισης της εν λόγω κατάστασης στο άμεσο μέλλον–
συνεχίζει να τρέφει ένα πανάρχαιο αίσθημα αμοιβαίου μίσους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν
πρέπει να στοιβάζουμε συλλήβδην όλες τις χώρες, αλλά αντίθετα να δίνουμε τη δέουσα προσοχή στις
φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί σε αυτές.

Μάριος Ματσάκης (ALDE), συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της ατιμωρησίας
πρέπει να αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αρχή αυτή ισχύει, δυστυχώς, ιδίως για την Αφρική, σε μέρη
της οποίας έχουν συμβεί πολυάριθμες φρικαλέες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενίοτε
σε μαζική κλίμακα. Δυστυχώς, ωστόσο, οι δράστες των εγκλημάτων αυτών σπανίως προσάγονται στη
δικαιοσύνη και πολύ συχνά δεν δίδεται καμία μορφή ουσιαστικής αποζημίωσης στα θύματα.
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Είναι επιτακτική ανάγκη διαβόητοι άνθρωποι όπως ο Τσάρλς Τέιλορ, ο Συνταγματάρχης Μενγκίστου
και ο δόλιος εξόριστος πρώην Πρόεδρος του Τσαντ, Ισέν Αμπρέ, να προσαχθούν σε ένα διεθνώς
αναγνωρισμένο δικαστήριο για τις φρικαλεότητες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που
υποτίθεται ότι έχουν διαπράξει.

Είναι πραγματικά επαίσχυντο και σαφώς απαράδεκτο να συνεχίζουν οι κυβερνήσεις χωρών όπως η
Ζιμπάμπουε, η Νιγηρία και η Σενεγάλη να αποτελούν εμπόδιο στην πορεία της δικαιοσύνης παρέχοντας
ασφαλές καταφύγιο σε τέτοιους υποτιθέμενους εγκληματίες. Η άποψή μου είναι ότι, εάν αυτές οι
κυβερνήσεις αγνοήσουν αυτά που ζητάμε σε αυτό το ψήφισμα, τότε η ΕΕ, από κοινού με τη διεθνή
κοινότητα, πρέπει να εξετάσουν την ανάληψη δραστικότερης, ειρηνικής δράσης για να επιβάλει την
κατάλληλη αποκατάσταση.

Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητάμε για την
ατιμωρησία στην Αφρική και έχει ήδη αναφερθεί πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου. Συζητούμε όμως επίσης συγκεκριμένα την υπόθεση του πρώην δικτάτορα του Τσαντ. Ο
Αμπρέ κυβέρνησε το Τσαντ από το 1982 έως το 1990, και το μονοκομματικό του σύστημα στιγματίστηκε
από σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεγάλες εκστρατείες βιαιότητας εις βάρος
του λαού του. Οι ΗΠΑ και η Γαλλία υποστήριζαν για πολύ καιρό τον Αμπρέ, γιατί έβλεπαν στο καθεστώς
του ένα προπύργιο κατά του Καντάφι. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Ρόναλντ Ρίγκαν,`
ο Αμπρέ έλαβε τεράστια στρατιωτική καθώς και παραστρατιωτική βοήθεια από τη CIA.

Πρέπει να λεχθεί και αυτό επίσης. Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι δεν πρέπει να κάνουμε
υποδείξεις σε άλλες ηπείρους· πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι για πολλά χρόνια μεγάλες
δυτικές χώρες πρόσφεραν την υποστήριξη τους οπουδήποτε υπήρχαν αιμοβόροι δικτάτορες στην
εξουσία. Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούμε να τερματίσουμε την ατιμωρησία του Αμπρέ. Χαιρετίζω
την αναζήτηση μιας αφρικανικής λύσης. Αν αυτό αποτύχει, ο Αμπρέ πρέπει να εκδοθεί στις βελγικές
αρχές προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην ατιμωρησία ενός αιμοβόρου δικτάτορα.

Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας NI. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται με την ατιμωρησία διαφόρων πρώην αρχηγών
αφρικανικών κρατών που κατηγορούνται για δικτατορία και βαρβαρικές μεθόδους διοίκησης.

Το θέμα το οποίο ετέθη στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου συνδέεται ειδικά με τον πρώην πρόεδρο της
Δημοκρατίας του Τσαντ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 40 000 πολιτικές δολοφονίες και 200 000
περιπτώσεις βασανισμού. Ωστόσο, το ψήφισμα κατονομάζει επίσης δικτάτορες από τη Λιβύη και την
Αιθιοπία, και στα παραδείγματα που παρατίθενται περιλαμβάνονται επίσης οι συγκρούσεις στη Σιέρα
Λεόνε, τη Ρουάντα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν
κατά τη διάρκεια της εξαετούς σύγκρουσης.

Μια ανάλυση της πολιτικής κατάστασης στην Αφρική οδηγεί στην υποβολή ερωτήσεων σχετικά με τα
αίτια των συγκρούσεων μεταξύ της αφρικανικής άρχουσας τάξης και της μάζας των συμπατριωτών
τους που υποβάλλονται σε τέτοια απάνθρωπη μεταχείριση. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η σύνθεση
και ο ρόλος της αφρικανικής άρχουσας τάξης καθοριζόταν κατά μέγα μέρος από τις αποικιακές δυνάμεις,
καθώς και οι τυχόν αλλαγές σε αυτήν την άρχουσα τάξη. Όπως και στην πλειονότητα των κοινωνιών
των αποικιών, και στην Αφρική επίσης όλες οι άρχουσες τάξεις διαμορφώθηκαν υπό την επιρροή των
ευρωπαϊκών μοντέλων και της κομμουνιστικής παρέμβασης, η οποία ήταν αποφασιστική στη διαμόρφωση
του διοικητικού και διανοητικού χαρακτήρα των αρχουσών τάξεων που ανήλθαν στην εξουσία. Οι
αποικιακές δυνάμεις, οι οποίες επικεντρώνονται στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού και
την εξαγωγή πρώτων υλών, περιόριζαν εσκεμμένα την πολιτική δραστηριότητα καθώς και την ανάπτυξη
των οικονομιών αυτών των χωρών. Ταυτόχρονα, οι άρχουσες τάξεις στις οποίες δόθηκε πρόσβαση στην
εκπαίδευση σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια υιοθέτησαν μία νοοτροπία διοίκησης κατά
την οποία διατέθηκαν τεράστια κονδύλια του προϋπολογισμού όχι μόνον στο στρατό, στη διόγκωση
των ιεραρχιών της διοίκησης, σε ταξίδια στο εξωτερικό και σε αντιπροσωπείες, αλλά επίσης στους
μισθούς δημόσιων υπαλλήλων, στον επιδεικτικό τρόπο ζωής, τα πολυτελή σπίτια και αυτοκίνητα, ή
άλλως ειπείν σε μοντέλα ζωής τα οποία απέχουν πολύ από τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν οι
λιμοκτονούντες αφρικανοί. Η οικονομική ανεξαρτησία επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι βασικές
βιομηχανίες διοικούνταν από το ξένο κεφάλαιο, και ότι ήταν επίσης επιβλαβείς για το περιβάλλον. Η
συνεχιζόμενη οικονομική αποστράγγιση της Αφρική διαιωνίζεται από τις άνισες οικονομικές ανταλλαγές,
και αντί για ευκαιρίες ανάπτυξης, η ακολουθούμενη πολιτική ήταν η συστηματική χρέωση των φτωχών
χωρών.
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Στηρίζουμε ένα ψήφισμα το οποίο ζητεί να καταστούν υπόλογοι οι εγκληματίες κυβερνώντες, είναι
όμως άκρως επείγον θέμα η βελτίωση της συνολικής κατάστασης του αφρικανικού πληθυσμού κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη, την εφαρμογή της οποίας καθιστούν δύσκολη
οι προαναφερθείσες συνθήκες.

Benita Ferrero-Waldner, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που γίνεται
συζήτηση για την ατιμωρησία. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει την ατιμωρησία με
όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, είτε πολιτικά είναι αυτά είτε οικονομικά.

Σε διεθνές επίπεδο, όπως γνωρίζετε, έχουμε εκφράσει επανειλημμένα έντονη υποστήριξη στο Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο τόσο μέσω της κοινής μας θέσης όσο και του μέσω σχεδίου δράσης μας. Επιπλέον,
η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμέσου των κρατών μελών της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός του ΔΠΔ και του
προϋπολογισμού του. Η αξιοπιστία του Δικαστηρίου και οι πιθανότητές του να λειτουργήσει
αποτελεσματικά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γενική αποδοχή του από τη διεθνή κοινότητα.
Αυτός είναι ο λόγος που εμείς όντως εργαζόμαστε για να καταστήσουμε το Δικαστήριο πραγματικά
παγκόσμιο, ενθαρρύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες να επικυρώσουν το Καταστατικό της
Ρώμης. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 77 χώρες ΑΚΕ συμφώνησαν
να συμπεριλάβουν στην αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού τη δέσμευση να λάβουν μέτρα για την
επικύρωση και την εφαρμογή του Καταστατικού. Αυτό είναι ένα καλό βήμα για το μέλλον.

Τον Ιούλιο του 2004, η εισαγγελική αρχή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ξεκίνησε έρευνες για
εγκλήματα που υποτίθεται ότι διαπράχθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα
μετά το 2002. Οι αναγγελίες αυτές, τις οποίες ακολούθησαν εντάλματα συλλήψεων στην Ουγκάντα,
αποτελούν σαφείς ενδείξεις της συνεισφοράς που μπορεί και που θα έχει το ΔΠΔ στην καταπολέμηση
της ατιμωρησίας στην αφρικανική ήπειρο. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2005, το Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών – ύστερα από μεγάλη πίεση της ΕΕ και άλλων μερών – υιοθέτησε ένα ψήφισμα
για την παραπομπή της κατάστασης στο Νταρφούρ στο ΔΠΔ.

Δυστυχώς, δεν κατέστη εφικτό να επιλυθεί η υπόθεση του Ισέν Αμπρέ στη Σενεγάλη, αλλά χαίρομαι
για την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2006 να συστήσει μία Επιτροπή
Διακεκριμένων Αφρικανών Νομικών προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω την υπόθεση. Η επιτροπή
φαίνεται ότι έχει αρκετά ισχυρή εντολή. Αξίζει ιδιαίτερη μνεία η προσήλωσή της στις «αρχές της
πλήρους απόρριψης της ατιμωρησίας».

Ελπίζω να επιτευχθεί σύντομα μία λύση που πληροί τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης. Πέρα από την
υπόθεση του Ισέν Αμπρέ, πρέπει να εξευρεθεί ένας ρεαλιστικός τρόπος – όπως είπαν ορισμένοι από
εσάς– για να προσαχθεί στη δικαιοσύνη ο Τσάρλς Τέιλορ, ο οποίος είναι τώρα εξόριστος στη Νιγηρία.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, συνεισφέρουμε στα διεθνή ποινικά δικαστήρια της Σιέρα Λεόνε και
της Ρουάντα. Επιπλέον, ετοιμάζεται αυτόν τον καιρό ένα μεγάλο σχέδιο για τη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, το οποίο θα προσπαθήσει να ενισχύσει το έργο μας στο ΔΠΔ.

Τέλος, τα κράτη έχουν καθήκον σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να επιδιώκουν ή να επιτυγχάνουν την
έκδοση όσων κατηγορούνται για διεθνή εγκλήματα, όπως τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα
εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία. Συνεπώς, εναπόκειται πρωτίστως στους αρχηγούς των
ενδιαφερόμενων κρατών να διασφαλίσουν ότι θα συμβεί αυτό στις υποθέσεις του Ισέν Αμπρέ, του
Τσάρλς Τέιλορ και του Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ. Η σημασία του ρόλου του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου αναδεικνύεται όταν τα κράτη αρνούνται να τηρήσουν τα καθήκοντά τους επ’ αυτού του
θέματος. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει την παγκόσμια
επικύρωση και εφαρμογή του Καταστατικού της Ρώμης.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142)

Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Η ατιμωρησία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της δικαιοσύνης.
Ανώνυμα εγκλήματα, εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, εγκληματίες που ζουν σε ένα πνεύμα
ατιμωρησίας, και συχνά ακόμη και στη χλιδή, όλα οδηγούν στην ασημαντότητα του θανάτου και του
ανθρώπινου πόνου. Οι λαοί της Αφρικής έχουν υποφέρει πολλά υπό των κυβερνώντων τους. Είναι
καθήκον μας να τους βοηθήσουμε, και να τους βοηθήσουμε όχι μόνον από την άποψη της υλικής
στήριξης, αλλά επίσης από την άποψη της στήριξης που συνδέεται με υψηλότερες αξίες, όπως το πνεύμα
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δικαίου. Ο εκσυγχρονισμός σήμανε ότι κακοί άνθρωποι μπορούν να προκαλέσουν σε άλλους μεγάλο
κακό. Ο εκσυγχρονισμός πρέπει επίσης να σημαίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δικαιοσύνη για
όσους καταχρώνται κατάφωρα την εξουσία τους. Η ατιμωρησία και τα προνόμια προορίζονταν για την
προστασία των ανθρώπων από τις αρχές, και όχι για την προστασία αυτών που καταχρώνται την εξουσία.

Η άφεση μπορεί να έλθει από υψηλές ηθικές αρχές, αλλά δεν υπάρχει πραγματική άφεση χωρίς μετάνοια.
Δυστυχώς, οι εγκληματίες που δεν έχουν αίσθηση ατομικής ευθύνης, και δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα
των άλλων να καταδικάζουν τις πράξεις του, είναι σπανίως αρκετά ώριμοι για αισθήματα όπως η
μετάνοια. Πρέπει συνεπώς να στηρίζουμε οιεσδήποτε ενέργειες που θα τους αναγκάσουν να απαντήσουν
τις ερωτήσεις: γιατί σκότωσαν, γιατί βίασαν, γιατί βασάνισαν; Δεν είναι ζήτημα εκδίκησης, αλλά
αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ του κακού και του καλού. Χωρίς μια θεμελιώδη ισορροπία σαν
αυτή, το μέλλον της ανθρωπότητας θα βρίσκεται διαρκώς υπό το κράτος απειλής, και όχι μόνο στην
Αφρική.

17. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

17.1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία και ειδικότερα στην
Υπερδνειστερία (ψηφοφορία)

17.2. Καζακστάν (ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία, επί της αιτιολογικής σκέψης Η:

Albert Jan Maat (PPE-DE), συντάκτης. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να προτείνω μία προφορική
τροπολογία. Θα ήθελα να αλλάξω την διατύπωση της φράσης «στις 12 Νοεμβρίου 2005 ένας ακόμη
ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Zamanbek Nurkadilov, σκοτώθηκε» με τη φράση «βρέθηκε νεκρός».
Έτσι αποδίδεται καλύτερα το νόημα στην ολλανδική και στην αγγλική μετάφραση· αυτή είναι, λοιπόν,
η πρότασή μου.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

17.3. Η ατιμωρησία στην Αφρική και ειδικότερα η περίπτωση του Ισέν Αμπρέ
(ψηφοφορία)

Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.
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18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

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

20. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του
Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

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

22. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ.
Συνοπτικά πρακτικά

23. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

24. Διακοπή της συνόδου

Πρόεδρος. Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 16.50)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη
για τις κάτωθι απαντήσεις)

Ερώτηση αρ. 9 του κ. Crowley (H-1117/05)

Θέμα: Διεθνής τρομοκρατία

Είναι σε θέση το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση σχετικά με τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που
προωθεί προς αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής διεθνούς τρομοκρατίας στην Ευρώπη;

Απάντηση

(DE) Πολλές από τις νομοθετικές προτάσεις που συζητούνται επί του παρόντος στα διάφορα όργανα
του Συμβουλίου συνδέονται, εν μέρει, με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται,
για παράδειγμα, η νέα δομή για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, το σχέδιο απόφασης πλαίσιο για
την προστασία των δεδομένων, η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων, το ευρωπαϊκό ένταλμα
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, η ανταλλαγή συναφών με την επιβολή του νόμου πληροφοριών,
η εφαρμογή της αρχής της διαθεσιμότητας και πολλά άλλα.

Πλήρης επισκόπηση των νομοθετικών προτεραιοτήτων του Συμβουλίου για τα επόμενα χρόνια
περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής το οποίο εφαρμόζει το πρόγραμμα
της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, που εγκρίθηκε στις 2/3 Ιουνίου 2005, και στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας του Ιουνίου 2004, το οποίο ενημερώνεται δύο φορές τον χρόνο. Η τελευταία
ενημέρωση του σχεδίου δράσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων τον Φεβρουάριο
του 2006.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 10 του κ. Moraes (H-1135/05)

Θέμα: Ριζοσπαστικοποίηση

Σε τι ενέργειες θα προβεί το Συμβούλιο σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Στρατηγική
της ΕΕ για την καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού και της στρατολόγησης τρομοκρατών» και σχεδιάζει
το Συμβούλιο κάποιες δραστηριότητες για την εν λόγω Ανακοίνωση;

Απάντηση

(DE) Κατά τη συνεδρίασή του στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική
της ΕΕ για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία. Το Συμβούλιο
σκοπεύει να εργαστεί ενεργά προς την κατεύθυνση της παρακολούθησης των προτάσεων και των
σχεδίων που περιέχονται στη στρατηγική. Για παράδειγμα, το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το οποίο συζητείται επί του παρόντος στα αρμόδια όργανα του
Συμβουλίου, περιέχει πολλές προτάσεις. Η αυστριακή Προεδρία έχει δώσει επίσης υψηλή προτεραιότητα
στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 11 του κ. Newton Dunn (H-1145/05)

Θέμα: Ειδική Αντιτρομοκρατική Ομάδα της Ευρωπόλ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Ειδικής Αντιτρομοκρατικής Ομάδας της Ευρωπόλ,
μόνο έξι κράτη μέλη συνδράμουν το έργο της «σε σημαντικό βαθμό», ενώ «ένας πολύ μικρός αριθμός»
αξιωματικών των εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας έχουν διοριστεί εμπειρογνώμονες στην Ειδική Ομάδα.
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Αποτελούν τα παραπάνω ένδειξη για το πόσο επείγουσα θεωρούν τα κράτη μέλη την απειλή της
τρομοκρατίας; Ποια μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο, και ιδίως το διακλαδικό επιχειρησιακό κέντρο του
(SitCen), για να βελτιώσει αυτή τη κατάσταση;

Απάντηση

(DE) Η έκθεση στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής αποτιμά, γενικώς, θετικά τον τρόπο
λειτουργίας της ειδικής ομάδας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της Ευρωπόλ. Το γεγονός ότι
λίγα μόνο κράτη μέλη έχουν διορίσει εθνικούς εμπειρογνώμονες στην εν λόγω ομάδα, και οι
παρατηρήσεις για τη ροή πληροφοριών δεν αρκούν για να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι τα
κράτη μέλη δεν δραστηριοποιούνται επαρκώς στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς
δεν παρέχουν κανένα στοιχείο σχετικά με πώς αξιοποιείται η ομάδα. Γεγονός είναι ότι η έκθεση
αξιολόγησης αποτιμά αδιαμφισβήτητα με θετικό τρόπο το έργο της δεύτερης ομάδας.

Όσον αφορά το SitCen, το κοινό κέντρο ανάλυσης καταστάσεων, επισημαίνεται ότι στα τέλη του
Οκτωβρίου 2005, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και της Ευρωπόλ, σύμφωνα με την
οποία επιτρέπεται η ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπόλ και του SitCen. Το
SitCen συνεργάζεται επίσης ενεργά με την Ευρωπόλ σε πολλούς άλλους τομείς.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 12 του κ. Belet (H-0082/06)

Θέμα: Πώληση ολλανδικών ναρκωτικών στα βελγικά σύνορα

Στις 20 Δεκεμβρίου 2005, το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάαστριχτ (Κάτω Χώρες) αποφάσισε να
μετατοπίσει προς τα βελγικά σύνορα τα coffeeshops, στα οποία πωλούνται τα επιτρεπόμενα στις Κάτω
χώρες ναρκωτικά, προκειμένου να περιορισθούν οι οχλήσεις στο κέντρο της πόλης.

Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες έχουν υπογράψει την κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 71, παράγραφος 2,
της τελικής πράξης που επισυνάπτεται στη Σύμβαση Εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, με την
οποία δεσμεύονται να λάβουν τα αναγκαία διοικητικά και ποινικά μέτρα για την καταστολή της
παράνομης εξαγωγής ναρκωτικών προς το έδαφος των λοιπών συμβαλλομένων μερών.

Έχουν ήδη καταγγείλει οι βελγικές αρχές το πρόβλημα αυτό στο συμβούλιο; Κρίνει το Συμβούλιο ότι
η ως άνω απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου της Μάαστριχτ συμβιβάζεται με την προαναφερθείσα
δήλωση; Με ποιόν τρόπο προτίθεται να παρέμβει το Συμβούλιο;

Απάντηση

(DE) Η κυβέρνηση του Βελγίου δεν έχει θέσει μέχρι στιγμής το θέμα υπόψη του Συμβουλίου. Η ερώτηση
του αξιότιμου βουλευτή δεν μπορεί συνεπώς να συζητηθεί στο Συμβούλιο, και το Συμβούλιο δεν έχει
επί του παρόντος άποψη για το θέμα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 13 του κ. Aylward (H-0119/06)

Θέμα: Η στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών για τη χρονική περίοδο 2005-2012

Η ΕΕ μετράει σήμερα έως και δύο εκατομμύρια εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών και η χρήση
ναρκωτικών έχει φτάσει στις μέρες μας σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα.

Διατίθεται το Συμβούλιο να κάνει μία δήλωση σχετικά με την πρακτική πρόοδο που σημειώνεται,
προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η νέα στρατηγική κατά των ναρκωτικών για τη χρονική περίοδο
2005-2012;

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι, με στόχο την εφαρμογή της
στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με τα ναρκωτικά (2005-2012), ενέκρινε τον Ιούνιο του 2005 το κοινοτικό
σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά (2005-2008), το οποίο περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή
της στρατηγικής.
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Το σχέδιο καθορίζει σαφώς, μεταξύ άλλων, τις αρχές και τις προθεσμίες που αφορούν την εφαρμογή
των μέτρων σε όλους τους βασικούς τομείς της πολιτικής κατά των ναρκωτικών, περιλαμβανομένης
της μείωσης της προσφοράς και της ζήτησης, του συντονισμού, της διεθνούς συνεργασίας και
πληροφόρησης, της έρευνας και της αξιολόγησης. Η οριζόντια ομάδα ναρκωτικών του Συμβουλίου
συντονίζει τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
παρατηρητήριο ναρκωτικών και τοξικομανίας και την Ευρωπόλ.

Η Επιτροπή θα καταθέτει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση προόδου για
την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και θα υποβάλλει προτάσεις για την εξάλειψη των αδυναμιών που
εντοπίζονται και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων προκλήσεων. Η Επιτροπή πρόκειται να
υποβάλει την πρώτη έκθεση προόδου στα τέλη του 2006.

Η οριζόντια ομάδα ναρκωτικών άρχισε να συζητά το θέμα της εφαρμογής διαφόρων μέτρων κατά τη
βρετανική και αυστριακή Προεδρία. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα,
ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Τα αποτελέσματα αυτών των
συζητήσεων για θέματα όπως η κοκαΐνη, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, οι νέοι και τα
ναρκωτικά και η βελτιωμένη αξιοποίηση των ευρημάτων των ερευνών θα περιλαμβάνονται στην έκθεση
προόδου.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Medina Ortega (H-0097/06)

Θέμα: Δράσεις υπέρ της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν σήμερα οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες
συγκεκριμένες πολιτικές προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή το Συμβούλιο προκειμένου να διευκολύνει
την υποδοχή και της ένταξή τους στην κοινωνία μας και τις οικονομικές μας δραστηριότητες, ώστε να
αποφευχθούν οι εις βάρος τους διακρίσεις και η δημιουργία κοινωνιών δύο ταχυτήτων;

Απάντηση

(DE) Η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασική
προτεραιότητα της πολιτικής εισδοχής του Συμβουλίου. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον
τομέα της ένταξης και σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στον εν λόγω τομέα.

Αν και την πρωταρχική ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρμογή των εθνικών πολιτικών ένταξης έχουν
και θα συνεχίσουν να έχουν τα κράτη μέλη, η ΕΕ μπορεί να τα στηρίξει στο έργο αυτό, προωθώντας
ιδίως την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Τον Νοέμβριο του 2004, το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών
ενέκριναν συμπεράσματα τα οποία θεσπίζουν κοινές αρχές για την ένταξη των μεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω συμπεράσματα περιέχουν 11 αρχές στις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν
να στηρίζουν πλέον τις πολιτικές τους στον τομέα της ένταξης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2004,
καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τη διαρθρωμένη ανταλλαγή
εμπειριών και πληροφοριών στον τομέα της ένταξης, δημιουργώντας μια ευκόλως προσβάσιμη ιστοθέση.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου καθήκοντος, το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων
των κρατών μελών ενέκριναν, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2005, συμπεράσματα για το θέμα της ένταξης.
Τα εν λόγω συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινό πρόγραμμα
για την ένταξη – Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
απευθύνουν έκκληση για μεγαλύτερη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως μέσω του δικτύου
εθνικών σημείων επαφής για την ένταξη. Το δίκτυο αυτό, που δημιουργήθηκε το 2003 και στηρίζεται
από την Επιτροπή, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών, και η συμβολή του στη σύνταξη του Εγχειριδίου για την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης
και υλοποίησης πολιτικής, το οποίο η Επιτροπή εξέδωσε το 2004, υπήρξε πολύτιμη. Ένα δεύτερο
εγχειρίδιο για θέματα που δεν καλύπτονται από το πρώτο εγχειρίδιο αναμένεται να εκδοθεί την άνοιξη
ή το καλοκαίρι του 2006.
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Τέλος, το θέμα της ένταξης αναφέρεται επίσης στο σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, το
οποίο εξέδωσε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2005, ως ένας από τους τομείς στους οποίους η Επιτροπή
επιθυμεί να αναλάβει δράση στο μέλλον.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 15 της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0099/06)

Θέμα: Μέτρα στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών πολιτικών για την κινητικότητα
των εργαζομένων

Ποιες δράσεις με στόχο την εφαρμογή της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας ή την ανάληψη νέων
πρωτοβουλιών προωθεί το Συμβούλιο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών πολιτικών,
ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των καταρτιζόμενων και των εργαζόμενων πολιτών της ΕΕ και
των μελών των οικογενειών τους;

Θεωρεί το Συμβούλιο ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν, ως κατηγορία, προβάδισμα στη διευκόλυνση
των μετακινήσεών τους για κατάρτιση ή εργασία;

Απάντηση

(DE) Η ελεύθερη εγκατάσταση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εργαζομένων και των μελών
της οικογενείας τους διέπεται γενικά από τον Τίτλο III της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ΣΕΚ) «Η ελεύθερη εγκατάσταση, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και η ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων». Σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης, παρέχεται εντός της Κοινότητας δικαίωμα
ελεύθερης εγκατάστασης των εργαζομένων (παράγραφος 1), και αυτή η ελεύθερη εγκατάσταση
περιλαμβάνει την κατάργηση κάθε διαφορετικής μεταχείρισης των εργαζομένων των κρατών μελών
όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τις λοιπές συνθήκες εργασίας με γνώμονα την ιθαγένεια
(παράγραφος 2). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, με βάση το άρθρο 40 της
Συνθήκης, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, οδηγίες και κανονισμούς για να κατοχυρώσουν
την ελεύθερη εγκατάσταση των εργαζομένων από τα κράτη μέλη. Ιδίως με την οδηγία 2004/38 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν οι προηγούμενες
οδηγίες με σκοπό να διασφαλιστεί για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους η
ελευθερία εγκατάστασης και κυκλοφορίας στην επικράτεια των κρατών μελών.

Όσον αφορά το προβάδισμα των πολιτών της Ένωσης, το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ σχετικά
με τη νομική θέση των πολιτών από τρίτες χώρες που έχουν άδεια παραμονής για μεγάλο χρονικό
διάστημα, περιλαμβάνει διατάξεις για την ίση μεταχείριση πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες
και δικαιούνται άδειας παραμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσον αφορά ζητήματα όπως η πρόσβαση
στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν
επί τη βάσει των ιδίων διατάξεων να διατηρήσουν μεταβατικούς περιορισμούς για την πρόσβαση σε
εξαρτώμενα και ελεύθερα επαγγέλματα, τα οποία, με βάση τις εθνικές ή κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις,
προσφέρονται μόνο για τους υπηκόους της ίδιας της χώρας ή πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας αυτής που αφορά το
δικαίωμα των πολιτών από τρίτες χώρες με μακροχρόνια άδεια παραμονής να διαμένουν στην επικράτεια
άλλων κρατών μελών από αυτό που τους έχει αναγνωρίσει τη μακρά άδεια παραμονής, να αναγνωρίζουν
στους πολίτες της Ένωσης, με γνώμονα την πολιτική τους για την αγορά εργασίας, προβάδισμα στις
περιπτώσεις που αυτοί οι πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες επιθυμούν να ασκήσουν εξαρτημένα
ή ελεύθερα επαγγέλματα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 16 της κ. Andrikienė (H-0153/06)

Θέμα: Επίδραση της οδηγίας για τις υπηρεσίες στον όγκο των μεταναστευτικών ρευμάτων μέσα
στην ΕΕ και στην κοινοτική πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση

Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από την ψηφοφορία της 16ης Φεβρουαρίου στο Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο, η διαδικασία έγκρισης αυτής της οδηγίας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος
της Αυστριακής Προεδρίας.

Αναμένει η Προεδρία σημαντική αύξηση της μετανάστευσης μέσα στην ΕΕ ύστερα από την έναρξη
ισχύος αυτής της οδηγίας; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις της εφαρμογής της στη
μετανάστευση και την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ βραχυπρόθεσμα και στο απώτερο
μέλλον; Δεν θα προκαλέσει μια νέα μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ στο θέμα της μετανάστευσης;

Απάντηση

(DE) Όπως θα γνωρίζει ασφαλώς η αξιότιμη βουλευτής, η πρόταση στην οποία αναφέρεται δημιουργεί
ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αίρει τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά την ελεύθερη εγκατάσταση
των φορέων παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.
Συνιστά, επομένως, εργαλείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, και δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης μελών οικογενειών από τρίτες χώρες προς την
ΕΕ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Posselt (H-0114/06)

Θέμα: Αστυνομική συνεργασία με γειτονικές χώρες της ΕΕ

Ποια μέτρα προτείνει η Προεδρία του Συμβουλίου, προκειμένου να βελτιωθεί η αστυνομική συνεργασία
με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης; Ποια είναι η παρούσα
κατάσταση σχετικά με τη διασυνοριακή καταπολέμηση του εγκλήματος από την ΕΕ και τις εν λόγω
γειτονικές χώρες;

Απάντηση

(DE) Την 1η Δεκεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε την αποστολή συνοριακής συνδρομής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM). Οι αρμοδιότητες της αποστολής
καθορίζονται σε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, και,
επί του παρόντος, η αποστολή χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης της Επιτροπής.
Ο επικεφαλής της αποστολής ενεργεί επίσης ως ο ανώτερος πολιτικός σύμβουλος του ειδικού
εκπροσώπου της ΕΕ στη Μολδαβία. Η EUBAM στελεχώνεται από αξιωματικούς των αστυνομικών
και τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ. Ιδρύθηκε κατόπιν κοινού αιτήματος που υπέβαλαν
οι Πρόεδροι της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην ΕΕ.

Η αποστολή λειτουργεί πλέον πλήρως και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή, στα αρμόδια
όργανα του Συμβουλίου, στα κράτη μέλη και στις χώρες εταίρους. Με την αποστολή αυτή, η ΕΕ
συμβάλλει στην καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στα σύνορα
Ουκρανίας-Μολδαβίας. Η Προεδρία και το Συμβούλιο παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες της
EUBAM και εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για το έργο της.

Επιπλέον, η καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας συνιστά τμήμα των σχεδίων δράσης
που έχουν αναπτυχθεί από κοινού με την Ουκρανία και τη Μολδαβία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας.

Με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004, η Ουκρανία και η Μολδαβία προστίθενται
στον κατάλογο των τρίτων χωρών με τις οποίες η Ευρωπόλ ενδέχεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις· ο
εν λόγω κατάλογος περιέχει, μεταξύ άλλων, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας σε συμφωνία με την απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002.

Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για την επιβολή του νόμου αρχών και στις δύο πλευρές
των συνόρων στις περιοχές που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελεί μέρος της διαχείρισης
των συνόρων στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν, το οποίο ετοιμάζονται να εφαρμόσουν η
Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία – και στο μέλλον και η Ρουμανία.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 18 του κ. Davies (H-0116/06)

Θέμα: Ελεγκτικές εξουσίες της Europol

Ποιό ρόλο επιφυλάσσει το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα που εξετάζει πως να εξοπλίσει
την Europol ώστε να αποτελέσει ένα ελεγκτικό Σώμα στον τομέα του διασυνοριακού εγκλήματος εντός
της ΕΕ;

Απάντηση

(DE) Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται από το άρθρο 34 της σύμβασης Ευρωπόλ.
Μόλις τεθεί σε ισχύ το τρίτο πρωτόκολλο που τροποποιεί τη σύμβαση Ευρωπόλ(6), οι διαδικασίες για
την πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ θα
βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Μέχρι τότε, η Προεδρία, ενεργώντας με τη στήριξη του διευθυντή της
Ευρωπόλ, σκοπεύει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες της
Ευρωπόλ και να αρχίσει ανοικτό διάλογο με το Κοινοβούλιο για ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Κατά την αυστριακή Προεδρία ξεκίνησε θεμελιώδης συζήτηση για την ανάπτυξη της Ευρωπόλ, η οποία
αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τις επόμενες Προεδρίες. Ο ρόλος της Ευρωπόλ, του βασικότερου
φορέα αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ, πρόκειται να ενισχυθεί. Εκτός από τη συγκεκριμένη συζήτηση
για τη φύση του μελλοντικού ρόλου της Ευρωπόλ, η Αυστρία απευθύνει επίσης έκκληση για ανταλλαγή
απόψεων με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό της νομικής βάσης της Ευρωπόλ.

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης των 25 κρατών μελών της ΕΕ συζήτησαν ήδη το μέλλον
της Ευρωπόλ στη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν από τις 12 έως τις 14 Ιανουαρίου στη Βιέννη.
Δεσμεύτηκαν ξεκάθαρα να ενισχύσουν την Ευρωπόλ, και η αυστριακή Προεδρία συμφώνησε να συντάξει
ειδική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει διάφορους πιθανούς τρόπους ανάπτυξης του μελλοντικού ρόλου
της Ευρωπόλ. Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας στο εσωτερικό της ΕΕ, τα κράτη μέλη ζήτησαν
την ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Ευρωπόλ. Εξίσου σημαντικό είναι να αποσαφηνιστεί
πλήρως η δικαιοδοσία της Ευρωπόλ και να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητές της.

Όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ, ενδεχόμενη επέκταση των εξουσιών της πέρα από
το τρέχον νομικό πλαίσιο θα απαιτήσει τροποποίηση της σύμβασης Ευρωπόλ. Στο πλαίσιο της συζήτησης
για τα μελλοντικά καθήκοντα της Ευρωπόλ πρέπει επίσης να εξεταστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Μόλις υποβληθούν επίσημες προτάσεις, θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα ληφθεί
σοβαρά υπόψη η θέση του.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 19 του κ. Παπαδημούλη (H-0118/06)

Θέμα: Σύνοδοι Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων- Δεκέμβριος 2005

Το ανακοινωθέν τύπου που εξέδωσε το Συμβούλιο μετά το τέλος της Συνόδου των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (1-2/12/2005) αναφέρει ότι στην ενότητα «καταπολέμηση
της τρομοκρατίας» εγκρίθηκαν ορισμένα έγγραφα, μεταξύ των οποίων: 1) η νέα αντιτρομοκρατική
στρατηγική της ΕΕ (14469/4/05), 2) η έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης (14734/1/05), 3)
η στρατηγική για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης (14781/1/05),
4) η αξιολόγηση των εθνικών ρυθμίσεων, 5) συστάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, 6) η έκθεση για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 7)
διακανονισμοί της ΕΕ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων. Στο ανακοινωθέν, ενώ για τα
τρία πρώτα κείμενα δίνεται ο αριθμός και το περιεχόμενο, για τα υπόλοιπα τέσσερα απουσιάζει
οποιαδήποτε πληροφορία.

Θα μπορούσε να με πληροφορήσει το Συμβούλιο για το περιεχόμενο των υπόλοιπων τεσσάρων εγγράφων
και γιατί δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό; Το ανακοινωθέν αναφέρεται σε «ορισμένα έγγραφα»· ενέκρινε
το Συμβούλιο και άλλα έγγραφα πέραν των 7 προαναφερομένων κατά τη συγκεκριμένη σύνοδο;

(6) ΕΕ C 2 της 6.1.2004, σελ. 1.
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Απάντηση

(DE) Σε απάντηση στα δύο ερωτήματα, το Συμβούλιο θα επιθυμούσε καταρχάς να επισημάνει ότι όλα
τα έγγραφα που εξέτασε και/ή ενέκρινε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2005 περιλαμβάνονται είτε στην
προσωρινή ημερήσια διάταξη(7) είτε στον κατάλογο των σημείων Α(8), που καταρτίστηκαν και
δημοσιεύτηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2005 για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Όπως προκύπτει από το ανακοινωθέν Τύπου(9) στο οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, κατά τη
συνεδρίασή του στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2005 το Συμβούλιο πράγματι εξέτασε ή ενέκρινε(10) και άλλα
έγγραφα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ερώτηση. Αν όμως η ερώτηση αφορά μόνο τα έγγραφα
που αναφέρονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η απάντηση είναι ότι, στον συγκεκριμένο
τομέα, το Συμβούλιο δεν εξέτασε ή ενέκρινε άλλα έγγραφα πέρα από τα επτά που αναφέρονται στο
ανακοινωθέν Τύπου. Από τα επτά αυτά έγγραφα, τα έξι δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο πριν ή αμέσως
μετά τη συνεδρίαση.

Το Συμβούλιο θα επιθυμούσε να επισημάνει περαιτέρω στον αξιότιμο βουλευτή ότι, μετά την εξέταση
ή την έγκριση κάθε εγγράφου, η υπηρεσία Τύπου γνωστοποιεί στο κοινό αν έχει ήδη επιτραπεί ή αν
μπορεί να επιτραπεί η δημόσια πρόσβαση στο έγγραφο αυτό και αναφέρει στα σχετικά ανακοινωθέντα
τον αριθμό του εγγράφου σε παρένθεση.

Έτσι, ο βουλευτής μπορεί να βρει τις παραπομπές στα έγγραφα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
στις σελίδες 7, 8, 25 και 26 του ανωτέρω ανακοινωθέντος.

Το έβδομο έγγραφο(11), που διαβαθμίζεται ως RESTRΕINT UE, περιέχει λεπτομερείς συστάσεις για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο αξιότιμος βουλευτής αντιλαμβάνεται, ασφαλώς, ότι, λόγω της
επιχειρησιακής σημασίας των συστάσεων, το Συμβούλιο δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να παράσχει
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 20 της κ. Berger (H-0147/06)

Θέμα: Έλεγχος της πρακτικής κατά τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίων

Το Συμβούλιο και συγκεκριμένα η "Μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης του Σένγκεν" έχει μέχρι στιγμής,
παρά τις παρεμβάσεις μου κατά το έτος 2004, αρνηθεί να ελέγξει αποτελεσματικά την καθιερωμένη
πρακτική που ισχύει για τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίων στα κράτη μέλη. Μήπως πρέπει οι
περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί, μεταξύ των άλλων και αυτές στα αυστριακά προξενεία, να οδηγήσουν
σε αλλαγή της παθητικής στάσης του Συμβουλίου;

Απάντηση

(DE) Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν όσον αφορά τις θεωρήσεις, πρέπει
να προσδιορίζεται εάν οι μέθοδοι που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, οι ανθρώπινοι πόροι που
χρησιμοποιούν, η οργάνωση των προξενικών υπηρεσιών και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εκπαίδευση
του προσωπικού τους επαρκούν για να διασφαλιστεί η ικανοποιητική εφαρμογή της κοινής προξενικής
εγκυκλίου. Η διεξαγωγή ερευνών για τον εντοπισμό ενδεχόμενων παρατυπιών δεν είναι αρμοδιότητα
του Συμβουλίου, όπως δεν είναι αρμοδιότητά του η διεξαγωγή ερευνών σε περιπτώσεις στις οποίες
ενδέχεται να εκδίδονται θεωρήσεις με απάτη· αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών.

*
*     *

(7) Έγγ. 14989/05 OJ/CONS 66 JAI 461 της 30ής Νοεμβρίου 2005.
(8) Έγγ. 15055/05 PTS A 55.
(9) Έγγ. 14390/05 (Presse 296).
(10) Βλ. κυρίως έγγ. 14390/05 (Presse 296), σελ. 24 κ.ε. («Άλλα εγκριθέντα σημεία»).
(11) Έγγ. 14732/05 ENFOPOL 161 RESTREINT UE.
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Ερώτηση αρ. 21 του κ. Karim (H-0161/06)

Θέμα: Ηνωμένο Βασίλειο: η διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας

Η θεμιτή μάχη του ΗΒ κατά της τρομοκρατίας έχει επιφέρει ένα σύστημα νόμων και πρακτικών,
συμπεριλαμβανομένων της φυλάκισης, των ελέγχων (control orders) και των διαδικασιών απέλασης
που έχουν οδηγήσει σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα νομοθεσία
διαβρώνει την εξουσία και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, αποδυναμώνοντας κατ' αυτόν
τον τρόπο το ρόλο του όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. Οι απόπειρες αναζήτησης διπλωματικών εγγυήσεων από τρίτες χώρες που να επιτρέπουν
την απέλαση ατόμων σε χώρες όπου αυτά διατρέχουν κίνδυνο βασανιστηρίων, και η μη συμμόρφωση
προς τις υποχρεώσεις όσον αφορά παραβιάσεις που διαπράχθηκαν από τρίτα κράτη, μέσω της αποφυγής
ανάληψης των ευθυνών τους σχετικά με ειδικές πτήσεις απέλασης, διακυβεύουν την απόλυτη απαγόρευση
των βασανιστηρίων. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί επίσης να παρακάμψει τις εθνικές και διεθνείς
υποχρεώσεις του σχετικά με τις δραστηριότητες του προσωπικού του στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και το
Γκουαντάναμο.

Το ήδη υπάρχον σύστημα ελέγχων και ισορροπιών δεν επαρκεί για την αποτροπή καταχρήσεων εξουσίας
από το κράτος. Εάν η ΕΕ παραμείνει σιωπηλή μπροστά στις καταχρήσεις που διαπράττουν τα κράτη
μέλη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσει την αξιοπιστία της.

Έως ποιο σημείο ελέγχει το Συμβούλιο τις εθνικές πρακτικές σε αυτόν το τομέα; Θεωρεί το Συμβούλιο
τη χρήση του Άρθρου 7 ΣΕΕ ως κάτι περισσότερο από μία θεωρητική απειλή; Με ποιο τρόπο σκοπεύει
το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει την πολιτική του ισχύ ώστε να προωθήσει επειγόντως έναν γνήσιο
διάλογο για τους κινδύνους καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για τα κοινοτικά
μέσα που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ;

Απάντηση

(DE) Οι διμερείς συμφωνίες και επαφές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σχετικά με την απέλαση
των υπηκόων τους και την εσωτερική τους νομοθεσία, θέματα στα οποία αναφέρεται ο αξιότιμος
βουλευτής, δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν όσον αφορά το διεθνές
δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και της σύμβασης σχετικά με το
καθεστώς των προσφύγων.

Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, της οποίας το άρθρο 3 αναφέρει ότι κανείς
δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρέχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας από
την απέλαση σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης, και το άρθρο 39 προβλέπει τη λήψη
προσωρινών μέτρων που καθιστούν δυνατή την καθυστέρηση των παράνομων απελάσεων για όσο
διάστημα εκκρεμεί η έκδοση τελικής απόφασης. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή σύμβαση κατά των
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας προβλέπει την προστασία
των κρατούμενων με μη δικαστικά μέσα προληπτικής φύσης, όπως τακτικές ή, όπου είναι αναγκαίο,
έκτακτες επισκέψεις της ευρωπαϊκής επιτροπής κατά των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεντρικός άξονας της στρατηγικής της ΕΕ για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας· στην εν λόγω αρχή θα εξακολουθήσει να δίδεται η μέγιστη σημασία
για τη μελλοντική ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 22 της κ. Prets (H-0162/06)

Θέμα: Μέτρα της Αυστριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της σωματεμπορίας
γυναικών

Ποια συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να λάβει η Αυστριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
καταπολέμηση της σωματεμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση;
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Ποια δράση και ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το Συμβούλιο για την καταπολέμηση της
σωματεμπορίας γυναικών και της αναγκαστικής πορνείας στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου στη Γερμανία και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στην Αυστρία το
2008;

Απάντηση

(DE) Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων είναι μια από τις προτεραιότητες της αυστριακής
Προεδρίας.

Το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις 1-2
Δεκεμβρίου 2005, και η αυστριακή Προεδρία θα τηρήσει πολύ αυστηρά τα μέτρα παρακολούθησης
που απαιτούνται για την εφαρμογή της.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 27 και 28 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές
Υποθέσεις» θα συζητήσει λεπτομερώς τα μέτρα που θα λάβει η Γερμανία, προκειμένου να προληφθεί
η αύξηση της εμπορίας γυναικών και της πορνείας κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου
ποδοσφαίρου.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 23 του κ. Seeber (H-0167/06)

Θέμα: Πρόγραμμα της Χάγης 2005-2010

Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων πρόκειται
να ενδυναμωθεί με το πρόγραμμα της Χάγης 2005-2010. Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού;

Απάντηση

(DE) Το πρόγραμμα της Χάγης, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2004, στοχεύει
στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων κατά την περίοδο 2005-2010, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη «χώρος
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν
στις 2 και 3 Ιουνίου 2005 σχέδιο δράσης με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης μέσω
συγκεκριμένων μέτρων σε τρεις τομείς δράσης: ενίσχυση της ελευθερίας, ιδίως όσον αφορά το άσυλο,
τη μετανάστευση και τα σύνορα· ενίσχυση της ασφάλειας, ιδίως μέσω της συνεργασίας των αστυνομικών
και τελωνειακών αρχών· και, τέλος, ενίσχυση της δικαιοσύνης, τόσο στον τομέα του ποινικού δικαίου
όσο και στον τομέα του αστικού και εμπορικού δικαίου.

Η Ευρώπη είναι πάνω από όλα χώρος ελευθερίας.

Η Ευρώπη είναι επίσης –σύμφωνα με το πρόγραμμα της Χάγης– χώρος ασφάλειας.

Τέλος, το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη
όσον αφορά τόσο το ποινικό όσο και το αστικό δίκαιο.

Όσον αφορά το ποινικό δίκαιο, η ΕΕ επιθυμεί διακαώς να επιτύχει αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ
της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στον
πρώτο τομέα δράσης, το Συμβούλιο επεκτείνει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης
και προωθεί την εναρμόνιση της νομοθεσίας: η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
συνιστά ένα σημαντικό πρώτο βήμα ως προς το θέμα αυτό· επίσης, το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης
αποδεικτικών στοιχείων είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Επιπλέον, η Αυστρία, από κοινού με τη
Φινλανδία και τη Σουηδία, πρότεινε μια πρωτοβουλία για την έγκριση απόφασης πλαίσιο σχετικά με
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε δικαστικές αποφάσεις για ποινικές υποθέσεις
που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας, με στόχο την επιβολή της στην ΕΕ· το θέμα συζητείται
επί του παρόντος σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία, που συνιστά μια από τις
προτεραιότητες της αυστριακής Προεδρίας, ρυθμίζει τη δέσμευση των καταδικασμένων ατόμων προς
τη χώρα προέλευσής τους να εκτίσουν την επιβληθείσα ποινή στη χώρα στην οποία καταδικάστηκαν.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας προβλέπει, μεταξύ
άλλων, ως μια από τις κύριες προτεραιότητές του, την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ, προς αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού παρατηρητήριου φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας.
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Σχετικά με το αστικό δίκαιο, το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να ασκήσει πίεση για την υιοθέτηση
μέτρων με στόχο την αμοιβαία αναγνώριση και επιβολή δικαστικών αποφάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ,
και να συμβάλει έτσι στη δημιουργία ενός αληθινού χώρου δικαιοσύνης όσον αφορά τις αστικές και
εμπορικές υποθέσεις. Ως προς αυτό, η υιοθέτηση της πρότασης της Ρώμης ΙΙ σχετικά με τους κανόνες
που αφορούν μη συμβατικές υποχρεώσεις θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου. Το Συμβούλιο
εργάζεται ιδιαίτερα σκληρά για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μεμονωμένων
φορέων και για τη βελτίωση του δικαστικού δικτύου για αστικές υποθέσεις. Ένας τρίτος στόχος αφορά
τη διασφάλιση της συνέπειας του αστικού δικαίου σε όλους τους τομείς εντός του ευρωπαϊκού χώρου
αλλά και στις εξωτερικές δράσεις της Κοινότητας. Ο εν λόγω στόχος βοηθά, για παράδειγμα, στη
σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, όπως μια νέα συμφωνία Lugano.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 24 του κ. Rübig (H-0168/06)

Θέμα: Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μπορεί να προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα
στον μεμονωμένο πολίτη της ΕΕ σε περίπτωση νομικής διαφοράς που προκύπτει στο πλαίσιο των
διασυνοριακών σχέσεών του. Διάφορες πράξεις της ΕΕ που έχουν ήδη εκδοθεί και εφαρμόζονται στην
πράξη καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις δυνατή μια πλησιέστερη δωσιδικία, την απλουστευμένη
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί καθώς μια διασυνοριακή χορήγηση του
ευεργετήματος της πενίας για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Ποια μέτρα λαμβάνει ή σχεδιάζει το Συμβούλιο προκειμένου να γνωστοποιήσει στο κοινό τα μέχρι
τούδε επιτεύγματα όσον αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ενάσκησης εννόμων αξιώσεων; Με
ποιο τρόπο θα μπορούσε να συμπληρωθεί και να επεκταθεί μια προσφορά πληροφοριών σχετικά με το
ζήτημα αυτό;

Απάντηση

(DE) Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Για παράδειγμα, έχει επεκταθεί και ενισχυθεί η διασυνοριακή προστασία
των καταναλωτών. Πάντως, και σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η μέριμνα για τους ανήλικους, για
παράδειγμα, υπάρχουν ήδη κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση και επιβολή της επιμέλειας και των
δικαιωμάτων επίσκεψης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, χάρη σε αυτήν τη συνεχιζόμενη «κοινοτικοποίηση»
όλο και περισσότερων τομέων του δικαίου, οι πολίτες της ΕΕ έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα
ένδικα μέσα. Ο προσφάτως προταθείς κανονισμός του Συμβουλίου για ολόκληρο τον τομέα του δικαίου
περί διατροφής είναι το επόμενο βήμα αυτής της εξέλιξης· μάλιστα, οι συνεδριάσεις των συναφών
ομάδων εργασίας που οργάνωσε η αυστριακή Προεδρία άρχισαν τον Φεβρουάριο.

Η πληροφόρηση των πολιτών της ΕΕ για ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής δεν συνιστά καθήκον μιας
μόνο Προεδρίας. Πάρα πολλές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, και το εύρος τους διαρκώς
εκτείνεται. Ένα ιδιαίτερα πολύτιμο μέσο ως προς αυτό είναι ο δικαστικός άτλας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο Διαδίκτυο, ο οποίος παρέχει συνεκτικές πληροφορίες και βοήθεια σε όλους τους τομείς
του δικαίου. Υπενθυμίζεται πάντως ότι δεν θα έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ συχνή επαφή με το δικαστικό
σύστημα και τα δικαστήρια. Αυτή η πολυπληθής κατηγορία ανθρώπων είχε παλαιότερα την τύχη να
μην χρειάζεται να προσφεύγει στα δικαστήρια για να προστατέψει τα δικαιώματά της που απέρρεαν
από το δίκαιο. Η Αυστρία στηρίζει, επομένως, όλες τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της παροχής
όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στους πολίτες της ΕΕ, ώστε οι ιδιώτες να γνωρίζουν, σε
περίπτωση που χρειαστεί, τι μπορεί όντως να γίνει και σε ποια γραφεία πρέπει να απευθυνθούν. Οι
σωστές και πλήρεις πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν, ωστόσο, μόνο και πάντοτε μέσω των κοινών
προσπαθειών όλων των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων, και επομένως, η Αυστρία θα διατηρήσει,
ιδίως σε επίσημο επίπεδο, όπως είχε κάνει και παλαιότερα, στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Επιτροπή.

Το Συμβούλιο φρονεί ότι η δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι ιδιαιτέρως
σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες· το ίδιο ισχύει για θέματα όπως το οικογενειακό και το εταιρικό
δίκαιο, καθώς και το δίκαιο για την απασχόληση, και η καλή συνεργασία σε αυτούς τους τομείς μεταξύ
των δικαστηρίων των κρατών μελών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ζωές τους.
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Το Συμβούλιο έχει θεσπίσει τρεις τύπους πρωτοβουλιών για να ενημερώνει τους ευρωπαίους πολίτες
σχετικά με το τι γίνεται στον τομέα αυτό· το 2005, συντάχθηκε και εκδόθηκε ένα βιβλίο που περιείχε
τις πλέον σημαντικές νομικές πράξεις που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο στον τομέα αυτό μαζί με επεξήγηση
των περιεχομένων τους. Αυτό το βιβλίο αφορά πρωταρχικά τα νομικά επαγγέλματα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την παραγωγή μιας ταινίας δεκάλεπτης διάρκειας, η οποία διατίθεται
σε CD-ROM και εξηγεί με απλούς όρους τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα. Η ταινία
ετοιμάστηκε το 2005 και αφορά τους πολίτες που δεν έχουν απαραίτητα άμεση σχέση με τα νομικά
επαγγέλματα.

Η τρίτη πρωτοβουλία συνίσταται στη συμμετοχή των αρμόδιων αξιωματούχων του Συμβουλίου σε
διασκέψεις, σεμινάρια ή άλλες πρωτοβουλίες μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ευρύτερη
γνωστοποίηση και αποσαφήνιση του έργου της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές
υποθέσεις σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άλλα νομικά επαγγέλματα, καθώς και στο
ευρύ κοινό.

Όσον αφορά τις μελλοντικές προσπάθειές του, το Συμβούλιο σκοπεύει να ενημερώσει το βιβλίο και
την ταινία το 2007 και να συνεχίσει να συμμετέχει σε συναφείς διασκέψεις και σεμινάρια. Το Συμβούλιο
εξετάζει επί του παρόντος άλλα μέτρα, προκειμένου να διαθέσει ακόμη πιο πλήρεις και συνεκτικές
πληροφορίες για την ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Karas (H-0176/06)

Θέμα: Κανονισμός επίδοσης και κοινοποίησης

Μολονότι το ζήτημα της διασυνοριακής επίδοσης και κοινοποίησης των δικαστικών και εξωδίκων
πράξεων ενδέχεται εκ πρώτης όψεως να μοιάζει μάλλον απλό και τεχνικό, εντούτοις ένα λειτουργικό
καθεστώς επίδοσης και κοινοποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα και την
αποδοχή της "ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας". Η πραγματοποίηση ταχείας προόδου στον τομέα αυτό θα
ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Πώς κρίνει το Συμβούλιο την πιθανότητα να υλοποιηθεί το τόσο σημαντικό
από πρακτικής άποψης σχέδιο για τη βελτίωση του κανονισμού επίδοσης και κοινοποίησης ήδη κατά
την πορεία της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, κατά την διαδικασία πρώτης ανάγνωσης;

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο είναι πράγματι της άποψης ότι το σωστό είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου
να επιτευχθεί συμφωνία με το Κοινοβούλιο στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης. Με αυτό ως γνώμονα,
διεξάγονται επί του παρόντος οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
στόχο να βρεθούν λύσεις αποδεκτές από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 26 του κ. Pirker (H-0178/06)

Θέμα: Ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN) σε σχέση με άλλους φορείς
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως την Eurojust) που στοχεύουν στην βελτίωση και επιτάχυνση της δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών; Σε ποια καθήκοντα θα ήταν κατά τη
γνώμη σας σκόπιμο να δοθεί έμφαση κατά την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού
Δικτύου; Ποιες ενέργειες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της δικαιοσύνης αναλήφθηκαν σε
επίπεδο ΕΕ στον τόσο σημαντικό τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας;

Απάντηση

(DE) Αμφότερα τα όργανα, το Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο και η Eurojust, έχουν τα δικά τους μέσα
και λειτουργίες για τη βελτίωση και επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
σε ποινικές υποθέσεις.

Το Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα εντός των κρατών μελών σύμφωνα με
τους νόμους κάθε κράτους μέλους. Τα σημεία επαφής του εκτελούν χρέη συνδέσμου με εκπροσώπους
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των συναφών με τη δικαιοσύνη αρχών της χώρας τους και άλλων χωρών και συνεργάζονται μαζί τους
σε καθημερινή βάση. Τα συναφή με την τεχνολογία των πληροφοριών εργαλεία που έχει αναπτύξει το
Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των σημείων επαφής και
γνωστοποιούν τις πληροφορίες για τα διάφορα νομικά συστήματα και τα ένδικα μέσα που μπορεί να
παράσχει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, καθιστούν το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, όταν συνδυάζεται
με τη Eurojust, απαραίτητο εταίρο στην προσπάθεια καταπολέμησης της διασυνοριακής οργανωμένης
εγκληματικότητας.

Το Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο έχει αποδείξει συχνά ότι είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να
ασχολείται με διμερείς υποθέσεις, αν και τέτοιου είδους υποθέσεις είναι συχνά τόσο πολύπλοκες που
πρέπει να ανατίθενται στη Eurojust. Η στενή σχέση μεταξύ των δύο οργάνων κατέστησε αναγκαία τη
θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τις μεταξύ τους σχέσεις στην πράξη.

Επιπλέον, αρκετά κράτη μέλη έχουν οργανώσει πρακτικά τη συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής
και των εθνικών μελών της Eurojust ορίζοντας, για παράδειγμα, τα σημεία επαφής ως αναπληρωματικά
εθνικά μέλη της Eurojust. Αμφότερα τα όργανα είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της σοβαρής και
οργανωμένης εγκληματικότητας, καθώς και της τρομοκρατίας, αν και αυτές οι συμφωνίες για την
αμοιβαία συνεργασία προβλέπουν ότι οι περιορισμένοι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται όσο πιο αποδοτικά
γίνεται.

Η ΕΕ θεωρεί την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως μια από τις προτεραιότητές της, αν και η
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι πρωταρχικό καθήκον των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών
τους. Η ΕΕ, βάσει της στρατηγικής δέσμευσης που έχει αναλάβει, καθοδηγούμενη από την αρχή της
καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο με ταυτόχρονη προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, είναι ικανή να συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε τέσσερις τομείς:

Πρόληψη: πρέπει να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από την τρομοκρατία αντιμετωπίζοντας τους
παράγοντες ή τις βαθύτερες αιτίες που οδηγούν στον εξτρεμισμό και στη στρατολόγηση, στην Ευρώπη
αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Προστασία: ταυτόχρονα, πρέπει να προστατέψουμε τους πολίτες και τις υποδομές και να είμαστε
λιγότερο ευάλωτοι σε επιθέσεις, βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια των συνόρων, των
μεταφορών και των σημαντικών υποδομών.

Καταστολή: είναι αναγκαίο να διώκουμε και να αναζητούμε τους τρομοκράτες στο έδαφος της ΕΕ αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο· να εμποδίζουμε τον σχεδιασμό, τις μετακινήσεις και τις επικοινωνίες τους·
να καταστρέφουμε τα δίκτυα στήριξης· να εμποδίζουμε τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε υλικά
που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις· και να οδηγούμε τους τρομοκράτες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Αντίδραση: πρέπει να προετοιμαστούμε, ώστε να διαχειριζόμαστε και να ελαχιστοποιούμε τις συνέπειες
των τρομοκρατικών επιθέσεων, βελτιώνοντας τις ικανότητές μας όσον αφορά τη διαχείριση των
επακόλουθων, τον συντονισμό της αντίδρασης και τις ανάγκες των θυμάτων.

Υιοθετώντας γενικά νομικά μέσα στον τομέα δικαστικής συνεργασίας, όπως η συμφωνία του 2000 για
την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η ΕΕ είναι σε
θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας διασφαλίζοντας
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης, υιοθετώντας
ειδικά νομικά μέσα, όπως η απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα, να μεριμνήσει,
ώστε η Eurojust (και η Europol) να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπό εξέλιξη
έρευνες, προκειμένου να μπορούν, σε συμφωνία με τις εντολές που έχουν λάβει, να στηρίζουν τις
εθνικές αρχές όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 27 του κ. Guerreiro (H-0107/06)

Θέμα: Έκθεση σχετικά με την πολιτική του Ισραήλ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Συμβούλιο απεφάσισε να μην δημοσιεύσει την έκθεση σχετικά με την πολιτική του Ισραήλ στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ που συνέταξαν οι διπλωμάτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
υπηρετούν στα κατεχόμενα. Βάσει των σχετικών πληροφοριών που έχουν γίνει γνωστές, στην έκθεση
αναλύεται λεπτομερώς αυτό που οι διπλωμάτες των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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περιγράφουν ως απροκάλυπτη πολιτική του Ισραήλ να ολοκληρώσει την προσάρτηση της Ανατολικής
Ιερουσαλήμ και υπογραμμίζεται ότι τα λαμβανόμενα μέτρα εκτελούνται κατά παραβίαση των
καθιερωμένων από το διεθνές δίκαιο υποχρεώσεων, στο πλαίσιο στρατηγικής για την πλήρη περικύκλωση
της πόλης από οικισμούς εποίκων και την απομόνωση του παλαιστινιακού τμήματος της Ιερουσαλήμ
από τα άλλα παλαιστινιακά εδάφη, υπονομεύοντας την βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού
κράτους.

Το Συμβούλιο σκοπεύει να επανεξετάσει τη θέση του και να δημοσιεύσει την έκθεση αυτή και τις
συστάσεις της;

Απάντηση

(DE) Τα θέματα τα οποία θίγει η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή αναφέρθηκαν από τον υπουργό
Εξωτερικών Hans Winkler στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η
Φεβρουαρίου 2006, και από τον Jack Straw, τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, στη
συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές
Σχέσεις» στις 12 Δεκεμβρίου 2005.

Το Συμβούλιο ζήτησε από τα αρμόδια τμήματά του να συντάξουν σε βάθος ανάλυση για την κατάσταση
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ βασιζόμενα στις εκθέσεις των αποστολών της ΕΕ στην Ιερουσαλήμ και
στη Ραμάλα. Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εκδοθεί η μελέτη αυτή από την ΕΕ, η οποία θα συνεχίσει
αντ’ αυτού να προβαίνει σε έντονα διαβήματα προς την κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών
Winkler ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, στο μεταξύ, έχουν γίνει δύο διαβήματα, ένα από
την τρόικα της ΕΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2005 προς τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ και ένα από
την Προεδρία προς τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα του Ισραήλ στις 23 Δεκεμβρίου 2005.

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να παρακολουθεί από κοντά όλες τις πτυχές του ζητήματος της Ανατολικής
Ιερουσαλήμ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Τούσσα (H-0108/06)

Θέμα: Προκλητικές ενέργειες των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα

Στα πλαίσια των πολλαπλών προκλητικών ενεργειών των ΗΠΑ ενάντια στο λαό και την κυβέρνηση
της Κούβας, το Γραφείο Αμερικανικών Συμφερόντων στην Αβάνα προέβαλε προβοκατόρικα φωτεινά
μηνύματα λέιζερ που είχαν στόχο την κουβανική επανάσταση. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν
κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου και είναι πρωτοφανείς στη διπλωματική
ιστορία των διακρατικών σχέσεων.

Καταδικάζει το Συμβούλιο την καθαρά εχθρική αυτή ενέργεια των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, η οποία
παραβιάζει τόσο το διεθνές δίκαιο, όσο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών;

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο δεν συζήτησε αυτό το θέμα, το οποίο αφορά διμερείς σχέσεις μεταξύ τρίτων χωρών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 29 του κ. Ó Neachtain (H-0109/06)

Θέμα: Το πρόγραμμα Erasmus

Το έτος 2005 διατέθηκαν 17 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη 260 σχεδίων στα πλαίσια του
προγράμματος Erasmus.

Διατίθεται το Συμβούλιο να αναφέρει σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί, προκειμένου να διευρύνει
τη λειτουργία του προγράμματος Erasmus στο μέλλον;

Απάντηση

(DE) Με όλο τον σεβασμό, το Συμβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει στον αξιότιμο βουλευτή ότι γενικά
η εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Erasmus, εμπίπτει στην αποκλειστική

81Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-03-2006



αρμοδιότητα της Επιτροπής και μέσω αυτής στην αρμοδιότητα του δικτύου των συναφών εθνικών
διοικητικών φορέων. Το Συμβούλιο δεν είναι συνεπώς σε θέση να γνωρίζει άμεσα τον αριθμό των
έργων που θα επιλεγούν τελικά και το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν σε αυτά.

Σχετικά με το συγκεκριμένο ερώτημα περί ενδεχόμενης μελλοντικής επέκτασης του προγράμματος,
θέμα στο οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο επιθυμεί να τονίσει ότι οι διαβουλεύσεις
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για το
μελλοντικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης, το οποίο θα συμπεριλάβει το πρόγραμμα
Erasmus και όλα τα άλλα συναφή με την εκπαίδευση προγράμματα, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και η διάθεση κονδυλίων για μεμονωμένα
προγράμματα εντός των ανώτατων οικονομικών ορίων για την περίοδο 2007-2013 θα εξαρτηθούν από
το τελικό αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαβουλεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τα ανώτατα οικονομικά όρια, έχοντας υπόψη επίσης τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Robert Evans (H-0125/06)

Θέμα: Διεύρυνση

Ποια θεωρεί το Συμβούλιο ότι ήταν τα πιο σημαντικά διδάγματα από την διεύρυνση της ΕΕ το 2004;
Με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν τα διδάγματα αυτά κατά τρόπο πρακτικό εν όψει της επικείμενης
μελλοντικής διευρύνσεως;

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο δεν έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αποτελέσματος και των
επιπτώσεων της τελευταίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είναι σαφές από τα πρώτα
αποτελέσματα ότι η διεύρυνση του 2004 ήταν επιτυχής, και ότι οι αρχικοί φόβοι περί θεσμικής
παράλυσης, για παράδειγμα, ήταν υπερβολικοί.

Όπως ασφαλώς θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, κατά τη διαβούλευση για τη μελλοντική διεύρυνση
και το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για το 2005, στις 12 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έγγραφο στρατηγικής συνιστά καλή βάση για τις περαιτέρω
διαβουλεύσεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν για το θέμα αυτό μέσα στο 2006. Το Συμβούλιο
συμφώνησε επίσης ότι κατά τη συζήτηση πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι ακόλουθες πτυχές:

Πρέπει να παγιωθεί και να αναπτυχθεί η ευρεία στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη
διαδικασία διεύρυνσης. Ως προς αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο έργο της δημοσιότητας
και στις απόψεις των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα εξακολουθήσει να συνιστά σημαντική πτυχή των
διαβουλεύσεών μας η ικανότητα της Ένωσης να απορροφά νέα μέλη.

Η αρχή της υπό όρους χρηματοδότησης πρέπει να εφαρμόζεται δίκαια αλλά αυστηρά σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας.

Πρέπει να εξακολουθήσουμε να ενθαρρύνουμε ενεργά τις υποψήφιες χώρες και τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τις ευρωπαϊκές προσδοκίες τους, καθώς σημειώνουν πρόοδο
προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης και της σταθερότητας· η αποτελεσματική εφαρμογή των
συμφωνιών με την ΕΕ είναι μέρος αυτής της διαδικασίας.

Η αυστριακή Προεδρία εξετάζει επί του παρόντος ποια είναι η καλύτερη μορφή που μπορεί να πάρει
μια τέτοια συζήτηση, δεδομένου ιδίως ότι ο κύριος στόχος είναι η μεγαλύτερη σαφήνεια και η βελτίωση
της επικοινωνίας, και θα λάβει υπόψη, σε κάθε περίπτωση, την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη
διεύρυνση της ΕΕ το 2004.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 31 του κ. Sakalas (H-0144/06)

Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού
αερίου κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2005, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, υπέγραψε διμερή
συμφωνία με τη Ρωσία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου κάτω από τη Βαλτική. Η τοποθέτηση
αυτού του αγωγού, ο οποίος θα περνάει από τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που βρέχονται από τη Βαλτική
Θάλασσα (Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία) θίγει τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά
συμφέροντα των κρατών αυτών.

Θεωρεί το Συμβούλιο ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ (η Γερμανία) μπορεί να συνάψει μονομερώς συμφωνία
με ένα κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ (τη Ρωσία) για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου
στη Βαλτική, όταν η υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας επηρεάζει και θίγει άμεσα ιδιαίτερα σημαντικά
συμφέροντα άλλων κρατών μελών της ΕΕ;

Απάντηση

(DE) Ο αγωγός αερίου της Βορείου Ευρώπης είναι έργο ιδιωτικής επιχείρησης στο οποίο συμμετέχουν
εταιρείες από τη Ρωσία και από κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν είναι κοινό έργο μεταξύ Ρωσίας και ενός μόνο
κράτους μέλους.

Ο αγωγός αερίου της Βορείου Ευρώπης είναι μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003, που επικυρώθηκε με την
απόφαση των υπουργών Ενέργειας της 28ης Ιουνίου 2005).

Το Συμβούλιο έχει ως αρχή να μην διατυπώνει παρατηρήσεις για συμφωνίες ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι το Συμβούλιο, ενόψει των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας,
θα συζητήσει τα συναφή με την ενέργεια ζητήματα στην εαρινή σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2006.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 32 του κ. Henin (H-0152/06)

Θέμα: Κανονισμός του Συμβουλίου για την αναφορά της χώρας προέλευσης σε ορισμένα προϊόντα
που εισάγονται από τρίτες χώρες COM(2005)0661 τελικό - ACC 2005/0254

Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την αναφορά της χώρας προέλευσης είναι ένα πρώτο βήμα
για την ειλικρινή ενημέρωση των καταναλωτών και για την προστασία της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας.

Η ρύθμιση αυτή θα βοηθήσει στην προάσπιση της απασχόλησης στην Ένωση περιορίζοντας τις
περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού : Έτσι μια επιχείρηση μιας χώρας Χ της Ένωσης δεν θα μπορεί
πλέον να κατασκευάζει ένα προϊόν σε μια τρίτη χώρα και να επικολλά ατιμώρητα μια ετικέτα "made
in X" για να προωθεί με απάτη τις πωλήσεις.

Οι επαγγελματίες του τομέα της μαχαιροποιΐας ζητούν να περιληφθούν στο παράρτημα του κανονισμού
και τα προϊόντα αυτά που έχουν ιδιαίτερο χειροτεχνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για το μέλλον του κλάδου
και για χιλιάδες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Θα ανταποκριθεί το Συμβούλιο στο αίτημα αυτό προσθέτοντας στο παράρτημα του κανονισμού τα
προϊόντα του κεφαλαίου 82 της "συνδυασμένης ευρωπαϊκής ονοματολογίας" και ιδίως τους κωδικούς
: 82.08, 82.11, 82.12, 82.13, 82.14, 82.15;

Απάντηση

(DE) Στις 16 Δεκεμβρίου 2005 η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τη θέσπιση κανονισμού
του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που
εισάγονται από τρίτες χώρες. Ο εν λόγω κανονισμός θα ισχύει για ορισμένα εμπορικά προϊόντα, τα
οποία απαριθμούνται σε παράρτημα αυτού.

Καθώς τα νομοπαρασκευαστικά τμήματα του Συμβουλίου μόλις άρχισαν να εξετάζουν την πρόταση
αυτή, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί εάν, και εάν ναι, πότε, θα ψηφιστεί ο προτεινόμενος κανονισμός
ή για ποια προϊόντα θα ισχύει.
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Το Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά για τις προτάσεις που περιέχονται στην ερώτηση και δηλώνει ότι θα
τις λάβει υπόψη του στο πλαίσιο των διαβουλεύσεών του.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 33 του κ. Παφίλη (H-0160/06)

Θέμα: Κλιμάκωση της αναβίωσης του φασισμού στη Λετονία

Πρόσφατα η πλειοψηφία του λετονικού κοινοβουλίου (Σέιμ) καθαίρεσε από την κοινοβουλευτική
επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων τον βουλευτή Νικολάι Καμπάνοφ, για να τον «τιμωρήσει» για τη
συμμετοχή του στην παραγωγή ταινίας, με τον τίτλο «Ο ναζισμός στη Βαλτική», που αναφέρεται στη
δράση των «λεγεώνων των Ες-Ες». Τον κατηγόρησαν ότι η παραπάνω δράση του είναι «αντικρατική»,
καθώς επίσης ότι σε κάποια συνεδρίαση… μίλησε στα ρωσικά μέσα στην αίθουσα του λετονικού
κοινοβουλίου.

Μετά από αυτήν την απαράδεκτη πολιτική ενέργεια που εκτός των άλλων προωθεί την ιστορική δικαίωση
των μελών των «Ες-Ες» στη Λετονία, πώς τοποθετείται το Συμβούλιο στην κλιμάκωση της
φιλοναζιστικής πορείας των αρχών της Λετονίας, στα αιτήματα να αρθεί η απαγόρευση δράσης του
Κ.Κ., να ακυρωθεί η αντιδημοκρατική εκλογική νομοθεσία που εμποδίζει τα μέλη του πρώην ΚΚ και
άλλων οργανώσεων να συμμετέχουν στις εθνικές και τοπικές εκλογές και στην απόκτηση δικαιώματος
ψήφου μιας μεγάλης μερίδας του λετονικού πληθυσμού (ρωσόφωνοι) που από το 1991 έχει στερηθεί
τα πολιτικά της δικαιώματα;

Απάντηση

(DE) Δεν εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου να αναμιγνύεται σε ψηφοφορίες που
διεξάγονται εντός του κοινοβουλίου ενός εκ των κρατών μελών του.

Το Συμβούλιο απορρίπτει, ωστόσο, κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί υποτιθέμενης «φιλοναζιστικής
πορείας» των λετονικών αρχών. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εντελώς ανυπόστατοι. Ο Πρόεδρος, ο
πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας έχουν καταδικάσει επανειλημμένως όλες τις
μορφές ολοκληρωτισμού. Στις 14 Φεβρουαρίου 2006, ο λετονός υπουργός Εξωτερικών Pabriks δήλωσε
τα εξής: «καταδικάζουμε κατηγορηματικά το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία καθώς και τις
δραστηριότητες όσων εξακολουθούν να στηρίζουν αυτές τις ιδεολογίες. Η αύξηση των αξιόποινων
πράξεων ρατσιστικού και ξενοφοβικού χαρακτήρα σε διάφορα κράτη της Ευρώπης αποδεικνύει ότι οι
ολοκληρωτικές ιδεολογίες εξακολουθούν να επιβιώνουν. Η κοινωνία και τα αρμόδια όργανα για την
επιβολή του δικαίου και της τάξεως στη Λετονία πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται επί της εκριζώσεως
του εξτρεμισμού».

Το κομμουνιστικό κόμμα Λετονίας απαγορεύθηκε με απόφαση του λετονικού κοινοβουλίου στις 10
Σεπτεμβρίου 1991. Το κομμουνιστικό κόμμα Λετονίας συνιστούσε τότε παράρτημα του κομμουνιστικού
κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Σοβιετικής Ένωσης
λειτουργούσε de facto ως μέρος της κυβέρνησης.

Για διαπιστωμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για
τα ανθρώπινα δικαιώματα (ελευθερία του συνέρχεσθαι) ή σύμφωνα με το πρώτο πρωτόκολλό της
(δικαίωμα ελεύθερων εκλογών) μπορεί να υποβληθεί καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Όσον αφορά το γενικό ζήτημα της προωθήσεως της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων εντός
της ΕΕ, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, και
δη δύο οδηγίες(12), οι οποίες πρόκειται να συμπληρωθούν με κοινοτικό πρόγραμμα δράσεως για την
καταπολέμηση των διακρίσεων διαρκείας έξι ετών.

Το Παρατηρητήριο φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (EUMC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα
τη Βιέννη παρέχει επιπρόσθετη στήριξη. Το Δεκέμβριο του 2003, οι αρχηγοί ευρωπαϊκών κρατών και
κυβερνήσεων αποφάσισαν να επεκτείνουν την εντολή του EUMC, ώστε να καταστεί οργανισμός για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος θα συμπληρώσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς για την προστασία

(12) Την οδηγία περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής (2000/43/ΕΚ) και την οδηγία περί ίσης μεταχειρίσεως στον τομέα της απασχόλησης (2000/87/ΕΚ).
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των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο οργανισμός θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα κοινοτικά όργανα
καθώς και τα κράτη μέλη, συνιστώντας έτσι ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής
και συνεκτικής πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 34 του κ. Bowis (H-0164/06)

Θέμα: Ασθένεια του διαβήτη

Ποία ήταν η έκβαση της διάσκεψης της Προεδρίας όσον αφορά την ασθένεια του διαβήτη;

Απάντηση

(DE) Ο διαβήτης δεύτερου τύπου είναι σοβαρή χρόνια ασθένεια η οποία διαδίδεται όλο και περισσότερο
και προσβάλλει με αυξανόμενο ρυθμό νεότερους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη του διαβήτη
δεύτερου τύπου και των επιπλοκών του συνιστά σημαντικό μέλημα από την άποψη της δημόσιας υγείας.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διάδοση της γνώσης και να εξεταστούν τα πιθανά βήματα που πρέπει
να υλοποιηθούν σε κοινοτικό επίπεδο, η αυστριακή Προεδρία έφερε το ζήτημα στο προσκήνιο και, με
τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οργάνωσε διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν 200
εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες, προκειμένου να
εξετάσουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν και να διατυπώσουν προτάσεις για μελλοντικές
στρατηγικές. Οι εμπειρογνώμονες εκπροσωπούσαν διάφορα επαγγέλματα (τομέας της υγείας, εθνικές
αρχές, ενώσεις διαβητικών και ασθενών καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΠΟΥ).

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα ακόλουθα τέσσερα θέματα σε τέσσερις παράλληλες ομάδες εργασίας:

Πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων σε συνδυασμό με διαβήτη

Διαχείριση ασθένειας - περιορισμός των συναφών με τον διαβήτη επιπλοκών

Πρωτογενής πρόληψη του διαβήτη δεύτερου τύπου

Κοινωνικές και συναφείς με το φύλο πτυχές που συνδέονται με τον διαβήτη δεύτερου τύπου.

Οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει σύσταση για
την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση της ασθένειας του διαβήτη. Η εν λόγω σύσταση
πρέπει να περιέχει προτεινόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων για τον διαβήτη και πρέπει ρητώς να
εξετάζει ζητήματα όπως οι μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία
και ο κίνδυνος διακρίσεων.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι στα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του διαβήτη περιλαμβάνεται
η εφαρμογή συντονισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον διαβήτη σε όλα τα κράτη μέλη· τα
προγράμματα αυτά θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Ιδιαίτερη
σημασία πρέπει να δοθεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τον υγιεινό τρόπο ζωής,
καθώς έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός και μπορεί, εάν εφαρμοστεί ευρέως, να επιδράσει θετικά στην
υγεία των μελλοντικών γενιών. Η ταχεία εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για τον διαβήτη πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα.

Τα αποτελέσματα της διάσκεψης θα περιληφθούν σε ειδική έκθεση και θα παρουσιαστούν συνοπτικά
στους υπουργούς Υγείας κατά την άτυπη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου
2006.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 35 του κ. Μαυρομμάτη (H-0170/06)

Θέμα: Μεταφορών οδηγιών στην εσωτερική αγορά

Η εξαμηνιαία έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής, σχετικά με την
ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, έδειξε ότι πολλές
εθνικές νομοθεσίες δεν έχουν εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές επιταγές. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η
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Αυστρία είναι η χώρα που συμμορφώνεται γρηγορότερα, εφόσον την 1η Δεκεμβρίου 2005 μόνο ένα
1,5% των οδηγιών απέμενε για να έχει πλήρη εναρμόνιση. Το αντίστοιχο ποσοστό, για παράδειγμα,
στο Λουξεμβούργο είναι 4,4%. Πως σκέπτεται να δράσει το Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπίσει
το έλλειμμα μεταφοράς και εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς;

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί την έγκαιρη και ορθή μεταφορά των
οδηγιών για την εσωτερική αγορά στην εθνική νομοθεσία ως εξαιρετικά σημαντική, επειδή αυτή είναι
απαράβατη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου το 2001 στη Στοκχόλμη και το επόμενο έτος στη Βαρκελώνη καθόρισε ποσοτικούς στόχους
για τη μείωση του ελλείμματος μεταφοράς (ανώτατο ποσοστό: 1,5%), γεγονός το οποίο υποχρέωσε
προφανώς τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον εν λόγω τομέα. Όπως προκύπτει από
τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες εκ μέρους της Επιτροπής (δελτίο πληροφοριών για την εσωτερική
αγορά, υπ’ αριθ. 140 του Φεβρουαρίου 2006), υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι στο πλαίσιο των
προσπαθειών για τη μείωση του ελλείμματος μεταφοράς από όλα τα κράτη μέλη, μέχρι ποσοστού 1,6%.
Ναι μεν, τοιουτοτρόπως, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του 1,5%, αλλά αυτό αποτελεί το καλύτερο μέχρι
σήμερα αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από αυτές τις προόδους το επίπεδο μεταφοράς διαφέρει μεταξύ των
κρατών μελών. Πρέπει, ως εκ τούτου, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να επιτευχθούν οι
προϋποθέσεις για μια πλήρως λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο θα παρακολουθήσουν –ως εκ τούτου– με προσοχή τις περαιτέρω εξελίξεις κατά τη μεταφορά
των οδηγιών για την εσωτερική αγορά, στηριζόμενοι στα έγγραφα του δελτίου πληροφοριών που
υποβάλλονται τακτικά για την εσωτερική αγορά, και άλλες σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής.
Ενδεχομένως θα ασκήσουν και άλλη πίεση, ώστε όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν το κοινοτικό δίκαιο
στην εθνική νομοθεσία, να του προσδώσουν ισχύ και να το εφαρμόσουν πλήρως, ώστε πολίτες και
επιχειρήσεις να μπορέσουν να απολαύουν των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 36 του κ. Frank Vanhecke (H-0171/06)

Θέμα: Η κατάσταση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία και την Ιορδανία

Στις 4 Φεβρουαρίου 2006, οι Ιορδανικές Αρχές συνέλαβαν τους κυρίους al-Mu'mani και Hashim
al-Khalidi, εκδότες της Mehwar, επειδή η εφημερίδα τους αναδημοσίευσε τις γελοιογραφίες με τον
προφήτη Μωάμεθ, που είχαν πρωτοδημοσιευθεί στη δανική εφημερίδα Jyllands-Posten. Στις 12
Φεβρουαρίου 2006, οι εκδότες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση αλλά πρόκειται σύντομα να δικαστούν.

Στην Αλγερία οι αρχές έκλεισαν δύο εφημερίδες, τις Panorama και Essafir, και συνέλαβαν δύο εκδότες,
τους κυρίους Kamel Bousaad και Berkana Bouderbala, επειδή δημοσίευσαν τις εν λόγω γελοιογραφίες.

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Συμβούλιο ώστε να εξασφαλίσει ότι η Αλγερία και η Ιορδανία θα
σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας
βάσει των συμφωνιών σύνδεσής τους με την ΕΕ; Ποιες κυρώσεις προβλέπει το Συμβούλιο σε περίπτωση
μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων;

Απάντηση

(DE) Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιορδανία συμφώνησαν να εφαρμόσουν εκτεταμένο σχέδιο
δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Στους στόχους του εν λόγω σχεδίου δράσης
περιλαμβάνεται η στήριξη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε η Ιορδανία. Μια από τις
τέσσερις προτεραιότητες που έθεσε η εν λόγω μεταρρυθμιστική στρατηγική είναι να ενισχυθούν τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας και να καταστούν πιο επαγγελματικά, και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί ένας
ανεξάρτητος τομέας μέσων επικοινωνίας. Παρά τις δύσκολες γεωγραφικές και πολιτικές συνθήκες στη
χώρα αυτή, η Ιορδανία, η κυβέρνησή της και ο ίδιος ο βασιλιάς Αμπντάλα έχουν θέσει ως στόχο τους
να προωθήσουν την πολιτική μεταρρύθμιση και να παγιώσουν τη δημοκρατία, τη λογοδοσία, τη
διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, και να γίνει η Ιορδανία πρότυπο σύγχρονης ισλαμικής και αραβικής χώρας
που θα βασίζεται στη γνώση. Επισημαίνεται, πάντως, ότι η Ιορδανία γνωρίζει πολύ καλά ότι η διαδικασία
αυτή θα είναι μακροχρόνια και όχι πάντα εύκολη.

Προτεραιότητα του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, με ειδική αναφορά
στον Τύπο, είναι η ανάληψη δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας
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και της ελεύθερης έκφρασης. Στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΕΕ-Ιορδανίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η ΕΕ και η Ιορδανία
συζήτησαν τη σημερινή κατάσταση της νομοθεσίας της χώρας, το νομικό πλαίσιο και τα προγράμματα
κατάρτισης δημοσιογράφων. Οι συζητήσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η ΕΕ θεωρεί υποχρέωσή της να
στηρίξει την Ιορδανία στη διαδικασία αυτή.

Αλγερία

Η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου
2006. Πρόκειται ουσιαστικά για συνέχιση των διμερών επαφών σε υπουργικό επίπεδο μεταξύ ΕΕ και
Αλγερίας· η τελευταία συνεδρίαση της υπουργικής τρόικα πραγματοποιήθηκε στο Αλγέρι τον Νοέμβριο
του 2003.

Το Συμβούλιο διαβεβαιώνει τον αξιότιμο βουλευτή ότι η ΕΕ θα διατυπώσει, στο πλαίσιο του πολιτικού
διαλόγου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ανησυχίες της σχετικά με την ελευθερία
του Τύπου στην Αλγερία και συγκεκριμένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, λόγω της συστηματικής
και ακατάλληλης χρήσης του νόμου περί δυσφήμισης, πολλοί δημοσιογράφοι υφίστανται παρενοχλήσεις,
αναγκάζονται να πληρώσουν πρόστιμα και φυλακίζονται.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 37 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0181/06)

Θέμα: Δικαίωμα στην απεργία και εξασφάλιση της οικονομικής εδαφικής και κοινωνικής συνοχής
στα κράτη μέλη

Στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, η συνεχιζόμενη απεργία των ναυτεργατών είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών και προβλημάτων για την εδαφική, οικονομική και κοινωνική
συνοχή της χώρας (μη δυνατότητα τροφοδοσίας και παροχής καυσίμων στις νησιωτικές περιοχές,
αδυναμία μετακίνησης ασθενών κα.). Ασφαλώς το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί κατοχυρωμένο και
αναμφισβήτητο δικαίωμα των εργαζομένων που κωδικοποιείται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ε.Ε. (άρθρο 28). Παράλληλα τόσο ο Χάρτης όσο και το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ορίζουν
ρητά (άρθρο 36 και άρθρο ΙΙ-96 αντίστοιχα) ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και
πρακτικές, προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ε.Ε. και η ανταγωνιστικότητά
της.

Συμμερίζεται το Συμβούλιο την άποψη ότι τέτοιου είδους ακραίες απεργιακές κινητοποιήσεις
καταστρατηγούν το δικαίωμα του ευρωπαίου πολίτη για πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και θέτουν
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς; Διαθέτει το Συμβούλιο συγκριτικές
μελέτες και στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων στα διάφορα κράτη μέλη;
Συμμερίζεται ότι πρέπει να προωθηθεί όπως ήδη συμβαίνει σε κάποιες χώρες μέλη η εφαρμογή
υποχρεωτικής ελάχιστης παροχής υπηρεσιών;

Απάντηση

(DE) Ορθώς επισημαίνει η αξιότιμη βουλευτής ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν σε συλλογικές
δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, περιλαμβανομένης της απεργίας· ωστόσο, στο εν
λόγω άρθρο αναφέρεται επίσης ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το κοινοτικό
δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Δεδομένου όμως ότι το δικαίωμα της απεργίας δεν
περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 137 της Συνθήκης ΕΚ, ζητήματα που αφορούν
απεργίες εμπίπτουν αποκλειστικά στην εθνική αρμοδιότητα.

Το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη απεργία
των ναυτεργατών στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο δεν διαθέτει συγκριτικές μελέτες σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν παρόμοιες καταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη· ενδεχομένως, όμως, η
Επιτροπή διαθέτει σχετικές πληροφορίες.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 38 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0187/06)

Θέμα: Άρση των εμποδίων για την πανευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Έχει υπολογίσει η Αυστριακή Προεδρία την αύξηση του αριθμού εργαζομένων από τα 'νέα' κράτη
μέλη, μετά την άρση των εμποδίων για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, ιδίως σε χώρες
όπως η Αυστρία και η Γερμανία, που σαφώς καθυστερούν τη διαδικασία αυτή;

Απάντηση

(DE) Δυνάμει της σύμβασης προσχώρησης του 2003, η απόφαση περί συνέχισης ή όχι των μεταβατικών
ρυθμίσεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία είναι αποκλειστικά θέμα του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις
για άλλα τρία χρόνια μετά την 30ή Απριλίου 2006 οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή
μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η αυστριακή Προεδρία είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους
αμερόληπτα και βάσει της έκθεσης που παρουσίασε η Επιτροπή στις 8 Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με
την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων που προβλέπει η συνθήκη προσχώρησης του 2003 και των
διαφορετικών καταστάσεων που προκύπτουν από αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη επίσης όλους τους
συναφείς παράγοντες που συνδέονται με τη μετανάστευση των εργαζομένων. Ο σημαντικότερος εξ
αυτών των παραγόντων είναι η κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας στο ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος, καθώς αυτή θα καθορίσει εάν μπορούν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, για εύλογη και
προβλέψιμη τουλάχιστον περίοδο, να συντηρούν τους εαυτούς τους με τα χρήματα που κερδίζουν από
την εργασία τους. Εκτός από αυτό, σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης αναμένεται να διαδραματίσει
η γεωγραφική παράμετρος, καθώς η έκταση της μετανάστευσης ενδέχεται να καθοριστεί ευρέως από
την απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και του τόπου εργασίας.

Η έκθεση της Επιτροπής παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου (Απασχόληση,
Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Προστασία Καταναλωτών) στις 10 Μαρτίου 2006· τα κράτη μέλη
εξετάζουν πλέον όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την απόφασή τους περί συνέχισης ή όχι
των μεταβατικών ρυθμίσεων, ιδίως δε την κατάσταση στις δικές τους αγορές εργασίας. Εννοείται
ασφαλώς ότι τα κράτη μέλη θα καταλήξουν σε απόφαση μετά από προσεκτική εξέταση και βάσει
αντικειμενικής εκτίμησης της κατάστασης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 39 του κ. Masip Hidalgo (H-0188/06)

Θέμα: Κοινοτικός κανονισμός σχετικά με τις διατροφές μεταξύ συγγενών

Λαμβάνοντας υπόψη τη ζωτική σημασία που μπορούν να έχουν οι διατροφές για άπορα άτομα και
εκτιμώντας τις δυσκολίες και τις χρονοτριβές που συνεπάγεται η υπαγωγή τους στην αρχή της ομοφωνίας.

Ποια θέση θεωρεί η Προεδρία ότι θα πρέπει να υιοθετήσει το Συμβούλιο σχετικά με το αίτημα της
Επιτροπής όπως ο μελλοντικός κανονισμός για θέματα αρμοδιότητας, εφαρμοστέου δικαίου, αναγνώρισης
και εκτέλεσης των αποφάσεων και συνεργασίας μεταξύ αρχών όσον αφορά τις διατροφές μεταξύ
συγγενών ακολουθήσει τη διαδικασία της συναπόφασης και να μην υπαχθεί στην αρχή της ομοφωνίας;
Εν κατακλείδι: Ποιος θεωρεί η Προεδρία ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στον τομέα αυτό, καθαρά συμβουλευτικός (εάν συνεχίσει να απαιτείται η ομοφωνία του Συμβουλίου)
ή νομοθετικός (συναπόφασης);

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο υπενθυμίζει στον αξιότιμο βουλευτή τη δήλωση της Επιτροπής, που περιέχεται
στην πρόταση κανονισμού για τις υποχρεώσεις διατροφής, ότι αυτά τα θέματα διέπονται από το
οικογενειακό δίκαιο, και ότι ισχύει επομένως η διαδικασία των ακροάσεων που προβλέπει η συνθήκη.

Το Συμβούλιο έχει επίσης αρχίσει να συζητά ήδη εάν είναι επιθυμητό να πράξει όπως προτείνει η
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο και να εφαρμόσει το άρθρο 251 της συνθήκης στα
μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 65 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής.
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Μετά τις πρώτες διαβουλεύσεις των αρμοδίων τμημάτων του, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ενδεχόμενο κανονισμό για τις υποχρεώσεις διατροφής,
χωρίς, ωστόσο, να αποκλείει περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την πρόταση που περιέχεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής περί εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 251 σε θέματα που συνδέονται
με υποχρεώσεις διατροφής.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 40 της κ. Hedh (H-0189/06)

Θέμα: Αύξηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος από τους νέους στην Ευρώπη

Η κατανάλωση οινοπνεύματος στην Ευρώπη σημειώνει ευτυχώς πτωτική τάση, όσον αφορά όμως τους
νέους η τάση αυτή είναι ανοδική. Ειδικότερα, πίνουν περισσότερο τα κορίτσια και αρχίζουν από ολοένα
και μικρότερη ηλικία. Αυτό καταδεικνύεται από έκθεση που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και η οποία
εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής. Οι αιτίες είναι ποικίλες. Το κοινωνικό κλίμα έχει επιδεινωθεί,
σε σχέση με την ανεργία και την αύξηση των απαιτήσεων, ενώ ταυτοχρόνως οι νέοι έγιναν περισσότερο
ανεξάρτητοι και διαθέτουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Η βιομηχανία των οινοπνευματωδών ποτών
παρακολουθεί όπως είναι φυσικό εκ του σύνεγγυς τις τάσεις αυτές και εστιάζει την προσφορά των
ποτών και την διαφήμισή τους στους νέους.

Ο ένας στους τέσσερις θανάτους νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών στην Ευρώπη οφείλεται σε τροχαία
ατυχήματα, δηλητηριάσεις, αυτοκτονίες και δολοφονίες που σχετίζονται με την κατανάλωση
οινοπνεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΠΟΥ, ο οποίος προτείνει αύξηση της φορολογία των
οινοπνευματωδών ποτών προκειμένου να περιοριστεί η εξέλιξη αυτή. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να
προβεί η Προεδρία προκειμένου να αναστρέψει την τραγική αυτή εξέλιξη όσον αφορά την κατανάλωση
οινοπνεύματος μεταξύ των νέων στην Ευρώπη;

Απάντηση

(DE) Το Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την αξιότιμη βουλευτή για το σημαντικό αυτό θέμα που θίγει.

Το αλκοόλ είναι ένα από τα συναφή με την υγεία ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
εργασίας του Συμβουλίου για το 2006, όπως παρουσιάστηκε από την αυστριακή Προεδρία και τον
μελλοντικό διάδοχό της, τη Φινλανδία.

Την άνοιξη του 2006, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί καταπολέμησης της κατάχρησης του αλκοόλ και θα την εξηγήσει στο
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 1 και 2 Ιουνίου 2006.

Μετά την παρουσίαση της εν λόγω ανακοίνωσης, το Συμβούλιο σκοπεύει να προβεί σε ανταλλαγή
απόψεων σε υπουργικό επίπεδο και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της αυξανόμενης
κατανάλωσης αλκοόλ από νέους.

Οι υπουργοί Υγείας θα συζητήσουν επίσης ποιες ενέργειες πρέπει να αναληφθούν σε συνέχεια αυτής
της ανακοίνωσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 41 της κ. Kallenbach (H-0190/06)

Θέμα: Επιστροφή προσφύγων Ρομά στο Κοσσυφοπέδιο

Είναι γνωστό ότι 560 περίπου πρόσφυγες Ρομά του Κοσσυφοπεδίου ζουν εδώ και μία εξαετία ως
εσωτερικά εκτοπισμένοι πρόσφυγες σε καταυλισμούς της περιοχής Mitrovica. Οι καταυλισμοί αυτοί
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μόλυνσης από απόβλητα και ιδίως βαρέα μέταλλα, πράγμα που έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρές βλάβες για την υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά που
εδρεύει στην Βουδαπέστη κατέθεσε τον Φεβρουάριο αγωγή εναντίον της UNMIK στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η UNMIK καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την εξεύρεση
λύσης και προτείνει σήμερα ως ενδιάμεση λύση την εγκατάσταση στον πρώην καταυλισμό της KFOR
στην περιοχή Osterode. Μια πραγματική λύση θα ήταν η επανεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων στην
πατρίδα τους Roma Mahalla. Η ανακατασκευή των σπιτιών κοστίζει πολλά χρήματα. Μέχρι σήμερα
μόνο η Γερμανία έχει διαθέσει 500.000 ευρώ.
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Ποιες ενέργειες αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να συνεισφέρουν οικονομικά στην
βιώσιμη επανεγκατάσταση των οικογενειών των Ρομά του Κοσσυφοπεδίου στη νότια Mitrovica;

Απάντηση

(DE) Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ προς τους Roma Mahalla
ανέρχονται –εκτός από τα 500.000 ευρώ που διαθέτει η Γερμανία, ποσό το οποίο αναφέρεται στην
ερώτηση– σε 800.000 ευρώ που θα διαθέσει η Σουηδία και σε 250.000 ευρώ που έχει υποσχεθεί να
διαθέσει η Ιρλανδία, ενώ η Ελλάδα αναμένεται να διαθέσει το ποσό των 10.000 ευρώ, αν και αυτό δεν
έχει γίνει ακόμη.

Εκτός από αυτές τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση
έχει διαθέσει 1,12 εκατ. ευρώ μέσω των γραφείων της δανέζικης οργάνωσης στήριξης των προσφύγων.
Η Νορβηγία έχει δεσμευτεί να δώσει 600.000 ευρώ και τους προσωρινούς θεσμούς αυτοδιοίκησης
200.000 ευρώ, ενώ η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) έχει δεσμευτεί
να διαθέσει 250.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή μέτρων ανασυγκρότησης, απασχόλησης και
εκπαίδευσης και για την παροχή πλήρους στήριξης σε περίπτωση επαναπατρισμού.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 42 της κ. Doyle (H-0192/06)

Θέμα: Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη

Με δεδομένο το θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων, των οικογενειών τους και όλων των πολιτών
της ΕΕ να ταξιδεύουν και να διαμένουν ελεύθερα στις επικράτειες των κρατών μελών·

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, στην οποία
η τελευταία τάχθηκε υπέρ της άρσης των ισχυόντων "μεταβατικών μέτρων" και περιορισμών της
ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων από τα 10 νέα κράτη μέλη σε 12 από τα 15 κράτη μέλη της
ΕΕ από την 1η Μαΐου 2004·

Ενόψει της απόφασης που αναμένεται να λάβουν τα κράτη μέλη τον Απρίλιο του 2006 σχετικά με τη
διατήρηση ή όχι των ισχυόντων περιορισμών για τους διακινούμενους εργαζόμενους, ποια μέτρα
λαμβάνει το Συμβούλιο για να ενθαρρύνει την άρση των μεταβατικών μέτρων; Ποια συμπεράσματα
συνάγει το Συμβούλιο όσον αφορά την ωφελιμότητα ή όχι του συστήματος χορήγησης αδειών εργασίας
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του στην παραοικονομία; Ποιες
ενέργειες αναλαμβάνονται για την απλοποίηση και εναρμόνιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
για την χορήγηση αυτών των αδειών εργασίας στα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να παρατείνουν την
εφαρμογή των μεταβατικών τους μέτρων για μία ακόμα διετία;

Απάντηση

(DE) Όπως θα γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, η συνθήκη προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών
προβλέπει μεταβατική περίοδο έως επτά χρόνια για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ δικαιούνται να εφαρμόζουν εθνικά μέτρα με
στόχο τη ρύθμιση της πρόσβασης των υπηκόων των νέων κρατών μελών στις αγορές εργασίας τους με
εξαίρεση τους υπηκόους της Κύπρου και της Μάλτας. Ειδική διάταξη της συνθήκης επιτρέπει επίσης
στη Γερμανία και την Αυστρία να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης των περιπτώσεων σοβαρής
διατάραξης ευαίσθητων βιομηχανιών υπηρεσιών που μπορεί να προκύψει από τη μεταβατική διασπορά
εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. Τρία νέα κράτη μέλη μπορούν
επίσης, σε αμοιβαία βάση, να εφαρμόζουν περιορισμούς σε υπηκόους παλαιών κρατών μελών τα οποία
επίσης εφαρμόζουν περιορισμούς.

Η πρώτη μεταβατική περίοδος δύο ετών από την προσχώρηση εκπνέει πράγματι στις 30 Απριλίου. Το
Συμβούλιο καλείται τώρα να επανεξετάσει τη λειτουργία των μεταβατικών διατάξεων υπό το πρίσμα
έκθεσης της Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2006. Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή
συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικά εάν είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εφαρμόζουν
τις μεταβατικές ρυθμίσεις.
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Όσον αφορά την έκθεση της Επιτροπής, η Προεδρία σχεδιάζει να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων στους
κόλπους του Συμβουλίου πριν από τα τέλη Απριλίου. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν επί του παρόντος
την κατάσταση των αγορών εργασίας τους υπό το πρίσμα της έκθεσης της Επιτροπής και της δικής
τους εμπειρίας. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη δηλώσει ότι σκοπεύουν να σταματήσουν να εφαρμόζουν
τους συναφείς με την εργασία περιορισμούς· δεν έχουν όμως ολοκληρώσει όλα τα κράτη μέλη την
επανεξέταση της κατάστασης στη χώρα τους ή δεν έχουν ενημερώσει όλα την Επιτροπή σχετικά με το
εάν επιθυμούν ή όχι να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα εθνικά μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση περί συνέχισης ή όχι της εφαρμογής των εθνικών μέτρων καθώς και η
φύση των εν λόγω μέτρων είναι θέμα κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά.

*
*     *

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερώτηση αρ. 52 του κ. Lundgren (H-0200/06)

Θέμα: Επαναδιορισμός του κ. Brüner ως γενικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του ο κ.Brüner αντιμετώπισε δριμεία κριτική σε αρκετές
περιπτώσεις. Ωστόσο η Επιτροπή αποφάσισε στις 14 Φεβρουαρίου τον επαναδιορισμό του, παρόλο
που η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και το Συμβούλιο κατέληξαν σε άλλους, περισσότερο
κατάλληλους υποψηφίους. Η εν λόγω απόφαση αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι υποσχέσεις της Επιτροπής
για μεταρρύθμιση, βελτίωση του οικονομικού ελέγχου και καταπολέμηση της απάτης δεν αποτελούν
ζητήματα προτεραιότητας.

Δεν συμφωνεί η Επιτροπή ότι ο επαναδιορισμός θα έχει αντίκτυπο στην αξιοπιστία και την ανεξαρτησία
της OLAF, καθώς ο κ.Brüner οφείλει πολλά στην καλή θέληση της Επιτροπής και στην επιρροή ομάδων
πίεσης προκειμένου να επιτύχει τον εκ νέου διορισμό του, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη την
διερεύνηση της απάτης. Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί η Επιτροπή να ομιλεί για τέτοια ισχυρή
εντολή;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή υπενθυμίζει στον αξιότιμο βουλευτή ότι ακολούθησε τη διαδικασία που ορίζεται
στον κανονισμό 1073 του 1999 για τον διορισμό του γενικού διευθυντή της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης) με διαφανή και συμμετοχικό τρόπο. Η Επιτροπή έλαβε την απόφαση
επαναδιορισμού του κ. Brüner σε πλήρη συμφωνία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που είχαν
πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. Και τα τρία θεσμικά όργανα είχαν πλήρη
εκπροσώπηση, όταν επετεύχθη η συμφωνία κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου της 7ης
Φεβρουαρίου, όπου και τα τρία θεσμικά όργανα εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο του κ. Brüner.

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη του αξιότιμου βουλευτή ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
είχαν καταλήξει σε άλλους, καταλληλότερους υποψηφίους. Ο κ. Brüner περιλαμβανόταν στον τελικό
κατάλογο επιλογής και των τριών θεσμικών οργάνων, καθώς θεωρήθηκε κατάλληλος υποψήφιος. Η
ΕΛΕΓ(13) στις ακροάσεις του Οκτωβρίου 2005 επιβεβαίωσε την καταλληλότητά του για τη θέση αυτή
και διατήρησε τη δική του υποψηφιότητα μεταξύ δύο άλλων μόνο προσώπων. Το Συμβούλιο διατήρησε
την υποψηφιότητά του μεταξύ τριών προσώπων που περιλαμβάνονταν στον τελικό κατάλογο επιλογής.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο αρχικός κατάλογος περιελάμβανε 180 ονόματα, και ότι η ΕΛΕΓ
εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα και την εμπειρογνωμοσύνη των πέντε τελικών υποψηφίων.

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τη λήψη της απόφασης που επιτρέπει στην Επιτροπή να ισχυρίζεται
τώρα ότι ο νέος γενικός διευθυντής έχει απαραίτητη τελική ισχυρή εντολή. Η διαδικασία, η πληρότητά
της, η διαφάνειά της, γενική σύγκριση των υποψηφίων, η συμμετοχή της επιτροπής εποπτείας της OLAF
και των τριών θεσμικών οργάνων και, τέλος η συναίνεση των τριών θεσμικών οργάνων για ένα πρόσωπο
αποτελούν ακλόνητη εγγύηση της κοινής και σταθερής στήριξης, που θα βοηθήσει τον νέο γενικό
διευθυντή να διευθύνει με ανεξαρτησία την Υπηρεσία.

(13) Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Ο διορισμός του κ. Bruener έγινε, διότι ήταν το άτομο το οποίο και τα τρία θεσμικά όργανα θεώρησαν
στο τέλος ότι ήταν ο καλύτερος υποψήφιος. Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός του κ. Brüner θεωρήθηκαν
παράγοντες κλειδιά, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδήγησε στον διορισμό.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον αξιότιμο βουλευτή ούτε όταν λέει ότι η απόφαση αυτή
δηλώνει σαφώς ότι οι υποσχέσεις της Επιτροπής για μεταρρύθμιση, βελτίωση του δημοσιονομικού
ελέγχου και καταπολέμηση της απάτης δεν αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας. Η Επιτροπή απέδειξε
στη διάρκεια των τελευταίων ετών ότι αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα αυτό. Μπορούμε να αναφέρουμε
το νέο καθεστώς για τους υπαλλήλους, έναν νέο δημοσιονομικό κανονισμό, μια νέα υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου, ένα νέο λογιστικό σύστημα και ριζικές αλλαγές στην οργάνωση. Η γνώμη του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δημοσιονομική κατάστασή της έχει βελτιωθεί σταδιακά. Η ακρόαση που
διοργάνωσε το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2005 σχετικά με την ενίσχυση της OLAF επέτρεψε στην
Επιτροπή να συμπεράνει ότι αυτό που χρειάζεται η καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι συνεχείς βελτιώσεις και όχι ριζική αλλαγή.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να καταλάβει πώς ο διορισμός αυτός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
αξιοπιστία και ανεξαρτησία της OLAF. Η ακρόαση που πραγματοποιήθηκε ξανά το περασμένο καλοκαίρι
και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είπαν ότι η ανεξαρτησία της OLAF δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο
από την Επιτροπή. Η νεοδιορισθείσα επιτροπή εποπτείας έχει επιπλέον αποδείξει ήδη τη δέσμευσή της
να εκπληρώσει την ευθύνη της να είναι ένας «επικριτικός φίλος της OLAF», ιδίως διασφαλίζοντας την
ανεξαρτησία της. Αντιθέτως, ο διορισμός πρέπει να θεωρηθεί ως έκφραση εμπιστοσύνης που προσδίδει
αξιοπιστία στον νέο γενικό διευθυντή.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 55 του κ. Battilocchio (H-0159/06)

Θέμα: Υιοθεσίες στη Ρουμανία

Αναφορικά με τις περιπτώσεις διεθνούς υιοθεσίας που παρέμεινα εκκρεμείς μετά την έναρξη ισχύος
του νέου νόμου στη Ρουμανία και τις δύο προηγούμενες ερωτήσεις μου, οι απαντήσεις στις οποίες ήσαν
ασαφείς και ατελείς ερωτάται η Επιτροπή:

εάν διαθέτει ειδήσεις σχετικά με τις προόδους που επετέλεσε η ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων,
που σύμφωνα με επανειλημμένες ενδείξεις εκ μέρους της ρουμανικής κυβέρνησης, θα έπρεπε ήδη να
είναι σε θέση να αποφασίσει κατά περίπτωση, όσον αφορά το κατά πόσον είναι εφικτό να

πραγματοποιηθούν οι διεθνείς υιοθεσίες η αίτηση για τις οποίες είχε υποβληθεί ΠΡΙΝ από την 1η

Ιανουαρίου 2005,

εάν διαθέτει πληροφορίες για τις προόδους που επετέλεσε η ρουμανική κυβέρνηση προς την κατεύθυνση
αυτή, μετά τις επανειλημμένες υποσχέσεις των εκπροσώπων των αρχών και τα επίσημα αιτήματα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ψηφίσματά του σχετικά με την προσχώρηση της Ρουμανίας να εξευρεθεί
κάποια λύση για τις εκκρεμούσες αυτές περιπτώσεις,

εάν πιστεύει ότι η Ρουμανία είναι πράγματι σε θέση να εγγυηθεί μια οικογένεια, μια στέγη, παιδεία και
υγειονομική περίθαλψη στις 84.000 παιδιά της χώρας που τελούν σήμερα υπό κοινωνική πρόνοια.

Απάντηση

(EN) Οι ρουμανικές αρχές είναι στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την επίλυση των εκκρεμουσών
αναφορών σχετικά με τις υιοθεσίες που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου την 1η
Ιανουαρίου 2005.

Οι ρουμανικές αρχές συγκρότησαν ομάδα εργασίας η οποία θα ολοκληρώσει τις εργασίες τις στις 31
Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να παρακολουθήσει το θέμα και θα ενημερώσει για τις
εξελίξεις στην έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής τον Μάιο.

Ενόψει αυτού οι ρουμανικές αρχές δίνουν συνέχεια στις επανειλημμένες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκαν πρόσφατα στο σημείο 23 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου με
ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2005.

Τα 82 000 παιδιά που τελούν σήμερα υπό κοινωνική πρόνοια (ιδρυματική φροντίδα, ανάδοχη φροντίδα
και τοποθέτηση σε διευρυμένες οικογένειες) επωφελούνται από μια δομή παιδικής προστασίας που

16-03-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL92



είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό ισχύει επίσης
για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 56 του κ. Bowis (H-0165/06)

Θέμα: Κρεβάτια κλωβοί στη Ρουμανία

Η Επιτροπή γνωρίζει σχετικά με τη χρήση κρεβατιών κλωβών για παιδιά με διανοητικά προβλήματα
στη Ρουμανία και προτίθεται μήπως να συζητήσει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση της Ρουμανίας με
σκοπό να αρθεί το συντομότερο δυνατόν η πρακτική αυτή;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της παιδικής πρόνοιας στη
Ρουμανία.

Κατά τη διάρκεια των 15 ετών της παρακολούθησης, η Επιτροπή δεν είχε ποτέ καμία υποψία σχετικά
με τη χρήση κρεβατιών κλωβών στη Ρουμανία.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα παρακολουθεί το θέμα στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της με τις διάφορες
μη κυβερνητικές οργανώσεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 57 του κ. Rutowicz (H-0197/06)

Θέμα: Η νομοθεσία κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε πέρυσι ότι η Ρουμανία πρόκειται να συμμορφωθεί με τα πολιτικά κριτήρια
για να καταστεί μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στις 9 Φεβρουαρίου, η ρουμανική Γερουσία απέρριψε πρόταση
νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών μέσων
ενημέρωσης, η ρουμανική κυβέρνηση φαίνεται να υποστηρίζει ορισμένες ομάδες συμφερόντων που
είχαν οικονομικό συμφέρον από αυτήν την κατάσταση. Γεννάται, δηλαδή, το ερώτημα αν αυτή η χώρα
είναι πράγματι έτοιμη για το τελευταίο και αποφασιστικό βήμα της διαδικασίας ένταξης. Η Επιτροπή
προετοιμάζει τώρα έκθεση όπου αξιολογείται η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ρουμανία σε ό,τι αφορά
την εκπλήρωση των κριτηρίων για να καταστεί μέλος της ΕΕ. Η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει
να αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες διότι συνιστά απειλή για μία ουσιαστική υλοποίηση
των μέτρων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει να πάρει η Επιτροπή για να προτρέψει τις ρουμανικές αρχές να
καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή επιδοκιμάζει ιδιαίτερα την αποφασιστική ψήφο της ρουμανικής Γερουσίας στις 3
Μαρτίου με την οποία ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος
βουλευτής. Ακολούθησαν έντονες εσωτερικές συζητήσεις στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο στη Ρουμανία
και υπάρχει τώρα ευρεία πολιτική συναίνεση για το πρόγραμμα της κυβέρνησης κατά της διαφθοράς.

Μετά από αυτήν την ψηφοφορία, δόθηκε στην εθνική διεύθυνση κατά της διαφθοράς σταθερή νομική
βάση για να συνεχίσει τις έρευνές της για τη διαφθορά σε υψηλό επίπεδο, περιλαμβανομένων των
ισχυρισμών εναντίον βουλευτών. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή στις προετοιμασίες της Ρουμανίας για
την ένταξή της στην ΕΕ, αυτό δείχνει την πολιτική βούληση να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν είναι
υπεράνω του νόμου.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πρόοδος στον αγώνα κατά της διαφθοράς θα περιλαμβάνεται
στα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θα εξετάζει η έκθεση της Επιτροπής που θα δημοσιευτεί στις
16 Μαΐου 2006.

Η Επιτροπή θα εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία να εγείρει τα θέματα αυτά στον διάλογο με τις ρουμανικές
αρχές. Η αξιολόγησή μας θα βασιστεί σε σειρά δεικτών όπως: ύπαρξη μιας στρατηγικής κατά της
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διαφθοράς, κατάσταση της νομοθεσίας για τα ζητήματα κατά της διαφθοράς, αποδεικτικά στοιχεία από
αποτελεσματικές ποινικές έρευνες που οδηγούν σε διώξεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 58 του κ. Staes (H-0103/06)

Θέμα: Διαπραγματεύσεις σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και την οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής στα πλαίσια μιας επικείμενης διεύρυνσης

Οι συνομιλίες με επικεφαλής τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών Athisaari σχετικά με το μελλοντικό
καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και την επικείμενη ανεξαρτησία του θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα
σε μια στρατηγική αποχώρησης των Ηνωμένων Εθνών. Για το λόγο αυτό, θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες στην περιοχή, λαμβανομένης υπόψη και της επιθυμίας
του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του, να καταστεί, δηλαδή, εν καιρώ το Κοσσυφοπέδιο, μέλος
της ΕΕ.

Μπορεί η Επιτροπή να ανακοινώσει σε ποιο βαθμό σκοπεύει η ΕΕ να συντάξει ένα σχέδιο και μια
στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, που θα υπερβαίνει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες
στα πλαίσια του τέταρτου πυλώνα της ΑΗΕΚ (Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο);

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή δεν μπορεί να προβλέψει το ακριβές αποτέλεσμα της διαδικασίας για το καθεστώς
του Κοσσυφοπεδίου, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών, Marti Ahtisaari,
μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, η Επιτροπή αναμένει ότι η διευθέτηση του μελλοντικού
καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου θα εδραιώσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Αναμένει επίσης ότι η διευθέτηση του μελλοντικού καθεστώτος θα συμβάλει
στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και στην επίτευξη του κοινού στόχου των Δυτικών Βαλκανίων να
ενταχθούν στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του παρόντος και πέρα από τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του τέταρτου πυλώνα της
χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ UNMIK (αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο), η
Κοινότητα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου με διάφορους τρόπους. Αυτοί
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σημαντική χρηματοδοτική στήριξη κυρίως μέσω του προγράμματος
CARDS (ήτοι 80 εκατ. ευρώ το 2005), μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου, στήριξη στη συμμετοχή του
Κοσσυφοπεδίου σε περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως η Συνθήκη για την Κοινότητα Ενέργειας και
συμβουλές και καθοδήγηση σε τομείς ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας. Από αυτήν την άποψη, η
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό μέλλον για το Κοσσυφοπέδιο»(14). Η Επιτροπή
διόρισε επίσης αξιωματικό σύνδεσμο με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς για
να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ορθή διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων που συνδέονται με το
καθεστώς. Επιπλέον, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της διεθνούς παρουσίας στο
Κοσσυφοπέδιο στον τομέα της οικονομίας μετά τη χορήγηση του καθεστώτος.

Όσον αφορά τη μελλοντική στρατηγική για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης του
Κοσσυφοπεδίου, η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένης της
μελλοντικής προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας, να προάγει περισσότερο μεταρρυθμίσεις συμβατές
με την ΕΕ, καθώς και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση που εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο στις 30 Ιανουαρίου 2006(15) θα είναι βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση των
προσπαθειών του Κοσσυφοπεδίου.

Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση πραγματεύεται σειρά σαφών συστάσεων προς τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου
στο οικονομικό πεδίο, ιδίως την ανάγκη επίτευξης προόδου στην κατάρτιση μεσοπρόθεσμης
αναπτυξιακής στρατηγικής. Η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΚ θα βοηθήσει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου
να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν αυτήν τη στρατηγική και να επωφεληθούν από οιαδήποτε άλλη

(14) COM (2005) 156 της 20ής Απριλίου 2005.
(15) Απόφαση 2006/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους

όρους που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία και Μαυροβούνιο,
συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999 (ΕΕ L35 της 7.2.2006, σελ. 32).
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περιφερειακή πρωτοβουλία οικονομικής ανάπτυξης, όπως αυτές που περιγράφονται στην πρόσφατη
ανακοίνωση της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια(16).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 59 του κ. Μπεγλίτη (H-0130/06)

Θέμα: Εξελίξεις στο Κόσσοβο

Τόσο η δήλωση της Ομάδας Επαφής για το Κόσσοβο (Λονδίνο, 31.1.2006), όσο και η πρόσφατη Έκθεση
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ (25.1.2006) επισημαίνουν την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η
διεθνής Κοινότητα στην πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί,
σύμφωνα με το Ψήφισμα του ΣΑ 1244/1999, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το τελικό καθεστώς.
Ειδικότερα, στην Έκθεση του κ. Ανάν επισημαίνονται οι σοβαρές καθυστερήσεις και τα προβλήματα
στην υλοποίηση όλων των προϋποθέσεων, που αφορούν τις μειονότητες και κυρίως τη Σερβική
μειονότητα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανασφάλειας, της αβεβαιότητας για το τελικό καθεστώς και
της εφεκτικής στάσης των αρχών του Κοσσυφοπεδίου.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις αρχές του Κοσσόβου
για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρμόδιος Επίτροπος
συμμετέχει στην Ομάδα επαφής; Στην περίπτωση που συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα,
εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των διαπραγματεύσεων, στο βαθμό που η διεθνής Κοινότητα,
αποδέχεται σήμερα την παραλληλία των δύο διαδικασιών, κατ' αντίθεση με τις σχετικές πρόνοιες του
Ψηφίσματος 1244/1999; Η αρνητική αυτή κατάσταση θα επηρεάσει την πορεία της ευρωπαϊκής εταιρικής
σχέσης που πρότεινε η Επιτροπή για το Κόσσοβο, στις 12.12.2005;

Απάντηση

(EN) Όπως σωστά παρατηρεί ο αξιότιμος βουλευτής, η τήρηση της εν πορεία εφαρμογής των
προϋποθέσεων είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας.

Στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Πρίστινα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε ανησυχίες σχετικά
με την αργή πρόοδο της εφαρμογής των προϋποθέσεων για το Κοσσυφοπέδιο και ζήτησε να επισπευσθεί
η διαδικασία. Ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος κατέστησε επίσης σαφές ότι οι δημοκρατικές
αξίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι η εφαρμογή των
προϋποθέσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προόδου τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας
προσδιορισμού του καθεστώτος όσο και ως προς την ένταξη στην ΕΕ.

Η τελική ωστόσο ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ταχύτητα της πολιτικής διαδικασίας
που έχει σχεδιασθεί προκειμένου να προσδιορισθεί το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου
βρίσκεται στα χέρια του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, Μάρτι Αχτισάρι, τον οποίο
διόρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η Επιτροπή έχει καταστήσει βέβαιο ότι οι συστάσεις που περιέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση(17)

αποτελούν λογική συνέχεια και ενισχύονται αμοιβαία με την εφαρμογή των προϋποθέσεων για το
Κοσσυφοπέδιο. Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση θα έπρεπε να αποτελεί βασικό εργαλείο, προκειμένου να
καθοδηγηθούν οι προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
εκείνων των μειονοτήτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον προσδιορισμό του καθεστώτος και
ενόψει της προσέγγισης στη νομοθεσία της ΕΕ εν ευθέτω χρόνω.

*
*     *

(16) COM(2006) 27 της 27ης Ιανουαρίου 2006: «Η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ: εδραίωση της
σταθερότητας και προώθηση της ευημερίας».

(17) Απόφαση του Συμβουλίου 2006/56/ΕΚ της 30ής Ιανουαρίου 2006 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους
όρους που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία και Μαυροβούνιο,
συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999 (ΕΕ L 35 της 7.2.2006).
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Ερώτηση αρ. 60 της κ. Kallenbach (H-0191/06)

Θέμα: Επιστροφή προσφύγων Ρομά στο Κοσσυφοπέδιο

Είναι γνωστό ότι 560 περίπου πρόσφυγες Ρομά του Κοσσυφοπεδίου ζουν εδώ και μία εξαετία ως
εσωτερικά εκτοπισμένοι πρόσφυγες σε καταυλισμούς της περιοχής Mitrovica. Οι καταυλισμοί αυτοί
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μόλυνσης από απόβλητα και ιδίως βαρέα μέταλλα, πράγμα που έχει ως
αποτέλεσμα σοβαρές βλάβες για την υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά που
εδρεύει στην Βουδαπέστη κατέθεσε τον Φεβρουάριο αγωγή εναντίον της UNMIK στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η UNMIK καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την εξεύρεση
λύσης και προτείνει σήμερα ως ενδιάμεση λύση την εγκατάσταση στον πρώην καταυλισμό της KFOR
στην περιοχή Osterode. Μια πραγματική λύση θα ήταν η επανεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων στην
πατρίδα τους Roma Mahalla. Η ανακατασκευή των σπιτιών κοστίζει πολλά χρήματα. Μέχρι σήμερα
μόνο η Γερμανία έχει διαθέσει 500.000 ευρώ.

Ποιες ενέργειες αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά στην
βιώσιμη επανεγκατάσταση των οικογενειών των Ρομά του Κοσσυφοπεδίου στη νότια Mitrovica;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατάσταση των κοινοτήτων των Ρομά, των Ashkali και των Αιγυπτίων
είναι πολύ δύσκολη. Η έκθεση προόδου της Επιτροπής για το 2005 παρείχε αξιολόγηση της κατάστασης
των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των Ρομά.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών μας να στηρίξουμε τις μη πλειοψηφούσες κοινότητες στο
Κοσσυφοπέδιο, τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ για τη
στήριξη της επιστροφής των Ρομά στο Roma Mahalla στη Mitrovica.

Το έργο θα διαρκέσει 12 μήνες, και ο σουηδικός οργανισμός για την ανάπτυξη Sida υποσχέθηκε
πρόσθετους πόρους. Συνολικά, περίπου 57 οικογένειες αναμένεται ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Η συνεισφορά της ΕΕ είναι 1,2 εκατ. ευρώ. Οι ευρωπαϊκές συνιστώσες του έργου περιλαμβάνουν σχέδια
για την ανοικοδόμηση 35 κατοικιών με τα αναγκαία έργα υποδομής, δυνατότητες απασχόλησης,
δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος και κοινοτικά σχέδια.

Ωστόσο, οι τοπικοί ηγέτες των Ρομά δεν ενεργούν πάντοτε προς το συμφέρον των μελών της κοινότητάς
τους: για παράδειγμα, καθυστερώντας τη μετακίνησή τους σε μη μολυσμένες περιοχές στον Βορρά,
προτού επαναπατριστούν τελικά στη Νότια Mitrovica. Η Επιτροπή κατανοεί την ανησυχία σχετικά με
τις λεγόμενες προσωρινές λύσεις που εξελίσσονται τελικά σε ημιμόνιμες (όπως στην περίπτωση της
βόρειας Mitrovica), αλλά εδώ τίθεται σε κίνδυνο η υγεία της κοινότητας των εσωτερικά εκτοπισμένων
ατόμων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 61 του κ. Davies (H-0105/06)

Θέμα: Απευθείας εμπόριο με τη Βόρεια Κύπρο

Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ξεπεράσει την παρεμποδιστική προσέγγιση του Προέδρου της Κύπρου
έναντι των προτάσεων της Επιτροπής για παροχή στους Τουρκοκύπριους οικονομικής βοήθειας και
απευθείας εμπορικών δεσμών;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή χαιρέτισε την έγκριση του κανονισμού για τη βοήθεια από το Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 27 Φεβρουαρίου 2006.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος δήλωσε τα ακόλουθα: «η Επιτροπή
χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
(ΣΓΥΕΣ) για την έγκριση του κανονισμού με τον οποίο θεσπίζεται ένα μέσο χρηματοδοτικής στήριξης
για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Η έγκριση του κανονισμού αυτού δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προσφέρει βοήθεια εκεί όπου είναι
επειγόντως αναγκαία σε τομείς όπως η ενέργεια και το περιβάλλον. Τώρα μπορούν να υλοποιηθούν
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πολλά συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία θα φέρουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα πιο κοντά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός για τη βοήθεια θα επιτρέψει επίσης στην Επιτροπή να προετοιμάσει
την τουρκοκυπριακή κοινότητα για τη μελλοντική εφαρμογή του νόμου της ΕΕ κατόπιν συνολικής
διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος.

Η έγκριση του πακέτου βοήθειας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα της ΕΕ προς την
κατεύθυνση του τερματισμού της απομόνωσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τη διευκόλυνση
της επανένωσης της Κύπρου όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων
και Εξωτερικών Σχέσεων της 26ης Απριλίου 2004. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το Συμβούλιο να κινηθεί
προς την έγκριση της πρότασης που υπεβλήθη το 2004 σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Σύμφωνα με την από μακρού θέση της, η Επιτροπή παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη στήριξη της
επανέναρξης των συνομιλιών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για συνολική διευθέτηση του κυπριακού
προβλήματος το συντομότερο δυνατό».

*
*     *

Ερώτηση αρ. 62 του κ. Posselt (H-0115/06)

Θέμα: Μειονότητες στη Σερβία

Ποιο ρόλο παίζει το ζήτημα των μειονοτήτων στη Βοϊβοντίνα και στην κοιλάδα του Presevo στις
διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Σερβίας- Μαυροβουνίου;

Απάντηση

(EN) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι ουσιαστικό
στοιχείο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ), η οποία τελεί υπό διαπραγματεύσεις επί
του παρόντος. Αυτό σημαίνει ότι, μόλις τεθεί σε ισχύ η ΣΣΣ, η εφαρμογή της θα μπορεί να αναστέλλεται
σε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ως
εκ τούτου, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ΣΣΣ, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βοϊβοντίνα και στην κοιλάδα
του Presevo, καθώς και σε άλλες περιοχές της Σερβίας-Μαυροβουνίου που παρουσιάζουν εθνοτική
πολυμορφία, περιλαμβανομένου του Sandžak.

Η Επιτροπή επωφελείται κάθε ευκαιρίας για να τονίσει τη σημασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
Τον Νοέμβριο του 2005, πραγματοποιήθηκε διάσκεψη του ενισχυμένου μόνιμου διαλόγου (ΕΜΔ)
αμέσως μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ. Η διάσκεψη του ΕΜΔ επανεξέτασε
την κατάσταση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Σερβία-Μαυροβούνιο. Ζητήματα που έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την κοιλάδα του Presevo, όπως η εκπαίδευση, η αστυνομία και η δικαιοσύνη,
τέθηκαν σε αυτό το φόρουμ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 63 του κ. Paleckis (H-0146/06)

Θέμα: Διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σερβία-Μαυροβούνιο

Με δημοψήφισμα που προβλέπεται να διεξαχθεί την επόμενη άνοιξη, οι κάτοικοι του Μαυροβουνίου
καλούνται να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Εάν η απάντηση είναι
αρνητική, θα διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση. Φαίνεται ωστόσο ότι και η αντίθετη περίπτωση
αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή.

Εάν οι ψηφοφόροι ταχθούν υπέρ της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, θεωρεί η Επιτροπή ότι η έκβαση
του δημοψηφίσματος θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες
σταθεροποίησης και σύνδεσης που διεξάγονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας-Μαυροβουνίου;
Θα δρομολογήσει στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή αμέσως μετά διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες
αυτές με δύο διαφορετικά κράτη; Ο διαχωρισμός θα επηρέαζε αρνητικά το χρονοδιάγραμμα των
διαπραγματεύσεων εν αναμονή της ρύθμισης των διαδικασιών του διαχωρισμού από τις δύο αυτές
χώρες;
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Απάντηση

(EN) Αναφορικά με το επικείμενο δημοψήφισμα στο Μαυροβούνιο, η Επιτροπή αποδίδει ύψιστη
σημασία στον πλήρη σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων δημοκρατικών προτύπων στο πνεύμα της
συμφωνίας για τις διαδικασίες του δημοψηφίσματος, η οποία επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης του
Μαυροβουνίου και της αντιπολίτευσης. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα των
αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος. Όπως ανέφερε ήδη η Επιτροπή στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου, σε περίπτωση που το δημοψήφισμα στο
Μαυροβούνιο καταλήξει στην απόσυρση της εν λόγω Δημοκρατίας από την ένωση κρατών
Σερβίας-Μαυροβουνίου, η Επιτροπή μπορεί να αναζητήσει νέες διαπραγματευτικές οδηγίες για μια
συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) με το Μαυροβούνιο. Προϋποθέσεις για τη συμφωνία
αυτή είναι η διεθνής αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Μαυροβουνίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η σύναψη διπλωματικών σχέσεων.

Σε περίπτωση που οι ψηφοφόροι ταχθούν υπέρ της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, πρόθεση της
Επιτροπής είναι να βασιστεί –υπό τον όρο της έγκρισης από το Συμβούλιο και της εκπλήρωσης όλων
των κριτηρίων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων– στα
αποτελέσματα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, που διεξάγονται σύμφωνα με διπλή διαδικασία, και,
ως εκ τούτου, να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί η τεχνική πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής
στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 64 του κ. Ortuondo Larrea (H-0117/06)

Θέμα: Ενδεχόμενη περίπτωση διαφθοράς σε δικαστήριο του Παζαρτζίκ (Βουλγαρία)

Τον Νοέμβριο του 2004, η Ibermanagement Bulgaria EOOD (IB), επιχείρηση ισπανικών κεφαλαίων
αγόρασε από τον κ. Wilfried Birk, γερμανό πολίτη, μηχανήματα και εξοπλισμό της DGF Dragor EOOD,
ελεύθερα βαρών και υποχρεώσεων. Τον Μάιο του 2005, ο κ. Birk, αφού πλαστογράφησε , καθώς
φαίνεται, ημερομηνίες και υπογραφές, δήλωσε ότι τα μηχανήματα βαρύνονταν με χρέη ύψους 600.000
ευρώ, που είχε συνάψει η DGF Dragor με την υπεράκτια εταιρεία LODICORT. Για τον λόγο αυτό
κατασχέθηκαν τα νομίμως αγορασθέντα μηχανήματα από την IB, η οποία καταγγέλλει το θέμα ως
περίπτωση δωροδοκίας και διαφθοράς. Από τις έρευνες που διεξήχθησαν από την περιφερειακή διεύθυνση
της αστυνομίας του Παζαρτζίκ συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι τα έγγραφα του προηγούμενου χρέους
είναι πλαστά. Με την απόφαση 605 της 31.10.2005 του δικαστηρίου της περιφέρειας του Παζαρτζίκ
διατάσσεται η ακύρωση της κατάσχεσης καθώς και η ακύρωση άλλων αποφάσεων διάφορων δικαστών.
Παρά ταύτα, ο δικαστής εκτελέσεων Veselin Ljungov του Παζαρτζίκ εξετέλεσε την κατάσχεση χωρίς
να το κοινοποιήσει στην IB και διόρισε έναν προσωπικό φίλο του κ. Birk προκειμένου να εξασφαλίσει
την φύλαξη των μηχανημάτων και επέτρεψε στους συνεταίρους του να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα
και τον εξοπλισμό της IB προς όφελός τους, πράγμα που μπορεί να αποτελεί περίπτωση διαφθοράς και
δωροδοκίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώ την Επιτροπή εάν είναι δυνατόν να συζητηθεί το θέμα αυτό στο πλαίσιο
των συνεδριάσεών της με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, ώστε να διευκρινισθούν τα γεγονότα και να
αποδοθεί δικαιοσύνη σύμφωνα με τις αρχές και τα δικαιώματα του κοινοτικού κεκτημένου.

Απάντηση

(EN) Καταρχάς, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε μεμονωμένες
νομικές υποθέσεις.

Ωστόσο, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα προβλήματα που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία
του δικαστικού συστήματος στη Βουλγαρία. Τα ζητήματα αυτά περιγράφηκαν επίσης με σαφήνεια στη
συνολική έκθεση παρακολούθησης του Οκτωβρίου 2005.

Η Επιτροπή επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση
της διαφθοράς πρέπει να ενισχυθούν, περιλαμβανομένης της έρευνας και της δίωξης της διαφθοράς σε
υψηλό επίπεδο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ρόλου παρακολούθησης της, η Επιτροπή διεξήγαγε αξιολόγηση από ομοτίμους
στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στη Βουλγαρία την εβδομάδα της 20ής
Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης από ομοτίμους θα έχουν αντίκτυπο στην
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αξιολόγηση του δικαστικού συστήματος της Βουλγαρίας από την Επιτροπή στην ερχόμενη έκθεση που
πρόκειται να εκδοθεί τον Μάιο του 2006.

Το 2005 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αδελφοποίησης στη Βουλγαρία σε συνεργασία με την Αυστρία, το
οποίο αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αυτό το σχέδιο αδελφοποίησης
περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 65 του κ. Παπαδημούλη (H-0129/06)

Θέμα: Δίκη πέντε Τούρκων δημοσιογράφων για παραβίαση του άρθρου 301 του Τουρκικού
Ποινικού Κώδικα (ΤΠΚ)

Ξεκίνησε στις 7.2.2006 η δίκη πέντε γνωστών Τούρκων δημοσιογράφων στην Κωνσταντινούπολη, οι
οποίοι κατηγορούνται με βάση το άρθρο 301 του ΤΠΚ για παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης επειδή
τόλμησαν να ασκήσουν κριτική στην απόφαση δικαστηρίου που είχε απαγορεύσει τη διεξαγωγή
συνεδρίου για τους Αρμενίους.

Το άρθρο 301 του ΤΠΚ είναι σαφές ότι δίνει περιθώρια κατάφωρης παραβίασης της ελευθερίας έκφρασης
των πολιτών, που οδηγούνται στη δικαιοσύνη για δημόσια προσβολή του τουρκικού έθνους, της
τουρκικής δημοκρατίας, του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης, της δικαιοσύνης ή του στρατού.

Σε ανακοίνωσή της, η Διεθνής Αμνηστία (1.12.2005) αναφέρει πλήθος υποθέσεων Τούρκων πολιτών
που κατηγορούνται ότι παραβίασαν τις διατάξεις του άρθρου 301 του ΤΠΚ.

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή ώστε να πάψει η δίωξή τους; Προτίθεται να προτείνει αλλαγές
στον ΤΠΚ ώστε να πάψουν οι αυθαίρετες διώξεις όσων τολμούν να ασκούν δημόσια κριτική;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή γνωρίζει την υπόθεση των πέντε τούρκων δημοσιογράφων, στην οποία αναφέρεται
ο αξιότιμος βουλευτής.

Η ελευθερία της έκφρασης είναι μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες επί των οποίων στηρίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνεται στα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Επιτροπή
παρακολουθεί στενά την κατάσταση που αφορά την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία.

Η εφαρμογή των σημαντικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών εξακολουθεί να είναι
ασταθής. Διάφορες δικαστικές αποφάσεις, όπως στις υποθέσεις του μυθιστοριογράφου Orhan Pamuk
και του δημοσιογράφου Hrant Dink, υποδηλώνουν ότι η δικαστική αρχή ενεργεί όλο και περισσότερο
σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ωστόσο, υπήρξαν
ορισμένες πρόσφατες αποφάσεις, ιδίως σε σχέση με την έκφραση απόψεων για παραδοσιακά ευαίθητα
θέματα, οι οποίες οδήγησαν σε διώξεις και καταδίκες.

Αν εξακολουθήσουν να σημειώνονται παρόμοια κρούσματα, η Επιτροπή αναμένει από τις τουρκικές
αρχές να λάβουν μέτρα, ώστε να κλείσουν τα «παραθυράκια» του Ποινικού Κώδικα που δίνουν λαβή
για περισταλτικές ερμηνείες. Ο απλούστερος τρόπος θα ήταν η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα και να
εκφράζει τις ανησυχίες της με κάθε ευκαιρία, όπως στο πλαίσιο των συνεδριάσεων πολιτικού διαλόγου
μεταξύ της τρόικας της ΕΕ και της Τουρκίας, καθώς και στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου που διενεργεί
η Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση της Τουρκίας στα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 66 του κ. Καρατζαφέρη (H-0135/06)

Θέμα: Πρόκληση από τη Διεύθυνση Διεύρυνσης της Επιτροπής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, η Διεύθυνση Διεύρυνσης της Επιτροπής παρείχε
οδηγίες σε υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Απασχόλησης, Γεωργίας και Περιφερειακής Πολιτικής
να χρησιμοποιούν τον όρο "Μακεδονία" όταν δεν παρευρίσκονται Έλληνες αντί του (αναγνωρισμένου
από την ίδια την ΕΕ) όρου FYROM. Μάλιστα, ο συντάκτης του εξωφρενικού αυτού εγγράφου φέρεται
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να σημειώνει ότι "είναι πολύ σημαντικό για τους Μακεδόνες να τους αποκαλούν με το όνομά τους κι
όχι FYROM ή ΠΓΔΜ που αποτελεί ύβρη"(!) και τους προτρέπει να χρησιμοποιούν "τον όρο Μακεδονία
, εφόσον δεν παρευρίσκονται Έλληνες"(!)

Υπάρχει πράγματι αυτό το προκλητικό έγγραφο; Για ποιο λόγο κυκλοφορεί ακόμη και δεν αποσύρθηκε
από την Επιτροπή μόλις εντοπίστηκε;

Απάντηση

(EN) Η πολιτική της Επιτροπής συνίσταται στο να αναφέρεται στη χώρα ως Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, που είναι και η προσωρινή ονομασία που συμφωνήθηκε, όταν η χώρα
αυτή έγινε αποδεκτή στα Ηνωμένα Έθνη μετά την ανεξαρτησία της.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί συνεχώς την πλήρη ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και προτάσεις για σχέδια νομοθεσίας που υποβάλλει
στο Συμβούλιο.

Η Επιτροπή στηρίζει πλήρως όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο
πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817/93 και 845/93 προς
το συμφέρον της περιφερειακής συνεργασίας και των καλών σχέσεων γειτονίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 67 της κ. Andrikienė (H-0156/06)

Θέμα: Εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, στο οποίο οι βουλευτές υπογραμμίζουν τα κυριότερα προβλήματα
που αποτελούν σοβαρά εμπόδια για τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Πρόκειται συγκεκριμένα
για την απαγόρευση προσέγγισης των πλοίων υπό κυπριακή σημαία, το πρόβλημα της αναγνώρισης
της Κύπρου, που το πρωτόκολλο και η δήλωση που υπεγράφησαν στις 29 Ιουλίου από την Τουρκία
δεν συνέβαλαν στη λύση τους, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, την οποία η Τουρκία
εξακολουθεί να αρνείται και την οποία η ΕΕ θεωρεί ως προϋπόθεση για την ένταξη, το πρόβλημα της
εναρμόνισης του τουρκικού ποινικού κώδικα και άλλων νόμων με την Ευρωπαϊκή σύμβαση περί
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, τα θέματα που αφορούν
μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και τις διατάξεις για την διευκόλυνση των ανταλλαγών που αφορούν το
βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Πως αξιολογεί η Επιτροπή την διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Τουρκία; Ποια πρόοδος σημειώθηκε
για την επίλυση των προβλημάτων που διαλαμβάνονται στο ανωτέρω ψήφισμα; Η Επιτροπή διαπιστώνει
κάποια, έστω και ελάχιστη, πρόοδο σε θέματα σεβασμού των ελευθεριών και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ειδικότερα έναντι των γυναικών, στην χώρα αυτή η οποία επιθυμεί να καταστεί μέλος
της ΕΕ;

Απάντηση

(EN) Το πρώτο στάδιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, η διαδικασία αναλυτικής
εξέτασης, προχωρά κανονικά. Η Επιτροπή πραγματοποιεί συναντήσεις αναλυτικής εξέτασης με την
Τουρκία σχετικά με δέκα περίπου κεφάλαια, και οι πρώτες εκθέσεις εστάλησαν στο Συμβούλιο.

Η Επιτροπή παρακολουθεί όλα τα ζητήματα που καθορίστηκαν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο
εγκρίθηκε από την εναρκτήρια σύνοδο της διάσκεψης προσχώρησης με την Τουρκία στις 3 Οκτωβρίου
2005. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου της Τουρκίας όσον αφορά τη συμμόρφωση
με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Τα περισσότερα ζητήματα που περιγράφονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, το οποίο εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2005,
αναφέρονται επίσης στο έγγραφο του διαπραγματευτικού πλαισίου και/ή στην εταιρική σχέση για την
προσχώρηση που εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 23 Ιανουαρίου 2006.

Όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, η εκτίμηση της Επιτροπής, όπως δηλώνεται στην έκθεση προόδου
που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2005, είναι ότι «η πολιτική μετάβαση συνεχίζεται στην Τουρκία,
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και η χώρα εξακολουθεί να πληροί ικανοποιητικά τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, ο
ρυθμός των αλλαγών επιβραδύνθηκε το 2005, και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων παραμένει
ακανόνιστη». Σε ορισμένους τομείς χρειάζονται σημαντικές περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση της Κύπρου και άλλα συναφή ζητήματα
(πρόσβαση στους κυπριακούς λιμένες, πρωτόκολλο της Άγκυρας, κλπ.) η Επιτροπή θα ήθελε να
παραπέμψει την αξιότιμη βουλευτή στις απαντήσεις της στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
(H-0001/06, H-0004/06, H-0046/06 and P-0208/06).

Όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, η έκθεση προόδου αναφέρθηκε σε ορισμένες θετικές εξελίξεις,
αλλά τόνισε ότι απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση σειράς ανησυχιών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 68 της κ. Uca (H-0163/06)

Θέμα: Επιβολή ισόβιας κάθειρξης κατά της Τουρκάλας κοινωνιολόγου Pinar Selek

Στη δίκη κατά της κοινωνιολόγου Pinar Selek και τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων ζητήθηκε η
επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε βομβιστική επίθεση στην
Κωνσταντινούπολη το 1998. Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις ανεξαρτήτων
εμπειρογνωμόνων, η έκρηξη στην αιγυπτιακή αγορά οφειλόταν σε έκρηξη φιάλης αερίου, η Pinar Selek
συνελήφθη για δυόμισι χρόνια. Αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2000.

Τον Δεκέμβριο του 2005, επτά έτη μετά το συμβάν, η Γενική Εισαγγελία, βασιζόμενη στην έκθεση της
αστυνομίας, παρά τα αντίθετα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων, ζήτησε και πάλι την επιβολή
ισόβιας κάθειρξης κατά της Pinar Selek και των άλλων κατηγορουμένων. Η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί
στις 17 Μαΐου 2006.

Ποια δράση προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή, για να αποτραπεί η επιβολή ισόβιας κάθειρξης εις
βάρος αθώων ατόμων; Πώς προτίθεται η Επιτροπή να πείσει τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές της
Τουρκίας να τηρήσουν τις αρχές του κράτους δικαίου;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας,
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δικαστικής αρχής είναι βασικά στοιχεία των πολιτικών
κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

Το διαπραγματευτικό πλαίσιο που περιγράφει τις αρχές που διέπουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις
με την Τουρκία, το οποίο εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2005, δηλώνει ότι η πορεία
των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της Τουρκίας στη συμμόρφωση με τα κριτήρια
της Κοπεγχάγης, μεταξύ άλλων στον τομέα του κράτους δικαίου.

Η αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο
του 2005, περιλαμβάνει σειρά από συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που αναμένεται να
ικανοποιήσει η Τουρκία, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η ορθή
λειτουργία της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την Ευρωπαϊκή σύμβαση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις υπό το πρίσμα των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης,
ιδίως στο πλαίσιο της τακτικής πολιτικής παρακολούθησης και στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων
σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης. Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές συμβουλευτικές
επισκέψεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία με τη συμμετοχή
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ενώ η επιτόπου εφαρμογή των σημαντικών νομοθετικών
μεταρρυθμίσεων των τελευταίων λίγων ετών παραμένει ακανόνιστη, αρκετές αποφάσεις υποδεικνύουν
ότι η δικαστική εξουσία ενεργεί όλο και περισσότερο σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ένα σημαντικό τμήμα της προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ προς την Τουρκία είναι
αφιερωμένο σε χρηματοδοτικά σχέδια που στηρίζουν τις τουρκικές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση
της δικαστικής εξουσίας και αποσκοπούν στην κατάρτιση δικαστών, εισαγγελέων, και οργάνων επιβολής
του νόμου σχετικά με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα, σχετικά με την
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εφαρμογή της Ευρωπαϊκής σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 69 της κ. Lynne (H-0106/06)

Θέμα: Βελτίωση της νομοθεσίας

Με ποιον τρόπο λειτουργεί εμπράκτως η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η
οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση του αντίκτυπου κάθε προτεινόμενης νομοθεσίας σε επίπεδο
Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου;

Απάντηση

(EN) Η τεχνική ομάδα υψηλού επιπέδου (ΤΟΥΕ), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του
Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, έλαβε την εντολή να παρακολουθεί την εφαρμογή
της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.(18) Η ΤΟΥΕ συνεδριάζει
σε τακτική βάση, προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής της ΔΣ. Η τελευταία
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2005.

Αν και είναι σαφώς εμφανής κάποια πρόοδος στην εφαρμογή των όρων της ΔΣ, η Επιτροπή πιστεύει
ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη χρήση της ΔΣ ως μέσου για τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας
και την προαγωγή της καλύτερης νομοθεσίας.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος στους ακόλουθους τομείς:

Σχετικά με τη «βελτίωση του συντονισμού της νομοθετικής διαδικασίας»: το τεχνικό μέσο για το
διοργανικό προγραμματισμό PROBO, το οποίο ανέπτυξε το Κοινοβούλιο απολαμβάνει τη στήριξη της
Επιτροπής. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνει οιαδήποτε δέσμευση σε
αυτόν τον τομέα και, επομένως, δεν έχει καταλήξει μέχρι στιγμής σε καμία αληθινή πρόοδο για τη
βελτίωση της νομοθεσίας.

Σχετικά με τη «βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας»: η ανάπτυξη «κοινής προσέγγισης στην
αξιολόγηση του αντίκτυπου», η οποία καθορίζει κάποιους «κανόνες κυκλοφορίας» σχετικά με την
αντιμετώπιση των αξιολογήσεων του αντίκτυπου καθόλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας,
είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση σχετικά με το κείμενο ήταν μια
δύσκολη και μακρά διαδικασία, και η Επιτροπή πιστεύει ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πιο
φιλόδοξο και ισορροπημένο από την άποψη των σχετικών βαθμών δέσμευσης των θεσμικών οργάνων.
Σε σχέση με τη συνοχή των κειμένων, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί
για να διασφαλιστεί ότι η διατύπωση των τροποποιήσεων που προτείνονται στις προτάσεις στο πλαίσιο
της διαδικασίας συναπόφασης θα είναι σύμφωνη με το υπάρχον κείμενο και με το τυπικό των
νομοθετικών πράξεων θα επωφεληθούν από μια επιπλέον παραχώρηση χρόνου και πόρων.

Σχετικά με τη «βελτίωση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της κοινοτικής
νομοθεσίας»: στη ΔΣ, η δέσμευση του Συμβουλίου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν
«πίνακες μεταφοράς», προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή και να μειωθούν πιθανά προβλήματα
ερμηνείας δεν έχει επιφέρει ακόμη καμία συγκεκριμένη βελτίωση. Επιπλέον, το καθήκον κατάρτισης
καταλόγου εθνικών συντονιστών για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο δεν
έχει υλοποιηθεί ακόμη.

Σχετικά με την «απλοποίηση και μείωση του όγκου της νομοθεσίας»: το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
δεσμεύτηκαν, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της ΔΣ, να τροποποιήσουν τις μεθόδους
εργασίας τους εισάγοντας, για παράδειγμα, ad hoc δομές με το ειδικό καθήκον της απλοποίησης της
νομοθεσίας. Είναι σαφές ότι συγκεκριμένες βελτιώσεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον θα γίνουν ορατές
μόνο, όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν τις προτάσεις απλοποίησης της Επιτροπής.
Υπάρχει σημαντικός αριθμός προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την απλοποίηση που είναι σε
εκκρεμότητα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η ανάγκη επίτευξης ταχείας προόδου σχετικά με την
απλοποίηση των μεθόδων εργασίας υπογραμμίζεται περαιτέρω ως αποτέλεσμα της έναρξης από την

(18) ΕΕ 31.12.2003, C321/1.
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Επιτροπή μιας νέας φάσης στο πρόγραμμα απλοποίησής της, κατά το οποίο περισσότεροι από 200
τομείς θα υποβληθούν σε απλοποίηση της νομοθεσίας τους τα επόμενα τρία χρόνια.

Η απογοητευτική πρόοδος μέχρι σήμερα στην εφαρμογή της ΔΣ για τη βελτίωση της νομοθεσίας
καταδεικνύει την ανάγκη να καταβληθούν εντονότερες προσπάθειες και από τα τρία θεσμικά όργανα
και να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στα αντίστοιχα επίπεδα δέσμευσης και φιλοδοξίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 70 της κ. Harkin (H-0112/06)

Θέμα: Ελαττωματικά και μη ασφαλή προϊόντα στην Κοινή Αγορά

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν είναι δυνατόν η ΕΕ, στην περίπτωση που κάποια Αρχή ενός
κράτους μέλους- όπως, για παράδειγμα, ένας Διευθυντής Υποθέσεων Καταναλωτού, καταλήξει ότι ένα
προϊόν που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, είναι ελαττωματικό ή δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας,
να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής θα αποσύρει το ελαττωματικό προϊόν;

Απάντηση

(EN) Η αναθεωρημένη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, που τέθηκε σε ισχύ στις 15
Ιανουαρίου 2004, απαιτεί από τους παραγωγούς να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.

Για οποιοδήποτε προϊόν θεωρείται επικίνδυνο, η οδηγία δίνει την εξουσία στα κράτη μέλη να απαιτήσουν
από τους κατασκευαστές να αποσύρουν ένα τέτοιο προϊόν από την αγορά και να καλέσουν τους
καταναλωτές να το επιστρέψουν.

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει την έδρα του στην επικράτεια του κράτους μέλους, το
τελευταίο μπορεί να απευθύνει τα μέτρα σε άλλους ενδεδειγμένους φορείς, όπως οι εισαγωγείς και οι
διανομείς.

Στην περίπτωση προϊόντος που ενέχει σοβαρό κίνδυνο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώσουν
την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει μέσω ενός συστήματος ταχείας προειδοποίησης που
ονομάζεται RAPEX(19).

Ση συνέχεια, η Επιτροπή διανέμει τις πληροφορίες σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε αυτά, με τη σειρά
τους, να μπορέσουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των
καταναλωτών στην επικράτειά τους.

Αν τα κράτη μέλη δεν μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει εν
πρώτοις τις σχετικές διατάξεις διοικητικής συνεργασίας της οδηγίας για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη
να δράσουν.

Αν αυτό δεν είναι επαρκές, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδική απόφαση για να υποχρεώσει τα κράτη
μέλη να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων αφορά την ασφάλεια των
προϊόντων. Για τα ελαττωματικά προϊόντα που δεν ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια εφαρμόζονται
συνήθως οι συνήθεις διατάξεις για την εγγύηση.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 71 του κ. Aylward (H-0120/06)

Θέμα: Νέες ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ

Όλοι γίναμε μάρτυρες των ανησυχητικών γεγονότων που διεξήχθησαν νωρίτερα φέτος και σχετίζονταν
με τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(19) Σύστημα ταχείας προειδοποίησης για τα μη εδώδιμα προϊόντα
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Μπορεί η Επιτροπή να προβεί σε δήλωση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει όσον αφορά τη μείωση
της εξάρτησης της ΕΕ για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία καθώς και να δηλώσει ποιες
νέες προτάσεις περί εναλλακτικών μορφών ενέργειας εγγράφονται στα τρέχοντα σχέδια της Επιτροπής;

Απάντηση

(EN) Επί του παρόντος, περίπου το 25% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ των 25 εισάγεται
από τη Ρωσία, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές από άλλες
πηγές, κυρίως από τη Νορβηγία και την Αλγερία.

Σε ένα τυπικό σενάριο(20), η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ΕΕ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί
σημαντικά. Καθώς η εγχώρια παραγωγή αναμένεται ότι θα μειωθεί, οι καθαρές εισαγωγές και η εξάρτηση
από τις εισαγωγές θα αυξηθούν. Οι καθαρές εισαγωγές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν από σχεδόν 250
εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (MTOE) σήμερα σε περισσότερους από 500 MTOE το 2030. Η
εξάρτηση από τις εισαγωγές προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από το σημερινό 50% σε περίπου 80% το
2030.

Σε αυτό το σενάριο, μπορούμε να αναμένουμε αύξηση στον όγκο των εισαγωγών από τη Ρωσία. Ωστόσο,
το δυναμικό άλλων πηγών φυσικού αερίου και η όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη του υγροποιημένου
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) παράλληλα με το αέριο των αγωγών, θα λειτουργήσουν ως όριο στη σχετική
σημασία της Ρωσίας για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές φυσικού αερίου.

Ένα ευρύ φάσμα δράσεων, τόσο εγχώριων όσο και εξωτερικών, της ΕΕ και των κρατών μελών θα είχε
αντίκτυπο στην εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Άλλες θα ενίσχυαν
το πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στο πεδίο της ενέργειας. Η Επιτροπή τις
περιέγραψε στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο της για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ασφαλή,
ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη, μεταξύ άλλων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 72 του κ. Crowley (H-0121/06)

Θέμα: H Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Επικοινωνία

Διατίθεται η Επιτροπή να περιγράψει με σαφήνεια τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει συγκεκριμένα
μέσω της εφαρμογής της νέας Λευκή Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επικοινωνία;

Απάντηση

(EN) Ο γενικός στόχος της Λευκής Βίβλου για μια ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την επικοινωνία
είναι να προτείνει τρόπους κάλυψης του επικοινωνιακού κενού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των πολιτών της. Την άνοιξη του 2005, η Επιτροπή υπό την ηγεσία του Προέδρου της αποφάσισε να
προτείνει μια νέα προσέγγιση, απομακρυνόμενη από την επικοινωνία που εστιάζεται στα θεσμικά
όργανα και επιλέγοντας επικοινωνία που επικεντρώνεται στον πολίτη και βασίζεται στον αληθινό
διάλογο μεταξύ του λαού και των παραγόντων χάραξης της πολιτικής.

Η Επιτροπή δημοσίευσε, ως ένα πρώτο βήμα, τον Ιούλιο του 2005 το δικό της σχέδιο δράσης,
καταρτίζοντας κατάλογο με σειρά μέτρων που λαμβάνει τώρα για να τακτοποιήσει τα του οίκου της
όσον αφορά τη δημόσια επικοινωνία. Ως ένα δεύτερο βήμα, τον Οκτώβριο του 2005, ενέκρινε το «Σχέδιο
Δ για τη δημοκρατία, τον διάλογο και τη συζήτηση», που είναι η συμβολή της Επιτροπής στην περίοδο
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης.

Ως ένα τρίτο, αλλά όχι τελικό βήμα, τον Φεβρουάριο του 2006, η Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή της
Βίβλο σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την επικοινωνία. Αυτή ανοίγει μια περίοδο διαβουλεύσεων
με όλους τους ενδιαφερόμενους – τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών.
Ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, και ιδίως τα κράτη μέλη, ώστε να αναλάβουν
συντονισμένη δράση για να δείξουν στους πολίτες πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν
την καθημερινή ζωή τους και να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα για δημόσια συζήτηση σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

(20) Ευρωπαϊκή ενέργεια και μεταφορές – Σενάρια για τους παράγοντες-κλειδιά, Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2004
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Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή δρομολογεί εξαμηνιαίες διαβουλεύσεις σχετικά με την
πολιτική για την επικοινωνία. Οι διαβουλεύσεις αυτές εστιάζονται σε πέντε τομείς δράσης, σε συνεργασία
με τους ενδιαφερόμενους, όπου θα μπορούσαν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι:

Καθορισμός κοινών αρχών που θα μπορούσαν να περιγραφούν σε έναν Ευρωπαϊκό χάρτη για την
επικοινωνία ή έναν Κώδικα συμπεριφοράς για την επικοινωνία·

Ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της βελτίωσης της πολιτικής αγωγής και καλύτερη σύνδεση των
πολιτών μεταξύ τους και με τους δημόσιους οργανισμούς·

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκμετάλλευση του δυναμικού των νέων τεχνολογιών,
προκειμένου να δοθεί στην Ευρώπη ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να βοηθηθούν οι πολίτες να
κατανοήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών και τοπικών ζητημάτων·

Βελτίωση της κατανόησης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης από τους φορείς χάραξης πολιτικής, και

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο τέλος της περιόδου διαβούλευσης, η Επιτροπή θα συνοψίσει τα αποτελέσματα και, ως ένα περαιτέρω
βήμα, θα καταρτίσει σχέδια για συγκεκριμένη δράση από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η Επιτροπή προσβλέπει στην ακρόαση των απόψεων των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων και
χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή τους στη συνεχιζόμενη διαδικασία διαβούλευσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 73 του κ. Ó Neachtain (H-0122/06)

Θέμα: Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (ΔΤΙ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει το ακριβές ποσό των χρημάτων που έχει δώσει η ΕΕ στο ΔΤΙ και να
ανακοινώσει εάν η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει τη συνεισφορά της προς το Διεθνές Ταμείο για
την Ιρλανδία κατά τα επόμενα έτη;

Απάντηση

(EN) Από το 1989, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμεύσει 289 εκατ. ευρώ και έχει καταβάλει 259 εκατ.
ευρώ στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (ΔΤΙ).

Στη συνεδρίασή του στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε το σημαντικό
έργο που επιτελεί το ΔΤΙ για την προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης. Ζήτησε από την Επιτροπή
να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ στο Ταμείο, καθώς αυτό εισέρχεται
στην κρίσιμη τελική φάση των εργασιών του που θα διαρκέσει ως το 2010.

Η Επιτροπή προετοιμάζει τώρα τις αναγκαίες δράσεις για να συνεχίσει τη στήριξή της στο ΔΤΙ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 74 του κ. Ryan (H-0123/06)

Θέμα: Ο ρόλος των ΜΚΟ στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας

Μπορεί η Επιτροπή να περιγράψει με σαφήνεια τον ρόλο των ευρωπαϊκών ΜΚΟ σε σχέση με την
υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, καθώς και να προσδιορίσει επακριβώς τον ρόλο
που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ σε σχέση με τη δαπάνη των χρηματικών ποσών που διαθέτει
η ΕΕ για τους σκοπούς της αναπτυξιακής βοήθειας;

Απάντηση

(EN) Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ αναπτυξιακής βοήθειας το οποίο
διοχετεύεται μέσω των ευρωπαïκών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) για τη στήριξη των
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) διατίθεται σε παρεμβάσεις που διεξάγονται επί τόπου στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ είναι παράγοντες κλειδιά όσον αφορά την
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προώθηση της αποτελεσματικής αύξησης της συνειδητοποίησης και της ανάπτυξης της εκπαίδευσης
στην Ευρώπη, που είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κινητοποίηση της στήριξης σχετικά με την
επίτευξη των ΑΣΧ, περιλαμβανομένης της ανανεωμένης δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών να αυξήσουν τα επίπεδα της αναπτυξιακής βοήθειας στις υπερπόντιες χώρες (ΑΒΥΧ)
με σκοπό την επίτευξη του επιπέδου του 0,7% μέχρι το 2015. Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ διαδραματίζουν
επίσης σημαντικό ρόλο ως υπερασπιστές, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης της ανάμιξης της κοινωνίας
των πολιτών στον καθορισμό στρατηγικών συνεργασίας στις χώρες εταίρους, προάγοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο την ιδιοκτησία της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη τόσο για να εφαρμόσουν τις «ιδίες
πρωτοβουλίες» τους και να δράσουν ως εκτελεστικοί εταίροι στο πλαίσιο των θεματικών και
γεωγραφικών προτεραιοτήτων, όπως ορίζονται στα προγράμματα συνεργασίας της ΕΕ. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση για τη συμμετοχή των μη κρατικών φορέων (ΜΚΦ) στην αναπτυξιακή πολιτική(21),
ο κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση και προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των κρατικών και μη κρατικών
φορέων στις χώρες εταίρους, ενισχύοντας την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών για αποτελεσματική
συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία και δημιουργώντας τις συνθήκες για περισσότερη ισότητα, για
συμμετοχή των φτωχών στα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της δίκαιης ανάπτυξης
και για εδραίωση της δημοκρατίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 75 του κ. Kuźmiuk (H-0124/06)

Θέμα: Περιορισμός της παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικές ποσοστώσεις στην Πολωνία

Το 2005 η αγορά γάλακτος στην Πολωνία ανήρθε σε 8,4 εκατ. τόνους, υπερβαίνοντας κατά 10% περίπου
τους αριθμούς του 2004 και πλησιάζοντας έτσι τα όρια παραγωγής της χώρας. Ήδη από τώρα τα
γαλακτοκομεία εισπράττουν προκαταβολικά από τους αγρότες πρόστιμα ύψους 20 γρόσι ανά λίτρο,
ποσό που αντιστοιχεί σε 20% της αξίας ενός λίτρου γάλακτος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη
αντίδραση και διαμαρτυρία εκ μέρους των αγροτών.

Δεδομένου ότι η Πολωνία έχει στη διάθεσή της τις αποκαλούμενες ποσοστώσεις αναδιάρθρωσης ύψους
416 χιλιάδων τόνων, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν η ποσόστωση αυτή μπορεί να κατανεμηθεί
στους αγρότες ακόμα κατά το έτος 2006, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να επιβληθούν πρόστιμα για
την παραγωγή γάλακτος;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι πολωνοί παραγωγοί γάλακτος και η βιομηχανία
γαλακτοκομικών προϊόντων προσαρμόστηκαν γρήγορα στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε από
τις εμπορικές δυνατότητες σε μια εκτεταμένη ευρωπαϊκή αγορά. Ενθαρρυμένοι από τις σημαντικές
υψηλότερες τιμές του γάλακτος σε σχέση με την περίοδο πριν από την ένταξη, οι πολωνοί παραγωγοί
επέκτειναν την παραγωγή τους δραματικά.

Κατά συνέπεια, σε σχέση με τις ποσοστώσεις του έτους 2005/06, ένας αριθμός παραγωγών είναι πιθανό
να καταβάλουν την κοινοτική συμπληρωματική εισφορά, η οποία απαιτείται από όλους τους παραγωγούς
της Κοινότητας που συνεισφέρουν στην υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης στην αντίστοιχη χώρα
τους.

Οι πολωνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή στην Πολωνία των κοινοτικών διατάξεων για
τις ποσοστώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να διασφαλίσουν ότι η συμπληρωματική
εισφορά πρόκειται όντως να πληρωθεί από τους εν λόγω παραγωγούς, αν χρειαστεί μέσω μιας
προκαταβολής.

Συμπληρωματική ποσόστωση αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγηθεί στην Πολωνία από την 1η Απριλίου
2006, σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης. Η αποδέσμευση αυτής της ποσότητας εξαρτάται, ωστόσο,
από την αξιόπιστη πληροφορία ότι σημειώθηκε ικανοποιητική μετακίνηση από την ιδιοκατανάλωση
των γαλακτοκομικών προϊόντων στις εμπορικές πωλήσεις. Έκθεση που εκπόνησε η Πολωνία για αυτό
το ζήτημα κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή.

(21) COM(2002) 598 τελικό της 07.11.2002
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Η Επιτροπή μελετά επί του παρόντος την έκθεση, και το τελικό συμπέρασμα αναμένεται τον Μάρτιο
του 2006.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 76 του κ. Meyer Pleite (H-0127/06)

Θέμα: Βέτο των ΗΠΑ στη σύναψη συμφωνίας του ευρωπαϊκού ομίλου επιχειρήσεων CASA-EADS
με την Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε βέτο στην πώληση 12 αεροσκαφών της ισπανικής αεροναυπηγικής
εταιρείας CASA, μέλους του ευρωπαϊκού ομίλου EADS, στην κυβέρνηση της Βενεζουέλα διότι τα
αεροσκάφη αυτά περιέχουν και τεχνολογία των ΗΠΑ.

Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με το βέτο αυτό των ΗΠΑ σε μία συμφωνία με ευρωπαϊκό
όμιλο επιχειρήσεων;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυστηρούς κανόνες εξαγωγής που
απαγορεύουν ή υποβάλλουν σε περιορισμούς ή εκ των προτέρων έγκριση τις εξαγωγές εξοπλισμού από
ξένες χώρες σε ορισμένες χώρες, αν ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει εξαρτήματα που καλύπτονται
από τους κανόνες των ΗΠΑ για τη στρατιωτική και τη διπλή χρήση. Οι περιορισμοί αυτοί στις εξαγωγές
και ο αρνητικός αντίκτυπός τους στο εμπόριο αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για
τους αμερικανικούς φραγμούς στο εμπόριο, η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε την 1η Μαρτίου
2006(22).

Η Επιτροπή εκφράζει σε τακτική βάση τις ανησυχίες της στις αρχές των ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή
αυτών των ελέγχων ιδίως όσον αφορά μη στρατιωτικά αγαθά που περιέχουν ελεγχόμενη τεχνολογία ή
εξαρτήματα από τις ΗΠΑ, και θα συνεχίσει να αναζητεί τρόπους με τις ΗΠΑ, ώστε να καταστήσει
λιγότερο επαχθείς τέτοιου είδους περιορισμούς, καθώς αποτελούν φραγμούς για το εμπόριο. Ωστόσο,
όσον αφορά τις εξαγωγές στρατιωτικών ειδών από τα κράτη μέλη, αυτές δεν υπάγονται στην κοινή
εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και, για αυτόν τον λόγο, τα μέσα της Επιτροπής για
τον επηρεασμό των δράσεων των ΗΠΑ είναι πιο περιορισμένα. Εντούτοις, ένας διάλογος μεταξύ των
ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών με σκοπό την επανεξέταση της εφαρμογής των εξαγωγικών ελέγχων
σε αυτόν τον τομέα θα ήταν ευπρόσδεκτος.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 78 του κ. Moraes (H-0131/06)

Θέμα: Άσκηση εφέσεως κατά του ελέγχου της ΕΕ

Μπορεί να περιγράψει η Επιτροπή τη διαδικασία άσκησης εφέσεως κατά του ελέγχου της ΕΕ; Ένα
μέλος της εκλογικής μου περιφέρειας υποχρεώθηκε σχεδόν σε χρεοκοπία λόγω των απαιτήσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλο που η υπόθεσή του εξεταζόταν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
Τι είδους προστασία παρέχεται σε μικρές επιχειρήσεις, όταν προσπαθούν να ασκήσουν έφεση κατά
των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου και τι εγγυήσεις δίδονται;

Απάντηση

(EN) Οι έλεγχοι δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εξακριβώνει ότι η δράση που χρηματοδοτείται
με κοινοτικούς πόρους και οι διατάξεις της σύμβασης ή της συμφωνίας επιχορήγησης που υπογράφουν
ο δικαιούχος ή εντολέας και η Επιτροπή εφαρμόζονται σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πορίσματα
του ελέγχου μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή των πληρωμών, μείωση της επιχορήγησης ή αποφάσεις
ανάκτησης από την Επιτροπή.

Οι διατάκτες έχουν καθήκον να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ιδίως στις περιπτώσεις όπου η συμφωνημένη
δράση δεν διεξάγεται σωστά (άρθρα 119, 103 του δημοσιονομικού κανονισμού). Δίνεται στον δικαιούχο

(22) http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2006/march/tradoc_127632.pdf, βλ. παραγράφους 3.1 και 5.9).
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η δυνατότητα να παρουσιάσει τα σχόλια του πριν εκδοθεί απόφαση για τη μείωση της επιχορήγησης ή
για αίτημα απόδοσης των καταβληθέντων ποσών.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου καθαυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά οιαδήποτε διαφωνία μεταξύ
του εντολέα ή του δικαιούχου της επιχορήγησης και της Επιτροπής, η οποία ενδέχεται να προκύψει
από την ερμηνεία ή την εφαρμογή μιας σύμβασης ή συμφωνίας επιχορήγησης, και δεν μπορεί να
διευθετηθεί φιλικά μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, όπως ορίζεται στη σύμβαση
ή συμφωνία επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων ή εντολείς μπορούν επίσης να παραπέμψουν μια καταγγελία στον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, που είναι αρμόδιος για την εξέταση των αιτήσεων κακοδιαχείρισης που
αφορούν τις δραστηριότητες των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Οι καταγγελίες αυτές
δεν επηρεάζουν τα χρονικά όρια για την άσκηση έφεσης στις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 79 του κ. Bonde (H-0133/06)

Θέμα: Φθοριούχα αέρια

Σκοπεύει η Επιτροπή να μην αποστείλει τελικώς έγγραφο οχλήσεως προς τη Δανία σχετικά με την
απαγόρευση των φθοριούχων αερίων, μετά τα θετικά αποτελέσματα της συνδιαλλαγής της 31ης
Ιανουαρίου για τη συγκεκριμένη οδηγία;

Απάντηση

(EN) Ο αξιότιμος βουλευτής θα γνωρίζει ότι η εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει είναι ακόμη σε
εκκρεμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εξετάζει επί του παρόντος
τα αποτελέσματα της διαδικασίας συνδιαλλαγής σχετικά με τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια, ο
οποίος πρόκειται να εγκριθεί σύντομα.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 80 του κ. Βαρβιτσιώτη (H-0136/06)

Θέμα: Δημιουργία νέων οργανισμών της Ευρωπαΐκής Ένωσης

Στα πλαίσια των συζητήσεων για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών οργανισμών, ερωτάται η Επιτροπή:

Kαθώς το ετήσιο κόστος λειτουργίας των 24 αποκεντρωμένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης
κυμαινόταν, το 2005, στα 557 εκ. ευρώ, και προβλέπεται, για το 2006, γύρω στα 600 εκ. ευρώ, με ποιον
τρόπο στην πράξη αξιολογείται η συμβολή τους στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης;
Δικαιολογούνται τα υψηλά αυτά ποσά;

Πόσο ανθρώπινο δυναμικό απασχολεί κάθε ένας από αυτούς, και είναι όλο το δυναμικό απαραίτητο
σήμερα; Πόσοι νέοι οργανισμοί προβλέπεται να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον, και ποιο θα είναι
το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας τους;

Απάντηση

(FR) Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 21 ρυθμιστικοί οργανισμοί που έχουν τη νομική τους βάση στον πρώτο
πυλώνα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3 οργανισμοί με νομική βάση στο δεύτερο πυλώνα
και 3 οργανισμοί με νομική βάση στον τρίτο πυλώνα. Κάθε φορά που ιδρύεται ένας ρυθμιστικός
οργανισμός, ο ευρωπαίος νομοθέτης αναλαμβάνει την ευθύνη να εγκρίνει τον ιδρυτικό κανονισμό του
νέου οργανισμού, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και ενδεχομένως με συναπόφαση, εάν τούτο
απαιτείται από τη νομική βάση του κανονισμού. Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέταση από τον
νομοθέτη τρεις νέοι ρυθμιστικοί οργανισμοί: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, το
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης(23). Αυτός ο τελευταίος προορίζεται να αντικαταστήσει το Ευρωπαϊκό
παρατηρητήριο φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας.

(23) COM(2003)644 της 29.10.2003, COM(2005)81 της 8.3.2005, COM(2005)280 της 30.6.2005.
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Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς πόρους και το προσωπικό που έχει διατεθεί στους ρυθμιστικούς
οργανισμούς, απόκειται στην αρχή του προϋπολογισμού να αποφασίζει το τελικό ποσό που διατίθεται
σε αυτούς τους οργανισμούς, σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τους αριθμούς
που παραθέτει ο αξιότιμος βουλευτής όσον αφορά την επιδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Το προσωπικό που εργάζεται στους οργανισμούς εξαρτάται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του
οργανισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελείται από έσοδα που προέρχονται από τρίτους και ενδεχομένως
από επιδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της Ένωσης(24). Οι λεπτομέρειες του προϋπολογισμού κάθε
οργανισμού, περιλαμβανομένων των εσόδων από τρίτους, που διαβιβάζονται στην αρχή του
προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται στις δημοσιονομικές παρατηρήσεις στο αντίστοιχο κονδύλιο του
προϋπολογισμού, οι δε πίνακες προσωπικού περιέχονται στον τόμο 1 του προϋπολογισμού. Ο συνολικός
αριθμός προσώπων που απασχολούνται στους ρυθμιστικούς οργανισμούς ανερχόταν σε 2.710 άτομα
το 2005. Για περισσότερες λεπτομέρειες, η Επιτροπή καλεί τον αξιότιμο βουλευτή να απευθυνθεί στους
ίδιους τους οργανισμούς. Δεδομένου ότι πρόκειται για ανεξάρτητους οργανισμούς, απολαμβάνουν
απόλυτη αυτονομία στον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού, μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι
διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και ο πίνακας προσωπικού που εγκρίνεται από την
αρχή του προϋπολογισμού.

Οι ρυθμιστικοί οργανισμοί εκτελούν σημαντικές λειτουργίες στήριξης της εκτελεστικής λειτουργίας.
Ειδικότερα, είναι επιφορτισμένοι με ένα ή περισσότερα από τα εξής καθήκοντα:

να εγκρίνουν επιμέρους αποφάσεις οι οποίες παράγουν δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα απέναντι σε
τρίτους·

να παρέχουν άμεση βοήθεια στην Επιτροπή και ενδεχομένως στα κράτη μέλη προς το κοινοτικό
συμφέρον, υπό τη μορφή τεχνικών και επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και/ή εκθέσεων επιθεώρησης·

να δημιουργούν δίκτυα και να οργανώνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών προς
το κοινοτικό συμφέρον με στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη σύγκριση πληροφοριών και καλών
πρακτικών·

Κάθε ευρωπαϊκός ρυθμιστικός οργανισμός έχει άλλωστε καθήκον να συγκεντρώνει, να αναλύει και να
διαβιβάζει αντικειμενικές, αξιόπιστες και προσιτές πληροφορίες που συνδέονται με τον τομέα
δραστηριοτήτων του.

Λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητας και της ποικιλίας των καθηκόντων που εκπληρώνουν οι
ρυθμιστικοί οργανισμοί, τα προαναφερθέντα συνολικά ποσά από πλευράς προϋπολογισμού και
προσωπικού δεν φαίνονται αδικαιολόγητα και ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν τεθεί από
τους ιδρυτικούς κανονισμούς.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 81 του κ. Mitchell (H-0139/06)

Θέμα: Διαπολιτισμικές εντάσεις

Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων πώς προτίθεται η Επιτροπή να εξαλείψει τις όποιες
διαπολιτισμικές εντάσεις έχουν εκδηλωθεί;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή υποθέτει ότι η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή αναφέρεται στα γεγονότα που
σχετίζονται με τη δημοσίευση των σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ. Η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει στις
15 Φεβρουαρίου 2006, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το
ζήτημα, ότι η δημοσίευση των σκίτσων στις δανικές και άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες και οι αντιδράσεις
που προκάλεσε έφεραν στο φως ευαίσθητα και θεμελιώδη ζητήματα. Τα σκίτσα προκάλεσαν θλίψη σε
πολλούς μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Επιτροπή σέβεται αυτές τις ευαισθησίες και την
έκφρασή τους με ειρηνικά μέσα διαμαρτυρίας.

(24) Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHIM), το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CVPO),
καθώς και το Κέντρο Μετάφρασης των οργάνων της ΕΕ (CDT) δεν λαμβάνουν καμία άμεση επιδότηση από
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) και ορισμένοι άλλοι
εισπράττουν έσοδα από τρίτους και επιδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
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Η Επιτροπή συμμερίζεται τις απόψεις που εξέφρασε ο πρωθυπουργός Fogh Rasmussen, ο οποίος
ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του σέβεται το Ισλάμ ως μια από τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου,
και ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προσβάλει μουσουλμάνους και δεν στηρίζει δραστηριότητες υπό
αυτήν την έννοια.

Η ανησυχία της Επιτροπής δεν σχετίζεται με την ειρηνική αντίδραση της πλειοψηφίας στα σκίτσα.
Σχετίζεται με τις βίαιες αντιδράσεις μιας μειοψηφίας. Αντιδράσεις που αποκηρύχτηκαν από πολλούς
μουσουλμάνους.

Η Επιτροπή καταδικάζει, με τον πλέον απερίφραστο τρόπο, τη βία που διεπράχθη εναντίον του γραφείου
της στη Γάζα και εναντίον των αποστολών των κρατών μελών, ειδικότερα των αποστολών της Δανίας.
Ο στόχος αυτών των αποστολών είναι να φέρουν πραγματικά οφέλη στις ζωές των ανθρώπων στις
χώρες που τις φιλοξενούν. Η Επιτροπή εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τα ενεχόμενα κράτη μέλη.

Ούτε το εμπορικό μποϊκοτάζ αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Θα έπληττε
τα οικονομικά συμφέροντα όλων των μερών και θα κατέστρεφε τους αναπτυσσόμενους εμπορικούς
δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και των ενεχόμενων χωρών. Το εμπόριο, και οι μεγαλύτερες διασυνδέσεις που
φέρνει, είναι ένα μέσο για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης. Το μποϊκοτάζ των δανικών
προϊόντων είναι εξ ορισμού μποϊκοτάζ ευρωπαϊκών προϊόντων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται με την αυστριακή Προεδρία και όλα τα μέρη για να επιλύσει
το πρόβλημα ειρηνικά και αποδοτικά. Από αυτήν την άποψη, η Επιτροπή προωθεί την ιδέα της
χρησιμοποίησης όλων των διαθέσιμων μέσων και πολιτικών για τον διαπολιτισμικό διάλογο (διαδικασία
της Βαρκελώνης, ευρωασιατική συνάντηση (ASEM), ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση...) στις σχέσεις
με τις τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία συνοχή και σεβασμός. Πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων ενέκρινε, στις 27 Φεβρουαρίου 2006,
τα συμπεράσματα για τις «αντιδράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο σε δημοσιεύσεις σε ευρωπαϊκά και
άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

Η ελευθερία έκφρασης είναι μέρος των αξιών και παραδόσεων της Ευρώπης και δεν είναι
διαπραγματεύσιμη. Οι κυβερνήσεις ή άλλες δημόσιες αρχές δεν υπαγορεύουν ούτε εξουσιοδοτούν τις
απόψεις που εκφράζουν τα άτομα. Αντιστρόφως, οι γνώμες που εκφράζουν τα άτομα δεσμεύουν αυτά
τα άτομα και μόνο. Δεν δεσμεύουν μια χώρα, έναν λαό, μια θρησκεία. Η ελευθερία έκφρασης είναι η
βάση όχι μόνο για τη δυνατότητα δημοσίευσης μιας γνώμης αλλά και για την κριτική της. Η ελευθερία
έκφρασης έχει όρια που ορίζονται και επιβάλλονται από το δίκαιο και τα νομικά συστήματα των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ούτε η θρησκευτική ελευθερία είναι διαπραγματεύσιμη. Ακριβώς όπως η Ευρώπη σέβεται την ελευθερία
του λόγου, έτσι πρέπει να σέβεται και την θρησκευτική ελευθερία, και το πράττει. Η θρησκευτική
ελευθερία είναι θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων και των κοινοτήτων, συνεπάγεται τον σεβασμό της
ακεραιότητας όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων και όλους τους τρόπους με τους οποίους αυτές
ασκούνται. Οι μουσουλμάνοι πρέπει να μπορούν να ασκήσουν την πίστη τους με τον ίδιο τρόπο που
οι υποστηρικτές άλλων θρησκευμάτων και πεποιθήσεων ασκούν τις δικές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προωθούν από μακρού τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων
κοινοτήτων τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και με τις γειτονικές μουσουλμανικές χώρες και τις
μουσουλμανικές χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου. Μέσω ενός ζωηρού αλλά ειρηνικού διαλόγου απόψεων
υπό την προστασία της ελευθερίας έκφρασης, μπορεί να εμβαθυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και να
οικοδομηθεί ο αμοιβαίος σεβασμός. Η Επιτροπή προάγει και θα συνεχίσει να προάγει τον διάλογο
μεταξύ των πολιτισμών και με τις θρησκείες. Αυτός ο διάλογος πρέπει να βασίζεται στην ανοχή, όχι
στις προκαταλήψεις, και στην ελευθερία έκφρασης και τη θρησκεία, καθώς και τις αξίες που συνδέονται
με αυτές. Η βία είναι ο εχθρός του διαλόγου.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ήδη την υφιστάμενη συνεργασία και τα μέσα διαπολιτισμικού διαλόγου
(ευρωμεσογειακό ίδρυμα Anna Lindh για τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, Ίδρυμα Ασίας-Ευρώπης,
κλπ...), προκειμένου να προαγάγει την καλύτερη γνώση και κατανόηση των διαφόρων πολιτισμών και,
για τον λόγο αυτόν, να προσδιορίσει σειρά συγκεκριμένων και ορατών δράσεων, τόσο στην ΕΕ όσο
και σε χώρες εταίρους. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προσδιορίσει επίσης τις δυνατότητες ενίσχυσης
της συνεργασίας στην προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης με τις περιφερειακές οργανώσεις.

Η Επιτροπή έχει ήδη στηρίξει διάφορες πρωτοβουλίες για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου
και εργάζεται τώρα για να του δώσει ιδιαίτερα ορατή προτεραιότητα και να αναπτύξει μια συνεκτική
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μακροπρόθεσμη δράση. Η Επιτροπή θα προαγάγει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα
αντικατοπτρίσει την προτεραιότητα αυτή σε νέα κοινοτικά προγράμματα, ειδικότερα στο πεδίο της διά
βίου μάθησης, του πολιτισμού, της νεολαίας και της ιθαγένειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε να κηρύξει το έτος 2008 ως Έτος διαπολιτισμικού διαλόγου. Η
προετοιμασία του Έτους και το Έτος καθαυτό αναμένεται ότι θα παράσχει σημαντικές δυνατότητες για
την αύξηση της ευαισθητοποίησης όλων των λαών που ζουν στην ΕΕ σχετικά με το γεγονός ότι ο
διαπολιτισμικός διάλογος είναι δυνατός και σημαντικός ως εργαλείο για τη διαχείριση ενός όλο και
περισσότερο πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.

Οι υποψήφιες χώρες θα συνδεθούν στενά με αυτές τις εξελίξεις, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους σε
σειρά συναφών κοινοτικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή θα συντονίσει επίσης συμπληρωματικές δράσεις
που θα αναπτυχθούν εντός των πλαισίων συναφούς συνεργασίας και διαλόγου με τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων και τις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει προτείνει ποτέ την επιβολή κώδικα συμπεριφοράς στον Τύπο, εναπόκειται
στα μέσα ενημέρωσης καθαυτά να αυτορυθμίζονται ή όχι, και εναπόκειται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
να διατυπώσουν τέτοιο εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς, αν το θεωρήσουν αναγκαίο, ενδεδειγμένο
και χρήσιμο. Η Επιτροπή έχει προσφερθεί να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των
μέσων ενημέρωσης αλλά και μεταξύ των τελευταίων και των θρησκευτικών ηγετών, αν αυτό θεωρηθεί
χρήσιμο και από τα δύο μέρη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 82 του κ. Hutchinson (H-0140/06)

Θέμα: Το χρέος των χωρών του Νότου

Το χρέος των χωρών του Νότου συνιστά σήμερα μια σημαντική πρόκληση για την ανάπτυξη, η οποία
εγγράφεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή μόλις πρότεινε
μια παγκόσμια ολοκληρωμένη και μακροχρόνια στρατηγική για την Αφρική, καθώς και μια ανανεωμένη
εταιρική σχέση για να βοηθήσει την ήπειρο αυτή να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας.
Φαίνεται όμως να μη θεωρεί ότι το ζήτημα της ακύρωσης του χρέους των χωρών αυτών την αφορά
άμεσα.

Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται η Επιτροπή να αναπτύξει μια θέση στο ζήτημα του χρέους των χωρών
της Αφρικής και, εάν ναι, ποια είναι αυτή; Δεν θα έπρεπε να αυξήσει η Ένωση σημαντικά τις προσπάθειές
της για την ακύρωση του χρέους των χωρών αυτών, εάν θέλει να τις βοηθήσει να επιτύχουν τους
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, γνωρίζοντας ότι η απόφαση των G8 του Ιουλίου 2005 αφορά
μόνον ένα περιορισμένο αριθμό χωρών και ότι δεν εγγυάται την προσθετικότητα των πόρων για τις
δικαιούχους χώρες;

Απάντηση

(FR) Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε πέρυσι το καλοκαίρι η ομάδα G8 να προχωρήσει
περισσότερο στην ακύρωση του πολυμερούς χρέους για τις χώρες που δείχνουν ότι είναι αφοσιωμένες
στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες του Νότου να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας
(ΑΣΧ), η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Κατά
συνέπεια, χαιρετίζει θερμά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2005 να αυξήσει τη
δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια κατά 20 δισ. ευρώ περίπου, το ήμισυ των οποίων θα διατεθεί στην
Αφρική. Εναπόκειται τώρα φυσικά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αυτήν τη δέσμευση. Η
Επιτροπή πρέπει τώρα να διασφαλίσει ότι θα αυξηθούν η ποσότητα και η αποτελεσματικότητα της
κοινοτικής βοήθειας.

Το ζήτημα της ακύρωσης του χρέους δεν είναι νέο και αποτελεί ήδη σημαντικό μέρος των ακόλουθων
πολιτικών πρωτοβουλιών που είναι σε εξέλιξη:

Μετά τη συμφωνία του Κοτονού, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) λειτουργεί τώρα ουσιαστικά
βάσει δωρεών και δεν αυξάνει πλέον το βάρος του χρέους των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και
Ειρηνικού (ΑΚΕ). Η Επιτροπή είναι, ως εκ τούτου, ένας «μικρός» πιστωτής σε σύγκριση με τους
πολυμερείς πιστωτές.
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Η Επιτροπή συμμετέχει στην πρωτοβουλία για τις φτωχές και υπερχρεωμένες χώρες ως πιστωτής με
πόρους του ΕΤΑ (ύψους 680 εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2005, δαπανήθηκαν
344,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τα 900 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν στο Ταμείο
υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα για τη χρηματοδότηση
της εξυπηρέτησης του χρέους από άλλους πολυμερείς οργανισμούς, ειδικότερα από την Τράπεζα
Αφρικανικής Ανάπτυξης· μεταξύ του 2000 και του 2005, 697 εκατ. δολάρια δαπανήθηκαν στην
πραγματικότητα.

Η Επιτροπή προχώρησε επίσης περισσότερο από τους όρους της πρωτοβουλίας διαγράφοντας όλα τα
ανεξόφλητα ειδικά δάνεια που είχαν χορηγηθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Αναμίχθηκε επίσης στη διαγραφή πολυμερών οφειλών, σε κατά περίπτωση βάση, για τις χώρες που
εξέρχονται από σύγκρουση, ώστε να τις βοηθήσει να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για τις φτωχές
και υπερχρεωμένες χώρες. Στην περίπτωση της Δημοκρατίας του Κονγκό, η Επιτροπή παρείχε
δημοσιονομική στήριξη ύψους 106 εκατ. ευρώ για τη διαγραφή των οφειλών από τους πόρους του ΕΤΑ
και 40 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει στη διαγραφή των οφειλών της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Η δέσμευση σειράς κρατών μελών μας ότι θα διαγράψουν όλες τις διμερείς πιστώσεις στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας για τις φτωχές και υπερχρεωμένες χώρες πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη σε αυτό το
πλαίσιο.

Τα σημεία αυτά εξηγούν τη θέση που κατέχει στη στρατηγική μας για την Αφρική η ακύρωση του
χρέους.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 83 της κ. Μανωλάκου (H-0141/06)

Θέμα: Καύση επικίνδυνου απόβλητου από τη ΒΙΟΚΕΡΑΛ

Τη μαζική αντίδραση πολιτών και φορέων του νομού Λαρίσης προκαλεί η καύση του επικίνδυνου και
ρυπογόνου απόβλητου επεξεργασίας αργού πετρελαίου pet-coke από την κεραμοποιεία ΒΙΟΚΕΡΑΛ.
Η, άγνωστο από πότε, χρήση του από την εταιρία, που είχε χαρακτηριστεί παράνομη από τις αρμόδιες
αρχές μέχρι το 2004, νομιμοποιήθηκε μετέπειτα και σήμερα υπάρχει κίνδυνος γενίκευσης της καύσης
του pet-coke από κεραμοποιίες, τουλάχιστον στη Θεσσαλία, για λόγους ανταγωνισμού.

Γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του απόβλητου αυτού που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο σε θείο, βαριά
μέταλλα, πολυαρωματικούς καρκινογόνους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες, για την ανθρώπινη
υγεία, ουσίες, καθώς και τις προηγούμενες αρνήσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών να χορηγήσουν
σχετική άδεια, τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η Επιτροπή προκειμένου να σταματήσει η χρήση pet-coke
που παραβιάζει την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία;

Απάντηση

(EN) Η χρήση του pet-coke ως καυσίμου δεν είναι απαγορευμένη στην ΕΕ, η εγκατάσταση όμως πρέπει
να συμμορφούται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Η εφαρμοζόμενη νομοθεσία ποικίλλει ανάλογα με το εάν το καύσιμο αυτό θεωρείται «απόβλητο»,
όπως προσδιορίζεται στην οδηγία 1000/76/ΕΚ περί αποβλήτων(25). Σε πρώτη φάση, οι αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών είναι εκείνες που αποφασίζουν σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου(26)

Η καύση των αποβλήτων καλύπτεται από την οδηγία 2000/76/ΕΚ (WID)(27). Οι εγκαταστάσεις που
επεξεργάζονται μόνον ορισμένους τύπους αποβλήτων αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της WID,
το pet-coke όμως δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αποκλειομένων αποβλήτων.

(25) ΕΕ L 194 της 25.7.1975 όπως τροποποιήθηκε
(26) Βλ. επί παραδείγματι την υπόθεση C-235/02 (Το pet-coke που παράγεται ηθελημένα ή κατά την παραγωγή

άλλων καυσίμων πετρελαίου σε ένα διυλιστήριο και είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του διυλιστηρίου και εκείνων άλλων βιομηχανιών δεν αποτελεί απόβλητο
κατά την έννοια της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου)

(27) ΕΕ L332 της 28.12.2000
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Στην περίπτωση που το προϊόν αυτό δεν θεωρηθεί απόβλητο, εφαρμόζεται η οδηγία 2001/80/ΕΚ σχετικά
με τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρυπαντών στην ατμόσφαιρα από βιομηχανικές μονάδες
μεγάλης καύσης(28) (LPCD), υπό την προϋπόθεση ότι η θερμική εισδοχή της εγκατάστασης ισούται ή
υπερβαίνει τα 50 Mega Watt.

Στην περίπτωση που το προϊόν θεωρηθεί ή όχι απόβλητο εφαρμόζεται η οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(29) (IPPCD), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
υπέρβαση του σχετικού ορίου ικανότητας (10 τόνοι ημερησίως).

Τις απαιτήσεις της WID πρέπει να πληρούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις καύσης από 28ης Οκτωβρίου
2005. Η προθεσμία συμμόρφωσης των υφισταμένων εγκαταστάσεων είναι η 30ή Οκτωβρίου 2007 στην
περίπτωση της IPPCD και η 1η Ιανουαρίου 2008 στην περίπτωση της LPCD.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 84 του κ. Sonik (H-0145/06)

Θέμα: Κατά πόσο τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
σχέδια συμβιβάζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του
περιβάλλοντος;

Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν κατόπιν εντολής πολωνικής περιβαλλοντικής οργάνωσης σχετικά με
υδροτεχνικά έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν με δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
αποκάλυψαν σοβαρές ανωμαλίες και παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου.

Το 2001, η ΕΤΕ χορήγησε δάνειο στην πολωνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των υποδομών
που είχαν καταστραφεί κατά τις πλημμύρες και για την ενίσχυση των αναχωμάτων στην περιοχή
Małopolska. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια των έργων αποκατάστασης προκλήθηκαν σοβαρές και
ανεπανόρθωτες ζημίες στην πανίδα των ποταμών και των δασών. Τα υδροτεχνικά έργα
πραγματοποιήθηκαν με απαρχαιωμένες μεθόδους, που προκάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη στην ισορροπία
των οικοσυστημάτων των ποταμών και των δασών. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε σημαντική πτώση
του πληθυσμού 16 ειδών πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία για την προστασία των αγρίων
πτηνών του 1979 στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Η κατάργηση λεκανών συγκράτησης των
υδάτων και νησίδων κατά τη διάρκεια των έργων που πραγματοποιήθηκαν στους ποταμούς οδήγησαν
στην εξαφάνιση του οικοτόπου των πτηνών σε πολλούς ποταμούς.

Βάσει ποίων κριτηρίων χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δάνεια στα κράτη μέλη; Για ποιο
λόγο τα σχέδια που εγκρίνονται από την ΕΤΕ δεν εκτελούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική
προστασίας του περιβάλλοντος; Ποιά μέτρα έλεγχου προτίθεται η Επιτροπή να λάβει στην προκείμενη
περίπτωση;

Απάντηση

(EN) Τα σχέδια που υλοποιούνται στην ΕΕΕ και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ. Από αυτήν την
άποψη, η Τράπεζα διεξάγει εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων που χρηματοδοτεί και
αναλαμβάνει ευθύνη για την παρακολούθηση των σχεδίων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Η ΕΤΕ ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής για τα σχέδια πριν από την έγκρισή τους από το Συμβούλιο της
ΕΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της ΕΤΕ με σκοπό την παροχή γνωμοδότησης σχετικά
με τη συμμόρφωση των σχεδίων αυτών με την κοινοτική νομοθεσία και τις πολιτικές, περιλαμβανομένου
του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο σχέδιο στην Πολωνία, η Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο ήταν σύμφωνο
με την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον(30), όπως τροποποιήθηκε· ένας από
τους όρους της χρηματοδότησης ήταν επίσης ότι οι πολωνικές αρχές θα σέβονταν τις απαιτήσεις των

(28) ΕΕ L 309 της 27.11.2001
(29) ΕΕ L 257 της 10.10.1996
(30) Οδηγία 85/337/ΕΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
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οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και τον χαρακτηρισμό των περιοχών που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον διατήρησης και αποτελούν το δίκτυο Natura 2000.

Αν ο αξιότιμος βουλευτής διαθέτει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που να υποδεικνύει ότι
παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να την διαβιβάσει στην Επιτροπή για περαιτέρω εξέταση.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 85 της κ. Malmström (H-0149/06)

Θέμα: Υποστήριξη της δημοκρατίας στο Ιράν

Οι πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές Οι αντιδραστικοί και αντιδημοκρατικοί
μουλάδες απέκτησαν μεγαλύτερη ακόμη δύναμη με την εκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως
προέδρου. Τώρα είναι πολύ μεγάλης σημασίας να υποστηρίξει η διεθνής κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης
της ΕΕ, τις δημοκρατικές δυνάμεις που ενεργούν στο Ιράν. Οι πιέσεις που ασκούνται στους παράγοντες
που έχουν την πολιτική εξουσία πρέπει να αυξηθούν όταν πρόκειται για την έλλειψη σεβασμού για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την παροχή οικονομικής βοήθειας σε τρομοκρατικές οργανώσεις και την
ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε
ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει περαιτέρω 75 εκατ. δολάρια για την προώθηση της δημοκρατίας στο Ιράν.
Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών θα διατεθούν για ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα που
προορίζονται για τον πληθυσμό του Ιράν. Επίσης καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την
επικοινωνία με τον πληθυσμό του Ιράν μέσω του Διαδικτύου. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μάλιστα να αυξήσουν
σημαντικά την ενίσχυση του ραδιοφωνικού σταθμού FARDA, ο οποίος εκπέμπει εντός του Ιράν
ενημερωτικά, επικριτικά για το καθεστώς προγράμματα.

Ποια μέτρα προτίθεται η Επιτροπή να λάβει στο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση των ανεξάρτητων
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων στο Ιράν;

Απάντηση

(EN) Η ΕΕ στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο Ιράν εδώ και πολύ καιρό.

Για παράδειγμα, η θέσπιση το 2002 διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Ιράν είναι
ένα από τα πρακτικά μέσα με τα οποία η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης επιτόπου.
Παρέχει ένα διαρθρωμένο φόρουμ που επιτρέπει την επίσημη συζήτηση μεμονωμένων υποθέσεων,
καθώς και περιεκτική σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι στιγμής, η
πλειονότητα των συνομιλητών μας έχει δείξει σαφή κατανόηση των οφελών που παρουσιάζει η
καλλιέργεια σχέσεων σε σχέση με την απομόνωση.

Είναι επίσης ένας από τους λίγους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας για να τείνουμε χείρα βοηθείας
και να στηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους μεταρρυθμιστές στον
Ιράν, οι οποίοι διαφορετικά θα ήταν πιο απομονωμένοι από ποτέ. Η ΕΕ εξέδωσε δημόσια δήλωση για
την κατάσταση του διαλόγου ΕΕ-Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Δεκέμβριο του 2005(31).
Έκτοτε, παρά τις δυσκολίες, η ΕΕ συνεχίζει ακόμη τις προσπάθειές της να συγκαλέσει σύνοδο του
διαλόγου στο εγγύς μέλλον.

Ο διάλογος ΕΕ-Ιράν δεν είναι εναλλακτική λύση, αλλά συμπληρώνει τα άλλα μέσα δράσης. Για
παράδειγμα, μέσω των διπλωματικών της αποστολών στην Τεχεράνη, η ΕΕ προβαίνει σε τακτικά
διαβήματα προς τις ιρανικές αρχές σχετικά με μεμονωμένες υποθέσεις, όπως η περίπτωση του Abdolfattah
Soltani –αποφυλακίστηκε με εγγύηση στις 6 Μαρτίου– και του Akbar Ganji, που είναι ακόμη στη
φυλακή.

Επιπλέον, δεδομένης της επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα τελευταία δύο
τρία χρόνια –στην πραγματικότητα, πριν ακόμη την εκλογή του κ. Ahmadinejad– η ΕΕ διατήρησε μια
γενικά δυναμική δημόσια γραμμή. Αυτό οδήγησε στην απόφαση όλων των κρατών μελών της ΕΕ να
εισηγηθούν από κοινού ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τον
Δεκέμβριο του 2004, και ξανά τον Δεκέμβριο του 2005.

(31) http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&
c=Page&cid=1107293561746& a=KArticle&aid=1134648912892&date=2005-12-20
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Όσον αφορά τις δραστηριότητες προώθησης, η ΕΕ έχει αφιερώσει, από το 2002 μέχρι σήμερα, στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΠΔΑΔ),
3,4 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο Ιράν.
Αυτές περιλαμβάνουν τρία σχέδια συνολικού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν το 2004 και τέθηκαν
σε εφαρμογή το 2004-05 (πληροφοριακά, οι εταίροι της ΕΕ δέσμευσαν γύρω στα 2 εκατ. ευρώ σε
συνολική διμερή βοήθεια σε αυτές τις περιοχές). Δύο από αυτά τα σχέδια –μεταρρύθμιση των φυλακών
και του δικαστικού συστήματος και παιδική προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών– υλοποιούνται
από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, και αναμένεται να αποτελέσουν χρήσιμο συμπλήρωμα των
ανταλλαγών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που χρηματοδοτούνται από την ΕΠΔΑΔ και
πραγματοποιούνται από το 2002 στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η
στήριξη της ΕΕ στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών θα επεκταθεί περαιτέρω το 2006 μέσω ενός
νέου σχεδίου ύψους 1,1 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
που αποσκοπεί στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μεγαλύτερη πρόσβαση στη
δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή συμφωνεί με την αξιότιμη βουλευτή ότι η ελευθερία έκφρασης στο Ιράν αξίζει ειδικής
στήριξης. Πράγματι, η ΕΠΔΑΔ παρέχει χρηματοδότηση σε σχέδια των μη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ) που σχετίζονται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία έκφρασης στο Ιράν
μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (εκστρατεία 3 – «Προώθηση της δημοκρατικής
διαδικασίας»). Ωστόσο, η ΕΠΔΑΔ δεν είναι το ενδεδειγμένο μέσο για τη στήριξη ευρωπαϊκών σχεδίων
μεγάλης κλίμακας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που απευθύνονται στο ιρανικό κοινό.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΕΕ επιδιώκει τέτοιου είδους δραστηριότητες με μακροπρόθεσμη
προοπτική, με ανοικτό και διαφανή τρόπο, χωρίς καμία συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Πράγματι, η
στηριζόμενη σε αρχές άποψη και πρακτική εκτίμησή μας είναι ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί
ο δίαυλος της «κοινωνίας των πολιτών» για την «αποδυνάμωση» ή την «αλλαγή» του ιρανικού
καθεστώτος θα γίνονταν μπούμερανγκ για τον λαό που επιθυμούμε να στηρίξουμε.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 86 του κ. Μαυρομμάτη (H-0151/06)

Θέμα: Ευρωπαϊκή αντισεισμική συνεργασία για τα μνημεία

Η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν κάθε φορά αρχαία και βυζαντινά μνημεία, όπως ο Παρθενώνας και η Αγιά Σοφιά, στην
Ελλάδα και την Τουρκία αντίστοιχα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες που βρίσκονται
στη λεκάνη της Μεσογείου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Μάλτα, χώρες πλούσιες σε
μνημεία και ιστορικούς οικισμούς. Είναι γνωστό ότι κοινοτικά προγράμματα έρευνας σχετικά με τους
φυσικούς κινδύνους και καταστροφές, και ιδίως σχετικά με τους σεισμικούς κινδύνους, έχουν θεσπιστεί
και εφαρμόζονται ήδη από δεκαετίας και πλέον.

Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει και να θέσει σε λειτουργία ένα όργανο, στο πλαίσιο του
προγράμματος ευρωμεσογειακής συνεργασίας, που θα λειτουργεί εντός της Ε.Ε. για την προστασία
όλων αυτών των μνημείων από τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στο γεγονός ότι στην εν
λόγω περίπτωση εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Η Επιτροπή εκτιμά, ωστόσο, ότι ορισμένα
υφιστάμενα όργανα –εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής– αντιμετωπίζουν ήδη τα ζητήματα
που έθεσε ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του.

Πράγματι, η ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία στον τομέα της αποτροπής των φυσικών
καταστροφών επισημάνθηκε στη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης, τον Νοέμβριο του 2005. Αν και η
προστασία των μνημείων από τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών δεν αποτελεί ρητή
προτεραιότητά του, το πρόγραμμα για την δημιουργία ευρωμεσογειακού συστήματος μετριασμού,
πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών του 2005-2007 συμβάλλει στην
ανάπτυξη ενός περιφερειακού συστήματος πολιτικής προστασίας. Το σύστημα επιδιώκει να διασφαλίσει
την αποτελεσματική πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστροφών που οφείλονται στη
φύση ή στον άνθρωπο, περιλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης, περιορισμού των κινδύνων και
προληπτικού σχεδιασμού. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από σεισμούς, θαλάσσια σεισμικά κύματα και

115Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-03-2006



δασοπυρκαγιές καλύπτονται από την θεματική ενότητα του εν λόγω περιφερειακού προγράμματος.
Ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα (2008-2013) βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, σε συνεργασία
με όλους τους ευρωμεσογειακούς εταίρους.

Πέραν τούτων, είναι καλό να μνημονευθούν εδώ οι δραστηριότητες του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής
προστασίας. Ο μηχανισμός θεσπίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου το 2001 και σχεδιάστηκε για την
αντιμετώπιση φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών ανεξαρτήτως τοποθεσίας, αποσκοπεί δε στην
παροχή της απαραίτητης προστασίας των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των περιουσιών,
περιλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Μεσόγειος υπήρξε λίκνο πολλών πολιτισμών, και η πολιτιστική κληρονομιά της είναι τμήμα του
κοινού ιστορικού παρελθόντος όλων μας, γεγονός που μας καθιστά υπεύθυνους για τη διαφύλαξη και
ανάπτυξή της. Δεδομένου ότι αυτό το μοναδικό πολιτιστικό κληροδότημα απειλείται και αποτελεί κοινή
ευθύνη μας, ένα άλλο πρόγραμμα περιφερειακής συνεργασίας, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής
εταιρικής σχέσης και με τίτλο Euromed Heritage, συνδράμει όλους τους ευρωμεσογειακούς εταίρους,
ώστε να μετατρέψουν το πολιτιστικό τους κεφάλαιο σε κοινωνικό και οικονομικό αγαθό
συνειδητοποιώντας τα κοινά τους συμφέροντα. Μεταξύ των στόχων του Euromed Heritage είναι η
διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της παραδοσιακής μεσογειακής κληρονομιάς
μέσω της δημιουργίας και της αξιοποίησης μιας διεπιστημονικής μεθοδολογίας εργασίας για την
αποκατάσταση και βιώσιμη διατήρηση κτισμάτων και μνημείων.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας οργάνου στο
πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας για την προστασία μνημείων από τις καταστροφικές συνέπειες
των σεισμών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 87 του κ. Moreno Sánchez (H-0154/06)

Θέμα: Η ιθαγένεια της Ένωσης στο εξωτερικό

Σε όλους τους πολίτες της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και
διαμονής στην επικράτεια της ΕΕ, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του ΕΚ και
τις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν, η διπλωματική και προξενική προστασία
οιουδήποτε κράτους μέλους σε τρίτη χώρα στην οποία δεν εκπροσωπείται το κράτος μέλος του οποίου
κάποιος είναι πολίτης, η πρόσβαση στον Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι δικαίωμα
αναφοράς στο ΕΚ. Δεδομένου ότι η ιθαγένεια της Ένωσης εξασφαλίζει τα αυτά δικαιώματα σε όλους
τους πολίτες της, ανεξαρτήτως τόπου προέλευσης και διαμονής και εάν ο τόπος κατοικίας τους ευρίσκεται
εντός της Ένωσης ή σε τρίτο κράτος:

Έχει η Επιτροπή στην διάθεσή της κάποια ανάλυση σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των
δικαιωμάτων ιθαγένειας της Ένωσης από τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν εκτός των συνόρων της
επικράτειάς της; Εάν όχι, προβλέπει η Επιτροπή να προβεί σε κάποια σχετική ανάλυση; Εξ άλλου,
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κάποια μέτρα, ώστε, να ενημερώσει, αφενός, τους πολίτες
της Ένωσης που διαμένουν εκτός των συνόρων της επικράτειάς της σχετικά με τα δικαιώματα της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και, αφετέρου, να τους εξασφαλίσει την πλήρη άσκησή τους;

Απάντηση

(FR) Στην τέταρτη έκθεσή της για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2004(32),
η Επιτροπή τόνισε τη σημασία της πληροφόρησης και της επικοινωνίας όσον αφορά τα δικαιώματα
που εκχωρεί η ιθαγένεια της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, εργάζεται σκληρά για να βελτιώσει τη γενική
γνώση των πολιτών της ΕΕ και να παράσχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για το θέμα αυτό(33).
Πληροφορίες αυτού του είδους δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και
είναι, συνεπώς, προσβάσιμες σε όλους, περιλαμβανομένων των ατόμων που ζουν εκτός της Ένωσης.

(32) COM(2004) 695 τελικό της 26.10.2004
(33) Βλ. παράρτημα της Τέταρτης Έκθεσης για την ιθαγένεια της Ένωσης σε σχέση με την ενημέρωση, την

εκπαίδευση και τη βοήθεια όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών (SEC (2004) 1280 της 26.10.2004.
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Παρόλο που κάποια από τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ μπορούν να ασκούνται
από άτομα που διαμένουν εκτός των συνόρων της ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά τα δικαιώματα
προορίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε κράτος μέλος
διαφορετικό από αυτό της εθνικότητάς τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Συνθήκης, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να μετακινείται και να διαμένει
ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών. Τα κοινοτικά μέσα της παράγωγης νομοθεσίας για
την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή βασίζονται στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του
δικαιώματος των πολιτών να εισέρχονται και να διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο
από το οποίο κατάγονται. Η Επιτροπή εκδίδει τακτικές εκθέσεις για την εφαρμογή των διαφόρων μέσων
που είναι σε ισχύ. Σε απάντηση της ανάγκης κωδικοποίησης και ενίσχυσης της κοινοτικής νομοθεσίας
στον τομέα της ελεύθερης μετακίνησης και διαμονής, η νέα οδηγία 2004/38/ΕΚ(34) σχετικά με το
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Απριλίου 2004,
συγκέντρωσε, υπό τη μορφή ενός ενιαίου μέσου, το περίπλοκο σώμα της νομοθεσίας και τον μεγάλο
όγκο της νομολογίας, που θα διασαφηνίσει αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα και θα το καταστήσει πιο
διαφανές για τους πολίτες της Ένωσης. Η οδηγία διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος διαμονής
απλοποιώντας τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τις διατυπώσεις που πρέπει να γίνονται
και καθιερώνει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής για τους πολίτες που έχουν διαμείνει στο κράτος μέλος
υποδοχής για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Τα κράτη μέλη πρέπει θέσουν σε ισχύ τις εθνικές διατάξεις
που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτήν την οδηγία μέχρι τις 30 Απριλίου 2006 το αργότερο.

Τα πολιτικά δικαιώματα ιθαγένειας που εκχωρεί το άρθρο 19 της Συνθήκης δεν επεκτείνονται στους
πολίτες που κατοικούν σε τρίτες χώρες, αλλά σε εκείνους που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ, υπό
τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Η οδηγία 94/80/ΕΚ καθορίζει τις διατάξεις
σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι
υπήκοοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές· η
οδηγία 93/109/ΕΚ καθορίζει επίσης τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες που διαμένουν σε
κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις εκλογές. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει αρκετές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή
αυτών των οδηγιών(35).

Το δικαίωμα προσφυγής στον Διαμεσολαβητή και υποβολής αναφοράς στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με
το άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΚ εκχωρείται στους πολίτες της ΕΕ και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο διαμένει ή έχει την εταιρική έδρα του σε κράτος μέλος. Τα μέσα αυτά προορίζονταν ως πόροι
στη διάθεση των πολιτών σε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε σχέση με τις δραστηριότητες των
κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, και στις περιπτώσεις όπου τα δικαιώματα των πολιτών
σε σχέση με τους κοινοτικούς τομείς δραστηριότητας είχαν παραβιαστεί.

Η τέταρτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης που αναφέρθηκε παραπάνω περιέχει λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αναφορών που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο και στον
Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (Μάιος 2001-Απρίλιος 2004). Ο
Διαμεσολαβητής προετοιμάζει, επιπλέον, ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του, η οποία
περιλαμβάνει πληροφορίες όπως στατιστικά στοιχεία για τις γεωγραφικές προελεύσεις των καταγγελιών
που έχουν υποβληθεί.

Το δικαίωμα προστασίας από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές, που θεσπίζεται στο άρθρο 20 της
Συνθήκης ΕΚ είναι το μόνο δικαίωμα που συνδέεται με την ιθαγένεια το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά
για τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ που διαμένουν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ, η προστασία μπορεί να παρασχεθεί από οιοδήποτε κράτος
μέλος με εκπροσώπηση (πρεσβεία, προξενείο) σε χώρα εκτός της ΕΕ.

(34) ΕΕ L 158 της 30.4.2004.
(35) Οι πλέον πρόσφατες εκθέσεις: έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά

με την εφαρμογή της οδηγίας 94/80/ΕΚ του Συμβουλίου περί άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, COM(2002) 260 τελικό· ανακοίνωση της Επιτροπής
για την εφαρμογή της οδηγίας 93/109/ΕΚ κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1999
– Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πολίτες
της Ένωσης που διαμένουν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, COM (2000) 843 τελικό.
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Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προσφέρει προστασία στους
πολίτες των άλλων κρατών μελών «υπό τους ίδιους όρους» που ισχύουν έναντι των υπηκόων του
κράτους αυτού.

Η απόφαση 95/553/ΕΚ για την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις διπλωματικές και προξενικές
αντιπροσωπείες στις χώρες εκτός της ΕΕ έχει εφαρμοστεί στη νομοθεσία όλων των κρατών μελών,
γεγονός που σημαίνει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ απολαύει αυτού του δικαιώματος. Οι πολίτες που
βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
εκπροσωπείται σε τρίτη χώρα, αν ο εν λόγω πολίτης είναι υπήκοος χώρας που δεν έχει ούτε πρεσβεία
ούτε προξενείο σε αυτήν την τρίτη χώρα. Όπως δηλώνει το προοίμιο της προαναφερόμενης απόφασης,
η διπλωματική και προξενική προστασία που ορίζεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης ΕΚ θα ενισχύσουν
την αντίληψη της κοινής ιθαγένειας της ΕΕ, μιας ταυτότητας της ΕΕ και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η έννοια και ο ορισμός της «δύσκολης κατάστασης» δεν είναι παγιωμένα σε κάποιον πεπερασμένο
κατάλογο· αντίθετα, η απόφαση 95/553/ΕΚ περιέχει σειρά παραδειγμάτων για τις καταστάσεις στις
οποίες ένας πολίτης μπορεί να θεωρηθεί ότι χρειάζεται βοήθεια (σύλληψη, κράτηση, θάνατος συζύγου,
κλπ.). Μεταξύ των περιπτώσεων που προβλέπονται στην προαναφερόμενη απόφαση, η προστασία που
προσφέρουν οι πρεσβείες και/ή τα προξενεία καλύπτει την αρωγή σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως
πολίτες της ΕΕ που έχουν χάσει το διαβατήριό τους, πολίτες που έπεσαν θύματα βίας, ή ακόμη και
βοήθεια και επαναπατρισμός πολιτών που είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Η προστασία έχει επίσης πολύ ειδική έννοια σε έκτακτες καταστάσεις, όπως εκείνες που προκαλούνται
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφές με συλλογικό αντίκτυπο.

Όσον αφορά τα προαναφερόμενα ζητήματα, η Επιτροπή θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες συζητήσεις
στο Συμβούλιο υπό την αυστριακή Προεδρία και βάσει των επιθυμιών που εκφράζονται στο πρόγραμμα
της Χάγης.

Επιπλέον, η Επιτροπή, η οποία επί του παρόντος εκπονεί εκθέσεις για τα δικαιώματα που συνδέονται
με την ιθαγένεια της ΕΕ –περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε διπλωματική και προξενική προστασία–
όπως ορίζει το άρθρο 22 της Συνθήκης ΕΚ θα καταρτίσει ανακοίνωση για αυτό το ζήτημα.

Το άρθρο 22 της Συνθήκης ΕΚ δηλώνει ότι, βάσει των εκθέσεων αυτών, μπορούν να υποβληθούν
προτάσεις για την επέκταση του περιεχομένου των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια της
ΕΕ, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε διπλωματική ή προξενική προστασία. Η επόμενη έκθεση
θα καλύπτει την περίοδο μέχρι το έτος 2007, κατά το οποίο πρόκειται να αναθεωρηθεί η απόφαση
95/553/ΕΚ υπό το πρίσμα των εμπειριών που αποκτήθηκαν στο διάστημα των πέντε ετών από την
έναρξη ισχύος της.

Όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών, που είναι το θέμα της ερώτησης του αξιότιμου βουλευτή,
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν συντάξει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Ευρωπαϊκή προξενική
προστασία», το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, εκδόθηκε στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και είναι
τώρα στη διαδικασία της διασποράς και διανομής του. Το φυλλάδιο εξηγεί ότι υπάρχει ένα φάσμα
καταστάσεων στις οποίες τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποχρεωθούν να παράσχουν βοήθεια στους
πολίτες της ΕΕ «στο πλαίσιο της προξενικής και διπλωματικής προστασίας» (για παράδειγμα, η
διευθέτηση της αμοιβής δικηγόρου ή η νομική συνδρομή σε περίπτωση νομικής προστασίας, διευθέτηση
των δαπανών μεταφοράς, κλπ.).

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν θεωρεί χρήσιμο να αφιερώσει ειδική ανάλυση στο ζήτημα της άσκησης
των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ από τους πολίτες που διαμένουν εκτός των
συνόρων της Ένωσης. Επιθυμεί επίσης να δώσει έμφαση στις περιοδικές εκθέσεις για την ιθαγένεια
της ΕΕ και τα ειδικά δικαιώματα που συνδέονται με αυτήν.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 88 του κ. Sjöstedt (H-0155/06)

Θέμα: Τροποποιημένη θέση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση φυτοφαρμάκων

Αναμένεται ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει προσεχώς οκτώ αμφισβητούμενα φυτοφάρμακα. Πρόκειται
ειδικότερα για τέσσερα μυκητοκτόνα με ιδιότητες που επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα. Τα πειράματα
με ζώα έχουν αποδείξει αρνητικές επιπτώσεις. Σε νέους ποντικούς π. χ. προκαλούνται ανεπανόρθωτες
βλάβες.
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Πέρυσι, η Επιτροπή ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι επρόκειτο να απαγορευθούν τα εν λόγω
μυκητοκτόνα. Έκτοτε έχουν ασκηθεί πολλές πιέσεις στην Επιτροπή, προκειμένου να πειστεί να αλλάξει
γνώμη. Ακριβώς αυτό έγινε τώρα και η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιτραπεί η περιορισμένη
χρήση των ουσιών αυτών. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ουσίες μπορούν να διατίθενται στην αγορά.

Οι σκανδιναβικές χώρες, μεταξύ άλλων, εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες σχετικά με τα ανωτέρω. Η
Υπουργός Περιβάλλοντος της Σουηδίας, κ. Lena Sommerstad, αναφέρει, σε σχόλιά της, μεταξύ άλλων
και ότι η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική και ότι η Επιτροπή υποβαθμίζει τα κριτήρια για την
έγκριση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ.

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επαφές που είχε με τις διάφορες
επιχειρήσεις από τη στιγμή, πέρυσι, που τους είχε ανακοινώσει την πρώτη φορά, γραπτώς, ότι θα
απαγορεύονταν ορισμένα φυτοφάρμακα; Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν συμμερίζεται την άποψη
της Υπουργού Περιβάλλοντος της Σουηδίας ότι έχουν υποβαθμιστεί τα κριτήρια για την έγκριση
φυτοφαρμάκων στην ΕΕ;

Απάντηση

(EN) Η αξιολόγηση των οκτώ ουσιών έδειξε ότι έχουν επικίνδυνες ιδιότητες. Ωστόσο, η Επιτροπή
πρέπει να λάβει υπόψη τις συνθήκες χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μια ουσία
που είναι εγγενώς επικίνδυνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιορισμένα, αν μπορούν να ληφθούν
ενδεδειγμένα μέτρα μετριασμού για τη διαχείριση των κινδύνων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει επιβάλει σειρά περιορισμών:

Οι καλλιέργειες για τις οποίες επιτρέπεται η χρήση είναι μόνο εκείνες που έχουν αξιολογηθεί και
εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Η συμπερίληψη μιας δραστικής ουσίας στον θετικό κατάλογο της οδηγίας ισχύει κανονικά για 10 έτη.
Σε αυτήν την περίπτωση, έχει περιοριστεί στα 7 έτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επανεξέταση,
όταν θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και
στο περιβάλλον. Οι κάτοχοι της έγκρισης θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση για οποιαδήποτε
επίπτωση στην υγεία του χρήστη.

Όσον αφορά τις συνθήκες χρήσης, τα ίδια λεπτομερή μέτρα μετριασμού του κινδύνου είναι υποχρεωτικά
σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι ουσίες που είναι ύποπτες για την πρόκληση ενδοκρινικών διαταραχών θα επανεξεταστούν, μόλις
εγκριθούν τα πρωτόκολλα του ΟΟΣΑ(36) για τις αναγκαίες μελέτες. Οι εταιρείες θα πρέπει να παράσχουν
αυτές τις μελέτες σε καθορισμένα χρονικά όρια.

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η Επιτροπή έγραψε σε όλους τους ενεχόμενους κοινοποιούντες ότι
εξέταζε την πιθανή μη συμπερίληψη των ουσιών τους. Δεν έγραψε ότι η απαγόρευση είχε ήδη
αποφασιστεί. Η Επιτροπή κάλεσε τους κοινοποιούντες να σχολιάσουν και επιβεβαίωσε ότι δεν θα
εξέταζε περαιτέρω μελέτες, ούτε θα αποδεχόταν αλλαγές στις αξιολογηθείσες χρήσεις.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κοινοποιούντων για να εξηγηθεί η
προσέγγιση και να συζητηθούν τα σχόλιά τους.

Είναι σωστό ότι οι κοινοποιούντες αντιτάχθηκαν στους προτεινόμενους περιορισμούς, ειδικότερα στο
γεγονός ότι η επέκταση του πεδίου των καλλιεργειών στις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
οι ουσίες πρέπει να αξιολογηθούν σε επίπεδο ΕΕ. Εντούτοις, η Επιτροπή διατήρησε αυτούς τους
περιορισμούς.

Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στη Μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία
των ζώων στις 3 Μαρτίου 2006. Η επιτροπή δεν εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για τις προτάσεις, οι
οποίες θα διαβιβαστούν στο Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

*
*     *

(36) Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
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Ερώτηση αρ. 89 της κ. Doyle (H-0158/06)

Θέμα: Αξιολόγηση της οδηγίας περί προϊόντων καπνού

Αναμφίβολα είναι εις γνώση του αρμόδιου Επίτροπου η περσινή ολλανδική προσφυγή, μέσω της οποίας
ορισμένοι καπνοβιομήχανοι τάχθηκαν εναντίον της απαίτησης της οδηγίας περί προϊόντων καπνού ότι
πρέπει να αναφέρονται όλες οι πρόσθετες ουσίες στα προϊόντα καπνού (βλ. έκθεση αξιολόγησης της
Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 2001/37/ΕΚ της 27ης Ιουλίου 2005, σελ. 6-7). Μάλιστα επτά
καπνοβιομήχανοι διαμαρτυρήθηκαν πως θα παραβιασθούν τα εμπορικά μυστικά τους.

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή μπροστά στο επιχείρημα αυτό για τα εμπορικά μυστικά το οποίο
χρησιμοποιείται , όχι μόνο στις Κάτω Χώρες, για να δημιουργηθούν τακτικές απώλειας στήριξης και
περιττά εμπόδια στην αποτελεσματική λειτουργία αυτής της διάταξης που ζητεί την αποκάλυψη των
πρόσθετων ουσιών (άρθρο 6 της οδηγίας περί προϊόντων καπνού 2001/37/ΕΚ);

Δεδομένου ότι άλλες βιομηχανίες - συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας καλλυντικών και φαρμάκων
- υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες για τα συστατικά των προϊόντων τους, δεν συμφωνεί η Επιτροπή
πως πρέπει να πράξει το ίδιο και η καπνοβιομηχανία και να εξαναγκασθεί να αποκαλύπτει τα συστατικά
στοιχεία των δικών της προϊόντων και την περιεκτικότητα του καπνού τον οποίο απελευθερώνει η
καύση τους;

Συμφωνεί η Επιτροπή πως η πλήρης αποκάλυψη των στοιχείων αυτών πρέπει να αποτελέσει απαραίτητη
προϋπόθεση για την κυκλοφορία των προϊόντων καπνού στην αγορά της ΕΕ;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή θα ήθελε να δηλώσει σαφώς ότι τα εμπορικά μυστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως βάσιμο επιχείρημα για τη μη αποκάλυψη των συστατικών του καπνού στις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών, όπως ορίζει το άρθρο 6 της οδηγίας περί προϊόντων καπνού. Η προσφυγή των Κάτω
Χωρών το επιβεβαιώνει.

Το ζήτημα των εμπορικών μυστικών προκύπτει μόνο σε δεύτερη φάση, όταν ενημερώνεται το κοινό.
Εδώ η οδηγία περί προϊόντων καπνού απαιτεί ήδη από τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τα
εμπορικά μυστικά.

Η Επιτροπή σύστησε ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου προτύπου για την
κοινοποίηση των στοιχείων σχετικά με τα συστατικά – ένα πρότυπο για την υποβολή των στοιχείων
σχετικά με τα συστατικά στις αρχές και ένα άλλο πρότυπο για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να επιτύχουν την πλήρη αποκάλυψη των
συστατικών στη ρυθμιστική αρχή.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι η οδηγία περί προϊόντων καπνού
δεν συνδέει την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων για τα συστατικά με τη διάθεση στην αγορά των
προϊόντων καπνού.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 91 της κ. Hedh (H-0174/06)

Θέμα: Συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων

Το Νοέμβριο του 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση που περιείχε ψήφισμα
(2000/2025(INI)(37)) για τη συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Η έκθεση
καλούσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη
των συγκρούσεων και στις δράσεις για τη διατήρηση της ειρήνης και να στηρίξουν αποτελεσματικά
τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Η Επιτροπή
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων άρχισε πρόσφατα τις εργασίες της σε μια συνέχεια
του ψηφίσματος του 2000. Σε σχέση με τα παραπάνω, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποια μέτρα
έχουν ληφθεί μετά την έγκριση του ψηφίσματος αυτού το Νοέμβριο του 2000 και εάν έχει
προγραμματίσει να λάβει η Επιτροπή μέτρα στον τομέα αυτό και, εάν ναι, ποια;

(37) ΕΕ C 228 της 13.8.2001, σελ. 187.
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Απάντηση

(EN) Οι γυναίκες είναι σημαντικοί παράγοντες στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης και στην
πρόληψη των συγκρούσεων. Ωστόσο, πολλές φορές συνηθίζουν να εργάζονται στο επίπεδο των
καθημερινών ανθρώπων και επιτελούν έργο το οποίο παραβλέπεται, ενώ οι άνδρες συμμετέχουν συνήθως
στις επίσημες αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν τα μέρη της σύγκρουσης ή τους μεσολαβητές.

Είμαστε, σε αυτό το πλαίσιο, πλήρως δεσμευμένοι στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2000, σχετικά με τις γυναίκες,
την ειρήνη και την ασφάλεια. Αυτή η δέσμευση επαναλαμβάνεται στη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής
με τίτλο «Οδικός χάρτης για την ισότητα των φύλων».

Σημαντικές συστάσεις σχετικά με αυτό υπάρχουν επίσης στο επιχειρησιακό έγγραφο του Συμβουλίου,
του Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τα πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποστολών στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή
στηρίζει την κατάρτιση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Αναπόσπαστο τμήμα της κατάρτισης
αυτής, η οποία προορίζεται για εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιηθούν στο
πεδίο, αποτελεί η προώθηση της ισότητας των φύλων στη διαχείριση των κρίσεων και την επίλυση των
συγκρούσεων.

Η στήριξη προς τι μη κυβερνητικές οργανώσεις, περιλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων σε
αυτό το πεδίο διαδραματίζει ρόλο κλειδί. Ένα τρέχον παράδειγμα σχεδίου σε αυτό το πεδίο είναι η
κατάρτιση των γυναικών στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στη Ρουάντα (350 000 ευρώ). Υπήρξε
επίσης στήριξη για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες
και την οικοδόμηση μακροχρόνιας ειρήνης σε άλλα μέρη του κόσμου, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις
της Γεωργίας και της Κολομβίας.

Μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναμένουμε
ότι σειρά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα υποβάλουν σύντομα σε εμάς προτάσεις σχεδίων
προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του αντικειμένου των δικαιωμάτων των ευαίσθητων ομάδων στις
ένοπλες συγκρούσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βία που βασίζεται στο φύλο.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 93 του κ. Τούσσα (H-0180/06)

Θέμα: Πολιτική επιστράτευση ναυτεργατών

Η ελληνική κυβέρνηση στις 21 Φεβρουαρίου 2006, με επαίσχυντη απόφαση, επέβαλε στους απεργούς
ναυτεργάτες, που αγωνίζονταν για τα δίκαια αιτήματά τους, το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης,
παραβιάζοντας κατάφωρα το Σύνταγμα - ιδίως το άρθρο 22 παρ. 2 που απαγορεύει την υποχρεωτική
εργασία -, την Ε.Σ.Δ.Α., το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τις με αριθμό
29 και 105 Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας που έχουν κυρωθεί και δεσμεύουν τη χώρα.

Το απαράδεκτο αυτό μέτρο, το οποίο στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει οι κυβερνήσεις της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ ενάντια στους ναυτεργάτες και άλλους κλάδους εργαζομένων, αμφισβητεί ευθέως θεμελιώδη
πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες, το ίδιο το δικαίωμα της απεργίας που η εργατική τάξη έχει
κατακτήσει με σκληρούς αγώνες και αίμα. Γι' αυτό επιβάλλεται η άμεση ανάκληση της πολιτικής
επιστράτευσης που επιβλήθηκε σε βάρος των ναυτεργατών και η κατάργηση αυτού του αντιδραστικού
κατασταλτικού μέτρου.

Καταδικάζει η Επιτροπή τις απαράδεκτες κυβερνητικές προσπάθειες περιορισμού και αμφισβήτησης
θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων του ελληνικού λαού συνολικά;

Απάντηση

(EN) Το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι
εργαζόμενοι ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές
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νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε
συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, περιλαμβανομένης της απεργίας(38).

Το δικαίωμα της απεργίας κατοχυρώνεται επίσης σε πολλές διεθνείς συμβάσεις και σε συντάγματα
κρατών μελών της ΕΕ.

Πρέπει να σημειωθεί εντούτοις ότι το δικαίωμα θέσπισης ελαχίστων προδιαγραφών βάσει των διατάξεων
περί κοινωνικής πολιτικής της Συνθήκης ΕΚ και μέσω της έγκρισης οδηγιών δεν αφορά το δικαίωμα
της απεργίας (άρθρο 137, παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 94 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0182/06)

Θέμα: Δικαίωμα στην απεργία και εξασφάλιση της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής
στα κράτη μέλη

Στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, η συνεχιζόμενη απεργία των ναυτεργατών είχε ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών και προβλημάτων για την εδαφική, οικονομική και κοινωνική
συνοχή της χώρας (μη δυνατότητα τροφοδοσίας και παροχής καυσίμων στις νησιωτικές περιοχές,
αδυναμία μετακίνησης ασθενών κα.). Ασφαλώς το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί κατοχυρωμένο και
αναμφισβήτητο δικαίωμα των εργαζομένων που κωδικοποιείται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ε.Ε. (άρθρο 28). Παράλληλα, τόσο ο Χάρτης όσο και το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ορίζουν
ρητά (άρθρο 36 και άρθρο ΙΙ-96 αντίστοιχα) ότι η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις
υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και
πρακτικές, προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ε.Ε. και η ανταγωνιστικότητά
της.

Συμμερίζεται η Επιτροπή την άποψη ότι τέτοιου είδους ακραίες απεργιακές κινητοποιήσεις
καταστρατηγούν το δικαίωμα του ευρωπαίου πολίτη για πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και θέτουν
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς; Διαθέτει η Επιτροπή συγκριτικές
μελέτες και στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων στα διάφορα κράτη μέλη;
Συμμερίζεται ότι πρέπει να προωθηθεί όπως ήδη συμβαίνει σε κάποιες χώρες μέλη η εφαρμογή
υποχρεωτικής ελάχιστης παροχής υπηρεσιών; Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου έχει
θέσει το θέμα αυτό;

Απάντηση

(EN) Το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι ή οι
αντίστοιχες οργανώσεις τους έχουν, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τους εθνικούς νόμους και τις
εθνικές πρακτικές, το δικαίωμα σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων να αναλαμβάνουν συλλογική
δράση για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους περιλαμβανομένης της απεργίας(39).

Το δικαίωμα στην απεργία εμπεριέχεται επίσης σε διάφορες διεθνείς συμβάσεις και συντάγματα κρατών
μελών της ΕΕ.

Σε επίπεδο ΕΕ, το άρθρο 137, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι διατάξεις του άρθρου
137 της Συνθήκης ΕΚ (κεφάλαιο για την κοινωνική πολιτική) δεν εφαρμόζονται στο δικαίωμα για
απεργία. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία κοινοτική νομοθεσία που να ρυθμίζει ειδικά αυτό το δικαίωμα.
Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα ζητήματα που θέτει η αξιότιμη βουλευτής
αναφέρονται στις δυσκολίες που συνδέονται με την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της
Ελλάδας οι οποίες προκλήθηκαν από απεργία (μη δυνατότητα τροφοδοσίας και παροχής καυσίμων σε
νησιωτικές κοινότητες, μη δυνατότητα μεταφοράς ασθενών, κλπ). Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει
η αξιότιμη βουλευτής, η κατάσταση φαίνεται ότι είναι εσωτερικής φύσεως και όχι διασυνοριακής
φύσεως. Εναπόκειται στις ελληνικές αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, να εκτιμήσουν
τη νομιμότητα της απεργίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με τον δέοντα σεβασμό στις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας.

(38) Ο Χάρτης εντούτοις δεν είναι δεσμευτικός από νομικής άποψης.
(39) Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Χάρτης δεν είναι νομικά δεσμευτικός.
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*
*     *

Ερώτηση αρ. 95 του κ. López-Istúriz White (H-0183/06)

Θέμα: Συνεργασία επί θεμάτων μεταφορών και ειδικά μέτρα για νησιωτικές περιφέρειες

Οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της Μεσογείου συνεφώνησαν σε πρόσφατη
συνεδρίαση στο Μαρακές να ενισχύσουν τη συνεργασία τους επί θεμάτων μεταφορών, περιλαμβάνοντας
σε αυτήν και άλλα μέσα όπως τα θαλάσσια και τα εναέρια.

Μπορεί να εξηγήσει η Επιτροπή ποια θα είναι τα οφέλη των περιφερειών της ΕΕ που ευρίσκονται
εγγύτερα προς τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου;

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή εάν στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας αυτής έχει προβλεφθεί
κάποιο ειδικό μέτρο για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες της ζώνης αυτής και οι οποίες είναι νησιωτικές,
όπως οι Βαλεαρίδες νήσοι;

Και τέλος, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στην βιομηχανία του
τουρισμού η ενίσχυση της συνεργασίας σε θαλάσσια και εναέρια μέσα;

Απάντηση

(EN) Στην υπουργική διάσκεψη του Μαρακές στις 15 Δεκεμβρίου 2005, οι υπουργοί Μεταφορών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεσογειακοί εταίροι επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να επιτύχουν τον
κύριο στόχο της διαδικασίας της Βαρκελώνης στο πεδίο των μεταφορών, ήτοι τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου, αποδοτικού, ασφαλούς συστήματος μεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου. Οι
υπουργοί χαιρέτισαν επίσης το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) θα συμβάλει στον
προσδιορισμό της συνεργασίας προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης μεταξύ της ΕΕ
και των μεσογειακών εταίρων μέσω της εφαρμογής των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ, μεταξύ άλλων στον
τομέα των μεταφορών. Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος μεταφορών θα προαγάγει το διαπεριφερειακό
εμπόριο και τη διασυνοριακή συνεργασία, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ιδίως σε εκείνες τις χώρες που βρίσκονται
εγγύτερα στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η οικονομική στήριξη της ΕΕ, μέσω της τεχνικής βοήθειας στους μεσογειακούς εταίρους, αλλά και η
υλοποίηση των υποδομών διασυνδέσεων που λείπουν (τόσο στο επίπεδο Βορράς-Νότος όσο και στο
επίπεδο Νότος-Νότος) ανοίγει νέες αγορές για τον κλάδο των μεταφορών των μεσογειακών περιοχών
της ΕΕ.

Οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές είναι οι βασικοί τρόποι μεταφοράς στην περιοχή της Μεσογείου.
Η εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την θαλάσσια και εναέρια ασφάλεια, καθώς και η σύγκλιση
με τις αντίστοιχες νομοθεσίες της ΕΕ είναι ουσιαστικά μέτρα για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς
συστήματος μεταφορών. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των μέτρων αυτών έχει μέγιστη σημασία για την
τουριστική βιομηχανία της περιοχής της Μεσογείου στο σύνολό της, και νησιά όπως οι Βαλεαρίδες
νήσοι θα ωφεληθούν από τη βελτίωση του συστήματος περιφερειακών μεταφορών στο οποίο ανήκουν.
Η τουριστική βιομηχανία θα ωφεληθεί επίσης από ανοικτές αεροπορικές συμφωνίες που ενδέχεται να
διαπραγματευτεί η Επιτροπή με τους διάφορους μεσογειακούς εταίρους, όπως έκανε με το Μαρόκο, η
συμφωνία με το οποίο μονογράφηκε στο Μαρακές στο περιθώριο της ευρωμεσογειακής υπουργικής
διάσκεψης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 96 του κ. Παφίλη (H-0184/06)

Θέμα: Κλείσιμο της bιομηχανίας fωσφορικών lιπασμάτων

Με δικαιολογημένη αγανάκτηση, διαρκείς και μαζικές κινητοποιήσεις, αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι
στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) της Θεσσαλονίκης το κλείσιμο της μονάδας καθώς
και το επικείμενο κλείσιμο αντίστοιχης μονάδας της ίδιας τραπεζικής ιδιοκτησίας στην Καβάλα, με
αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Στον αγώνα τους ενάντια στο κλείσιμο των
μονάδων αυτών συμπαραστέκονται τόσο οι άλλοι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, που αντιμετωπίζουν
τη διαρκή μείωση των θέσεων εργασίας, τις μαζικές απολύσεις, αλλά και οι αγρότες που αντιμετωπίζουν
τις συνέπειες της ΚΓΠ που οδηγεί στη συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού.
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Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για το κύμα μαζικών απολύσεων που συνεπάγονται οι διαρθρωτικές
αλλαγές στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας και την αύξηση της ανεργίας στην οποία
συμβάλλει και η αναθεωρημένη ΚΓΠ;

Απάντηση

(FR) Η Επιτροπή έχει επίγνωση των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχει το κλείσιμο ενός
εργοστασίου για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και την περιοχή. Δεν μπορεί, ωστόσο, να
λάβει θέση ή να παρέμβει στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, εκτός εάν συντρέχει
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Δέον να υπενθυμισθεί σχετικά ότι η κοινοτική νομοθεσία περιλαμβάνει διάφορες οδηγίες με στόχο την
αιτιολόγηση και τη χρηστή διαχείριση των αναδιαρθρώσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση κλεισίματος
μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα με την ενημέρωση των εργαζομένων και την πραγματοποίηση
διαβουλεύσεων με αυτούς.

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 31 Μαρτίου 2005(40) ανακοίνωση με τίτλο «Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση»,
στην οποία διατυπώνει μια συνολική και συνεπή προσέγγιση της ΕΕ έναντι των αναδιαρθρώσεων.

Διάφορες κοινοτικές πολιτικές παρεμβαίνουν, προκειμένου να προλάβουν και να συνοδεύσουν τις
οικονομικές μεταβολές, να στηρίξουν την απασχόληση και να ενθαρρύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη.
Παράλληλα με τη γεωργική πολιτική και τους πυλώνες της, η βιομηχανική πολιτική της Επιτροπής, η
στρατηγική για την απασχόληση, καθώς και η παρέμβαση των διαρθρωτικών ταμείων αποκτούν ιδιαίτερη
σημασία στην κατάσταση που επισημαίνει ο αξιότιμος βουλευτής. Επί παραδείγματι, η κινητοποίηση
διαφόρων κοινοτικών μέσων και μια συντονισμένη προσέγγιση κινήθηκαν, προκειμένου να συνοδεύσουν
την σε βάθος αναδιάρθρωση που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ)
ζάχαρης, ιδιαίτερα με τη συγκρότηση ομάδας επαφής μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των διαφόρων
υπηρεσιών της Επιτροπής.

Επιπλέον, αφού εκλήθη προς τούτο από το Συμβούλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε
την 1η Μαρτίου 2006 πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην
παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που απολύονται στις περιοχές και τους
τομείς που πλήττονται από τις ευρείες διαρθρωτικές μεταβολές του παγκοσμίου εμπορίου.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 97 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0185/06)

Θέμα: Καταπολέμηση της διαφθοράς στα νέα κράτη μέλη

Ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ
από τον Μάιο 2004 που προσχώρησαν στην Ένωση;

Απάντηση

(EN) Οι χώρες που ετοιμάζονται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα
κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993. Τα κριτήρια αυτά
περιλαμβάνουν την απαίτηση ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου, άρα και των υφιστάμενων
κοινοτικών μέσων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη χρειάζεται
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΕ. Μετά τη
διεύρυνση της Ένωσης την 1η Μαΐου 2004, τα νέα κράτη μέλη υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες
παρακολούθησης και αξιολόγησης με τα παλαιά κράτη μέλη.

Εφόσον είναι μέλη της ΕΕ, δεν υπάρχει, συνεπώς, κανένας ειδικός μηχανισμός επί του παρόντος που
να παρακολουθεί ειδικά την πρόοδο κάποιου κράτους μέλους στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Τα νομικά μέσα στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε σχέση με την πρόληψη
και την καταπολέμηση της διαφθοράς θεσπίζονται στον Τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τέτοιου είδους μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται

(40) COM (2005) 120 της 31.3.2005

16-03-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL124



από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνονται
σχετικά με τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο.

Ωστόσο, επιτελείται έργο επί του παρόντος εντός του γενικού πλαισίου της ανάπτυξης συγκρίσιμων
στατιστικών για το έγκλημα, για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας τα επόμενα χρόνια για την καταγραφή
και την ανταλλαγή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων για το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη,
περιλαμβανομένης της διαφθοράς. Επιπλέον, για πρώτη φορά ερωτήματα σχετικά με τη διαφθορά
περιλήφθηκαν σε έρευνα του ευρωβαρόμετρου, η οποία διεξήχθη στα τέλη του 2005. Και τα είκοσι
πέντε κράτη μέλη συμμετείχαν στην έρευνα. Ήταν η πρώτη φορά που έρευνα του ευρωβαρόμετρου
χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
εμπειρία τους από τη διαφθορά, και αναμένεται ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν τις ερχόμενες
εβδομάδες. Και οι δύο αυτές πρωτοβουλίες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή όπως και στα κράτη μέλη,
εν ευθέτω χρόνω, να αποκτήσουν σαφέστερη αντίληψη του φαινομένου της διαφθοράς σε όλα τα κράτη
μέλη.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 99 του κ. Mikolášik (H-0198/06)

Θέμα: Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ σχετικά με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ

Το ριζοσπαστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς νίκησε στις παλαιστινιακές εκλογές που διεξήχθησαν
στις 25 Ιανουαρίου 2006, γεγονός το οποίο θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία εξαιρετικά δύσκολη
θέση διότι το εν λόγω κίνημα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ.
Παρ' όλα αυτά, δε μπορούμε συγχρόνως να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το κίνημα Χαμάς εξήλθε
νικητήριο στις δημοκρατικά διεξαχθείσες εκλογές, και ότι η ίδια η ΕΕ συνέτεινε στην οργάνωση και
στην παρακολούθηση της εξελίξεώς τους. Ως μέλος της Αντιπροσωπείας της Ευρωμεσογειακής
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, θα με ενδιέφερε γι' αυτό το λόγο να μάθω: ποια είναι η θέση της
Επιτροπής σχετικά με τη νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την έκβαση των παλαιστινιακών
βουλευτικών εκλογών καθώς και η θέση της σχετικά με το κίνημα Χαμάς; Σε ποια περαιτέρω βήματα
διατίθεται να προβεί η ΕΕ προκειμένου να προαγάγει την πολιτική ειρήνης μεταξύ της Παλαιστίνης
και του Ισραήλ; Σε ποια συγκεκριμένα βήματα σκοπεύει να προβεί η ΕΕ ώστε να συμβάλει στη
δημιουργία δύο κυρίαρχων κρατών (της Παλαιστίνης και του Ισραήλ);

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή αναγνώρισε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να εκφράσει τη δημοκρατική
βούλησή του και στήριξε τη διοργάνωση και διεξαγωγή δημοκρατικών και διαφανών εκλογών σύμφωνα
με διεθνή πρότυπα.

Μετά τη νίκη της Χαμάς, η Τετραμερής και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων
καθόρισαν, στις 30 Ιανουαρίου 2006, τις αρχές της πολιτικής δέσμευσης με τη μελλοντική Παλαιστινιακή
Αρχή (ΠΑ), ήτοι ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει την ειρήνη με ειρηνικά μέσα, να συνεργαστεί
με το Ισραήλ και να δεχτεί προηγούμενες συμφωνίες και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένου του οδικού
χάρτη. Η Επιτροπή προσυπογράφει πλήρως αυτές τις αρχές.

Θα χρειαστεί, ως εκ τούτου, να δούμε πώς –ή καλύτερα εάν– η εκλογική νίκη της Χαμάς θα μεταφραστεί
σε μια πλατφόρμα για την επόμενη παλαιστινιακή κυβέρνηση που θα επιτρέψει τη συνεχή δέσμευση
με την Παλαιστινιακή Αρχή βάσει αυτών των αρχών.

Στην ενδιάμεση περίοδο, η προσωρινή παλαιστινιακή διοίκηση αντιμετωπίζει σοβαρή δημοσιονομική
κρίση. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε παρέχοντας περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει την
προσωρινή κυβέρνηση να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της ΠΑ και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του
πληθυσμού. Αυτή η δέσμευση επιδοκιμάστηκε από το Συμβούλιο και στηρίχθηκε από την Τετραμερή.

Όσον αφορά την περίοδο μετά την προσωρινή κυβέρνηση, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να συνεχίσει
την ανθρωπιστική και έκτακτη βοήθεια για την ανακούφιση των δεινών των Παλαιστινίων. Το υπόλοιπο
του προγράμματος της Επιτροπής πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης πολιτικής
κατάστασης και θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση και το πρόγραμμα της νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης
και τη δέσμευσή της να επιδιώξει την ειρήνη με ειρηνικά μέσα.
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Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και τον τριμερή
διάλογο ΕΕ-Ισραήλ-Παλαιστίνης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς της να προωθήσει την
αμοιβαία κατανόηση και να προαγάγει την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 100 του κ. Kacin (H-0199/06)

Θέμα: Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες διοργάνωσης τυχερών παιγνιδιών κατά τη
διαφήμιση των δραστηριοτήτων τους σε ορισμένα κράτη μέλη

Τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο 2005 υπέβαλα ερωτήσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις προφανείς
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σλοβένοι οργανωτές τυχερών παιγνιδιών, όταν διαφημίζουν τις
δραστηριότητές τους στην Αυστρία. Πρόσφατα μια σλοβένικη εταιρεία υπέβαλε στον Επίτροπο Mc
Creevy επίσημη καταγγελία για τον αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον
τομέα του τουρισμού, καθώς και αίτημα για κίνηση επίσημης διαδικασίας κατά της Αυστρίας λόγω της
προκείμενης παράβασης.

Επιθυμώ να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι π.χ. απαγορεύεται στη σλοβένικη εταιρεία Hit Nova Gorica,
η οποία διοργανώνει τυχερά παιχνίδια, να διαφημίζει τις δραστηριότητές της στην Αυστρία, παρόλο
που μια τέτοια απαγόρευση δεν ισχύει για τους Αυστριακούς φορείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Αυστρία
παραβιάζει τις βασικές αρχές του ελεύθερου εμπορίου και συγκεκριμένα του Άρθρου 49 της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας; το οποίο αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Τι διαπίστωσε η Επιτροπή όσον αφορά τα έγγραφα και τον αναλυτικό λογαριασμό που υποβλήθηκε
από την ανωτέρω σλοβένικη εταιρία σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Έχει εξετάσει η Επιτροπή την
αυστριακή νομοθεσία (που εγκρίθηκε το 2003) προκειμένου να εξακριβώσει, εάν συμβαδίζει με το
κοινοτικό δίκαιο; Ποια ήταν η απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την κίνηση διαδικασίας επί
παραβάσει κατά της Αυστρίας;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έλαβε την καταγγελία που αναφέρεται στην ερώτηση
στις 20 Φεβρουαρίου 2006. Θα εξετάσει την καταγγελία, ειδικότερα τη συμμόρφωση του αυστριακού
νόμου με το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ. Όπως με όλες τις καταγγελίες, θα αξιολογήσει προσεκτικά
όχι μόνο τα περιοριστικά στοιχεία του νόμου αλλά επίσης το αν οι σχετικοί περιορισμοί (1)
δικαιολογούνται βάσει επιτακτικών λόγων που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, και (2) δεν είναι
δυσανάλογοι, δηλαδή δεν είναι υπερβολικοί και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από λιγότερο
περιοριστικά μέτρα. Η Επιτροπή θα αποφασίσει τότε βάσει αυτής της εξέτασης αν θα ξεκινήσει ή όχι
διαδικασία επί παραβάσει.

Η Επιτροπή μπορεί να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι θα ενημερώνει τον καταγγέλοντα σχετικά
με την πρόοδο αυτής της υπόθεσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 101 του κ. Sánchez Presedo (H-0201/06)

Θέμα: Οικονομική σύγκλιση της Ρουμανίας

Στις 23 παρελθόντος Φεβρουαρίου, ο αρμόδιος για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα Επίτροπος,
Joaquín Almunia, συναντήθηκε στη Βουκαρέστη με τον Πρωθυπουργό Calin Popescu –Tariceanu και
με τον Υπουργό Δημοσίων Οικονομικών, Sebastián Vladescu, για να εξετάσουν τις μακροοικονομικές
εξελίξεις της Ρουμανίας κατά το 2005 και τις προτεραιότητες της φορολογικής πολιτικής κατά το 2006.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Επίτροπος εξέφρασε προειδοποίηση όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις
που μπορεί να έχει μεσοπρόθεσμα η μείωση των φόρων επί της συγκεντρώσεως των απαραίτητων
εσόδων για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των υποδομών, για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για
τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών έργων. Όρισε επίσης ως στόχους προτεραιότητας τον έλεγχο του
πληθωρισμού και την εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου.

Πώς νομίζει η Επιτροπή ότι μπορεί η Ρουμανία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές προκειμένου
να καταφέρει την απαραίτητη οικονομική σύγκλιση και να εξασφαλίσει ότι η επικείμενη ένταξή της
θα αποτελέσει επιτυχία για όλους τους Ρουμάνους και για το σύνολο της Ένωσης;
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Απάντηση

(EN) Στην αξιολόγηση της Επιτροπής σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια της Κοπεγχάγης για την
ένταξη, η Ρουμανία εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το κριτήριο του να καταστεί μια λειτουργική
οικονομία της αγοράς.

Η Ρουμανία έχει γενικά διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά το μίγμα των πολιτικών
μέτρων αποδείχθηκε λιγότερο συνετό το 2005 και προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα
των πρόσφατων επιτευγμάτων όσον αφορά τη σταθεροποίηση. Θα συνιστούσαμε στη Ρουμανία να
καθιερώσει εκ νέου μια συνετή φορολογική πολιτική, κυρίως λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα για τη
μόνιμη ενίσχυση των εσόδων και μέσω μιας προσεκτικής μισθολογικής πολιτικής στον δημόσιο τομέα.
Αυτό θα συνέβαλε στη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, συγκεκριμένα κρατώντας υπό
έλεγχο τη διεύρυνση των εξωτερικών ανισορροπιών και συμβάλλοντας σε περαιτέρω πτώση του
πληθωρισμού. Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2006 αντικατοπτρίζει όλο
και περισσότερο αυτούς τους στόχους. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τα πρόσφατα αυστηρότερα μέτρα
νομισματικής πολιτικής, που ενδέχεται να συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού.

Χαιρετίζουμε τις παρούσες προσπάθειες για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την περαιτέρω
βελτίωση της είσπραξης των φορολογικών εσόδων. Αυτές θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου
της Ρουμανίας να αυξήσει σημαντικά τον λόγο έσοδα προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), ο
οποίος παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της περιοχής.

Σήμερα, παρατηρείται στη Ρουμανία ανοδική πίεση στις δημόσιες δαπάνες, η οποία ενδέχεται να αυξηθεί
περαιτέρω τα ερχόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω της συγχρηματοδότησης των σχεδίων της ΕΕ, αλλά
επίσης εξαιτίας των αναγκών για δημόσιες δαπάνες στις υποδομές, στην εκπαίδευση, την υγεία και τη
διοικητική ικανότητα. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τον σαφέστερο καθορισμό προτεραιοτήτων στις
δημόσιες δαπάνες, με στόχο την αύξηση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, προσανατολίζοντας
τις δαπάνες προς τους τομείς που σχετίζονται με την προσχώρηση καθώς και προς τους τομείς που
ενισχύουν τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει επίσης
να δώσει έμφαση στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, και μάλιστα αντιμετωπίζοντας τα
προβλήματα στην αγορά εργασίας και πραγματοποιώντας πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις του
συνταξιοδοτικού και υγειονομικού συστήματος.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 102 της κ. Gill (H-0202/06)

Θέμα: Εξαπάτηση πολιτών αναπτυσσομένων χωρών

Μπορεί η Επιτροπή να ενημερώσει τους βουλευτές τί γίνεται για να σταματήσουν οι απατεώνες, σε
διεθνές επίπεδο, να εξαπατούν πολίτες τρίτων χωρών χρησιμοποιώντας μία ηλεκτρονική ή ταχυδρομική
διεύθυνση στην επικράτεια της ΕΕ για να τους περιβάλλουν με τον μανδύα της νομιμότητας στα μάτια
των κατοίκων των αναπτυσσομένων χωρών;

Ως πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΕΚ για την Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας της Νότιας
Ασίας, καθώς και για στις χώρες της Νότιας Ασίας, πληροφορήθηκα από άτομα που ζουν σε αυτήν την
περιοχή του κόσμου, και πλέον πρόσφατα στις Μαλβίδες, ότι εξαπατήθηκαν και μετέφεραν τις
προσωπικές του αποταμιεύσεις σε υποτιθέμενους σταθερούς λογαριασμούς χωρών της ΕΕ προκειμένου,
όπως προσπάθησαν να τους πείσουν, να είναι σε θέση να αποκομίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Οι
κάτοικοι των αναπτυσσομένων χωρών είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους ανήθικες πρακτικές
και πέφτουν συχνά θύματα απατεώνων που εμείς στη Δύση γνωρίζουμε καλύτερα και καταβάλλουμε
προσπάθειες για να τους πατάξουμε.

Είναι η Επιτροπή ευαίσθητη ως προς το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για να διασφαλισθεί
ότι η καλή φήμη της ΕΕ δεν αμαυρώνεται από τέτοιου είδους εγκληματική δραστηριότητα;

Απάντηση

(EN) Η εξαπάτηση είναι ένα παγκόσμιο είδος απάτης που δεν επηρεάζει μόνο τους πολίτες των
αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτή η μορφή απάτης δεν περιλαμβάνει ειδικές χώρες στόχους. Σε πολλές
περιπτώσεις (π.χ. εξαπάτηση με επιστολές στη Νιγηρία) το κέντρο διάδοσης της απάτης βρίσκεται στην
πραγματικότητα σε τρίτες χώρες. Αυτοί οι τύποι απάτης είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν
λόγω του μικρού κόστους και του σύντομου χρόνου που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εγκληματίες σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Κανονικά, η καλύτερη
απάντηση σε τέτοιου είδους απάτες είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Ακόμη και αν οι αρχές του κράτους μέλους και της τρίτης χώρας έχουν την κύρια ευθύνη για την
καταπολέμηση αυτού του είδους απάτης, αναγνωρίζεται ευρέως ότι η ανάμιξη της Επιτροπής στην
πρόληψη της απάτης σε ορισμένους τομείς παρέχει κάποια προστιθέμενη αξία. Από γενικής απόψεως,
η Επιτροπή προωθεί την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών· αυξάνει την ευαισθητοποίηση και ενισχύει
τη διασυνοριακή συνεργασία. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (απάτη που δεν εμπεριέχει χρήμα), η
Επιτροπή θέσπισε ένα πλαίσιο όπου ειδικοί για την πρόληψη της απάτης μπορούσαν να συναντηθούν
και να δημιουργήσουν συνέργιες, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και εκπαιδευτικό υλικό.

Ως αποτέλεσμα, η συνεργασία για την πρόληψη της απάτης έχει εντατικοποιηθεί, ιδίως σε διασυνοριακό
επίπεδο. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ στηρίζουν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών
επιβολής του νόμου για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, την απάτη και το έγκλημα στον
κυβερνοχώρο. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας διάσκεψης για την κοινωνία της πληροφορίας, η
οποία διεξήχθη στην Τυνησία τον Νοέμβριο του 2005, η ΕΕ στήριξε το πρόγραμμα δράσης, τονίζοντας,
μεταξύ άλλων, τη σημασία της επιβολής, ακόμη και για πράξεις που διαπράττονται σε μια δικαιοδοσία,
αλλά έχουν επιπτώσεις σε μια άλλη, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

*
*     *
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