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ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.)

2. Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις εκλογές (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την
πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις εκλογές.

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήθελα να είμαι
παρών σήμερα εδώ κατά την σημαντική αυτή συζήτηση, γιατί ειδικά το Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει
ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη βαθιά ανησυχία της ΕΕ για την κατάσταση και τις εξελίξεις στη
Λευκορωσία.

Φυσικά, το Συμβούλιο δεν ασχολείται με τη Λευκορωσία μόνο από την περασμένη Κυριακή που έγιναν
οι εκλογές, αλλά εδώ και πολύ καιρό. Για κάποιο διάστημα, το Συμβούλιο παρακολουθούσε με ανησυχία
την κατάσταση στη Λευκορωσία ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταστολή τους, ως προς
την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Γι’ αυτό άλλωστε το Συμβούλιο έλαβε μεγάλο αριθμό
μέτρων κατά την προεκλογική περίοδο, στα οποία συγκαταλεγόταν, συγκεκριμένα, μία πολύ έντονη
αντίδραση στην εξαγγελία της κυβέρνησης και του προέδρου της Λευκορωσίας ότι προτίθεται να
επιβάλει σκληρά μέτρα κατά οποιωνδήποτε διαδηλωτών. Χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ο όρος
«τρομοκράτες» μαζί με αναφορά στη θανατική ποινή, και το Συμβούλιο αντέδρασε εδώ πολύ έντονα.

Δυστυχώς, η διεξαγωγή των ίδιων των εκλογών επιβεβαίωσε τις αρνητικές προσδοκίες που είχαμε
εξαιτίας των παρελθόντων γεγονότων, δηλαδή τη χαλιναγώγηση της αντιπολίτευσης και την καταστολή
της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και το γεγονός ότι αυτές οι εκλογές δεν ήταν ελεύθερες: αυτό
επιβεβαιώθηκε ειδικά από την αποστολή εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ ODIHR που είπε ότι οι
εκλογές δεν ήταν ούτε δίκαιες ούτε ελεύθερες, ούτε και σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ. Η
Προεδρία έλαβε αμέσως θέση για τα γεγονότα στη Λευκορωσία και εξέδωσε δήλωση για το θέμα ήδη
την Δευτέρα 20 Μαΐου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και
εξέφρασε με μεγάλη σαφήνεια τη γνώμη του ακολουθώντας την ίδια γραμμή με τη δήλωση του ΟΑΣΕ/
ODIHR που έγινε στη συνέχεια το απόγευμα.

Τώρα, φυσικά, το σημαντικό είναι οι συνέπειες αυτών των γεγονότων, πώς δηλαδή θα πρέπει να
αντιδράσει η ΕΕ. Το Συμβούλιο θεώρησε ότι πρωταρχική σημασία έχει να αντιδράσει άμεσα στέλνοντας
ένα μήνυμα. Χαίρομαι γι’ άλλη μια φορά για την ταχύτητα με την οποία ασχολήθηκε με την κατάσταση
αυτήν και το Κοινοβούλιο προκειμένου να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα. Τις επόμενες ημέρες και
εβδομάδες, το Συμβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει και μπορούν να
ληφθούν για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για την κατάσταση και να επηρεάσουμε τις μελλοντικές
εξελίξεις στη χώρα.

Κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και γι’ αυτό πρέπει τα μέτρα να εξεταστούν με
προσοχή, διότι δεν θέλουμε αυτά που θα κάνουμε να πλήξουν τον πληθυσμό ή την κοινωνία των πολιτών.
Αντίθετα, τώρα πρέπει να επιδιώξουμε την ενδυνάμωση της ελεύθερης κοινωνίας ή της ελεύθερης
κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας και ενθάρρυνσης των γενναίων
ανθρώπων που συγκεντρώνονται, που περιμένουν εκεί έξω, και πρέπει να εξετάσουμε πώς θα
ενεργήσουμε στη συνέχεια. Γι’ αυτό, το Συμβούλιο αποφάσισε τη Δευτέρα να εξετάσει διεξοδικά μαζί
με την Επιτροπή τη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν αυτά τα μέτρα.
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Είναι πολύ σημαντικό τα σημερινά και τα μελλοντικά μέτρα της ΕΕ να έχουν και την υποστήριξη των
εταίρων της. Συνολικά, 40 χώρες υποστήριξαν τη δήλωση που εξέδωσε η Προεδρία χθες το απόγευμα.
Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Τη δήλωση προσυπέγραψαν οι υποψήφιες χώρες, αλλά και οι χώρες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης –η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η
Σερβία και το Μαυροβούνιο– οι χώρες ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία, καθώς και η
Ουκρανία και η Μολδαβία. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε ευρεία συναίνεση προκειμένου να
μπορέσουμε να στείλουμε εδώ ένα σαφές μήνυμα.

Πρέπει φυσικά να διεξαγάγουμε διάλογο και με τη Ρωσία – και εδώ βρίσκεται άλλο ένα κλειδί για τα
γεγονότα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι και η Ρωσία πρέπει να ασπαστεί τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ότι οι τέσσερις χώροι για τους οποίους συζητάμε πάντα σε συνάρτηση με την εταιρική σχέση
με τη Ρωσία προϋποθέτουν πως και η Ρωσία θα τηρεί τους κανόνες της δημοκρατίας. Φυσικά, αυτή η
ανάγκη θα εκφραστεί και αυτό στο πλαίσιο των επαφών μας με τη Ρωσία.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο παίρνει πολύ στα σοβαρά αυτήν την
κατάσταση, ότι ανησυχούμε για τη Λευκορωσία, η οποία είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης όπου
δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υπάρχει ελευθερία του συνέρχεσθαι και
ελευθερία έκφρασης. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ενεργά τη βελτίωση της κατάστασης. Όπως
σχολίασε η αυστριακή Υπουργός Εξωτερικών μετά τις εκλογές, «δεν θα είναι πάντα χειμώνας στο
Minsk».

Ole Krarup (GUE/NGL). – (DA) Κυρία Πρόεδρε, συγχωρήστε με γι’ αυτή την παραβίαση των βασικών
διατάξεων του Κανονισμού. Θέλω απλώς να μου επιτραπεί να διαμαρτυρηθώ για τη διεξαγωγή αυτής
της συζήτησης. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να θεωρηθεί πλήρες χάσιμο χρόνου. Αυτή η ξαφνική
απόφαση να συζητηθεί ένα πολύ σημαντικό θέμα μετά από ειδοποίηση λίγων ωρών ή λεπτών αποτελεί
σαφή παραβίαση του Κανονισμού. Το θέμα είναι σημαντικό, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα αποτελεί
ανοίκεια αδιαφορία για τη δημοκρατική διαδικασία, η οποία αντικατοπτρίζεται στις αντιδράσεις για
τις εκλογές στη Λευκορωσία και την καταπίεση που τις συνόδευε. Ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να
συζητηθεί σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια. Αυτή η ενέργεια συνιστά παραβίαση του Κανονισμού
και επιμένω στην άποψη ότι πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος και να
συνεχίσουμε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Krarup. Το αίτημα για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
υποβλήθηκε χθες. Υποθέτω ότι αυτό συζητήθηκε στις Ομάδες. Ανακοίνωσα σήμερα το πρωί την
τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης μαζί με λεπτομέρειες για το ποιος το πρότεινε αυτό, ποιες Ομάδες
εμπλέκονται και πόσες υπογραφές υπάρχουν. Δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες στο Σώμα. Είμαι βέβαιη ότι
ο αξιότιμος βουλευτής θα θέσει αυτή τη θέμα στην Ομάδα του.

László Kovács, Επιτροπή. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι πρόσφατες εκλογές στη Λευκορωσία και τα
γεγονότα της Κυριακής στην πρωτεύουσα, Μινσκ, επιβεβαίωσαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο
Πρόεδρος Λουκασένκο είναι αποφασισμένος να παραμείνει με κάθε μέσο στην εξουσία. Αυτό δεν μας
εκπλήσσει καθόσον πρόκειται για ένα καταπιεστικό καθεστώς, το οποίο δεν ανέχεται καμία μορφή
πολιτικού ανταγωνισμού. Το δυσάρεστο είναι ότι ο Πρόεδρος και το καθεστώς εξακολουθούν να
απολαμβάνουν τη στήριξη μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Ωστόσο, οι δημοκρατικές διαδηλώσεις
καταδεικνύουν τη συσπείρωση δυνάμεων υπέρ της πολυφωνίας εντός της χώρας, και αυτή η εξέλιξη
είναι θετική.

Η προκαταρκτική έκθεση του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές της 19ης Μαρτίου δεν πληρούν σαφώς τα
κριτήρια περί δημοκρατικών εκλογών του ΟΑΣΕ, λόγω της περιφρόνησης των βασικών δικαιωμάτων
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης, αλλά και λόγω
της αυθαίρετης άσκησης κρατικής βίας και των πολυάριθμων συλλήψεων, καθώς και προβλημάτων
που σχετίζονται με την αρχική καταμέτρηση των ψήφων και τις διαδικασίες πινακοποίησης.

Ενόψει των σοβαρών αυτών προβλημάτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προεδρικές εκλογές στη
Λευκορωσία ήταν βαθύτατα προβληματικές. Τούτο εγείρει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το κατά
πόσον το εκλογικό αποτέλεσμα εκφράζει όντως τη βούληση του λαού της Λευκορωσίας. Η Επιτροπή
εκφράζει επίσης τη λύπη της για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα των διαπιστευμένων παρατηρητών
του ΟΑΣΕ και της ΕΕ, περιλαμβανομένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταδικάζουμε
την κίνηση ποινικών διαδικασιών κατά μελών της αντιπολίτευσης και τις συλλήψεις ακτιβιστών της

23-03-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL2



αντιπολίτευσης και ειρηνικών διαδηλωτών. Καλούμε δε τις λευκορωσικές αρχές να τους απελευθερώσουν
αμέσως.

Η Επιτροπή εξετάζει τώρα το θέμα των κυρώσεων. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε με ακρίβεια τις
κυρώσεις, ώστε να στρέφονται κατά των προσώπων που ευθύνονται για την εκλογική νοθεία. Πρέπει
να αποφύγουμε μέτρα τα οποία θα πλήξουν τον πληθυσμό, και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε
απολύτως σαφές. Η Επιτροπή θα μετάσχει πλήρως στην προετοιμασία τέτοιων μέτρων.

Όσον αφορά το μέλλον, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την υποστήριξη του
εκδημοκρατισμού και της κοινωνίας των πολιτών. Οριστικοποιούμε μια πρόταση σχετικά με τη
στρατηγική ενίσχυσης που θα εφαρμόσουμε μετά το 2007. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη διαδικασία εκδημοκρατισμού με τους διάφορους τρόπους
και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε επίσης να επιδιώκουμε την κάλυψη των αναγκών
του πληθυσμού εστιάζοντας την προσοχή μας στις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στη λευκορωσική
κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των μελλοντικών μέσων που θα τεθούν στη διάθεση
της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Αυτές οι μορφές ενίσχυσης θα μας επιτρέψουν να συνδυάσουμε
τις επαφές με μεσαίας βαθμίδας αξιωματούχους, προκειμένου να μειωθεί η εκούσια απομόνωση της
Λευκορωσίας, τη συνεργασία με ΜΚΟ, καθώς και την παροχή ενίσχυσης η οποία ωφελεί άμεσα τον
πληθυσμό, για παράδειγμα στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος ή στην περιοχή που επλήγη
από το Τσερνομπίλ.

Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδονται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη
Λευκορωσία συμβάλλουν σημαντικά στον εκδημοκρατισμό και στην ορατότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη χώρα. Έχει σημασία να γνωστοποιήσουμε στον λευκορωσικό πληθυσμό τόσο τις σημαντικές
προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ στον τομέα της χρηματοδότησης όσο και τα δυνητικά οφέλη από
την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης που προσφέρουμε θα επιδιώξουμε ενεργά
την προώθηση διαπροσωπικών επαφών και θα επιδείξουμε τη μέγιστη ευελιξία εντός των ορίων των
δημοσιονομικών μας κανόνων.

Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση είναι
σημαντική. Η απόφαση να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη τιμά ιδιαιτέρως το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σημερινή ομιλία του κ. Επιτρόπου τιμά επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Φαίνεται ότι, για πρώτη φορά εδώ και αρκετόν καιρό, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μιλούν την ίδια
γλώσσα, και αυτό είναι πολύ θετικό.

Οι Λευκορώσοι αναμένουν από εμάς μια έκφραση πολιτικής αλληλεγγύης. Αυτή ήταν η έκκληση την
οποία μας απηύθυνε ο Aleksander Milinkevich όταν εμφανίστηκε ενώπιον του Κοινοβουλίου πριν από
λίγους μήνες. Συναντήθηκε με την Επίτροπο Ferrero-Waldner και τον κ. Solana και αναγνωρίστηκε ως
δημοκρατικός εταίρος από τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκφραση πολιτικής
αλληλεγγύης δεν μπορεί να περιορίζεται απλώς σε πολιτικές δηλώσεις· απαιτείται επίσης αναθεώρηση
των πολιτικών της Ένωσής μας. Αυτή η ευρεία διαδικασία αναθεώρησης πρέπει να αποσκοπεί στην
απομόνωση των αρχών που κατέχουν την εξουσία χωρίς να απομονώνεται η κοινωνία της Λευκορωσίας.
Πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη της κοινωνίας χωρίς να στηρίζονται οι αρχές.

Το παρόν Σώμα ζητά εδώ και πολύ καιρό οι ενέργειες της Ένωσης να είναι ευφυείς και να επιβάλλονται
μόνο κυρώσεις που στρέφονται κατά των αξιωματούχων του καθεστώτος, εκείνων που είναι υπεύθυνοι
για την καταστρατήγηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. Ζητούμε να
διευρυνθεί σημαντικά ο κατάλογος των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στην ΕΕ. Ως
μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκορωσία, έχουμε αποστείλει σχετικό
έγγραφο στην Επίτροπο Ferrero-Waldner και στον κ. Solana. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να
διευκολύνουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Λευκορώσων που δεν μπορούν να ζήσουν στη
χώρα τους, ενώ έχει ζωτική σημασία να υποδεχθούμε τους νέους Λευκορώσους οι οποίοι αποκλείονται
από τα πανεπιστήμια επειδή μετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος
χορηγίας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Έχουμε καθήκον έναντι των λευκορώσων εταίρων μας να το πράξουμε.

Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, εξετάζοντας τα γεγονότα
της περασμένης Κυριακής, θεωρώ ότι είναι απολύτως σαφές ότι η μόνη ενδεδειγμένη αντίδραση στις
εκλογές που διεξήχθησαν στη Λευκορωσία είναι η κατηγορηματική καταδίκη.

Οι εκλογές αυτές δεν ήταν ελεύθερες, δεν ήταν δίκαιες, και η κατάσταση ήταν τουλάχιστον χειρότερη
από ό,τι αυτή που επικρατούσε στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν πριν από τέσσερα χρόνια.
Φρονώ ότι είναι επίσης ορθό και ενδεδειγμένο να το δηλώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση με απόλυτη
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σαφήνεια και να γνωστοποιήσουμε στην κοινή μας γνώμη ότι δεν δεχόμαστε να συνεχίζει μια δικτατορία
να ελέγχει αυτή τη χώρα μέσω τέτοιων εκλογικών διαδικασιών.

Έτσι, βεβαίως, εγείρεται το ερώτημα τι πρέπει να πράξουμε στη συνέχεια. Συμμερίζομαι την άποψη
του κ. Klich ότι πρέπει να εξετάσουμε τρόπους επέκτασης των λεγομένων ευφυών κυρώσεων.

Θεωρούμε ότι δεν είναι λογικό να επιβάλουμε κυρώσεις που θα πλήττουν τον λαό αυτής της χώρας· η
σημαντικότερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στον λαό της Λευκορωσίας είναι να
προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού ή την πολυφωνία στη χώρα.

Φρονώ ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να δηλώσουν με σαφήνεια ποιος είναι ο χαρακτηρισμός
που αρμόζει να δοθεί, μετά τις εκλογές αυτές, στο καθεστώς, χρησιμοποιώντας την ίδια αυστηρή
διατύπωση την οποία χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ. Τουλάχιστον τότε δεν θα υπάρχει αμφιβολία ως προς
τις απόψεις μας επί του θέματος.

Φρονώ ότι πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου του Υπάτου Εκπροσώπου.
Θα μπορούσαμε μάλιστα να ορίσουμε έναν ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τη Λευκορωσία.

Όπως ανέφερε προ ολίγου ο κ. Winkler, ένα κεντρικό ζήτημα είναι, βεβαίως, η σχέση με τη Ρωσία. Δεν
είναι καθόλου κακό –απεναντίας, είναι πολύ θετικό– το γεγονός ότι έχει δημοσιευθεί μια δήλωση της
ΕΕ, η οποία συνοδεύεται από 40 υπογραφές· απουσιάζει, όμως, μία υπογραφή. Η εν λόγω υπογραφή
συνοδεύει ένα τηλεγράφημα το οποίο έστειλε ο κ. Πούτιν στον κ. Λουκασένκο, ήδη από την Κυριακή,
νομίζω, και στο οποίο, αφού τον συγχαίρει για μια ακόμη φορά για το θαυμάσιο αποτέλεσμα, ο κ.
Πούτιν εκφράζει την ελπίδα ότι, από κοινού με τον κ. Λουκασένκο, μπορεί να εργαστεί για την περαιτέρω
δημοκρατική εξέλιξη των δύο χωρών.

Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Ευελπιστώ ότι τα θέματα αυτά θα τεθούν στη διάσκεψη
της ομάδας G8, αλλά, κυρίως, στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ρωσίας. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να ενώσει η ΕΕ τις δυνάμεις της με γειτονικές χώρες
όπως η Ουκρανία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αναπτύξουμε περαιτέρω την
πολιτική με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης στην εν λόγω χώρα.

Θεωρώ επίσης ότι μια πιο ορατή πολιτική από μέρους μας θα ήταν αποτελεσματική αυτή την περίοδο.
Οι πρόσφατες εκλογές προσέλκυσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης στο σύνολο των
χωρών μας και οφείλουμε να εκμεταλλευθούμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί.

Τέλος, σε δύο εβδομάδες θα συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα στο Στρασβούργο, οπότε θα μπορέσουμε
να συζητήσουμε λεπτομερέστερα τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω, λοιπόν,
να παρακαλέσω το Συμβούλιο να παρουσιάσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μελετημένες προτάσεις
για την υποστήριξη της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη χώρα. Φρονώ ότι
είναι πραγματικά σημαντικό να αναζητήσουμε περισσότερους τρόπους προσφοράς στην αντιπολίτευση
της στήριξης που χρειάζεται και αξίζει, καθώς μόνον έτσι νομίζω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την
αλλαγή της κατάστασης στη χώρα. Συμφωνώ με την άποψή του κ. Winkler: ο χειμώνας δεν μπορεί να
διαρκέσει για πάντα στο Μινσκ.

Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, το Συμβούλιο
και η Επιτροπή έχουν ήδη, ορθότατα, εκδηλώσει την πρόθεσή τους να μετάσχουν σε μια διαδικασία
διαβούλευσης σχετικά με αυτές τις κυρώσεις και μέτρα. Ειλικρινά με εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν είχε
προετοιμαστεί εκ των προτέρων ένα σχέδιο δράσης. Εξάλλου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή
την περίοδο η Λευκορωσία δεν είναι καινούργια.

Έχουν ήδη προταθεί πολλά παραδείγματα πιθανών κυρώσεων και μέτρων, και στηρίζω ολόψυχα μέτρα
όπως η επέκταση της απαγόρευσης των θεωρήσεων για εκπροσώπους της κυβέρνησης, η εφαρμογή
ελαστικής πολιτικής με θεωρήσεις χαμηλού κόστους για τους απλούς πολίτες της Λευκορωσίας, το
πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό, η καλύτερη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων προκειμένου να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στην κατάσταση που
επικρατεί στη Λευκορωσία και ούτω καθεξής.

Κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ακόμη τονιστεί επαρκώς είναι ο ρόλος της Ρωσίας σε αυτή την
υπόθεση, στον οποίο αναφέρθηκε προ ολίγου εν συντομία ο κ. Wiersma. Ακόμη πιο σημαντικός είναι
ο ρόλος τον οποίο μπορεί, και πρέπει, να διαδραματίσει η ΕΕ εν προκειμένω. Σας υπενθυμίζω απλώς
την τεράστια ευκολία με την οποία ο κ. Πούτιν συνεχάρη τον κ. Λουκασένκο για τη νίκη του. Κατά
τον τρόπο αυτόν, επέδειξε απλώς την περιφρόνησή του για τα προσωρινά συμπεράσματα του ΟΑΣΕ,
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ενώ αυτός ο ίδιος εξακολουθεί να στηρίζει τη λειτουργία της οικονομίας της Λευκορωσίας μέσω της
προμήθειας φθηνών πρώτων υλών.

Δεν είναι πλέον καιρός να ξεκινήσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή εποικοδομητικό διάλογο με τον
Πούτιν; Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου δήλωσε πριν από λίγο ότι θεωρεί δεδομένο ότι η επίλυση μιας
σειράς θεμάτων θα επιδιωχθεί δυναμικά στο πλαίσιο επαφών με τη Ρωσία. Η προσπάθεια αυτή είναι
ίσως αξιέπαινη, αλλά εξακολουθεί να μην είναι αρκετή. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται αποδεκτό να
επιτρέπεται στον Πούτιν να συνεχίζει ανενόχλητος την πολιτική του και να συγχαίρει τον Λουκασένκο,
ενώ συνεχίζεται η κατάφωρη καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ή μήπως κινδυνεύουμε, τηρώντας μια στάση η οποία θα είναι απολύτως σαφής, να δημιουργήσουμε
σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όπως η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού
της Ευρώπης; Προσωπικά, θεωρώ πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε να υπερκεράσουν τα συμφέροντά
μας τα ιδεώδη στα οποία στηρίζεται η ΕΕ.

Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, για μένα,
προτεραιότητα έχει το σαφές μήνυμα, συγκεκριμένα το μήνυμα όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων, ότι αυτές οι εκλογές ήταν μια φάρσα. Δεν υπάρχει αξιόπιστη απόδειξη του ισχυρισμού του
κ. Λουκασένκο ότι κέρδισε τις εκλογές. Διατηρήθηκε στην εξουσία με απάτη. Αυτή είναι η αλήθεια.

Ο λαός πιστεύει όλο και λιγότερο σε αυτή την απάτη, διαφορετικά δεν θα είχαν συγκεντρωθεί την
Κυριακή, τη νύχτα των εκλογών, δεκάδες χιλιάδες στην πλατεία Οκτώβρη παρά τις απειλές του προέδρου
Λουκασένκο και των μυστικών υπηρεσιών. Αυτοί οι άνθρωποι στην πλατεία Οκτώβρη είναι η μεγάλη
μας ελπίδα στη Λευκορωσία και θα ήθελα να τους στείλω έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό από το Σώμα, γιατί
είναι οι μελλοντικοί εταίροι μας.

Για τον λόγο αυτόν, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους ως
εταίρους μας, να υποστηρίξουμε τις δημοκρατικές τους δραστηριότητες και να εξασφαλίσουμε ότι αν
συλληφθούν, θα επιβληθεί απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου σε εκείνους που τους συνέλαβαν. Τελικά,
αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα
έκφρασης και να εκδηλώνουν την επιθυμία τους να ζήσουν σε μια δημοκρατία.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και πάλι στο θέμα της Ρωσίας. Είναι ανάγκη να θέσουμε στην ημερήσια
διάταξη της επικείμενης συνόδου κορυφής της G8 ως έκτακτο θέμα το πώς θα προχωρήσουμε σχετικά
με τη Λευκορωσία. Όποιος συνεχίζει να υποστηρίζει τυφλά τη Λευκορωσία και τον πρόεδρο
Λουκασένκο, δεν μπορεί να είναι σοβαρός εταίρος για την ΕΕ. Η Λευκορωσία εμποδίζει μια καλή
σχέση Ρωσίας-ΕΕ και αυτό σημαίνει πως το ζήτημα αυτό πρέπει να συζητηθεί. Περιμένω από την
προεδρία να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
για να κάνουμε ένα βήμα προόδου και να υποστηρίξουμε εκείνους που περιμένουν στην πλατεία
Οκτώβρη.

Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, αισιοδοξία δημιουργεί
το γεγονός ότι σήμερα, σε αυτό το Σώμα, εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτικών ομάδων μιλούν όλοι
με κοινή φωνή. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα της σημασίας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και
αποδεικνύει ότι όλες και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ, ή τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειονότητα,
αποδίδουν την ίδια σημασία στα θεμελιώδη πρότυπα των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, τα
οποία καταστρατηγούνται τόσο βάναυσα σήμερα στη Λευκορωσία.

Θέλω να ενώσω τη φωνή μου με όσους υποστήριξαν εδώ σήμερα με ιδιαίτερη έμφασή ότι το καθεστώς
του Προέδρου Λουκασένκο και όλα τα γεγονότα που εκτυλίσσονται αυτή την περίοδο στη Λευκορωσία
θα ήταν αδιανόητα αν ο ίδιος ο δικτάτορας δεν αισθανόταν ότι έχει τη στήριξη ισχυρών προστατών και
φίλων στο Κρεμλίνο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κλειδί για την επίλυση της κατάστασης
στη Λευκορωσία δεν βρίσκεται μόνο στην ίδια τη χώρα, αλλά συνίσταται επίσης στην ικανότητά μας
να πείσουμε τις ρωσικές αρχές ότι εμείς, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι η κατάσταση
που επικρατεί στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να θίξω ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής στη συζήτηση,
καθώς, όπως είναι φυσικό, συζητούμε τα εγκλήματα που σχετίζονται με τις εκλογές και που διαπράχθηκαν
πριν από λίγες ημέρες στη Λευκορωσία. Εντούτοις, δεν πρέπει να λησμονούμε την πτυχή της συνέχειας
όσον αφορά το πρόβλημα των καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, το οποίο
δεν σχετίζεται μόνο με την εκλογική διαδικασία. Ζητώ να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δράση
της, όχι μόνο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη μορφή των εκλογικών δικαιωμάτων,
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αλλά και στον τομέα της προαγωγής της ελευθερίας της πληροφόρησης και του Τύπου στη Λευκορωσία,
καθόσον ένας από τους λόγους της παραμονής του καθεστώτος του Προέδρου Λουκασένκο στην
εξουσία είναι και η εξαπάτηση των πολιτών.

Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Λευκορωσία απέκτησε απροσδόκητα κρατική
υπόσταση το 1991. Η ιστορία της χώρας υπήρξε οδυνηρή, ενώ εξαιρετικά βαρύ ήταν το πλήγμα που
κατάφερε η διαρροή ραδιενέργειας από το Τσερνομπίλ. Μάλιστα, στο προηγούμενο Κοινοβούλιο ήμουν
ένας από τους συντάκτες μιας τροπολογίας που αποσκοπούσε στην αύξηση της χρηματοδότησης για
τη φροντίδα των παιδιών που συνεχίζουν να υποφέρουν μέχρι και σήμερα από τις επιπτώσεις της
ραδιενέργειας.

Η Λευκορωσία έχει φορτωθεί τώρα έναν παρανοϊκό δικτάτορα, οπαδό του απομονωτισμού, τον κ.
Λουκασένκο. Έχω περιγράψει τη χώρα ως την «Κούβα της Ευρώπης». Ο κ. Λουκασένκο δεν έχει χρόνο
για δίκαιες και ελεύθερες εκλογές. Τηρεί απλώς το τελετουργικό. Πιστεύει στο σταλινικό ρητό ότι δεν
έχει σημασία πώς διεξάγονται οι εκλογές αλλά ποιος ελέγχει την καταμέτρηση των ψήφων. Κατά
παράδοξο τρόπο, ο κ. Λουκασένκο δεν αποκλείεται να είχε επαρκή λαϊκή υποστήριξη –55 έως 60%–
ώστε να κερδίσει ακόμη και υπό συνθήκες ελευθέρων εκλογών. Εντούτοις, αυτό δεν είναι αρκετό για
έναν άνθρωπο όπως αυτός: ήθελε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο πλειοψηφίας ως δικτάτορας, διότι φοβόταν
ότι, αν έπεφτε ακόμη περισσότερο η δημοτικότητά του, την επόμενη φορά δεν θα υπήρχε η δυνατότητα
υποχώρησης στο 55% ή 60%.

Δυστυχώς, η Ρωσία, υπό την προεδρία του κ. Πούτιν, προμηθεύει φυσικό αέριο στη Λευκορωσία με
τιμή 50 δολάρια ΗΠΑ ανά χίλια κυβικά μέτρα και η λευκορωσική οικονομία είναι αρκετά ανθηρή ώστε
ο κ. Λουκασένκο να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράζει τις ψήφους των συνταξιούχων, του στρατού,
της αστυνομίας και όλου του κρατικού μηχανισμού. Ευτυχώς, οι νέοι είναι πιο κυνικοί και χαιρετίζω
το θάρρος όλων εκείνων που κατεβαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και έρχονται
αντιμέτωποι με τη βαναυσότητα και την οργή της εθνοφυλακής και της ΚαΓκεΜπέ που βρίσκονται
υπό τον έλεγχο του κ. Λουκασένκο.

Σε τελική ανάλυση, ο κ. Λουκασένκο πρέπει να θεωρείται παρίας στη Δύση και τα μέτρα απαγόρευσης
των μετακινήσεων και δέσμευσης οικονομικών πόρων πρέπει να ενισχυθούν για όλα τα μέλη του
καθεστώτος: πρέπει να παγώσουν. Οφείλουμε να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ
τους, ενώ χρειαζόμαστε ένα πολύ ειδικό και με γενναιόδωρη χρηματοδότηση πρόγραμμα επισκεπτών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να φέρουμε φοιτητές, δημοσιογράφους και μέλη της κοινωνίας
των πολιτών –τους διαμορφωτές των εξελίξεων και της κοινής γνώμης– στο Κοινοβούλιό μας, για να
δουν πώς λειτουργεί πραγματικά η δημοκρατία στην πράξη.

(Χειροκροτήματα)

Joseph Muscat (PSE). – (MT) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι γενναίοι πολίτες που διαδηλώνουν
στην πλατεία Οκτώβρη γράφουν την Ιστορία της χώρας τους. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι γκρεμίζουν
το τείχος του φόβου και της αδράνειας που κυριαρχούσε στη Λευκορωσία. Πρόκειται για ηχηρό ράπισμα
κατά όλων εκείνων οι οποίοι δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Διακινδυνεύουν μάλιστα τα πάντα: τις
θέσεις εργασίας τους, τις σπουδές τους, τις οικογένειές τους, τις ζωές τους. Παρά τις απειλές, από την
περασμένη Κυριακή οι θαρραλέοι νέοι της πλατείας Οκτώβρη κατάφεραν να συνεχίσουν με γενναιότητα
τις καθημερινές ολοήμερες διαμαρτυρίες τους, διαμαρτυρίες που θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι
το προσεχές Σάββατο. Εμμένουμε στη θέση ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί βία εις βάρος αυτών των
ανθρώπων. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Ορισμένοι από αυτούς τους νέους έχουν
αποβληθεί από τα πανεπιστήμιά τους επειδή μετέχουν στις διαδηλώσεις. Οφείλουμε τώρα να επιδείξουμε
στην πράξη την αλληλεγγύη για την οποία μιλούμε τόσον καιρό. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί,
οφείλουμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους νέους τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια στις χώρες μας. Πρέπει να υλοποιήσουμε στην πράξη αυτά που για τόσον καιρό
υποστηρίζαμε με λόγια. Το σύνθημα έχει δοθεί και η αλήθεια είναι προφανής για όποιον θέλει να την
αντιληφθεί. Κανείς δεν νοείται να έχει αυταπάτες. Εφεξής, όμως, το ζήτημα είναι ποιος θα μπορέσει
να συνεχίσει να ανθίσταται περισσότερο. Δεν μπορούμε να προσφεύγουμε σε δικαιολογίες. Δεν μπορούμε
να επικαλούμαστε γραφειοκρατικά ή διπλωματικά εμπόδια προκειμένου να μην προστρέξουμε σε
βοήθεια αυτών των δημοκρατικών δυνάμεων. Η πρωτοβουλία της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων σε αυτή τη χώρα είναι ένα χρήσιμο βήμα προς την ορθή κατεύθυνση· ειλικρινά, όμως,
δεν ξέρω τι έχει απογίνει αυτή η πρωτοβουλία. Άλλωστε, δεν πρέπει να αποποιηθούμε των ευθυνών
μας απλώς και μόνον επειδή αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία. Τα γεγονότα στη Λευκορωσία μας
αφορούν άμεσα διότι συμβαίνουν στην Ευρώπη μας. Σας ευχαριστώ.
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Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Θέλω και εγώ να αναφερθώ στην ανάγκη ανάληψης ουσιαστικής
δράσης. Αναφέραμε ήδη το ζήτημα της διεύρυνσης του καταλόγου των προσώπων στα οποία πρέπει
να απαγορεύεται η είσοδος στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως θέλω να προσθέσω ότι ο
εν λόγω κατάλογος πρέπει να διευρυνθεί δραστικά και όχι απλώς με την προσθήκη επτά ή οκτώ
ονομάτων. Πρέπει να είναι ένας κατάλογος ο οποίος θα περιλαμβάνει εκατοντάδες άτομα και ο οποίος
πρέπει επίσης να δημοσιοποιηθεί στη Λευκορωσία. Επιπλέον, δεν πρέπει να τον υπογράφουν μόνο τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι να διασφαλίσουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία διώκουν σήμερα
τους διαδηλωτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν για διακοπές στην Τουρκία, τη Ρουμανία
ή τη Βουλγαρία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των
ατόμων προκειμένου, τουλάχιστον, να μην μπορούν να αγοράζουν τίποτε από εμάς. Ζητώ συγγνώμη
αν όλα αυτά μοιάζουν κάπως κοινότοπα, αλλά ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Υπάρχει ένα τρίτο
ζήτημα το οποίο συζητείται συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο έχει επίσης περιληφθεί
σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: αναφέρομαι στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει το
Κοινοβούλιο τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και σε άλλες χώρες, καθώς
και στη στήριξη δράσεων υπέρ της δημοκρατίας.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τόσο λίγοι πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτή τη δράση. Δεν αναφέρομαι
στα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, τα οποία είναι σημαντικά, αλλά για τους
πόρους που έχουν όντως χρησιμοποιηθεί. Τα σχετικά κονδύλια είναι ολιγάριθμα εξαιτίας των χρονοβόρων
διαδικασιών. Γι’ αυτό θέλω να απευθύνω μια ακόμη έκκληση για τη δημιουργία κάποιου ταμείου
παρόμοιου είτε με το Westminster Foundation, είτε με κάποιο από τα γερμανικά ιδρύματα ή ένα από
τα ιδρύματα που λειτουργούν στις Κάτω Χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η διαδικασία
μεταφοράς των πόρων.

Επιτρέψτε μου, τέλος, να προσθέσω ότι θα άξιζε τον κόπο να προσπαθήσουμε να δείξουμε στους
Λευκορώσους ότι, παρά το γεγονός ότι ο κ. Λουκασένκο έχει αποκλείσει τη Λευκορωσία από τον έξω
κόσμο, ενώ δεν επιτρέπει εκπαιδευτικά ταξίδια ή ακόμη και τη μετάβαση ατόμων στο εξωτερικό για
υγειονομική περίθαλψη, επιβαρύνοντας με συνοριακά τέλη όλους όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποφασίσει να προσφέρει δωρεάν θεώρηση σε όσους δικαιούνται
θεώρηση εισόδου. Νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν θαυμάσια και θα αποτελούσε εξαιρετική
χειρονομία.

Konrad Szymański (UEN). – (PL) Γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια τι κάνει αυτός ο δικτάτορας
πέρα από τα ανατολικά μας σύνορα. Εκείνο, όμως, που μας δυσκολεύει είναι να απαντήσουμε στο
ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Η περίοδος πολιτικής αδυναμίας παρήλθε όταν το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων,
ιδίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του. Είμαι βέβαιος ότι το Σώμα έχει επιτελέσει ιστορικό
έργο από αυτή την άποψη. Σήμερα, όμως, οφείλουμε να αγωνιστούμε κατά της αδυναμίας την οποία
επιδεικνύει η Ευρώπη και ο ελεύθερος κόσμος όσον αφορά τη λήψη πρακτικών μέτρων. Σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει να διευρύνουμε σημαντικά τον κατάλογο των προσώπων τα οποία
δεν είναι ευπρόσδεκτα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει
να αναζητήσουμε αποτελεσματικές μεθόδους στήριξης των δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών,
πρωτίστως δε των μέσων ενημέρωσης. Η άρση του αποκλεισμού στον τομέα της πληροφόρησης έχει
μεγάλη σημασία για την αποκατάσταση της πίστης σε μια εναλλακτική προοπτική εξέλιξης της
Λευκορωσίας. Οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα. Τα πρώτα βήματα
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά πρέπει να θεωρούνται τα αρχικά μόνο βήματα μιας διαφορετικής
πορείας. Το πιο σημαντικό, τέλος, είναι να αισθανθούν και οι ίδιοι οι Λευκορώσοι ότι αυτά τα βήματα
θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε κάποιο αποτέλεσμα.

Πρέπει να τους ανοίξουμε τον δρόμο προς τη Δύση και να τους προσφέρουμε πραγματικές ευρωπαϊκές
προοπτικές. Διαφορετικά, οι Λευκορώσοι δεν θα πιστέψουν ποτέ ότι μπορούν να απελευθερωθούν από
την κυριαρχία του όποιου δικτάτορα. Χωρίς αυτή την προοπτική, το καθεστώς του Λουκασένκο θα
παρέλθει αλλά θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, το οποίο θα επιβάλει την πολιτική της Ρωσίας για
ανοικοδόμηση της σφαίρας επιρροής της στην περιοχή. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος γι’ αυτή την περιοχή
της Ευρώπης. Ως Πολωνός, το γνωρίζω πολύ καλά.

Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (SK) Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία
ήταν αναμενόμενο: αντικατοπτρίζει τη χρήση βίας, νοθείας και μαζικών συλλήψεων, με άλλα λόγια τις
κατάφωρες παραβιάσεις των βασικών κανόνων που διέπουν τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές.
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Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τώρα, μετά τις εκλογές; Φαίνεται ότι ένα κεφάλαιο του αγώνα για
δημοκρατία στη Λευκορωσία έχει κλείσει, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς. Οι πολίτες
διαμαρτύρονται στους δρόμους του Μινσκ εδώ και πέντε ημέρες.

Τι μπορεί να πράξουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτές τις συνθήκες;
Πρώτον, δεν πρέπει να αποδεχτούμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε,
να αγνοήσουμε και να απομονώσουμε τον λευκορώσο Πρόεδρο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει εφεξής να στηρίζουν απερίφραστα
μόνο τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και τις ενώσεις πολιτών, ή την κοινωνία των
πολιτών, όπως προτάθηκε ήδη στο Σώμα. Η στήριξη αυτή δεν πρέπει να εκφράζεται μόνο σε ηθικό
επίπεδο, αλλά να είναι συγκεκριμένη και να περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση. Η ένταξη των
λευκορωσικών κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δομές των ευρωπαϊκών κομμάτων ενδέχεται να
αποδειχθεί αποτελεσματική. Το SMK (Κόμμα Ουγγρικού Συνασπισμού) της Σλοβακίας έδωσε το καλό
παράδειγμα υπογράφοντας πέρυσι συμφωνία με το Εθνικό Μέτωπο της Λευκορωσίας και το Ενιαίο
Αστικό Κόμμα, ενώ συγχρόνως το SMK προωθεί αυτή την ιδέα στους κόλπους του ΕΛΚ-ΕΔ. Ως εκ
τούτου, στα δύο κόμματα θα δοθεί καθεστώς παρατηρητών στο ΕΛΚ-ΕΔ στο συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως η Επιτροπή, πρέπει να καταρτίσει μια νέα στρατηγική η οποία θα
είναι σαφής, πιο αποτελεσματική και πιο συνεκτική. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την παροχή της
κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέσω της κυβέρνησης Λουκασένκο κατά τρόπο που να μην
ελέγχουμε τον τρόπο χρησιμοποίησής της. Η Σλοβακική Δημοκρατία τάσσεται υπέρ αποφασιστικότερων
και αυστηρότερων διαδικασιών.

Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αφήσει ήσυχο τον Λουκασένκο επανερχόμενη
σε μια πολιτική αδιαφορίας – δεδομένου ότι είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λευκορωσίας,
η ΕΕ έχει συμβάλει στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση αυτού του καθεστώτος.

Rolandas Pavilionis (UEN). – (LT) Τα πρόσφατα γεγονότα στη Λευκορωσία κατέστησαν σαφή δύο
πράγματα: πρώτον, ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν
η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λευκορωσία, καθώς η θετική εξέλιξη της αφύπνισης της
κοινωνίας των πολιτών δεν πρέπει να καθησυχάζει ούτε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε τα
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της. Το κύμα καταστολής δεν θα υποχωρήσει·
απεναντίας, θα ενισχυθεί. Συνεπώς, ο πρώτος στόχος είναι η προστασία των δυνάμεων που αντιτίθενται
στο καθεστώς και των ηγετών τους από τα μέτρα καταστολής. Μια τέτοια συγκεκριμένη και δεσμευτική
στρατηγική πρέπει να υποστηριχθεί από τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο από τις χώρες που έχουν κοινά σύνορα με τη Λευκορωσία.
Δεύτερον, αφού απομονώσουμε την ηγεσία του καθεστώτος, πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατό
μέσο ενίσχυσης της πληροφόρησης του λαού της Λευκορωσίας, να αναπτύξουμε τις υφιστάμενες επαφές
και να δημιουργήσουμε νέες με όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών: την επιχειρηματική και την
πανεπιστημιακή κοινότητα, τους ανθρώπους των τεχνών και του πολιτισμού και τους δημοσιογράφους.
Θεωρώ ότι ένα επιτυχημένο, συγκεκριμένο παράδειγμα το έχει ήδη δώσει η Λιθουανία, η οποία
προσέφερε άσυλο σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν άλλοτε το μόνο ελεύθερο πανεπιστήμιο στη Λιθουανία
και το οποίο στη συνέχεια υποχρεώθηκε σε εξορία. Η προσφορά στους νέους της Λευκορωσίας
παρομοίων ευκαιριών για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει αναμφίβολα να αποτελεί προτεραιότητα μιας τέτοιας κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, υπήρξα μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που δεν μετέβη ποτέ στη Λευκορωσία. Ανταποκρίθηκα στην πρόκληση. Με σταμάτησαν
στα σύνορα και έγινα μάρτυρας του όλου γελοίου σκηνικού: του παραλογισμού της αναμονής του
τρένου επί μία ώρα στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας, των ανθρώπων που
παρακολουθούσαν με δέος και στη συνέχεια διέσχιζαν τα σύνορα τρομοκρατημένοι. Η εικόνα των
αξιωματούχων που επιθεωρούσαν τα διαβατήρια μου θύμισε την περίοδο του κομουνισμού. Ήταν σαν
να έβλεπα μια ταινία από εκείνη την εποχή. Είδα μικρολαθρέμπορους.

Το σύνορο κατά μήκος του ποταμού Μπουγκ είναι ένα γελοίο Τείχος του Βερολίνου και ορθότατα
υποστηρίζουμε ότι οι αρχές πρέπει να απομονωθούν. Προκειμένου, όμως, να μπορέσουμε να χτίσουμε
γέφυρες, απευθύνω έκκληση να μην απομονώσουμε τη λευκορωσική κοινωνία, τους νέους, τους φοιτητές,
τους δημοσιογράφους, τους πανεπιστημιακούς και τους ανθρώπους που εργάζονται για λογαριασμό

23-03-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL8



ΜΚΟ και οι οποίοι υφίστανται ήδη διακρίσεις στη Λευκορωσία. Χρειαζόμαστε γέφυρες που θα
βοηθήσουν τους Λευκορώσους να αισθανθούν Ευρωπαίοι και να κατανοήσουν ότι μπορούν και πρέπει
να μετάσχουν στην προάσπιση αξιών όπως η δημοκρατία και η ελευθερία.

Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά, ευχαριστώ πολύ το
Σώμα για την ομόφωνη, ισχυρή και εντυπωσιακή υποστήριξη των προσπαθειών μας και των προσπαθειών
της Επιτροπής.

Οι σκέψεις όλων μας έχουν παρόμοια κατεύθυνση και τώρα πρέπει να βρούμε αποτελεσματικούς
τρόπους προκειμένου αφενός να καταστήσουμε την κυβέρνηση υπεύθυνη για την κατάσταση, για την
πορεία των εκλογών, και αφετέρου να υποστηρίξουμε εκείνους που επιδιώκουν την αλλαγή. Όλοι
συμφωνούμε εδώ. Φυσικά, σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε πολλές από τις συστάσεις που έγιναν.

Επειδή δεν μπορώ να σχολιάσω αναλυτικά όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν, θα ήθελα να συζητήσω
εδώ εκείνα που βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ο κ. Klich υπενθύμισε στο Σώμα ότι ο Alexander
Milinkewich επισκέφθηκε το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι ο κ. Milinkewich
επισκέφθηκε και το Συμβούλιο – οπωσδήποτε, 14 υπουργοί Εξωτερικών παραβρέθηκαν σε αυτή τη
συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο μίας συνεδρίασης του Συμβουλίου, και διασαφηνίσαμε και πάλι εκεί
πόσο θαυμάζουμε το θάρρος της αντιπολίτευσης και πόσο έντονη είναι η υποστήριξή μας.

Αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν εδώ σε περιοριστικά μέτρα ή κυρώσεις. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε
τώρα. Έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στις θεωρήσεις και αυτά τα περιοριστικά μέτρα πρέπει τώρα
να επεκταθούν. Η κ. Schroedter είπε ότι πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της χορήγησης θεωρήσεων
διαβατηρίων σε κάθε υπεύθυνο και αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο –μολονότι φυσικά είχαν ήδη εξεταστεί σενάρια και στο παρελθόν– μόλις τώρα μπορούμε να
λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί τώρα γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για την κατάσταση
στη Λευκορωσία και ποια ονόματα θα πρέπει να περιλαμβάνει ο κατάλογος των περιορισμών θεώρησης
διαβατηρίου – μολονότι απαιτείται ακόμα μια ακριβής ανάλυση.

Όπως είπαν πολλοί ομιλητές, ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε εκείνους που
θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να επισκεφτούν τις χώρες μας, να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους και να δουν πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Επίτροπο Kovács που
έλαβε συγκεκριμένη θέση για τα μέτρα που προγραμματίζει η Επιτροπή, γιατί θα είναι επίσης σημαντικό
να αναπτύξει η Επιτροπή με την πλήρη υποστήριξή μας αξιόπιστα και συνεπή προγράμματα.

Έγινε αναφορά σε έξυπνες κυρώσεις. Πραγματικά, αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, αν και, για να είμαι
ειλικρινής, πρέπει να πω ότι όταν πρέπει να βρει κανείς το είδος εκείνο των μέτρων που δεν θα πλήξουν
τους λάθος ανθρώπους, συχνά είναι πιο εύκολο να το πει κανείς παρά να το κάνει.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι δεν επιτράπηκε η παρουσία των παρατηρητών της ΕΕ, πράγμα που θεωρούμε
πολύ λυπηρό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στη χθεσινή δήλωση της προεδρίας για την κατάσταση
στη Λευκορωσία εκφράζεται σαφώς η λύπη μας για το ότι δεν επετράπη η παρουσία παρατηρητών της
ΕΕ, στους οποίους συγκαταλέγονταν και μέλη του Σώματος. Αυτό δεν αποδεικνύει παρά το πόσο πολύ
φοβούνταν να επιτρέψουν σε ελεύθερους βουλευτές την είσοδο στη χώρα.

Είναι πραγματικά καθήκον μας να υποστηρίξουμε τους νέους, την κοινωνία των πολιτών, τους ανθρώπους
εκείνους που εξακολουθούν να περιμένουν παρότι η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, και θα
πρέπει να αναζητήσουμε μαζί με την Επιτροπή τρόπους για να το κάνουμε.

Ο κ. Kamiński αναφέρθηκε στα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης που παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
Αυτό είναι πραγματικά ουσιαστικό. Όλοι γνωρίζουμε από την παρελθοντική μας πείρα –και εγώ ως
Αυστριακός μπορώ να το κρίνω πάρα πολύ καλά– τη σημασία που διαδραμάτισαν κάποτε το ελεύθερο
ραδιόφωνο και η ελεύθερη τηλεόραση στις γείτονες χώρες Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία. Σήμερα
πρέπει και πάλι να φροντίσουμε ώστε εκείνοι που ενδιαφέρονται να μπορούν να έχουν μια ενημέρωση
χωρίς λογοκρισία και ελέγχους. Θα το προσπαθήσουμε.

László Kovács, Επιτροπή. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρα μια κοινότητα
αξιών, μια κοινότητα δημοκρατικών χωρών. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να καταστήσουμε απολύτως
σαφές ότι δεν αποδεχόμαστε το καταπιεστικό καθεστώς του Προέδρου Λουκασένκο, την καταστρατήγηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την παραβίαση των δικαιωμάτων
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία των υποψηφίων της αντιπολίτευσης και τη σύλληψη μελών της
αντιπολίτευσης και ειρηνικών διαδηλωτών.
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Οι πολιτικές δηλώσεις είναι σημαντικές, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετές. Οφείλουμε, συνεπώς, να
επιβάλουμε και να διατηρήσουμε κυρώσεις που θα εκφράζουν με σαφήνεια τη θέση μας. Πρέπει να
αποφύγουμε γενικές οικονομικές κυρώσεις που θα πλήξουν τον πληθυσμό. Οι κυρώσεις μας πρέπει να
στρέφονται αποκλειστικά κατά των προσώπων που ευθύνονται για την εκλογική νοθεία και για την
επιβίωση του καταπιεστικού καθεστώτος στη Λευκορωσία. Μεταξύ αυτών πρέπει να περιλαμβάνονται,
για παράδειγμα, η επέκταση της απαγόρευσης των θεωρήσεων ή το πάγωμα των οικονομικών πόρων
στα κράτη μέλη.

Παράλληλα με τις κυρώσεις και την ενίσχυση της στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και τις
δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τις διαπροσωπικές
επαφές μέσω της κατά περίπτωση άρσης, λόγου χάρη, των τελών θεώρησης.

Πρέπει επίσης να στηρίξουμε τις ΜΚΟ. Γνωρίζουμε το πρόβλημα ότι, σύμφωνα με τους κανόνες μας,
οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε επισήμως αναγνωρισμένες ΜΚΟ, αλλά η Επιτροπή έχει
βρει μια λύση γι’ αυτό. Συμφωνούμε τώρα στη χρηματοδότηση ΜΚΟ οι οποίες είναι αναγνωρισμένες
εκτός της Λευκορωσίας, αλλά οι οποίες εργάζονται προς όφελος της χώρας και του λαού της.

Η συζήτηση στο Σώμα ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντική. Καταδεικνύει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Προεδρία –ήτοι τα κράτη μέλη– και η Επιτροπή ακολουθούν την ίδια γραμμή. Αν
ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή και συνεργαστούμε στενά, θα καταφέρουμε εν τέλει να προωθήσουμε
τη δημοκρατική αλλαγή στη Λευκορωσία.

Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Νέου Ιταλικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος εκφράζω την αμέριστη υποστήριξή μου στις διαμαρτυρίες κατά της νοθείας
στις εκλογές στη Λευκορωσία, από τις οποίες προέκυψε η αμφισβητούμενη επανεκλογή του Προέδρου
Λουκασένκο.

Επιβεβαιώνω την αλληλεγγύη μου στους διαδηλωτές του Μινσκ: χιλιάδες νέοι κατεβαίνουν στους
δρόμους ειρηνικά εδώ και πολλές ημέρες και, ξεπερνώντας χιλιάδες δυσκολίες, προωθούν έναν
δημοκρατικό αγώνα για να οικοδομήσουν ένα διαφορετικό και καλύτερο αύριο για την πατρίδα τους.
Οι φιλοδοξίες της νέας Λευκορωσίας απέχουν από τους στόχους του τελευταίου τυράννου της Ευρώπης,
του Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος εξελέγη με νοθεία, απειλεί την αντιπολίτευση που κατεβαίνει
στους δρόμους και χρησιμοποιεί τις φυλακές όπως την εποχή του Στάλιν.

Είμαστε στο πλευρό των λευκορώσων διαφωνούντων που αγωνίζονται μόνοι αντιμετωπίζοντας το
ψύχος, τους ξυλοδαρμούς και τους εξευτελισμούς για να απαιτήσουν ένα μέλλον ελευθερίας και
δικαιοσύνης και σε αυτήν τη γωνιά της πρώην ΕΣΣΔ. Το ρολόι της Ιστορίας πρέπει να προχωρήσει και
στο Μινσκ.

Marcin Libicki (UEN). – (PL) Η ομοφωνία του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως προς το θέμα της Λευκορωσίας, καθώς και η χρήση για πρώτη φορά τόσο έντονου
ύφους, είναι αξιέπαινη.

Η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι αρκετά σοβαρή ώστε να επισύρει την καταδίκη, από το Συμβούλιο
και την Επιτροπή, καθώς και από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ρωσικής αποδοχής
και στήριξης του αντιδημοκρατικού καθεστώτος του Αλεξάντερ Λουκασένκο. Δεν μπορούμε να είμαστε
επιεικείς έναντι της στάσης της Ρωσίας, όποιο και αν είναι το κόστος.

Οφείλουμε να παραδεχτούμε με εντιμότητα το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθυστέρησαν υπερβολικά και αντέδρασαν με υπερβολική βραδύτητα στα γεγονότα της Λευκορωσίας.
Τα μέτρα που ελήφθησαν καθυστέρησαν και δεν ήταν αποτελεσματικά, όχι μόνον επειδή δεν θελήσαμε
να ενοχλήσουμε τον Πρόεδρο Πούτιν ή επειδή υπήρχαν περιορισμένοι πόροι και δυνατότητες, αλλά
και εξαιτίας του ζητήματος στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Onyszkiewicz, συγκεκριμένα των χρονοβόρων
διαδικασιών και των αστοχιών ως προς τη διάθεση των κονδυλίων. Είναι καθήκον της Επιτροπής να
διασφαλίσει την ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση των πόρων που αποφασίστηκε να διατεθούν στη
Λευκορωσία, και η Επιτροπή οφείλει να επιτελέσει το έργο αυτό με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα.
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Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ζητούμε τακτικά από την Επιτροπή να μας ενημερώνει
για τις ενέργειές της και για τον βαθμό βελτίωσης της διαδικασίας μεταφοράς και χρησιμοποίησης των
ενισχύσεων.

Θα συνεχίσουμε επίσης να πιέζουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν στο μέλλον
σθεναρότερη στάση όσον αφορά την καταδίκη της στήριξης που προσφέρει η Ρωσία στον τελευταίο
αντιδημοκρατικό τύραννο της Ευρώπης.

5. Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0041/2006) του κ.
Bushill-Matthews εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με
τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2005/2147(INI)).

Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την προτεραιότητα
που δίνει σε αυτό το θέμα ο κ. Επίτροπος. Αυτή η προτεραιότητα αναγνωρίζεται και στηρίζεται από το
σύνολο των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι στο στάδιο της επιτροπής κατατέθηκαν
περισσότερες από 200 τροπολογίες για ένα κείμενο το οποίο ήταν και παραμένει έκθεση πρωτοβουλίας,
ευελπιστώ ότι οφείλεται στην προτεραιότητα που του αποδίδεται και όχι αποκλειστικά στην ανεπάρκεια
του εισηγητή.

Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, για τη σημαντική συμβολή τους. Ευχαριστώ επίσης την
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και κυρίως την Επιτροπή
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων –με την οποία είχαμε ενισχυμένη συνεργασία,
τόσο επισήμως όσο και στην πράξη– για τις χρησιμότατες γνωμοδοτήσεις τους και για τις πολλές ιδέες
που συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση.

Εντούτοις, μια άμεση επίπτωση όλων αυτών είναι ότι το κείμενο της έκθεσης είναι υπερβολικά
εκτεταμένο: μνημείο ίσως του συλλογικού μας ενθουσιασμού. Ευελπιστώ ότι, με τη στήριξη των
συναδέλφων στη σημερινή ψηφοφορία, θα μπορέσουμε να μειώσουμε λίγο την έκτασή του.

Ο βασικός πυρήνας, όμως, της έκθεσης πρέπει να παραμείνει σαφής: οι προκλήσεις από τη γήρανση
του πληθυσμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο, πιο πολλοί ηλικιωμένοι
είναι ανενεργοί και χρειάζονται τη στήριξη των άλλων, ενώ περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι ενεργοί
και είναι υποχρεωμένοι να στηρίζουν τους εαυτούς τους, δεν είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν
μόνον οι ηλικιωμένοι, αλλά η κοινωνία ως σύνολο. Οι προκλήσεις από τη μείωση του δείκτη γεννήσεων,
καθώς μειώνεται ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας, τα οποία αδυνατούν πρακτικά να
χρηματοδοτήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό των συνταξιούχων, ενώ πολλοί γονείς οι οποίοι επιθυμούν
να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά αγωνίζονται για να εξισορροπήσουν την επαγγελματική με την
οικογενειακή ζωή, αλλά αδυνατούν στην πράξη να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες τους. Αυτά
δεν είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μόνον οι νέοι· είναι και αυτά προβλήματα που αφορούν
την κοινωνία ως σύνολο. Είναι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τόσο οι κυβερνήσεις
όσο και οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά, όπως έλεγαν στην τηλεοπτική σειρά
X-Files: η αλήθεια είναι εκεί έξω!

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδέες και εμπειρίες τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, και όχι
μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες σκέψεις και συστάσεις περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση.
Πρέπει τώρα να τις προσεγγίσουμε με ανοικτό πνεύμα, αλλά, πάνω από όλα, πρέπει να δράσουμε ώστε
να υλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες.

Ευελπιστώ ότι ο κ. Επίτροπος θεωρεί ότι η έκθεση αυτή δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις προτεραιότητές
του, αλλά και την προσωπική του αίσθηση του επείγοντος, καθώς και ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι
η ουσιαστική προσπάθεια ξεκινά τώρα.

Vladimír Špidla, Επιτροπή. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κ.
Bushill-Matthews, την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων για την έκθεσή τους, η οποία είναι πραγματικά
ενθαρρυντική. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για τη στήριξη της Πράσινης Βίβλου μας από το Κοινοβούλιο. Η
έκθεση του Κοινοβουλίου έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να δώσει ώθηση στο έργο της Επιτροπής
όσον αφορά τη νέα ανακοίνωση για τη δημογραφική κατάσταση, καθόσον θα οριστικοποιήσουμε το
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κείμενο της εν λόγω ανακοίνωσης τις προσεχείς εβδομάδες, οπότε η συγκυρία μας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσουμε την έκθεσή σας με πολύ πρακτικό τρόπο. Στην έκθεση διατυπώνονται ορισμένες
εξαιρετικά σημαντικές θέσεις οι οποίες αξίζει να συμπεριληφθούν στη νέα ανακοίνωση, η οποία αντλεί
συμπεράσματα από τις αντιδράσεις σχετικά με την Πράσινη Βίβλο μας και από μελέτες αξιολόγησης
επιπτώσεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω της πιλοτικής δράσης την οποία οργάνωσε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Περιγράφει δε τις δυνατότητες όσον αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας σχετικά με
δημογραφικά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη σημείωσε ορισμένες εξαιρετικές επιτυχίες. Θέλω
να το δηλώσω αυτό κατηγορηματικά, προκειμένου να το λάβουμε υπόψη στη συζήτησή μας. Η
δημογραφική γήρανση της κοινωνίας μας είναι αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας όσον αφορά δύο από
τις γωνίες της πληθυσμιακής πυραμίδας και δύο σημεία της πυραμίδας. Η προσδοκώμενη μέση διάρκεια
ζωής έχει αυξηθεί χάρη στην τεράστια πρόοδο της ιατρικής η οποία, λόγου χάρη, έχει υπερνικήσει σε
μεγάλο βαθμό τις καρδιαγγειακές παθήσεις, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην αύξηση της
προσδοκώμενης μέσης διάρκειας ζωής για τους μεσήλικες. Χάρη στη σημαντική πρόοδο που έχει
σημειώσει η ιατρική στους τομείς της παιδικής μέριμνας και της περιγεννητικής φροντίδας, τα ποσοστά
παιδικής και βρεφικής θνησιμότητας έχουν μειωθεί σε επίπεδα πρωτοφανή στην Ιστορία, τα οποία ίσως
κανείς δεν είχε προβλέψει πριν από λίγες δεκαετίες. Αυτή η επιτυχία είναι αδιαμφισβήτητη. Από μια
άποψη, ο σημερινός χρόνος ζωής μας είναι διπλάσιος από των προγόνων μας. Με εξέπληξε δε ευχάριστα
η διαπίστωση, κατά τη διάρκεια συζητήσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, ότι πλέον χρησιμοποιούν
πίνακες θνησιμότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν ηλικίες άνω των 80 ετών, φτάνοντας έως και τα 120
έτη.

Αυτή η επιτυχία είχε, βεβαίως, επιπτώσεις, καθόσον η δημογραφική γήρανση μεταβάλλει το σύνολο
της κοινωνίας μας σε όλους τους τομείς. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι απαιτείται μια
συνολική λύση, μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες.
Η δημογραφική γήρανση δεν αφορά μόνο τα ζητήματα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, της υγείας,
της εκπαίδευσης, της πολεοδομίας και ούτω καθεξής. Αμφιβάλλω μάλιστα αν θα μπορούσαμε να βρούμε
έστω και έναν τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας ο οποίος δεν επηρεάζεται από τη δημογραφική
γήρανση, περιλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων. Οφείλουμε, συνεπώς, να αγωνιστούμε ώστε να
διασφαλίσουμε ότι η ενεργός γήρανση θα γίνει πραγματικότητα. Πρέπει να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες
μέριμνας των χωρών μας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Πρέπει να σχεδιάσουμε νέα προϊόντα
και υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των ηλικιωμένων, αλλά και
στις ανάγκες μιας κοινωνίας η οποία θα γερνά συνολικά, καθώς θα μεταβάλλεται η δομή της πυραμίδας
των ηλικιών. Πρέπει, τέλος, να επενδύσουμε περισσότερο στην ανάπτυξη και διατήρηση του ανθρωπίνου
κεφαλαίου μας, έτσι ώστε να επιτύχουμε υψηλά επίπεδα απασχόλησης και να προσφέρουμε τη
δυνατότητα στους ηλικιωμένους να παραμένουν ενεργά μέλη του εργατικού δυναμικού για μεγαλύτερο
διάστημα. Στις απαντήσεις που λάβαμε στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την Πράσινη Βίβλο, ιδίως
στις απαντήσεις των κρατών μελών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για καλύτερη εναρμόνιση
της ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μας.

Είναι ήδη γεγονός ότι οι μετανάστες ανατρέπουν την πορεία της δημογραφικής κρίσης σε ορισμένα
κράτη μέλη. Προκειμένου να έχει πραγματικά θετικό αντίκτυπο, η μετανάστευση πρέπει να συνοδεύεται
από την ενίσχυση των προσπαθειών ενσωμάτωσης και υπέρβασης των διαφορών. Παρ’ όλα αυτά, κυρίες
και κύριοι, είναι σαφές ότι οι μετανάστες στους οποίους στηριζόμαστε ως μόνιμο στοιχείο των κοινωνιών
μας στο μέλλον δεν αποτελούν τη λύση των προβλημάτων της δημογραφικής γήρανσης. Είναι μια από
τις συνιστώσες της, αλλά δεν πρέπει ποτέ να θεωρηθεί ότι αποτελούν τη λύση.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα από τα ζητήματα που πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραμμα
εργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να εστιάσουμε εκ νέου την προσοχή μας στην εναρμόνιση
της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς είναι σαφές ότι οι ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν
να έχουν περισσότερα παιδιά από ό,τι σήμερα. Προκειμένου δε να υλοποιηθούν οι φυσικές επιθυμίες
και στόχοι τους, οφείλουμε, κατά τη γνώμη μου, να μελετήσουμε προσεκτικά την κοινωνία μας ως
σύνολο, τις συνήθειές μας, τους τρόπους συμπεριφοράς μας και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε.
Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για τον πληθυσμό και τη δημογραφία, το οποίο
θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διάφορες πτυχές που αφορούν την ενσωμάτωση της
δημογραφικής διάστασης σε επιμέρους πολιτικές και το οποίο θα έχει τη στήριξη αναγνωρισμένων
ειδημόνων καθώς και εθελοντικών οργανώσεων. Το 2007 η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση σχετικά
με τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη προκειμένου να εντάξουν στην εθνική τους νομοθεσία τις
διατάξεις της οδηγίας 2007/78/ΕΚ σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας. Κάθε διετία, σε συνδυασμό
με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του φόρουμ, η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τον
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πληθυσμό και τη δημογραφία στην Ευρώπη, στην οποία θα περιγράφονται οι δημογραφικές τάσεις
στην Ευρώπη στο πλαίσιο των παγκοσμίων εξελίξεων.

Κυρίες και κύριοι, η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης συνίσταται σε μεγάλο βαθμό στην οργάνωση του
τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών, στη σύγκριση αποτελεσματικών προσεγγίσεων και στην παρουσίαση
και διάδοση των δεδομένων που προκύπτουν. Αυτό το πράττουμε σε πολλούς τομείς, ιδίως στους τομείς
που σχετίζονται με τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Κυρίες και κύριοι, οι δημογραφικές εξελίξεις
μεταβάλλουν τις κοινωνίες μας. Αυτό συνέβαινε στο σύνολο της Ιστορίας και θα συνεχίσει κατά τον
ίδιο τρόπο και στο μέλλον. Η κοινωνία μας γηράσκει από δημογραφική άποψη, αλλά μπορούμε να
πούμε με βεβαιότητα ότι καθίσταται σοφότερη, καθόσον η σοφία σχετίζεται με την εμπειρία και, σε
όλες τις κοινωνίες, αποτελεί χαρακτηριστικό όσων είχαν την καλή τύχη να ζήσουν αρκετά ώστε να
έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν διδάγματα από τις εμπειρίες τους. Στις συζητήσεις μας έχω την
αίσθηση ότι θα βρούμε τρόπους ανταπόκρισης στις προκλήσεις που απορρέουν από την τεράστια
επιτυχία της κοινωνίας μας όσον αφορά την παράταση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Θεωρώ μάλιστα ότι οι λύσεις που θα βρούμε θα είναι τέτοιες ώστε οι μελλοντικές γενιές θα
ακολουθήσουν την πορεία που θα χαράξουμε, μια πορεία η οποία θα περιλαμβάνει την περαιτέρω
ενίσχυση της ποιότητας ζωής, της ανθρώπινης διάστασης και των κοινωνικών αξιών τις οποίες όλοι
θεωρούμε πολύτιμες.

Thomas Ulmer (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα
ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Bushill-Matthews για την εξαίρετη έκθεσή του. Θα ήθελα
να πω στον Επίτροπο Špidla ότι εγώ προσωπικά ευχαρίστως θα ζούσα 120 χρόνια. Πρέπει να φθάσω
τα 116 για να επιτύχω το «νεκρό σημείο» της ασφάλειας γήρατός μου.

Με εκπλήσσει το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος για τη δημογραφική αλλαγή δεν λαμβάνει περισσότερο
υπόψη τις πτυχές της υγείας. Τα προβλήματα μιας κοινωνίας που γερνάει δεν είναι μόνο οικονομικά.
Εμφανίζονται νέα σύνδρομα, όπως ήδη μπορούμε να δούμε: η άνοια –είτε η νόσος Alzheimer είτε η
υποφλοιώδης άνοια– οι καρδιαγγειακές παθήσεις, από την στεφανιαία νόσο μέχρι τη νεφρική ανεπάρκεια,
παθήσεις του μεταβολισμού –κυρίως ο διαβήτης– η αρθρίτιδα του νωτιαίου μυελού και των μεγάλων
αρθρώσεων και η οστεοπόρωση είναι μερικά μόνο από αυτά. Έτσι, γίνεται ακόμα πιο σημαντική η
πρόληψη, η εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για όλους πριν από την θεραπεία και όταν η
θεραπεία είναι απαραίτητη, η εξασφάλιση ότι θα είναι η καλύτερη δυνατή για όλους τους Ευρωπαίους.
Το ζητούμενο είναι η διατήρηση τόσο της ποιότητας ζωής όσο και της κινητικότητας.

Ο κοινωνικός αναπροσανατολισμός είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Τώρα, η συνταξιοδότηση αφορά το ένα τρίτο της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής. Χρειαζόμαστε μια
απασχόληση με νόημα, κοινωνικά καθήκοντα, καθήκοντα που θα γεμίζουν τη ζωή των ηλικιωμένων,
άρση των εμποδίων ως προς την κατοικία, νέες μορφές κατοικίας και, αν είναι ανάγκη, εξαίρετη φροντίδα
και ιατρική περίθαλψη.

Διαφωνώ όμως με την υπονοούμενη και αβασάνιστη υπόθεση της Πράσινης Βίβλου ότι η μείωση του
πληθυσμού θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για το κατεστημένο κοινωνικό σύστημα. Γι’ αυτό, θα
ήθελα να εξεταστούν τα παρακάτω ερωτήματα: κατά πόσον μπορούν να αντισταθμιστούν οι αρνητικές
επιπτώσεις της μείωσης του πληθυσμού από την καινοτομία, από ένα μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης
και από τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας; Μπορεί να υπάρχουν και θετικές πτυχές στη
μείωση του πληθυσμού, για παράδειγμα σε συνάρτηση με θέματα περιβάλλοντος, κυκλοφοριακής
συμφόρησης και χωροταξικής ανάπτυξης; Ακόμα, μπορεί να αναπτυχθεί τελικά μία «βέλτιστη λύση
κατά Pareto» για τον αριθμό κατοίκων της Ευρώπης;

Edite Estrela (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και
Ισότητας των Φύλων. – (PT) Θέλω να συγχαρώ τον κ. Bushill-Matthews για τη θαυμάσια έκθεσή του
και για τη συνεργασία που αναπτύξαμε κατά την κατάρτιση των εκθέσεών μας.

Το 2003, ο φυσικός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Ευρώπης ήταν 0,04%. Μεταξύ των ετών 2005
και 2030 προβλέπεται απώλεια 20 εκατ. ατόμων περίπου. Έως το 2025, ο πληθυσμός της ΕΕ αναμένεται
να σημειώσει ελαφρά αύξηση, λόγω της μετανάστευσης, η οποία όμως θα ακολουθηθεί από νέα μείωση.
Η μετανάστευση είναι τμήμα μόνον της λύσης. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τον αριθμό παιδιών που
επιθυμούν. Σύμφωνα με μελέτες, επιθυμούν να έχουν κατά μέσο όρο 2,3 παιδιά, ενώ έχουν μόνον 1,5.
Αυτός ο αριθμός δεν επαρκεί για την ανανέωση του πληθυσμού.
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Μεταξύ των αιτίων του μειωμένου ρυθμού γεννήσεων περιλαμβάνονται: η καθυστερημένη ή ασταθής
πρόσβαση σε απασχόληση· οι δυσκολίες πρόσβασης σε στέγαση· η προχωρημένη ηλικία στην οποία
οι γονείς αποκτούν το πρώτο παιδί τους· η απουσία φορολογικών κινήτρων και οικογενειακών παροχών·
οι ανεπαρκείς γονεϊκές άδειες· η έλλειψη υποδομών για την υποδοχή παιδιών και άλλων εξαρτώμενων
ατόμων· οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών· και οι δυσχέρειες ως προς τον
συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής.

Σύμφωνα με τον δημογράφο Phillip Longman, οι συντηρητικοί χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι αποκτούν
τα περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη, γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές στη σύσταση της κοινωνίας.
Τι μπορεί να γίνει για τη διόρθωση της κατάστασης; Ο Phillip Longman διατυπώνει ορισμένες προτάσεις:
η Σουηδία πέτυχε αύξηση του ρυθμού γεννήσεων αυξάνοντας τις κοινωνικές παροχές και δημιουργώντας
κέντρα παιδικής μέριμνας και βρεφοκομεία. Στην Ιταλία, θα ήταν χρήσιμο να διευκολυνθεί η χορήγηση
δανείων για την αγορά ιδιόκτητης κατοικίας, κάτι που είναι πολύ δύσκολο σήμερα. Ένα είναι βέβαιο:
στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχει στενή σχέση μεταξύ υψηλών ποσοστών απασχόλησης των
γυναικών και υψηλού δείκτη γεννήσεων και το αντίστροφο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τη διατύπωση
του Επιτρόπου Špidla, οι δημογραφικές αλλαγές δεν είναι απλώς ένα επίκαιρο θέμα συζήτησης·
αποτελούν επίσης μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Γι’ αυτό
η έκθεση του κ. Philip Bushill-Matthews είναι συγχρόνως επίκαιρη και εξαιρετικά σημαντική.

Το πρόβλημα με τους πολιτικούς σήμερα είναι ότι σκεπτόμαστε μόνο με προοπτική την πενταετία. Δεν
θεωρείται πολιτικά σκόπιμη η αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία θα έχουν δραστικές επιπτώσεις στις
ζωές μας μετά από δέκα ή είκοσι χρόνια. Όμως, τους τελευταίους μήνες προήδρευσα μιας ομάδας
εργασίας του ΕΛΚ-ΕΔ η οποία ασχολήθηκε με επιμέρους πτυχές του ζητήματος των δημογραφικών
αλλαγών. Έχουμε δε καταλήξει σε ορισμένα αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα επί του θέματος.

Καταρχάς, στον τομέα της δημογραφίας και της οικογένειας, η Ευρώπη δεν πρέπει να αποδεχθεί παθητικά
τη μείωση του πληθυσμού της. Η βελτίωση της συνολικής κατάστασης για τα παιδιά και τους νέους
και η καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους άνδρες και τις
γυναίκες, σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο για τους δείκτες
γεννήσεων.

Δεύτερον, είναι σαφές ότι στην Ευρώπη απαιτείται αύξηση των διαθέσιμων επιλογών και ενίσχυση της
ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή στο
εργατικό δυναμικό των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων, προσφέροντας νέες ευκαιρίες μέσω,
λόγου χάρη, της ευελιξίας των ωραρίων εργασίας, της προώθησης της μερικής απασχόλησης και της
αυτόνομης εργασίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να μεταρρυθμιστούν προκειμένου να αυξηθεί
η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, καθιστώντας έτσι
εφικτή την ταχύτερη είσοδο στον εργασιακό βίο.

Τρίτον, πρέπει να προσελκύσουμε ειδικευμένους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, αλλά, σύμφωνα με
την ομάδα εργασίας μας, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η μετανάστευση αποτελεί τη μόνη λύση για την
αντιμετώπιση των μελλοντικών δημογραφικών προβλημάτων της Ευρώπης και των προβλημάτων της
στον τομέα της αγοράς εργασίας. Οι μετανάστες πρέπει να κατέχουν ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες
απουσιάζουν από την Ευρώπη, ενώ πρέπει να είναι διατεθειμένοι να ενσωματωθούν στις κοινωνίες μας
αποδεχόμενοι τις κοινές αξίες μας.

Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς την πρόκληση των δημογραφικών αλλαγών
και να διατηρήσουμε μια κοινωνία που υφίσταται διαρκείς μεταβολές, πρέπει να διασφαλίσουμε την
αποφασιστική εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η διατήρηση του στάτους κβο δεν είναι
βιώσιμη επιλογή. Για να αναπτυχθεί και να ακμάσει, η Ευρώπη έχει ανάγκη –για να χρησιμοποιήσω
μια από τις αγαπημένες εκφράσεις του κ. Barroso– «flexicurity», με άλλα λόγια τον συνδυασμό
ασφάλειας και ευελιξίας, καθώς και την καινοτομία. Η ασφάλεια και η ευελιξία στην αγορά εργασίας
θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Για την επίτευξη αυτού
του στόχου, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα και να εστιάσουμε τις
προσπάθειές μας στην ανάπτυξη και την απασχόληση, λαμβάνοντας καινοτόμα μέτρα στήριξης του
δείκτη γεννήσεων και εκμεταλλευόμενοι με συνετό τρόπο τη μετανάστευση.
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Μόνο μέσω της καινοτομίας, μέσω της εκ νέου ανακάλυψης των δυνατοτήτων μας, μπορούμε να
διασφαλίσουμε ότι η πρόκληση των δημογραφικών αλλαγών θα αποτελέσει την ευκαιρία ανάπτυξης
του μέλλοντος.

Joel Hasse Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Η σημασία του θέματος που εξετάζουμε
σήμερα είναι αδιαμφισβήτητη. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρώπης γερνά. Εκτός από σπάνιες
εξαιρέσεις, οι δείκτες γεννήσεων είναι χαμηλοί. Η βιωσιμότητα διαφόρων μηχανισμών κοινωνικής
προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης απειλείται. Η μετανάστευση από χώρες εκτός της
Ευρώπης προφανώς επέτρεψε την εξισορρόπηση των ποσοστών απασχόλησης σε ορισμένα κράτη μέλη,
αλλά υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την οικογενειακή μέριμνα
οι οποίες πρέπει να συνυπολογιστούν.

Η συζήτηση σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις κατέστη εκ νέου επείγουσα στο πλαίσιο της
πρόσφατης εφαρμογής του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου στις σκανδιναβικές χώρες. Είναι πολύ
σημαντικό να συνδυάσουμε τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
με την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Συγχρόνως, οι δείκτες γεννήσεων
σημειώνουν αύξηση και υπάρχει πλέον περισσότερη κατανόηση όσον αφορά την άδεια πατρότητας και
την ενίσχυση της μητρότητας.

Ως εκ τούτου, από ευρωπαϊκή άποψη, όλες μας οι προσπάθειες πρέπει να αποσκοπούν στον συνδυασμό
της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής σε όλα τα κράτη μέλη, με τη διαπραγμάτευση πιο
ευέλικτων ωραρίων και με τη δημιουργία καταλληλότερων και περισσότερων υποδομών παιδικής
μέριμνας. Επιπροσθέτως, η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα διάφορα συστήματα κοινωνικής
προστασίας πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να προσφερθεί στους πολίτες η δυνατότητα ελεύθερης
μετακίνησης μεταξύ των εθνικών συστημάτων, είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτικά ή άλλου
είδους συστήματα όπως, για παράδειγμα, τα συστήματα αλληλασφάλισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
για τους εργαζόμενους που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε ένα κράτος μέλος, καθώς
θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους κατά την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους αλλά
και κατά τη μετακίνησή τους προκειμένου να εργαστούν σε τρίτο κράτος μέλος.

Πρέπει επίσης να προαχθεί ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, η
ενεργός γήρανση πρέπει να ενθαρρυνθεί. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του κ.
Bushill-Matthews και της κ. Estrela, ενώ συζητούνται από όλα τα μέλη των επιτροπών που εργάζονται
με ιδιαίτερη προσήλωση σε αυτόν τον τομέα. Επιτρέψτε μου, εν κατακλείδι, να επισημάνω ότι οι
δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ευρώπη είναι σοβαρές, αλλά υπάρχουν
πάντα τρόποι αντιμετώπισής τους. Οφείλουμε, λοιπόν, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να
συμβάλουμε στη διασφάλιση της ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή
για την πολύ περιεκτική έκθεσή του σχετικά με ένα θέμα τεράστιας σημασίας για το σύνολο της ΕΕ
των 25, συγκεκριμένα την πρόκληση των δημογραφικών αλλαγών και τη σημασία της αλληλεγγύης
μεταξύ των γενεών. Ουσιαστικά, αυτό που προτείνεται στην έκθεση είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής για όλους, σε όλα τα στάδια της ζωής, καθώς και η παραδοχή του γεγονότος ότι οι πολιτικές
αποφάσεις και η εφαρμοζόμενη νομοθεσία πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του κεντρικού
στόχου. Λόγω των χρονικών περιορισμών, θα θίξω απλώς εν συντομία δύο ζητήματα.

Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι σε αυτή την έκθεση περιλαμβάνεται η σύσταση προς τα κράτη μέλη
να βελτιώσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις αγροτικές περιοχές, προάγοντας
έτσι την ισορροπία μεταξύ της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και στις πόλεις, ιδίως για τους ηλικιωμένους.

Ζητώ επίσης τη στήριξη της τροπολογίας 20, η οποία αποσκοπεί στην αναγνώριση των δυνατοτήτων
που προσφέρει το σύστημα στέγης με εξασφάλιση βοήθειας. Ως πρότυπα εν προκειμένω χρησιμοποιώ
το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην κοινότητα St Brendan’s Village της κομητείας Mayo στα δυτικά
της Ιρλανδίας, καθώς και το πρόγραμμα SLE Habitat Extra Care στη Λιλ της Γαλλίας.

Σε μια έκθεση την οποία εκπόνησε η ευρωπαϊκή συντονιστική επιτροπή κοινωνικής στέγασης με αφορμή
το έτος των Ηνωμένων Εθνών για τους ηλικιωμένους, μια από τις βασικές συστάσεις είναι ότι οι
κυβερνήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να βοηθούν τα άτομα να παραμένουν στις κοινότητές
τους καθώς μεγαλώνουν. Σύμφωνα με την έκθεση, τα δύο προγράμματα που μόλις κατονόμασα
αποτελούν θαυμάσια παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη των
τοπικών αναγκών. Συμβάλλουν στη διατήρηση των ηλικιωμένων στις κοινότητες στις οποίες πέρασαν
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το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, με τη στήριξη της οικογένειάς τους, των φίλων τους και των
υπηρεσιών, σε οικείο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτό το Σώμα –αν έχουμε την τύχη να ζήσουμε αρκετά– θα γεράσουμε. Για
ορισμένους εξ ημών η στιγμή αυτή βρίσκεται πιο κοντά από ό,τι για άλλους. Προσωπικά, όμως, θα
προτιμούσα να ζω ανεξάρτητη στην κοινότητά μου με το επίπεδο κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας
που θα χρειάζομαι. Τα δύο προγράμματα που ανέφερα είναι ευρωπαϊκά πρότυπα βέλτιστης πρακτικής
σε αυτόν τον τομέα και μπορούν να αντιγραφούν στο σύνολο της ΕΕ των 25.

Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, προφανώς, η
δημογραφική μεταβολή είναι μαζί με την αλλαγή του κλίματος η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής
μας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη μείωση των γεννήσεων, που συνεπάγεται τη μείωση των μελλοντικών
προοπτικών για την κοινωνία μας.

Θα αναφέρω ενδεικτικά μία μόνο πτυχή αυτού του εξαιρετικά πολύπλοκου θέματος: τη συνταξιοδότηση
των μητέρων. Το έργο των μητέρων, ειδικά όσων έχουν αρκετά παιδιά, δεν αναγνωρίζεται επαρκώς.
Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ότι οι περισσότερες μητέρες της εποχής που δεν μπορούσαν ή δεν
ήθελαν να εργαστούν για να μεγαλώσουν και να φροντίζουν τα παιδιά τους, βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση πρώτα ως προς την καριέρα τους και στη συνέχεια στη γεροντική ηλικία.

Στην κοινωνία της ευημερίας, το μεγάλωμα και η φροντίδα των παιδιών θα έπρεπε να αναγνωρίζεται
τουλάχιστον εξίσου με τις δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής και των υπηρεσιών και ως εκ
τούτου να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ως προς το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η απλούστερη και
περιεκτικότερη λύση θα ήταν ένα χωρίς όρους βασικό εισόδημα για όλους.

Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Οι δημογραφικές αλλαγές που
παρατηρούνται στην ΕΕ είναι, σε γενικές γραμμές, επωφελείς και όχι επιζήμιες για την κοινωνία. Χάρη
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της υγειονομικής περίθαλψης, η προσδοκώμενη διάρκεια
ζωής έχει αυξηθεί. Αυτό, βεβαίως, δημιουργεί νέες προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Μεταξύ των προκλήσεων αυτών, τις οποίες δεν αντιμετωπίζει επαρκώς η Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο
της, περιλαμβάνονται η σημασία της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, η ένταξη της διάστασης
του φύλου σε όλες τις μελέτες και πολιτικές, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και η
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Ως εκ τούτου, στις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Ομάδα μας, δίδεται έμφαση στην ανάγκη για
σταθερότητα στην απασχόληση, ασφάλεια στον χώρο εργασίας και μείωση των ωραρίων εργασίας,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση των νεότερων και των μεγαλύτερων σε ηλικία
εργαζομένων σε εργασία με ικανοποιητική αμοιβή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα έχουν
περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για την οικογένειά τους, για τη φροντίδα των παιδιών τους και για τη
συνέχιση της δια βίου μάθησής τους.

Οι βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τη διαχείριση των δημογραφικών αλλαγών είναι οι θέσεις
εργασίας με δικαιώματα, η δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, η ισχυρή δημόσια κοινωνική ασφάλεια
βάσει της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και η προσφορά δημοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγαση και η κοινωνική προστασία. Με άλλα λόγια, η
πρότασή μας συνίσταται στην αναστροφή της τρέχουσας τάσης η οποία δίνει προτεραιότητα στον
ανταγωνισμό και την ελευθέρωση, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλειας στην εργασία και τη
μείωση των αμοιβών, την ανεργία, την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και την υποβάθμιση
των εργασιακών δικαιωμάτων. Συνεπώς, τονίζουμε την ανάγκη δραστικής αλλαγής αυτών των πολιτικών.

Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το 1981 παρακολούθησα
στην Ιρλανδία μια διάλεξη του δρα Herbert Ratner, καθηγητή δημόσιας υγείας και ιατρικής δεοντολογίας,
στην οποία περιέγραφε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής δυτικής Ευρώπης. Προέβλεψε
με ακρίβεια τις εξελίξεις που παρακολουθούμε τώρα όσον αφορά την κάθετη μείωση του δείκτη
γεννήσεων έως το έτος 2000 και την τελική μείωση του πληθυσμού έως το 2020, η οποία είναι πλέον
αναπόφευκτη.

Σε εκείνη τη διάλεξή του, ο δρ. Ratner προειδοποίησε το ακροατήριό του να συνεχίσει να επιλέγει τη
ζωή και, μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρει μια τέτοια επιλογή, να αποφύγουμε τη
δημογραφική αυτοκτονία των ευρωπαίων γειτόνων μας. Επιλέξαμε τη ζωή δύο χρόνια αργότερα σε ένα
δημοψήφισμα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή της σύλληψης έως τον φυσικό
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θάνατο. Τώρα ο δείκτης γεννήσεων στην Ιρλανδία σημειώνει πτώση, αλλά καθυστερήσαμε αυτή την
τάση επί 20 χρόνια και, παρότι σήμερα βρισκόμαστε σε σημείο λίγο χαμηλότερο από το όριο
αντικατάστασης, διαθέτουμε ακόμη τον υγιέστερο δείκτη γεννήσεων, το νεότερο σε ηλικία εργατικό
δυναμικό και την ισχυρότερη οικονομία στην ΕΕ. Όπως επισημαίνεται στην Πράσινη Βίβλο της
Επιτροπής για τη δημογραφία, δεν υπάρχει οικονομική μεγέθυνση χωρίς αύξηση του πληθυσμού.

Μπορώ να σκεφτώ πολλούς βάσιμους λόγους για τους οποίους η ΕΕ μπορεί να επιλέξει τον σεβασμό
της ζωής, την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου όντος και τον Θεό. Εντούτοις, έστω και για τον απλό λόγο
της οικονομικής μεγέθυνσης και του βιώσιμου μέλλοντος της Ευρώπης, οφείλουμε να επανεξετάσουμε
τη στάση μας έναντι της ιερότητας της ζωής, της θέσης της οικογένειας και της στήριξης των μητέρων
και άλλων υπευθύνων για τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων.

Amalia Sartori (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή
για το εξαιρετικό του έργο. Όσον αφορά εμένα, τα ζητήματα που θέλω να επισημάνω είναι οι δύο
μεγάλες προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρισκόμαστε: η πρώτη αφορά έναν κόσμο που γερνά και στον
οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα και αξιοπρεπέστερα δυνατά γηρατειά, ενώ παράλληλα
σημειώνεται μείωση των γεννήσεων. Θέλουμε να αποκατασταθεί στην ήπειρό μας η σωστή αντιστοιχία
ανάμεσα στις προσδοκίες των γυναικών και των χωρών μας.

Για να αντιμετωπίσουμε την πρώτη πρόκληση, είναι αναγκαία η εφαρμογή δύο πολιτικών: η πρώτη
αφορά, αφενός, την κατάργηση κάθε αντικινήτρου για την παράταση της επαγγελματικής ζωής και,
αφετέρου, τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των πολιτικών που έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στους
ηλικιωμένους να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την παραμονή τους στον κόσμο της εργασίας,
ενώ η δεύτερη πολιτική έχει ως στόχο να προσφέρει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να παραμείνουν
όσο το δυνατόν περισσότερο εντός της κοινότητάς τους. Όλες οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να έχουν
αυτόν τον στόχο: τη διατήρηση των ηλικιωμένων στο οικογενειακό περιβάλλον και στην κατοικία τους
και μόνον ως ύστατη λύση την ιδρυματοποίηση.

Όσον αφορά την πολιτική κατά της υπογεννητικότητας, πιστεύω πως, όπως πάντα στη ζωή, βοηθούν
οι συγκεκριμένες ενέργειες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια, και ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι η Γαλλία, οι χώρες που εφήρμοσαν ευφυή φορολογική πολιτική είχαν ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Χρειάζεται συνεπώς μια νέα φορολογική πολιτική, μεγάλες ευκαιρίες εργασίας για τις
γυναίκες, δυνατότητα ένταξης στον κόσμο της εργασίας και ασφαλώς νέα και διαφορετική ποιότητα
υπηρεσιών.

Karin Jöns (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αναμφίβολα η
δημογραφική αλλαγή είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Θα πρέπει ωστόσο να δούμε τη δημογραφική αλλαγή και σαν μια ευκαιρία για να επιτύχουμε μια νέα
αλληλεγγύη των γενεών που θα εξασφαλίσει μια καλή παιδεία στους νέους, θα δημιουργήσει θέσεις
εργασίας για όλους και θα επιτρέψει στους ανθρώπους να γεράσουν με αξιοπρέπεια. Ένα πολύ σημαντικό
βήμα προς την κατεύθυνση αυτήν θα ήταν να ενσωματωθούν οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής
στο σε όλους τους τομείς της πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει
να ισχύει και για το έργο της Επιτροπής.

Επιπροσθέτως, αυτός είναι άλλος ένας τομέας όπου θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα ο ένας από τον
άλλον και να εντείνουμε την ανταλλαγή εμπειριών όχι μόνο μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά και μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων. Αυτό αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην κοινωνική αλληλεγγύη που
είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Ως εκ τούτου επιδοκιμάζω
την έκκληση προς τα κράτη μέλη να συνάψουν νέες εταιρικές σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους,
αλλά και την έκκληση να ζητηθεί άμεσα η γνώμη των κοινωνικών εταίρων ως προς την ισορροπία
μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για τη
δημογραφική αλλαγή όταν οι άνθρωποι δεν θεωρούνται άτομα παρά οικονομικοί παράγοντες. Ωστόσο,
κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το σφάλμα υποπίπτουν τόσο η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής όσο και η
παρούσα έκθεση του κ. Bushill-Matthews.

Επίσης, πιστεύω ότι η δημογραφική αλλαγή θα έπρεπε να θεωρηθεί στην συζήτηση ως παγκόσμιο
πρόβλημα. Είναι προφανές ότι στη συζήτηση για τη δημογραφική αλλαγή δεν μνημονεύονται καθόλου
ούτε οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας ούτε η καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο. Τελικά, το
κύριο πρόβλημα δεν είναι η μείωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού αλλά, πρώτον, ότι δεν συμβαίνει με
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την ίδια αναλογία σε όλες τις περιφέρειες, δεύτερον, ότι κινδυνεύει η συνύπαρξη στην κοινωνία και
τρίτον, ότι δεν συσχετίζουμε τη δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη με την παγκόσμια πληθυσμιακή
έκρηξη.

Εξετάζουμε τη γήρανση της ευρωπαϊκής κοινωνίας σχεδόν αποκλειστικά υπό το πρίσμα της μείωσης
του εργατικού δυναμικού και αγνοούμε εντελώς την εξέλιξη της παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα, την
χρησιμοποιούμε ως μέσον για περικοπή κοινωνικών, υγειονομικών και συνταξιοδοτικών παροχών και
για να εξετάσουμε μία τεράστια παράταση του εργάσιμου χρόνου ζωής. Παραπέμπω εδώ στη μελέτη
που προετοίμασε και δημοσίευσε η Επιτροπή, που αποβλέπει στα 71 έτη.

Ζητώ να αλλάξουμε προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία φιλική προς τα παιδιά, όπου η
συμβίωση με παιδιά θα είναι πραγματικά επιθυμητή. Χρειαζόμαστε ένα άλλο είδος συζήτησης, γιατί
δεν μπορούμε να βλέπουμε τα παιδιά απλά σαν μια επένδυση για την εξασφάλιση του εργατικού
δυναμικού και της συνταξιοδότησης. Ακόμα, δεν μπορούμε απλά να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε έναν
καλύτερο συμβιβασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, του εργάσιμου με τον ελεύθερο
χρόνο. Πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι ακόμα: με τα παιδιά, γιατί αυτά είναι σημαντικά εδώ. Τα παιδιά
πρέπει να είναι πραγματικά στο επίκεντρο και να αντιμετωπίζονται ως άτομα.

Φυσικά, η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει και την πρόκληση της γήρανσης, π.χ. με την επέκταση
των κοινωνικών υπηρεσιών ή, φυσικά, με την αστική ανάπτυξη, για παράδειγμα να σχεδιάζονται οι
κατοικίες των ηλικιωμένων και οι μεταφορές έχοντας κατά νου τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Το
θέμα αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο από όσο νομίζουμε.

Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος
ή πολιτικός επιστήμονας για να αντιληφθεί ότι η τάση πλουτισμού και η εξαφάνιση του πρασίνου που
χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες μας συνοδεύονται από πολλές επιπτώσεις.

Εμείς οι πολιτικοί –αλλά όχι και η πλειονότητα των πολιτών– γνωρίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση και
οι δημογραφικές αλλαγές δημιουργούν πολυάριθμα προβλήματα. Στην έκθεσή του ο κ. Bushill-Matthews
προσπαθεί να προσφέρει ελπίδα και γι’ αυτό τον ευχαριστώ θερμά. Δεν πρέπει, όμως, να περιοριστούμε
στη μελέτη των προτάσεων της Επιτροπής. Αν και οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αύξηση του δείκτη
γεννήσεων, η γέννηση παιδιών δεν εξαρτάται από εμάς τους πολιτικούς, αλλά από τους γονείς.

Εκείνο που οφείλουν να πράξουν οι πολιτικοί είναι να δημιουργήσουν μια κοινωνία φιλική για τα
παιδιά, μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά δεν θα αποτελούν βάρος, αλλά πρόσθετο όφελος. Αυτό
σημαίνει επίσης ότι πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι γονείς να μπορούν να φροντίζουν καλύτερα τα
παιδιά τους, γεγονός που σχετίζεται με την ευελιξία στην αγορά εργασίας, την ευελιξία γενικότερα στη
ζωή και την ευελιξία ως προς τα ωράρια εργασίας. Εδώ έγκειται πάλι ο ρόλος μας ως πολιτικών.

Αν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μια καλή και δίκαιη κοινωνία στην οποία θα μπορούν να λειτουργούν
και τα νέα και τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της –και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε– πρέπει επίσης να
διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα είναι φιλική για τα παιδιά σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό, επίπεδο.

Marianne Mikko (PSE). – (ET) Κυρίες και κύριοι, κύριε εισηγητά. Ο κ. Bushill-Matthews έχει
εκπονήσει μια πολύ χρήσιμη έκθεση. Αν συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μόνο με τις εφήμερες πτυχές
της πολιτικής, η Ευρώπη θα πληγεί από μια δημογραφική και κοινωνική καταστροφή μεγέθους
αντίστοιχου με το ασιατικό τσουνάμι.

Η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής απειλείται. Η νέα γενιά εργάζεται περισσότερο για
ελάχιστα χρήματα, γεγονός που επιφέρει σωματική και πνευματική καταπόνηση. Αυτό που παρουσιάζεται
ως ελεύθερη επιλογή τους στην πραγματικότητα τους έχει επιβληθεί από μια κοινωνία στην οποία
επικρατεί η νοοτροπία «ο νικητής τα παίρνει όλα». Η μισθωτή σκλαβιά ή η ανεργία, η επαγγελματική
ανέλιξη ή ο επαγγελματικός αποκλεισμός – αυτές είναι οι επιλογές που προσφέρονται στους υψηλών
επαγγελματικών προσόντων νέους μας.

Όταν, κατά παράβαση της νομοθεσίας, ένα άτομο εργάζεται για 12 ή περισσότερες ώρες καθημερινά,
δεν πρόκειται να μας ωφελήσουν ούτε τα ευέλικτα ωράρια ούτε η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας
στους τομείς των πωλήσεων και των υπηρεσιών. Απλούστατα, δεν υπάρχει χρόνος για ιδιωτική ζωή ή
για την απόκτηση παιδιών.

Από μακροοικονομική άποψη, αυτό οφείλεται στην ανάγκη χρηματοδότησης των συντάξεων και της
υγειονομικής περίθαλψης της μεγαλύτερης γενιάς το κόστος των οποίων καθίσταται όλο και μεγαλύτερο.
Η υπό συζήτηση έκθεση πρέπει να αποτελέσει σημείο εκκίνησης. Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό
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επίπεδο διαβίωσης στην Ευρώπη, οι πολιτικοί οφείλουν να εργαστούν πολύ περισσότερο και να δράσουν
χωρίς καθυστέρηση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά, ο γνωστός για την
επιμέλεια και την αυξημένη ευαισθησία του εισηγητής, κύριος Bushill-Matthews, συντάσσοντας την
έκθεση με υπομονή, ανέδειξε πιθανές λύσεις του δημογραφικού προβλήματος με πρώτη την εξεύρεση
μέσων αποφασιστικής αντιμετώπισης της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλών ποσοστών
ανεργίας.

Επινοούνται, κατά περίπτωση, διαφορετικές προσεγγίσεις που -όπως σωστά τονίζεται- πρέπει να
σέβονται την ελευθερία επιλογής αλλά και να διευκολύνουν την άσκηση του θεμελιώδους ανθρώπινου
δικαιώματος των ευρωπαϊκών οικογενειών να αποκτούν όσα παιδιά επιθυμούν, χωρίς τα εμπόδια που
θέτει η δυσκολία συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ο εντοπισμός αυτών των
εμποδίων και εκείνων που υφίστανται τόσο εντός, όσο και εκτός του εργασιακού χώρου (φορολογία,
κατοικία, κόστος εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλισης) είναι ευθύνη των κρατών μελών δεδομένου ότι
τα κράτη μέλη αποκλειστικά σχεδιάζουν τόσο την αναπτυξιακή όσο και την οικογενειακή πολιτική.

Η μετανάστευση βέβαια, πολλές φορές έλυσε στην ιστορία το πρόβλημα ανανέωσης του πληθυσμού
και σήμερα έρχεται να συμπληρώσει το κενό που δημιουργούν οι επιλογές μας: κανένα ή ένα παιδί και
αυτό σε μεγάλη ηλικία. Τι μας οδήγησε όμως σ’ αυτές τις επιλογές ζωής σε εποχές ειρήνης και ευμάρειας;
Η αναζήτηση των αιτιών των δημογραφικών αλλαγών δεν αφορά ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε
τις κυβερνήσεις. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στην αρμοδιότητα του
κάθε ευρωπαίου πολίτη που θέλει να ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητές του, τόσο στον
προγραμματισμό της έναρξης της ζωής όσο και στην επιβολή του τέλους της.

Σίγουρα η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εξεύρεση εργασίας σε περιβάλλον αειφόρου ανάπτυξης είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για το υψηλό βιοτικό επίπεδο. Για να μην υπάρχει όμως δημογραφικό
πρόβλημα, για να γεννηθούν νέοι ευρωπαίοι και να γεράσουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες, χρειάζεται οι
μέλλοντες γονείς να έχουν απαιτήσεις, από τον εαυτό τους, αξιοπιστίας για προσωπικές σχέσεις και,
γενικά, όραμα ζωής για το παρόν και το μέλλον.

Aloyzas Sakalas (PSE). – (LT) Ως λιθουανός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποδίδω
ιδιαίτερη σημασία στο δημογραφικό πρόβλημα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο αριθμός των κατοίκων
της Λιθουανίας μειώνεται διαρκώς, όχι τόσο λόγω της μετανάστευσης, όσο λόγω της ταχείας μείωσης
του δείκτη γεννήσεων, η οποία έχει ήδη προκαλέσει το κλείσιμο αρκετών σχολείων. Τα μέτρα που έχει
λάβει η λιθουανική κυβέρνηση για την επίλυση του προβλήματος είναι σαφές ότι δεν επαρκούν, οπότε
η εκπόνηση εγγράφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ευπρόσδεκτη. Εντούτοις, η μείωση του δείκτη
γεννήσεων δεν είναι πρόβλημα που αφορά μόνο τη Λιθουανία, αλλά το σύνολο της Ευρώπης. Μάλιστα,
ενώ στατιστικά οι οικογένειές μας έχουν λιγότερα από 1,5 παιδιά η καθεμιά, στις ασιατικές χώρες,
περιλαμβανομένης της υποψήφιας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας, τα παιδιά γεννιούνται
όπως τα μανιτάρια μετά τη βροχή. Η δυνητική σημασία της κατάστασης αυτής στο όχι και τόσο μακρινό
μέλλον αξίζει να μας απασχολήσει. Μπορούμε και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη δημογραφική κρίση
μέσω ουσιαστικών δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να προσφέρουν κίνητρα σε όλες τις
οικογένειες να αποκτήσουν τουλάχιστον τρία παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του υπό εξέταση
εγγράφου και, εφόσον εγκριθεί, οι πρακτικές λύσεις αναμένεται να ακολουθήσουν.

Roselyne Bachelot-Narquin (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ευχαριστώ τον κ. Bushill-Matthews για την έξοχη έκθεσή του.

Για να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο του δημογραφικού σοκ, είθισται να καταφεύγουμε σε τρεις
μοχλούς: μια προσεκτικά επιλεγμένη και ρυθμιζόμενη μεταναστευτική πολιτική, την κινητοποίηση του
εργατικού δυναμικού και πολιτικές που στοχεύουν στις οικογένειες και στην αύξηση της γεννητικότητας.

Αυτή η τελευταία προσέγγιση συνήθως αφήνεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα ήταν λάθος,
ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαρνηθεί αυτούς τους πόρους. Η αποτελεσματικότητά τους είναι
ευρέως γνωστή και το γαλλικό παράδειγμα το μαρτυρεί: τα φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, οι
γονικές άδειες, η χρηματοδοτική βοήθεια και, πρωτίστως, η παροχή μέριμνας για τα παιδιά – εξωσχολικής
μέριμνας για τα παιδιά, ένα φάσμα διευκολύνσεων για τη μέριμνα των πολύ νέων παιδιών και μέριμνα
για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν θα είναι δυνατή η μαζική
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στρατολόγηση γυναικών στην αγορά εργασίας χωρίς την κατάλληλη πρόβλεψη για την μέριμνα των
παιδιών τους.

Στην Ευρώπη δεν λείπουν τα μέσα, αρκεί να έχει την πολιτική βούληση και τους οικονομικούς πόρους.
Συνεπώς, είναι ουσιώδες για τους κανονισμούς πολιτικής σε σχέση με την εδαφική συνοχή να
υπογραμμίσουν με μεγαλύτερη έμφαση την ανάγκη χρηματοδότησης των δομών μέριμνας για τα παιδιά.
Σε μια στιγμή κατά την οποία κορυφώνεται η συζήτηση για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, τα παιδιά
και οι οικογένειες, με όλες τους τις διαφοροποιήσεις, πρέπει να αποτελούν θεμελιώδη συνιστώσα αυτού
του μοντέλου.

Vladimír Špidla, Επιτροπή. – (CS) Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση η
οποία καταδεικνύει ότι το δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα η Ευρώπη και η οποία έχει ρίξει φως στο θέμα με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε
με σαφήνεια η βασική θέση ότι το εν λόγω θέμα αφορά θεμελιώδεις αλλαγές και απαιτεί μια συνολική
ή καθολική προσέγγιση, όπως αναφέρθηκε. Συγχρόνως, αναπτύχθηκαν διάφορες επιμέρους πτυχές του
συνολικού προβλήματος. Για παράδειγμα, υποστηρίχθηκε ότι στην Πράσινη Βίβλο δεν λαμβάνονται
εξίσου υπόψη δύο ομάδες προβλημάτων, ήτοι τα προβλήματα που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας
και τα προβλήματα που εντάσσονται σε διεθνές πλαίσιο. Όπως θα διαπιστώσατε μελετώντας την έκθεσή
μου, το διεθνές πλαίσιο θα καλυφθεί από τις τακτικές εκθέσεις, καθόσον σε αυτόν τον τομέα υπάρχει
ήδη μια προκαταρκτική αντίδραση. Η υγεία είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα και νομίζω ότι η
συζήτηση μας ενέπνευσε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη σκέψη μας ως προς αυτόν τον τομέα στο μέλλον.

Το πρόβλημα αυτό δεν εγείρει μόνο τεχνικά ή οργανωτικά ζητήματα, αλλά και μια ολόκληρη σειρά
ηθικών ζητημάτων, καθόσον η γήρανση του πληθυσμού θα αυξήσει τον αριθμό των περιπτώσεων
ατόμων τα οποία ζουν υπό ακραίες συνθήκες εξαιτίας ενός συνδυασμού τύχης και κακής κατάστασης
της υγείας τους. Τούτο σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια κατάλληλη από ηθική άποψη
λύση, η αναζήτηση της οποίας θα απαιτήσει πολύ σοβαρή μελέτη.

Φρονώ ότι κατέστη επίσης σαφές ότι ένα θέμα το οποίο προσέλκυσε την προσοχή –δικαιολογημένα
κατά τη γνώμη μου– ήταν το θέμα των παιδιών και του πολύ χαμηλού δείκτη γεννήσεων και των τρόπων
με τους οποίους μπορούμε να τον μεταβάλουμε ή τουλάχιστον να τον επηρεάσουμε. Προέκυψε επίσης
σαφώς από τη συζήτηση ότι το θέμα αυτό αφορά συνολικά την Ευρώπη καθόσον, παρά το γεγονός ότι
στην Ιρλανδία, λόγου χάρη, εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων ζώντων τέκνων ανά γυναίκα
σε αναπαραγωγική ηλικία, την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε μείωση πολύ πιο δραστική από
οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ το τρέχον ποσοστό γεννήσεων δεν είναι αρκετό για τη διατήρηση της
δημογραφικής σταθερότητας. Υπάρχουν, βεβαίως, και άλλα κράτη τα οποία βρίσκονται σε πολύ
χειρότερη θέση και η κατάσταση των οποίων μπορεί να επιδεινωθεί εξαιρετικά σε λίγες μόνο γενιές.

Είναι επίσης σαφές ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά το γεγονός ότι δεν είναι όλες οι κοινωνίες
φιλικές για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με ένα αρχαίο ρωμαϊκό ρητό «Inter arma silent Musae», με άλλα
λόγια όταν η κοινωνία υφίσταται κάποιου είδους πίεση ή αντιμετωπίζει μια ακραία κατάσταση, η
δημιουργικότητα πάσχει. Κατά τη γνώμη μου, η τεκνοποιία αποτελεί βαθύτατη ανάγκη και επιθυμία.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση και η φροντίδα των παιδιών είναι επίσης μια δραστηριότητα η
οποία απαιτεί πολύ υψηλό επίπεδο δημιουργικότητας, και είναι σαφές ότι, προκειμένου να αποφασίσουν
οι ευρωπαίοι πολίτες να αποκτήσουν παιδιά, χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια σε έναν κόσμο ο οποίος
υφίσταται τεράστιες αλλαγές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε επίσης αναφορά σε θέματα ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων
– δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη μου. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μία μόνο πληροφορία την οποία
αντλώ από μια ισπανική μελέτη: «στην Ισπανία οι άνδρες αφιερώνουν 52 εκατ. ώρες ετησίως για τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων, δηλαδή παιδιών ή ηλικιωμένων συγγενών. Οι γυναίκες αφιερώνουν
200 εκατ. ώρες ετησίως για τέτοιου είδους φροντίδα». Συνεπώς, το βάρος της φροντίδας, η οποία
αποτελεί κοινή ευθύνη, κατανέμεται πολύ άνισα, καθώς οι γυναίκες επιβαρύνονται τέσσερις φορές
περισσότερο. Φρονώ ότι πρέπει να εξετάσουμε και αυτά τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας
ευχαριστήσω για τη συζήτηση και για μια πολύ περιεκτική έκθεση η οποία αποδεικνύει την ισχυρή
τάση σύγκλισης των απόψεών μας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψεων.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό δημιουργεί θετικές προοπτικές για μια συντονισμένη αντίδραση, η οποία θα
μπορεί να υπερβεί τις επιζήμιες αλλαγές που ενίοτε έπονται των εκλογών, καθώς η περίοδος των πέντε
ετών είναι πολύ σύντομη για πολλά θέματα.

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.
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Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

Zita Gurmai (PSE). – (EN) Οι δημογραφικές προκλήσεις και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
αποτελούν ένα πολυσύνθετο ζήτημα το οποίο έχει εκτενείς επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες
μας. Πρόκειται για δύο εκτεταμένες προκλήσεις τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να
αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης προοπτικής και προσανατολισμένα στο μέλλον.

Η λύση πρέπει να είναι μια εμπεριστατωμένη, συνολική, συνεπής και δίκαιη στρατηγική η οποία θα
ενθαρρύνει την αλληλοκατανόηση και τη διαρκή αλληλεγγύη μεταξύ του αυξανόμενου αριθμού γενεών
που θα ζουν η μια πλάι στην άλλη.

Οι πολιτικές λύσεις έναντι των δημογραφικών προκλήσεων, όπως η γήρανση, το φύλο, η αγορά εργασίας,
οι συντάξεις, η μετανάστευση, πρέπει να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός νέου και συνεκτικού οράματος
για την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Παρότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις τοπικές περιστάσεις των κρατών μελών, οι προκλήσεις
και οι στόχοι είναι παρόμοιοι – η αντιμετώπιση της αυξανόμενης πρόκλησης που θέτει η γήρανση της
ευρωπαϊκής κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Λισσαβόνας να καταστεί η Ευρώπη η
πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή
και δυνατότητες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και με περισσότερες και καλύτερης ποιότητας θέσεις
εργασίας.

Η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων πρέπει να είναι μια μακροπρόθεσμη λύση η οποία
υπερβαίνει κατά πολύ ακόμη και τις προθεσμίες της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Για την επίτευξη
αυτών των στόχων, απαιτούνται πολυσύνθετες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές στρατηγικές.

Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές δημοσιονομικές
προκλήσεις. Τα προβλήματα και οι βασικές συνθήκες, ωστόσο, διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.
Τόσο για τον λόγο αυτόν όσο και για λόγους δημοκρατίας, απαιτούνται λύσεις οι οποίες θα έχουν τις
βάσεις τους στα επιμέρους έθνη. Είναι παράλογο να καταρτίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομερείς
πολιτικές συστάσεις οι οποίες υποτίθεται ότι ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους.

Η υπό εξέταση έκθεση περιλαμβάνει εκτεταμένο κατάλογο εκκλήσεων σχετικά με το είδος των μέτρων
που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη σε σημαντικούς τομείς, όπως η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία,
τα ωράρια εργασίας και η μετανάστευση. Οι επιλογές των επιμέρους κρατών μελών σε σημαντικούς
ειδικούς τομείς πολιτικής πρέπει να καθορίζονται μέσω της εθνικής δημοκρατικής διαδικασίας, και όχι
να επιβάλλονται από την κορυφή.

Η πολιτική και κοινωνική πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω του πειραματισμού και της δοκιμής διαφορετικών
λύσεων οι οποίες μπορούν να συγκριθούν. Έτσι οι χώρες αντλούν διδάγματα η μια από την άλλη. Ο
ευρωπαϊκός πολιτισμός εξελίχθηκε μέσω τέτοιων διαδικασιών και, ουσιαστικά, κατέκτησε τον κόσμο.
Οι ευρωπαϊκές λύσεις και τρόποι σκέψης σημείωσαν επιτυχία ακριβώς επειδή προήλθαν από τον θεσμικό
ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών χωρών και όχι από αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε κάποιο
κέντρο.

Η υπό συζήτηση έκθεση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο, αργά αλλά σταθερά,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ενισχύσει όλο και περισσότερο την επιρροή του σε θέματα
εθνικής πολιτικής. Εκφράζω τη λύπη μου για τη διαδικασία αυτή και καταγγέλλω τη σχεδόν ανύπαρκτη
αντίσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια τέτοια αντιδημοκρατική εξέλιξη.

David Martin (PSE). – (EN) Είναι σαφές ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις δημογραφικές
προκλήσεις της, πρέπει να αντιμετωπίσει στο μέλλον πιο αποτελεσματικά από ό,τι έως σήμερα το
ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της καθημερινής ζωής. Εάν επιθυμούμε να
προσελκύσουμε τους γονείς νέων παιδιών, τους ηλικιωμένους ή άλλες ομάδες για τις οποίες το τυπικό
ωράριο εργασίας «εννέα έως πέντε» είναι αδύνατον, πρέπει να ενισχύσουμε την ευελιξία των ωραρίων
εργασίας, να προσφέρουμε καλύτερες και πιο προσιτές υποδομές παιδικής μέριμνας, πιο φιλικές για
την οικογένεια φορολογικές πολιτικές και περισσότερη ισότητα στον χώρο εργασίας. Εντούτοις, είναι
σαφές ότι ακόμη και αν απορροφήσουμε περισσότερους από τους σημερινούς κατοίκους της Ευρώπης
στο εργατικό δυναμικό θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ελλείψεις όσον αφορά τις δεξιότητες.
Γι’ αυτό άλλωστε χρειαζόμαστε επίσης μια ισορροπημένη πολιτική μετανάστευσης.
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6. Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή
(συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0040/2006) του κ. Parish,
εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την προώθηση των
καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή (2004/2259(INI)).

Neil Parish (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη
δυνατότητα που μου προσφέρεται να παρουσιάσω την έκθεσή μου σχετικά με τα βιοκαύσιμα. Είναι
μια έκθεση πρωτοβουλίας από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Χαίρομαι για την
παρουσία της κ. Επιτρόπου σε αυτή την παρουσίαση και θέλω να ευχαριστήσω την ίδια και το προσωπικό
της για τη βοήθεια που μου προσέφεραν κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

Κάτι εξαιρετικό σχετικά με τα βιοκαύσιμα, τη βιομάζα και το βιοαέριο είναι ότι έχουν πολλά υποσχόμενο
μέλλον. Όταν ακούει κανείς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να δηλώνει κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης ότι η αμερικανική οικονομία δεν μπορεί
να συνεχίσει να είναι μια οικονομία βασισμένη στο πετρέλαιο και τα μεταλλεύματα, καθίσταται σαφές
ότι η κατάσταση αλλάζει, και εδώ στην Ευρώπη έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Από ιστορική άποψη,
οι γεωργοί παρήγαγαν πάντα καύσιμα για τις μεταφορές την εποχή των αλόγων, οπότε γιατί να υπάρχει
τώρα πρόβλημα με την παραγωγή καυσίμου;

Με τις νέες πληρωμές για τη γεωργία, τις νέες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, τις αποσυνδεδεμένες πληρωμές
και το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες διαρρηγνύουν τη σχέση
μεταξύ της παραγωγής και των ενισχύσεων, πρέπει επίσης να αναζητήσουμε νέες αγορές για τα προϊόντα
μας και εδώ ακριβώς αρχίζει, όπως είπα, ο ρόλος των δημητριακών και της ελαιοκράμβης για την
παραγωγή βιοντίζελ και του σίτου για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Μπορούμε επίσης να διασφαλίσουμε
τη δυνατότητα παραγωγής περισσότερης βιομάζας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μπορεί κανείς να
διαπιστώσει από πρώτο χέρι την αποδοτική εκμετάλλευση δασών. Όπου δεν υπάρχουν δάση, μπορούμε
να καλλιεργήσουμε ιτιές και μίσχανθο για τη διασφάλιση της παραγωγής ενεργειακών αποθεμάτων.

Ορισμένα τέτοια προγράμματα μπορεί να είναι εκτεταμένα και να χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία
σταθμών παραγωγής ενέργειας, ενώ άλλα μπορεί να είναι μικρότερα και να αφορούν μικρές μονάδες
για τοπική θέρμανση και για τη θέρμανση σχολείων και νοσοκομείων. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες
ευελιξίας. Όσον αφορά όχι μόνο τα καύσιμα αλλά την ενέργεια συνολικά, τα βιοκαύσιμα και η
βιοενέργεια μπορεί να μην είναι η συνολική λύση, αλλά είναι μια από τις λύσεις. Όταν, για παράδειγμα,
η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την παροχή φυσικού αερίου προς τις χώρες
μας, νομίζω ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις. Κάτι που πρέπει πάντα να τονίζουμε
είναι ότι αυτοί οι τύποι καυσίμων και βιομάζας είναι πολύ φιλικοί προς το περιβάλλον. Αυτό είναι το
πιο σημαντικό: δεν ωφελούν μόνον τους γεωργούς, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον.

Υπάρχει η τρέχουσα γενιά καυσίμων και βιομάζας, αλλά εμφανίζονται επίσης νέες γενιές και σύντομα
θα έλθει η σειρά των βιοπλαστικών. Θεωρώ ότι η αγορά αυτή έχει σπουδαίο μέλλον. Έχει αρχίσει να
εφαρμόζεται μια νέα διαδικασία δημιουργίας χαρτιού από άχυρο, στην οποία χρησιμοποιούνται πολύ
πιο φιλικά προς το περιβάλλον χημικά. Από έναν τόνο αχύρου μπορεί να παραχθεί μισός τόνος
χαρτοπολτού και ένα τέταρτο του τόνου βιοαιθανόλη. Αυτό αποδεικνύει, όπως προανέφερα, ότι
σημειώνουμε πρόοδο σε όλα αυτά τα εγχειρήματα.

Για να αναφέρω το ζήτημα της κοινής γεωργικής πολιτικής, έχουμε αφήσει τελείως ακαλλιέργητες
ολόκληρες εκτάσεις. Ορισμένες εκτάσεις οι οποίες μένουν ακαλλιέργητες είναι πολύ αποτελεσματικές
για την ενίσχυση του περιβάλλοντος, αλλά φρονώ ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ θετικά το ενδεχόμενο
χρησιμοποίησης τμήματος τέτοιων εκτάσεων για την παραγωγή καυσίμων.

Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, η Volkswagen στη Γερμανία αντιμετωπίζει θετικά τα μίγματα καυσίμων
και τη δημιουργία κινητήρων οι οποίοι θα υποστηρίζουν τη χρήση βιοκαυσίμων, αλλά πρέπει να
ασκήσουμε πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να αντιμετωπίσουν θετικότερα αυτή την προοπτική.
Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να πειραματιστούμε περισσότερο με την ανάμιξη καυσίμων, προκειμένου να
δημιουργήσουμε μια ποιότητα καυσίμου η οποία θα είναι κατάλληλη για κινητήρες αυτοκινήτων.

Μια άλλη πτυχή της χρησιμοποίησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και
βιομάζας είναι ότι οι εν λόγω εκτάσεις παραμένουν παραγωγικές, οπότε, εάν στο μέλλον τις χρειαστούμε

23-03-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL22



για την παραγωγή τροφίμων, θα είναι πολύ εύκολο να τις χρησιμοποιήσουμε εκ νέου για την παραγωγή
τροφίμων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και του Κοινοβουλίου για τη στήριξή
τους. Επισκέφθηκα πολλές χώρες για να μελετήσω τις μεθόδους που εφαρμόζουν. Το προσεχές διάστημα
θα είναι συναρπαστικό. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι είναι καιρός το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενώσουν πραγματικά τις δυνάμεις τους και να θεσπίσουν τα αναγκαία
φορολογικά κίνητρα και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας πολύ
καλής πολιτικής για τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

Mariann Fischer Boel, Επιτροπή. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το περασμένο εξάμηνο, η ενέργεια υπήρξε
σε μεγάλο βαθμό το θέμα της ημέρας. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους αρχηγούς κρατών στο Hampton
Court, γεγονός που δημιουργεί μια ευκαιρία την οποία οφείλουμε να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη,
και αυτό ακριβώς πράττει η Επιτροπή.

Με ενθάρρυνε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσεγγίζει με τον ίδιο θετικό
τρόπο το θέμα και πράττει ακριβώς το ίδιο. Ως Επίτροπος γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου, η
χρήση καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι
αποτελεί μια ενδιαφέρουσα νέα διέξοδο για τον γεωργικό τομέα μας και μια χρήσιμη πηγή εισοδήματος,
όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά για το σύνολο της αγροτικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω
θερμά την έκθεση που θα συζητήσουμε σήμερα. Η συγκυρία στην οποία εμφανίζεται είναι πολύ ευτυχής
καθόσον συμβάλει με χρήσιμο τρόπο στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση γεωργικών καλλιεργειών οι
οποίες δεν προορίζονται για τη διατροφή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον εισηγητή, τον κ. Parish, καθώς
και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, για το έργο που επιτελούν.

Η Επιτροπή εξέδωσε προσφάτως δύο ανακοινώσεις με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση της βιομάζας:
το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα βιοκαύσιμα. Μέσω των
προγραμμάτων πλαισίων της σχετικά με την έρευνα, η Επιτροπή υποστηρίζει επί σειρά ετών
πρωτοποριακά εγχειρήματα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων βιολογικών πόρων, περιλαμβανομένων
πλαστικών, αγροχημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας θα
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη βιώσιμων εφαρμογών οι οποίες δεν προορίζονται για τη διατροφή.
Εκτός του ότι προσφέρει νέες ευκαιρίες στους γεωργούς, η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών για γεωργικές
πρώτες ύλες συνάδει σε μεγάλο βαθμό με το πνεύμα της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η προσέγγιση
είναι καινοτόμος και αντιπροσωπεύει υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Ως προς τη χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, η Eurostat και το Κοινό Κέντρο Ερευνών
εκτιμούν ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων μας ως προς την παραγωγή βιομάζας έως το 2010. Η
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ προσφέρει στους γεωργούς κίνητρα ώστε να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη
ζήτηση. Εκτός της ειδικής ενίσχυσης ύψους 45 ευρώ ανά εκτάριο ενεργειακών καλλιεργειών, οι γεωργοί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε αγρανάπαυση για καλλιέργειες οι οποίες
δεν προορίζονται για τη διατροφή. Πέρυσι περίπου 900 000 εκτάρια χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή
βιομάζας ως πηγής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης καθιστά πλέον τα ζαχαρότευτλα
επιλέξιμα για όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της παραγωγής βιοενέργειας.

Όσον αφορά την επεξεργασία, ωστόσο, πρέπει ακόμη να σημειωθεί σημαντική πρόοδος και να γίνουν
εκτεταμένες επενδύσεις. Στη νέα περίοδο προγραμματισμού μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα
έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε επενδύσεις και άλλες δράσεις υπέρ της βιομάζας για την παραγωγή
ενέργειας και για άλλους σκοπούς εκτός της διατροφής. Σημαντικό ρόλο μπορεί επίσης να διαδραματίσει
η πολιτική συνοχής.

Ως προς το περιβάλλον, συμφωνώ ότι πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να προλάβουμε τυχόν
ανεπιθύμητες επιπτώσεις από την ανάπτυξη του εν λόγω τομέα, η οποία πρέπει να παρακολουθείται
προσεκτικά.

Η χρήση βιομάζας ακολουθεί ανοδική πορεία σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ιδίως για την παραγωγή
βιοκαυσίμων. Αυτό συνοδεύεται από σαφή οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά
πρέπει επίσης να μεριμνούμε για τη διατήρηση της ενδεδειγμένης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής
τροφίμων και άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων. Δεν επιθυμούμε να αναπτύξουμε τον τελευταίο
τομέα κατά τρόπο που να έχει αρνητικό αντίκτυπο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής γεωργικών
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τροφίμων ή τις λιανικές τιμές των τροφίμων, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Και αυτή η πτυχή πρέπει επίσης να παρακολουθείται προσεκτικά.

Αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα διεξαχθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με
την πιο ενεργό χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την έκθεση
πρωτοβουλίας του που δείχνει μεγάλο ζήλο, και γιατί μπήκε στον κόπο να ταξιδέψει σε διάφορα κράτη
μέλη για να δει ο ίδιος ποιες δυνατότητες υπάρχουν ήδη στον τομέα των ανανεώσιμων πρώτων υλών.

Όπως ανέφερε η κ. Επίτροπος, τους περασμένους έξι μήνες η ενέργεια έγινε το σημαντικότερο επίκαιρο
θέμα. Για την Ευρώπη είναι απαραίτητος ένας φιλικός για το περιβάλλον και οικονομικός συνδυασμός
όλων των πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πρώτες ύλες και οι ανανεώσιμες ενέργειες θα μπορούσαν
να αποτελέσουν τα κύρια συστατικά αυτού του συνδυασμού. Μαζί με τον αέρα και το νερό, τα
φωτοβολταϊκά κύτταρα και το βιοαέριο, αυτός ο τομέας ανανεώσιμων ενεργειών καλύπτει βασικές
ανάγκες στους τομείς των δομικών και μονωτικών υλικών, καθώς και των πρώτων υλών της
φαρμακοβιομηχανίας.

Η παραγωγή τροφίμων και φυτών για την παραγωγή ενέργειας συνηθιζόταν για πολλούς αιώνες. Η
μαζική χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων υπερίσχυσε της ενέργειας έλξης των ζώων που προερχόταν
από τα φυτά. Η παραγωγή ανανεώσιμων πρώτων υλών για ενεργειακούς σκοπούς είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για την ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία, καθώς και για τις αγροτικές περιοχές. Προσφέρει
νέες πηγές εισοδήματος και συνέβαλε σημαντικά όχι μόνο στη διατήρηση των υφισταμένων, αλλά και
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές.

Καλό θα ήταν να θεωρήσει η ΕΕ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως σημαντικό παράγοντα για την
χρησιμοποίηση ενέργειας, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από διεθνείς παραγωγούς ενέργειας,
ιδίως σε πολιτικά ασταθείς περιοχές. Ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω θερμά τον εισηγητή.

Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλω καταρχάς να συγχαρώ, όπως και οι υπόλοιποι προλαλήσαντες, τον κ. Parish
για το έργο που επιτέλεσε και να σας πω ότι συμφωνώ πλήρως με τους στόχους που τίθενται σε αυτή
την έκθεση.

Πρώτον, ο στόχος της συνολικής θεώρησης του περιβαλλοντικού ζητήματος: βιοενέργεια, βιομάζα και
βιοδιασπώμενη ύλη. Δεύτερον, ο στόχος της διαφοροποίησης των ενεργειακών μας πόρων, δεδομένου
ότι γνωρίζουμε πως πρέπει να προβλέψουμε ότι τα ορυκτά καύσιμα θα εξαντληθούν σε 40 με 50 χρόνια
και ότι πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις κατά του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τρίτον,
και αυτό πάνω από όλα, δεδομένου ότι αφορά τη γεωργία, ο στόχος παροχής νέων διεξόδων στην αγορά
για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Τούτου λεχθέντος, θέλω να προσθέσω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό δύο προϋποθέσεις, κυρία
Επίτροπε. Πρώτον, τα βιοκαύσιμα από μόνα τους δεν συνιστούν το σύνολο της γεωργικής πολιτικής
και, στο πλαίσιο αυτής της γεωργικής πολιτικής, πρέπει να διατηρήσουμε δύο πυλώνες: έναν που να
συνδέεται με την παραγωγή και έναν που να συνδέεται με την εδαφική και την κοινωνική συνοχή.
Δεύτερον, η νέα πολιτική με στόχο τη βιοενέργεια δεν μπορεί να έχει κάποιο ειδικό νόημα παρά μόνο
αν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας πολιτικής διαδικασίας και βούλησης να καταστεί το γεωργικό
μοντέλο ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να δεσμευτούμε προκειμένου
να εξετάσουμε τα νέα μοντέλα που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, ενώ την
ίδια στιγμή διασφαλίζουν μια υγιή οικολογική βάση για όλη την κοινοτική επικράτεια.

Willem Schuth, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε εισηγητή,
κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον κ. Parish για την
ισορροπημένη έκθεση που την υποστηρίζει θερμά η Ομάδα μου. Η ανάπτυξη καλλιεργειών που δεν
προορίζονται για τη διατροφή προσφέρει στους αγρότες της ΕΕ την ευκαιρία για νέες αγορές και
επομένως, η ενίσχυση και η προώθηση είναι σημαντικές στον τομέα αυτόν. Η χρησιμοποίηση
ανανεώσιμων πρώτων υλών και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελούν ένα τεράστιο
δυναμικό για τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Κατάγομαι από το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Κάτω
Σαξονίας που είναι μία αγροτική περιοχή. Ειδικά για μας στην Κάτω Σαξονία, η βιοενέργεια είναι
ζωτικής σημασίας ως εναλλακτική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες και τους δασοκόμους. Σε
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ορισμένους τομείς, ιδίως στο βιοαέριο για το οποίο έχουμε περίπου 430 εγκαταστάσεις, έχουμε ήδη
κορυφαία θέση στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι επιδοκιμάζω επίσης κατηγορηματικά τις τελευταίες πρωτοβουλίες
της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα: το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και την ανακοίνωση της Επιτροπής
για τα βιοκαύσιμα. Το Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί ξανά με την κοινοτική στρατηγική για τα βιοκαύσιμα
στο πλαίσιο μίας έκθεσης πρωτοβουλίας. Επίσης, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
θα επεξεργαστεί μία γνωμοδότηση γι’ αυτό. Ως συντάκτης αυτής της γνωμοδότησης, χαίρομαι διότι
είχα την ευκαιρία να στηριχτώ στην καλή εργασία του συναδέλφου κ. Parish.

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε,
κυρία Επίτροπε, είναι αξιοσημείωτο ότι όταν μιλάμε για κρίση εφοδιασμού, όλοι σκέφτονται αν ο
πρόεδρος Πούτιν θα μας κλείσει τον αγωγό φυσικού αερίου. Κανείς δεν αναφέρει το γεγονός ότι η
Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές που εισάγουν τα περισσότερα τρόφιμα παγκοσμίως και ότι αν
διατηρήσουμε αυτό το βιοτικό επίπεδο, θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να συντηρηθούμε

Μιλώντας για εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, είναι επίσης ενδιαφέρον ότι ακούμε πως η καλλιέργεια
ζάχαρης για κατανάλωση, δηλαδή ως τρόφιμο, δεν προσφέρει παρά μόνο λίγο ή και καθόλου εισόδημα.
Τότε, γιατί η καλλιέργεια ζάχαρης για βιοαιθανόλη παράγει εισόδημα; Εδώ υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες.
Τώρα περνάω στο θέμα της οικολογίας: ποια είναι η κατάσταση ως προς τη χρησιμοποίηση της
γονιδιακής τεχνολογίας στην καλλιέργεια ανανεώσιμων πρώτων υλών; Δεν έχουμε εδώ το πρόβλημα
της μόλυνσης, δηλαδή της συνύπαρξης; Ναι, το έχουμε. Η καλλιέργεια ανανεώσιμων πρώτων υλών
συμπεριλαμβάνει και μεθόδους που δεν είναι σωστές από οικολογική σκοπιά. Δεν είναι αναγκαστικά
φιλική για το περιβάλλον.

Σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου, πρέπει να πούμε ότι και αυτά δεσμεύονται κατά την παραγωγή
τροφίμων και έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς και λιγότερο ενθουσιώδεις από
τον εισηγητή, αλλά και να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στις ανανεώσιμες πρώτες ύλες που
προέρχονται από απορρίμματα. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το γρασίδι χρησιμοποιείται καλύτερα για
ανάκτηση βιοαερίου παρά για γάλα.

Αν θέλουμε επομένως να χρησιμοποιήσουμε ανακύκλωση, είναι σημαντικό να την εφαρμόσουμε για
το άχυρο, το ξύλο ή τους θάμνους, όμως η χρησιμοποίηση για τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες εκτάσεων
που τις χρειαζόμαστε για τρόφιμα είναι ένα μείζον πρόβλημα που απαιτεί λιγότερο ενθουσιασμό και
μεγαλύτερη ακρίβεια.

Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (EN) (Η ομιλήτρια μίλησε στα ιρλανδικά)

Χαιρετίζω την έκκληση που περιλαμβάνεται στην έκθεση όσον αφορά τη θέσπιση φορολογικών
απαλλαγών στα καύσιμα για την προώθηση της παραγωγής βιοκαυσίμων. Μια τέτοια πολιτική θα μας
έφερνε πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κατανάλωση βιοκαυσίμων σε ποσοστό 5,75%.

Η ενεργός ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην αντιμετώπιση
της κρίσης των ορυκτών καυσίμων. Μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του περιβάλλοντος, αν και
συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασαν σήμερα το πρωί τόσο ο κ. εισηγητής όσο και η κ. Επίτροπος,
ότι δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μπορεί και θα προσφέρει επίσης
οικονομικά οφέλη μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και
της αναδιάρθρωσης του γεωργικού τομέα, ιδίως όσον αφορά τα εργοστάσια ζάχαρης τα οποία
προβλέπεται να κλείσουν.

(Η ομιλήτρια μίλησε στα ιρλανδικά)

Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποστηρικτής της
ανάπτυξης των βιοκαυσίμων ως μιας από τις πολλές λύσεις τις οποίες έχουν ανάγκη οι εθνικές
κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν την επαπειλούμενη ενεργειακή κρίση. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση απέτυχε τόσο οικτρά να προστατέψει τη χώρα μου από τις πολιτικές καθορισμού των τιμών
των ευρωπαϊκών ενεργειακών επιχειρήσεων, η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη.

Εντούτοις, δεν πιστεύω στην ανάληψη δράσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε τέτοια ζητήματα, ιδίως
όσον αφορά τον καθορισμό υποχρεωτικών στόχων. Η εμμονή της ΕΕ να επιδιώκει την εφαρμογή
προκρούστειων πολιτικών ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να καταφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στη Βρετανία όσον αφορά την τεχνολογία των ανεμογεννητριών.
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Η ύπαιθρός μας έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε ένα τερατώδες μηχανικό σκηνικό προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι ως προς την ανανεώσιμη ενέργεια τους οποίους επινόησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το άλλο πρόβλημα είναι η τάση της ΕΕ να καταρτίζει νομοθετικά καθεστώτα πολύ πριν καταφέρουν
οι εθνικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές για την ομαλή λειτουργία τους. Και
πάλι η χώρα μου υπέστη τις συνέπειες εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της συσσώρευσης βουνών από ψυγεία
τα οποία πρέπει να απορριφθούν.

Οι ομάδες συμφερόντων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του βιοντίζελ πρέπει να ασκούν πιέσεις στις
εθνικές κυβερνήσεις, και όχι στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνησή μας είναι σε πολύ καλύτερη θέση να
διατυπώσει κατάλληλες προτάσεις για την ενθάρρυνση της συνετής ανάπτυξης των βιοκαυσίμων στη
Βρετανία από ό,τι η ΕΕ, η οποία πιθανότατα θα θεσπίσει ένα καθεστώς το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται
καθόλου στις ανάγκες μας. Οι ανάγκες των επιμέρους κρατών είναι διαφορετικές και είναι καιρός να
το αντιληφθεί αυτό η ΕΕ.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έξοχη έκθεση του κ. Parish σχετικά με την προώθηση
των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή θέτει το πρόβλημα σε σωστή βάση: σε μια
στιγμή που η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει συνεχώς και που τα αποθέματα φυσικού αερίου και
πετρελαίου μειώνονται λόγω των αυξανόμενων αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών, χρήσιμο είναι
να υπάρξει πρόβλεψη για εναλλακτικές ενεργειακές πηγές.

Τα βιοκαύσιμα, την ανάπτυξη των οποίων υποστηρίξαμε επί μακρόν, ανταποκρίνονται, αν και μόνο εν
μέρει, στις ανάγκες της γεωργικής οικονομίας: βελτίωση στο περιβάλλον μέσω της μείωσης των ρύπων
που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως μας λένε, παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
που προωθούν την ενεργειακή ανεξαρτησία, δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο χώρα, ισόρροπη
ανάπτυξη των εδαφών κατά της απερήμωσης της υπαίθρου και προετοιμασία των γαιών υπό
αγρανάπαυση για μη διατροφικούς σκοπούς.

Εντούτοις, παραμένουν μερικά ερωτήματα. Με ποιόν, άραγε, τρόπο θα επιτύχουμε τον φιλόδοξο στόχο
του 5,75% της αγοράς το 2010 για τα βιοκαύσιμα, όταν η Γαλλία μέχρι τώρα έχει πετύχει μόλις 1%;
Επιπλέον, αν η τιμή ανά βαρέλι συνεχίσει να ανεβαίνει, τα βιοκαύσιμα θα καταστούν ανταγωνιστικά
και το πρόβλημα με τις φοροαπαλλαγές θα καταστεί άνευ ουσίας, και αν όχι, θα αποδεχθούν άραγε τα
κράτη μέλη την απώλεια εσόδων που αντιστοιχεί σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; Τέλος,
με την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή το 2013, που αποφασίστηκε στον ΠΟΕ, και τη
μείωση της εγχώριας στήριξης, οι παραγωγοί δημητριακών θα στραφούν περισσότερο σε παραγωγή
μη διατροφικών προϊόντων, αντικείμενο που δεν αποτελεί τη βασική τους ασχολία.

Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα, η βιομάζα ανήκει στο μέλλον του
ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Όμως υποστηρίζοντας τη χρήση της δεν πρέπει να επαναλάβουμε
τα λάθη του παρελθόντος, και εννοώ κυρίως ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες στην αγορά.

Γι’ αυτό, παρακαλώ να μην καθιερωθεί άμεσα μία εσωτερική αγορά της ΕΕ για τη βιομάζα ή
μακροχρόνιες επιδοτήσεις. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε στη μέθοδο των γεωργικών επιδοτήσεων μόνο
και μόνο για να καταλάβουμε μερικά χρόνια αργότερα πως η καλοπροαίρετη πολιτική μας είναι ασύμβατη
με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ. Πρέπει, αντίθετα, να καταλάβουμε ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου
καθιστά ενδιαφέρουσα την καλλιέργεια βιομάζας ακόμα και χωρίς κρατικές επιδοτήσεις.

Μόνο όπου δεν υπάρχει η κρίσιμη μάζα για την ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να καθιερωθεί η
πολιτική υποστήριξη και τότε τα προγράμματα ενίσχυσης θα πρέπει να αφορούν περιορισμένο χρόνο
και να είναι σε φθίνουσα βάση, πρέπει δε να επιτρέπουν την πρόοδο. Στον νου μας έρχεται η γονιδιακή
τεχνολογία: ιδίως στην περίπτωση ενεργειακών φυτών, έχει το δυναμικό να φέρει ζωτικής σημασίας
οικονομικά πλεονεκτήματα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Ως εκ τούτου, στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν καλές προοπτικές για τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες στην
Ευρώπη. Οι πολιτικοί πρέπει να προσφέρουν το πλαίσιο για να δώσουν την ευκαιρία σε αυτό το
ευαίσθητο φυτό να γίνει μία δυνατή πηγή ενέργειας.

María Isabel Salinas García (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχάς και εγώ επίσης
θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Parish, για το έργο που επιτέλεσε στην Επιτροπή Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου.
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Το ψήφισμα που πρόκειται να εκδώσει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες
της Επιτροπής να προωθήσει καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή και, λόγω της ζωτικής
σημασίας τους, την καλεί να τις εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό.

Πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα ή η νέα νομοθεσία σχετικά με τα βιοκαύσιμα
αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε υποβαθμισμένες αγροτικές περιοχές και περιοχές που
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, την Ισπανία, οι καλλιέργειες
που δεν προορίζονται για τη διατροφή θεωρούνται στην πραγματικότητα ως μια πραγματική
κοινωνικοοικονομική λύση για τις περιοχές εκείνες που έχουν επηρεαστεί ήδη από τη μείωση ή την
εξαφάνιση των αυτόχθονων καλλιεργειών, όπως στην περίπτωση των πρόσφατων ΚΟΑ για το βαμβάκι
και τα ζαχαρότευτλα.

Ωστόσο, προκειμένου να αποτελέσουν αυτές οι καλλιέργειες μία εναλλακτική λύση πρέπει να εγγυηθούμε
τη βιωσιμότητά τους μέσω μιας πολιτικής τιμών και φορολογικών κινήτρων.

Η κ. Επίτροπος γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται μόνο για την προσφορά λύσεων σε αγρότες που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μέσω αυτής της νέας πρωτοβουλίας, το περιβάλλον μας θα βελτιωθεί χάρη
στη συμβολή των καθαρών καυσίμων. Θα υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες, αλλά ταυτόχρονα θα
καταπολεμήσουμε την ερήμωση. Με άλλα λόγια, θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.

Επομένως θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ρωτήσω την Επιτροπή αν προτίθεται
να ακούσει το Κοινοβούλιο και, όπως δηλώνει το ψήφισμά μας, να εκπονήσει μια σύσταση προς τα
κράτη μέλη σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα και τις μειώσεις δασμών και φόρων.

Όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, μία δράση αυτού του είδους, η οποία δεν θα ήταν νομοθετική, θα
συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην
ενθάρρυνση της καλλιέργειας των πρώτων υλών που την καθιστούν εφικτή.

Πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Η εξαιρετικά σημαντική συζήτηση για την
ενέργεια ανοίγει σε μια χρονική στιγμή που είμαστε εν μέσω συζητήσεων σε αυτό το Κοινοβούλιο.

James Hugh Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η δυναμική υποστήριξης της πράσινης ενέργειας,
σε συνδυασμό με την πίεση που ασκείται στην παραδοσιακή γεωργία, προβάλλουν τις γεωργικές
καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή ως εναλλακτική λύση για ορισμένους γεωργούς,
στο πλαίσιο εξέτασης των δυνατοτήτων ως προς την αναγκαία διαφοροποίηση.

Οι εμπειρίες από τη χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας στο σύνολο της ΕΕ, περιλαμβανομένων
των ανανεώσιμων πρώτων υλών και των απορριμμάτων από την οργανική γεωργία, πρέπει να
συνδυαστούν έτσι ώστε οι πιο βιώσιμες πρωτοβουλίες να μπορούν να αντιγραφούν στο σύνολο της
Ευρώπης.

Η κυβέρνησή μου ανακοίνωσε προσφάτως την πρόθεσή της να αναπτύξει τη Βόρεια Ιρλανδία ως κέντρο
αριστείας για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει οικονομικά αυτό το εγχείρημα.
Τα φορολογικά κίνητρα, οι αυξημένες ενισχύσεις όσον αφορά τη χρήση της γης για ενεργειακές
καλλιέργειες, καθώς και η εστιασμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων: καθένα από τα στοιχεία αυτά
έχει τη χρησιμότητά του.

Ομοίως, οι πολιτικές σχεδιασμού πρέπει να προάγουν, όχι να εμποδίζουν, την πρόοδο. Στην εκλογική
μου περιφέρεια, μια μονάδα αναερόβιας χώνευσης υποχρεώθηκε προσφάτως να κλείσει εξαιτίας άσκοπα
αυστηρών περιορισμών ως προς τον σχεδιασμό. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια κοινή προσέγγιση
με συμμετοχή διαφόρων τομέων.

Duarte Freitas (PPE-DE). – (PT) Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κ. Parish για την έκθεσή του, την
οποία χαιρετίζω. Αυτή η εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία υπογραμμίζει ένα πρόβλημα το οποίο
όλοι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε.

Πρώτον, θεωρώ ότι οι καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή μπορούν να ενισχύσουν
σημαντικά τον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης, ο οποίος αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο
ανάλυσης. Η εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και η ενίσχυση της αυτονομίας της έναντι
του υπολοίπου κόσμου καθίσταται όλο και πιο σημαντική. Θεωρώ δε ότι η χρήση βιοκαυσίμων μπορεί
να συμβάλει θετικά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Άλλωστε, θεωρώ επίσης ότι η προώθηση
καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή θα ωφελήσει σημαντικά τη γεωργία, ιδίως όσον
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αφορά τις ενεργειακές καλλιέργειες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ελπιδοφόρες προοπτικές για
την ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς και για την πολύ παρεξηγημένη ΚΓΠ.

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τη διατήρηση της ζωτικότητας της γεωργίας αποτελεί επείγουσα
αναγκαιότητα, ενόψει των δυσοίωνων προβλέψεων για το μέλλον της παραγωγής τροφίμων στην
Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό χωρών με μειωμένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές
ευαισθησίες και με δυνατότητες παραγωγής σε χαμηλό κόστος.

Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος των νέων κρατών μελών,
περιλαμβανομένης της Ουγγαρίας, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Parish, ο οποίος επεσήμανε ότι τα νέα
κράτη μέλη δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδοτικές ενισχύσεις από κοινοτικές πηγές για την καλλιέργεια
ενεργειακών φυτών. Συνεπώς, η έκκληση που διατυπώνεται στην έκθεση προκειμένου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να άρει τα εμπόδια για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών στα νέα κράτη μέλη και
να διευκολύνει την παροχή κοινοτικών ενισχύσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντική.

Ένα άλλο πολύ θετικό στοιχείο είναι το ότι, σύμφωνα με την έκθεση, οι ενισχύσεις πρέπει να
διαχωριστούν από το σύστημα SAPS και να αποσυνδεθούν από τον μηχανισμό της σταδιακής εφαρμογής
που σχετίζεται με τις άμεσες πληρωμές. Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζονται
ξεκάθαρα τα συμφέροντα των νέων κρατών μελών και, γι’ αυτό, καλώ την κ. Fischer Boel και την
Επιτροπή να λάβουν υπόψη αυτές τις προτάσεις, καθόσον η παροχή ενισχύσεων για την παραγωγή
ενέργειας έχει τεράστια σημασία και για τα νέα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστούν θέσεις
εργασίας.

Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ιδέα της προώθησης καλλιεργειών που δεν
προορίζονται για τη διατροφή είναι εξαιρετική και πολύ επίκαιρη. Είναι επίκαιρη διότι, μετά την ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολωνοί γεωργοί κατάλαβαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει περιορισμός της
παραγωγής γάλακτος ή ρευστοποίηση της παραγωγής ζάχαρης, καθώς και ότι τα επίπεδα των ενισχύσεων
δεν είναι ίσα για το σύνολο της Ένωσης.

Η παραγωγή βιομάζας και κυρίως βιοκαυσίμων δεν θα οδηγήσει μόνο σε βελτίωση της κατάστασης
του περιβάλλοντος και σε αύξηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· θα συμβάλει επίσης στη
διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ολόκληρων οικογενειών, των οποίων το εισόδημα θα αυξηθεί.
Αντί να ανησυχούν για τη μείωση της τιμής του χοιρινού, οι γεωργοί θα μπορούν να χαίρονται για την
αύξηση της τιμής των καυσίμων. Μέχρι σήμερα, οι γεωργοί μας προστάτευαν από την απειλή της
πείνας. Τώρα μπορούν να μας σώσουν από μια ενεργειακή κρίση και να αναζωογονήσουν την κοινή
γεωργική πολιτική.

Elisabeth Jeggle (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας κ. Parish που έκανε πολύ καλή εργασία με την εκπόνηση
αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο των τωρινών γεγονότων, ο συνδυασμός όλων των πηγών ενέργειας και το μερίδιο των
ανανεώσιμων ενεργειών στη συνολική ζήτηση ενέργειας είναι τα πιο επίκαιρα θέματα. Πρέπει να
εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία προς το συμφέρον της ευρείας χρήσης φυτών που δεν προορίζονται
για τη διατροφή. Μετά την γεωργική μεταρρύθμιση, οι αγρότες μπορούν να καλλιεργούν ενεργειακά
φυτά σε εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, παράλληλα όμως με την παραγωγή τροφίμων που
εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα.

Πρέπει όμως να μη μείνουμε σε αυτό το πρώτο βήμα, δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε την έρευνα και
την ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας μέχρι και τη σύγχρονη οικονομική βιοτεχνολογία. Το σημαντικό
είναι οι ενισχύσεις για την ενσωμάτωση στην αγορά και επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα, είναι
δηλαδή σημαντικό να προσφέρουμε στην προώθηση της βιοενέργειας από φυτά που δεν προορίζονται
για τη διατροφή, που είναι οικολογικά εύλογη, μια βάση που θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη από
οικονομική άποψη. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο.

Mariann Fischer Boel, Επιτροπή. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη
φορά για την αξιόλογη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα.
Ιδιαιτέρως με εντυπωσίασε η τεράστια στήριξη που μας προσέφερε σήμερα το Κοινοβούλιο.

Μας περιμένει πολλή δουλειά. Το έτος 2006 θα συνοδεύεται από σοβαρές προκλήσεις, δεδομένου ότι
πρέπει να αντιμετωπιστεί μια σειρά θεμάτων: πρώτον, οι στόχοι για τα βιοκαύσιμα στο πλαίσιο της
αναθεώρησης της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα· δεύτερον, το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού
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βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα – η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των
καυσίμων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη· και, τρίτον, το καθεστώς των ενεργειακών καλλιεργειών, το οποίο
θα αναθεωρήσουμε επίσης εφέτος. Όλες οι επιμέρους δράσεις περιγράφονται στο σχέδιο δράσης για
τη βιομάζα και στη στρατηγική για τα βιοκαύσιμα, οι οποίες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εφέτος.
Μένουν ακόμη να γίνουν πολλά και επιδεικνύουμε μεγάλη προσήλωση στους στόχους μας. Γι’ αυτό
μεταξύ των υπηρεσιών μου δημιουργήσαμε μια νέα μονάδα με ειδικές αρμοδιότητες για τη βιομάζα
και τα βιοκαύσιμα.

Θα συνεχίσουμε επίσης να αναζητούμε τρόπους προαγωγής των τεράστιων οικονομικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων των εφαρμογών που δεν προορίζονται για τη διατροφή, ιδίως όσων
επισημαίνονται στην έκθεση.

Έχω την πεποίθηση ότι το σύνολο της οικονομίας θα ωφεληθεί από τη δυνητική συμβολή των
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.00.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142)

Gábor Harangozó (PSE). – (EN) Η προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή
είναι μια μοναδική ευκαιρία η οποία μπορεί δυνητικά να προσφέρει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά
και περιβαλλοντικά οφέλη για τους ευρωπαίους γεωργούς και τις αγροτικές οικονομίες. Μάλιστα, στην
υπό συζήτηση έκθεση υπογραμμίζονται με σαφήνεια οι δυνατότητες που προσφέρουν στους γεωργούς
οι εξελίξεις και οι επενδύσεις στον τομέα των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή. Η
ανάπτυξη του τομέα των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή πιθανότατα θα έχει θετικό
αντίκτυπο για τους γεωργούς που υπέστησαν τις συνέπειες της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ ζάχαρης.
Πρέπει, συνεπώς, να στηρίξουμε την ανάπτυξη αυτού του τομέα, καθόσον προσφέρει εναλλακτικές
καλλιέργειες στους ευρωπαίους γεωργούς που πλήττονται από την πίεση του ανταγωνισμού. Επιπλέον,
είναι σαφές ότι η ενίσχυση της καλλιέργειας προϊόντων τα οποία δεν προορίζονται για τη διατροφή
συνάδει με τους στόχους που ορίζονται στις στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ για την
ανάπτυξη και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς οι ενεργειακές καλλιέργειες προσφέρουν
τεράστιες δυνατότητες κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Ένωσης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

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

8. Εφοδιασμός των φιλανθρωπικών οργανώσεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να
υλοποιήσουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των πλέον
απόρων (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

9. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και άλλες σχετικές λεπτομέρειες: βλ. Συvοπτικά Πρακτικά)
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11.1. Τροχοί των επιβατικών αυτοκινήτων και των ρυμουλκούμενων αυτών (σχέδιο
ΟΕΕ/ΗΕ) (ψηφοφορία)

11.2. Έγκριση προσαρμοστικών συστημάτων προβολέων για μηχανοκίνητα
οχήματα (ψηφοφορία)

11.3. Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ
μετά τη διεύρυνση (ψηφοφορία)

11.4. Συμφωνία ΕΚ/Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ψηφοφορία)

11.5. Συμφωνία ΕΚ/Δανίας σχετικά με την κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων
πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία

Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μιλάτε
λίγο πιο αργά, καθώς η διερμηνεία δεν ακούγεται αμέσως.

Πρόεδρος. – Πράγματι διαβάζω ταχύτερα τους τίτλους των εκθέσεων όταν είναι μακρύτεροι και
περίπλοκοι. Ελπίζω ότι οι διερμηνείς, που έχουν το ίδιο κείμενο μπροστά τους, δύνανται να
παρακολουθήσουν.

11.6. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους
καταναλωτές (ψηφοφορία)

Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ίσως να πρέπει να τηρήσετε κάποια υποχρέωσή
σας αργότερα, δεν το γνωρίζω, αλλά βρισκόμαστε εδώ για να επιτελέσουμε ένα συγκεκριμένο έργο και
για την ψηφοφορία. Προχωράτε με τόσο γοργό ρυθμό ώστε δεν μπορούμε να υψώσουμε εγκαίρως τα
χέρια μας για να ψηφίσουμε. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να προχωρήσετε λίγο πιο αργά;

(Ανάμικτες αντιδράσεις)

Πρόεδρος. – Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητά μου, να σας καθησυχάσω. Δεν θα εγκαταλείψω το
Κοινοβούλιο μέχρι αύριο το πρωί και συνεπώς διαθέτω πολύ χρόνο. Δεν είμαι βέβαιος ότι το ίδιο ισχύει
για όλους τους συναδέλφους.

(Χειροκροτήματα)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αριθ. 59

Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να γίνει μία διευκρίνιση, μία προσθήκη.
Μετά από το

(EN) «διαχειριστικής δαπάνης για»

(DE) η παρακάτω φράση:

(EN) «κάθε Εκτελεστικό Οργανισμό που δημιουργείται για ή αναλαμβάνει την αρωγή του εν λόγω
προγράμματος»

Πρόεδρος. – Υπάρχουν αντιρρήσεις επί αυτής της προφορικής τροπολογίας;

(To Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

23-03-2006Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL30



11.7. Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των
νομικών συστημάτων (ψηφοφορία)

11.8. Το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου:
η πορεία προς τα εμπρός (ψηφοφορία)

11.9. Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

- Πριν την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Γ

Robert Goebbels (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω μια προφορική τροπολογία με
σκοπό την αλλαγή της αιτιολογικής σκέψης Γ. Το θέμα αφορά την αντικατάσταση των όρων, τους
οποίους θα διαβάσω στα αγγλικά, δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη γλωσσική απόδοση που έχω:

(EN) … το «περιβαλλοντικής προστασίας» αντικαθίσταται από το «περιβαλλοντικής αειφορίας»…

(FR) Νομίζω ότι αυτοί είναι οι καθιερωμένοι όροι. Κατά συνέπεια, το κείμενο θα διαμορφωνόταν ως
εξής:

(EN) … «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι τρεις: η
ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η περιβαλλοντική αειφορία».

Πρόεδρος. – Υπάρχουν αντιρρήσεις επί αυτής της προφορικής τροπολογίας;

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

11.10. Κριτήρια για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιβολή
της ειρήνης, ιδίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία

Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για διαδικαστικό θέμα δυνάμει
του άρθρου 151 σχετικά με το παραδεκτό των τροπολογιών. Σας παρακαλώ να αποφανθείτε ότι καμία
από αυτές τις τροπολογίες δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθόσον την τελευταία φορά που ελέγξαμε, σήμερα
το πρωί στις 10.45, δεν υπήρχε κατάλογος ψηφοφορίας στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ως εκ τούτου, δεν
έχουμε στη διάθεσή μας κατάλογο ψηφοφορίας και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για κάτι που δεν
βλέπουμε. Σας παρακαλώ, λοιπόν, με όλον τον σεβασμό, να προχωρήσουμε στο επόμενο στοιχείο της
ημερήσιας διάταξης και να αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία μέχρις ότου λάβουμε τον ενδεδειγμένο
κατάλογο ψηφοφορίας.

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι υπηρεσίες λένε ότι οι κατάλογοι των ψηφοφοριών ήταν
διαθέσιμοι από χθες το απόγευμα. Τούτου λεχθέντος, δεν ήταν κατ’ ανάγκη στο μέρος που κοιτάξατε
στον ιστοτόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι μεταφέρθηκαν λόγω της αναδιοργάνωσης
του ιστοτόπου. Εν πάση περιπτώσει, με δεδομένο ό,τι μου λένε οι υπηρεσίες, δεν βλέπω τον λόγο να
ενεργήσω σε συνέχεια του σχολίου σας, αφού οι κατάλογοι των ψηφοφοριών ήταν πράγματι διαθέσιμοι
χθες το απόγευμα στο Διαδίκτυο.

11.11. Αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και καθορισμός του ποσού για
το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)

11.12. Ο αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη
(ψηφοφορία)

- Πριν την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Ι

Miguel Ángel Martínez Martínez (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια μικρή τροπολογία
που αποσκοπεί στην περαιτέρω ακρίβεια του κειμένου: την αντικατάσταση της λέξης «ιστορικά» από
τη λέξη «συχνά».
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Luisa Morgantini (GUE/NGL), εισηγήτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα προτιμούσα
ασφαλώς να διατηρηθεί το αρχικό κείμενο, καθώς η λέξη «συχνά» αλλάζει βεβαίως το νόημα. Ευχαριστώ
τον κ. Martinez για την τροπολογία, την οποία αποδέχομαι.

Πρόεδρος. – Υπάρχουν αντιρρήσεις επί αυτής της προφορικής τροπολογίας;

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

11.13. Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία

Jo Leinen (PSE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Σώμα έδωσε μεγάλη ώθηση
στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Έχουμε τώρα δέκα κομματικές οικογένειες και
αυτό δείχνει την ποικιλία της πολιτικής μας κουλτούρας. Η παρούσα έκθεση δρομολογεί μια νέα φάση
που θα απλουστεύσει την εργασία αυτών των κομμάτων.

Τα ευρωπαϊκά κόμματα είναι αναγκαίο τμήμα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ελπίζουμε κυρίως ότι
τα κόμματα θα ορίσουν κορυφαίους υποψήφιους για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής πριν από
τις επόμενες ευρωεκλογές, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαλέξουν υποψηφίους και προγράμματα
και να μπορούν να συμμετάσχουν στην απόφαση για το είδος της Ευρώπης που θέλουν.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους και τους γενικούς γραμματείς των κομμάτων για τις
σημαντικές προτάσεις τους. Αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού είναι από τις λίγες για τις οποίες είναι
υπεύθυνο το ίδιο το Κοινοβούλιο και γι’ αυτό ευχαριστώ και το προεδρείο και τη διοίκηση του Σώματος
για την πραγματικά καλή διαχείριση αυτής της ευαίσθητης κατηγορίας του προϋπολογισμού. Ζητώ από
το Σώμα να εγκρίνει την έκθεση.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

- Μετά την ψηφοφορία επί του συνόλου της πρότασης ψηφίσματος

Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε
αν υπήρξε κάποιος συνάδελφος ο οποίος να επικαλέστηκε λόγους οικονομικού συμφέροντος πριν από
την ψηφοφορία επί της προηγούμενης έκθεσης;

Πρόεδρος. – Εξ όσων γνωρίζω, κανένας βουλευτής του ΕΚ δεν προέβη σε δήλωση.

Θα σας θυμίσω τον κανόνα: έχουμε ένα ειδικό μητρώο στο οποίο δηλώνουμε άπαξ τυχόν οικονομικά
συμφέροντα, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη να δηλώνουμε τυχόν οικονομικά συμφέροντα σε κάθε
συζήτηση. Συνεπώς, αν θέλετε να αποφύγετε κάθε διαφωνία, συμπληρώστε κατάλληλα το μητρώο.

11.14. Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (ψηφοφορία)

-Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 28(6)

Marian Harkin (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προτείνω την εξής προφορική τροπολογία για την
αντικατάσταση της φράσης «για τη βελτίωση της συμβατότητας των ωρών διδασκαλίας με τις ώρες
εργασίας» με τη φράση «για τη βελτίωση της συμβατότητας των ωρών εργασίας με τις ώρες
διδασκαλίας».

Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι, ως
εισηγητής, αρχικά δεν θεώρησα ότι αυτή η τροπολογία διαφοροποιούσε σημαντικά το κείμενο.
Εξετάζοντάς την εκ νέου, όμως, θεωρώ ότι βελτιώνει όντως το κείμενο, οπότε, σε προσωπικό επίπεδο,
τάσσομαι υπέρ της έγκρισής της.

Πρόεδρος. – Υπάρχουν αντιρρήσεις επί αυτής της προφορικής τροπολογίας;

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)
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11.15. Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή
(ψηφοφορία)

Πρόεδρος. – Η Ώρα των Ψηφοφοριών έληξε.

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

- Έκθεση Brok (A6-0059/2006)

Hannu Takkula (ALDE), γραπτώς. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση του κ. Brok έχει μεν τεχνικό
χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ σημαντική. Υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης και θεωρώ ότι, με την
έγκριση αυτής της συμφωνίας, εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεικνύουμε την
επιθυμία μας να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το ανεξάρτητο κράτος του Ισραήλ, το μόνο δημοκρατικό
κράτος στη Μέση Ανατολή.

Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίζει χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι
ευρωπαϊκές αξίες, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι αρχές του κράτους δικαίου.
Ως εκ τούτου, το Ισραήλ χρειάζεται την αμέριστη στήριξή μας.

Ευελπιστώ ότι αυτή η ψηφοφορία θα στείλει το μήνυμα ότι εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σεβόμαστε τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη
συνεργασία ή τις διαπραγματεύσεις με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία ανήλθε στην
εξουσία στα παλαιστινιακά αυτόνομα εδάφη. Για να μπορέσουμε ακόμη και να αρχίσουμε να μιλάμε
περί διαπραγματεύσεων, η Χαμάς οφείλει απερίφραστα: 1) να αναγνωρίσει το δικαίωμα του Ισραήλ
να είναι εβραϊκό κράτος, 2) να σταματήσει κάθε τρομοκρατική ενέργεια, 3) να αφοπλιστεί, 4) να αρνηθεί
την παροχή στήριξης σε άλλες ομάδες που ασκούν βία και 5) να σεβαστεί τις υφιστάμενες διεθνείς
συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής (συμφωνίες του Όσλο, οδικός χάρτης
κλπ.).

Ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμμείνει στις θεμελιώδεις αξίες της. Είναι σημαντικό να
υποστηρίξουμε ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπάρχει.

- Έκθεση Thyssen (A6-0032/2006)

Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι αρχίζουν να φεύγουν και γι’ αυτό
θα είμαι σύντομος. Αφού δεν μπόρεσα να λάβω τον λόγο κατά την ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα
στο Στρασβούργο, θέλω να επαναλάβω ότι είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα προγράμματα για την
προστασία του καταναλωτή από τα προγράμματα για την υγεία, ακόμη κι αν η Επιτροπή δεν το
αξιολόγησε αυτό θετικά επειδή σε τελευταία ανάλυση τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικές νομικές
βάσεις, και έτσι η προστασία του καταναλωτή πρέπει να εξασφαλιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Δεύτερον, θα ήθελα με την ευκαιρία της επεξήγησης ψήφου να επαναλάβω ότι, γενικά, η προσπάθεια
δημιουργίας περαιτέρω οργανισμών της ΕΕ και η συνακόλουθη ευρύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων των
διαφόρων υπηρεσιών δεν είναι αποτελεσματικός δρόμος γιατί μειώνει τη διαφάνεια. Για τον λόγο αυτόν
επιδοκιμάζω την έκθεση Thyssen της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή
που λαμβάνει πλήρως υπόψη αυτό το μέλημα. Η σημερινή έγκριση της έκθεσης με την προφορική
τροπολογία για τη χρηματοδότηση ήταν μια καλή λύση.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίσαμε αυτή την έκθεση, καθόσον προσφέρει
αυτονομία στο πρόγραμμα προστασίας καταναλωτών, σε αντίθεση με την απόπειρα της Επιτροπής να
δημιουργήσει ένα ενιαίο πρόγραμμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η υγεία.

Πέρα από αυτή τη θεμελιώδη διαφορά, με την οποία συμφωνούμε, η έκθεση εισάγει σημαντικές
βελτιώσεις, όσον αφορά τους τομείς που θα καλύπτονται, το σύνολο της χρηματοδότησης, ενώ προβλέπει
αύξηση των δαπανών για τη λειτουργία ευρωπαϊκών καταναλωτικών οργανώσεων οι οποίες εκπροσωπούν
τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Παρότι σε ορισμένους τομείς θα προτιμούσαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο, ευελπιστούμε τώρα
ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα αποδεχτούν τη θέση του Κοινοβουλίου.
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David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για τη δημιουργία
κοινού προγράμματος στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών. Το εν λόγω
πρόγραμμα δράσης αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας γνωμοδότησης προς την, αρμόδια επί της ουσίας,
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την πτυχή της προστασίας
των καταναλωτών.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εναρμόνισης της προστασίας των καταναλωτών στο σύνολο της εσωτερικής
αγοράς, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ και
να αγοράζουν αγαθά με την ίδια εμπιστοσύνη όπως θα συνέβαινε εάν ευρίσκονταν στη χώρα καταγωγής
τους.

Μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των καταναλωτών και των αγορών, το πρόγραμμα δράσης
προστατεύει τους πολίτες από τους κινδύνους και τις απειλές που διαφεύγουν του ελέγχου ενός
μεμονωμένου ατόμου. Υποστηρίζω επίσης αυτό το πρόγραμμα δράσης διότι θα θέσει τα θέματα που
αφορούν την υγεία και τους καταναλωτές στο επίκεντρο της εκπόνησης των πολιτικών στην ΕΕ.

Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Θέλω να συγχαρώ την κ. Thyssen, που έκανε εξαιρετική
δουλειά. Την ευχαριστώ επιπλέον επειδή επέδειξε προθυμία να ενσωματώσει τις τροπολογίες που
κατέθεσα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Οι βιοτέχνες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο καθημερινά από πλευράς παροχής ενημέρωσης και συμβουλών
προς τους καταναλωτές, με τους οποίους είναι σε άμεση επαφή.

Είμαι επίσης ικανοποιημένη για το γεγονός ότι τα δύο προγράμματα παρέμειναν διακριτά: υγεία και
προστασία του καταναλωτή. Αυτές οι πολιτικές έχουν την ίδια σημασία για τους ανθρώπους και το
καθένα από τα προγράμματα δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί από αυτό.

Ωστόσο, εξακολουθούν να με ανησυχούν εξαιρετικά οι προτάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τον
κοινοτικό προϋπολογισμό 2007-2013, οι οποίες θα οδηγούσαν σε λίγα χρόνια σε δραστική μείωση της
τρέχουσας πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αδιανόητο να
μειωθεί αυτός ο προϋπολογισμός σε 5 εκατομμύρια ευρώ το 2009, ήτοι ένα λεπτό του ευρώ ετησίως
για κάθε ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για τη χρηματοδότηση μιας
πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών αντάξια του ονόματός της, επιπλέον δε, θεμελιώδους
σημασίας για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Παρά ταύτα, υπερψηφίζω αυτή την έκθεση.

- Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (RC-B6-0189/2006)

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμπεριλαμβάνω και την έκθεση Parish λέγοντας
ότι η Ευρώπη χρειάζεται τρία πράγματα για να εξασφαλίσει το μέλλον της: πρώτον, ένα υγιές περιβάλλον,
ιδίως ως προς την ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, δεύτερον, υγιεινά και αρκετά τρόφιμα, και τρίτον,
ενέργεια.

Οι αγροτικές περιοχές μπορούν να μας προσφέρουν σε επαρκή μέτρο αυτά τα τρία πράγματα, ανεξάρτητα
από εξωτερικές πηγές που θα μας δημιουργούσαν μόνο εξάρτηση. Από αυτήν την άποψη ήταν
καταστροφικό ότι πριν από λίγους μήνες, ο Τόνι Μπλερ συκοφάντησε σε αυτήν εδώ την αίθουσα ειδικά
τους αγρότες της Ευρώπης ως οπισθοδρομικούς. Κάθε λεπτό που επενδύουμε στη γεωργία και τις
αγροτικές περιοχές είναι μια επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Πρόκειται για τρεις τομείς ζωτικής
σημασίας που είναι γεμάτοι καινοτομία και προοπτικές για το μέλλον.

Το κλειδί για την εξασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης έγκειται όλο και πιο πολύ στην ύπαιθρο και
σε αγροτικές αποκεντρωμένες δομές –και αυτή είναι μια επαναστατική εξέλιξη που δεν την έχουμε
ακόμα λάβει επαρκώς υπόψη.

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παραθέσω ορισμένους υπολογισμούς
ως αιτιολόγηση της ψήφου μου υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Αν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
στην ΕΕ μειωθούν κατά 100 εκατ. τόνους περίπου στο πρώτο στάδιο της εμπορίας εκπομπών, η τιμή
αγοράς για τις άδειες εκπομπών θα είναι 2,5 δισ. ευρώ ετησίως σε τρέχουσες τιμές. Σύμφωνα με μια
συντηρητική εκτίμηση, η τιμή του ηλεκτρισμού στην ευρωπαϊκή χονδρική αγορά ηλεκτρισμού μπορεί
να αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 10 ευρώ ανά MWh, εξαιτίας της εμπορίας εκπομπών.
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Δεδομένου ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ ανέρχεται σε 3 000 TWh ετησίως, το
κόστος της εμπορίας εκπομπών στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού θα ανέρχεται σε περίπου 30 δισ. ευρώ
ετησίως. Μια επιλογή η οποία αντιβαίνει στην αρχή της αγοράς θα ήταν η φορολόγηση του ηλεκτρισμού.
Δεν το συνιστώ μεν, αλλά προτείνω ένα νοητικό πείραμα. Αν η εμπορία εκπομπών αντικατασταθεί από
έναν φόρο επί του ηλεκτρισμού και τα έσοδα χρησιμοποιηθούν για πραγματικές επενδύσεις με σκοπό
τη μείωση των εκπομπών, τα 30 δισ. ευρώ περίπου ετησίως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως
επενδυτική ενίσχυση για τη δημιουργία τεραστίων δυνατοτήτων, οι οποίες θα εξάλειφαν την ανάγκη
για ορυκτά καύσιμα.

Η πυρηνική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας απαλλαγμένη από εκπομπές επιβλαβών αερίων την
οποία η αγορά ηλεκτρισμού δεν υποστηρίζει και η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι καν αναγκαία,
σε αντίθεση με πολλές άλλες μορφές ενέργειας. Αν, όμως, σκεφτείτε ότι μια επένδυση 3 δισ. ευρώ θα
οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 10 εκατ. τόνους περίπου μέσω της
χρήσης πυρηνικής ενέργειας, τα 30 δισ. θα οδηγούσαν ουσιαστικά σε αυτή την ετήσια μείωση των
εκπομπών μέσω της κατασκευής σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, με τη διαφορά ότι ο
παραγόμενος ηλεκτρισμός θα μπορούσε να πουληθεί.

(Χειροκροτήματα)

Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα που υπέβαλαν τέσσερις
πολιτικές ομάδες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της ενέργειας
θα καταστεί καίριο στη μετα-πετρελαϊκή εποχή από πλευράς διασφάλισης της φιλικής προς το περιβάλλον
οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί
πλέον θέμα ταμπού αποτελεί θετική εξέλιξη και χαίρομαι ιδιαιτέρως που επισημάνθηκαν οι βιώσιμες
ενεργειακές πηγές, μαζί με την επείγουσα ανάγκη για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου
να επιταχυνθεί ο ρυθμός προόδου σε αυτόν τον τομέα. Λυπούμαι που δεν υιοθετήθηκε η ιδέα θέσπισης
ενός κοινοτικού εργαλείου ελέγχου των πετρελαϊκών τιμών. Σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος, δεν
τίθεται θέμα εναντίωσης στην αύξηση των πετρελαϊκών τιμών, η οποία είναι αναπόφευκτη, αλλά μάλλον
άμβλυνσης των ωμών συνεπειών αυτής της αύξησης καθιστώντας την ετήσια. Τέλος, είναι πολύ
σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σχεδιάσει μια σαφή πολιτική σε αυτόν τον τομέα που –πρέπει
να επισημανθεί αυτό– δεν αποτελεί ευθύνη της Ευρώπης, αυτό δε, προκειμένου να μην καλλιεργούμε
ψεύτικες ελπίδες στους συμπολίτες μας οι οποίοι, αν δεν ήταν ικανοποιημένοι, θα στρέφονταν για μια
ακόμη φορά κατά του ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Giles Chichester (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ αποφάσισε να απόσχει από την
ψηφοφορία επί των παραγράφων 10, 22, 27 και 29 όχι επειδή διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενο,
αλλά επειδή οι εν λόγω παράγραφοι προέρχονται απευθείας από το κείμενο της Ομάδας των
Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας.

Η εν λόγω πολιτική ομάδα καταχράται τακτικά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την εκπόνηση
κοινών προτάσεων ψηφίσματος. Μέχρι την τελευταία στιγμή τα μέλη της επιτυγχάνουν εντέχνως την
εισαγωγή αρκετών παραγράφων οι οποίες προέρχονται από το δικό τους ψήφισμα και τη διαγραφή
τμημάτων του κειμένου με τα οποία διαφωνούν, αλλά στο τέλος αρνούνται να υπογράψουν το κοινό
ψήφισμα, επικαλούμενοι κάποια δικαιολογία όπως το ότι μια λέξη του κειμένου είναι απαράδεκτη για
τους Πράσινους.

Συμβιβασμός σημαίνει αμοιβαίες υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές, οι οποίες αποδέχονται εν τέλει
ένα κείμενο το οποίο μπορεί να διαφέρει από αυτό που επιθυμούσαν αρχικά.

Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ θεωρεί ότι, αν η Ομάδα των Πρασίνων επιθυμεί να λειτουργεί με δημοκρατικό και
δίκαιο τρόπο, οφείλει να σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, ο βαθμός εξάρτησης
των 25 κρατών μελών της ΕΕ από την εισαγωγή ενέργειας είναι εξαιρετικά υψηλός – 48% το 2002, με
προοπτική αύξησης σε 71% το 2030 αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα.

Ορισμένα από τα δεδομένα προσφέρουν μια πολύ σαφή εικόνα:

- το 76,6% της ζήτησης της ΕΕ για πετρέλαιο, το 53% της ζήτησης για φυσικό αέριο, το 35,4% για
άνθρακα και σχεδόν το 100% της ζήτησης για ουράνιο και προϊόντα ουρανίου καλύπτονται από
εισαγωγές·
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- η μικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ των 25 προέρχεται κατά 31% από πυρηνική ενέργεια,
25% από στερεά καύσιμα (κατά κύριο λόγο άνθρακα), 18% από φυσικό αέριο, 14% από ΑΠΕ και 5%
από πετρέλαιο·

- η τελική χρήση της ενέργειας στην ΕΕ των 25 ήταν 28% στον βιομηχανικό τομέα, 31% για τις
μεταφορές και 41% για τα κτίρια.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας, της έρευνας,
των δημοσίων πολιτικών και των ενδεδειγμένων επενδύσεων, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση των
κρατών μελών και να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα. Στο ψήφισμα περιλαμβάνονται ορισμένες
προτάσεις με τις οποίες διαφωνούμε, όπως η έμφαση στην ελευθέρωση του τομέα, στον ανταγωνισμό
και στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Αυτές οι επιλογές ενισχύουν απλώς τους χρηματοοικονομικούς
ομίλους και δεν πρόκειται να ωφελήσουν τις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες και τους ανθρώπους που
ζουν σε αυτές.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Συμφωνούμε, εν μέρει, με τις δηλώσεις που έγιναν σε αυτό το
ψήφισμα: την ανησυχία για την εξάρτηση των χωρών μας από την ενέργεια και τις ενδεχόμενες
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες· και την ανάγκη προώθησης των τοπικών ανανεώσιμων
ενεργειακών πηγών που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον, επενδύσεων στην ενεργειακή
αποδοτικότητα ή στη διερεύνηση νέων τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν επιδεικνύεται, εντούτοις,
η δέουσα προσοχή στην προβλεπόμενη εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων.

Από την άλλη πλευρά, δεν συμφωνούμε με τον ρόλο που επωμίστηκε η Επιτροπή στον ενεργειακό
τομέα, έναν ρόλο που δεν περιλαμβάνεται στις Συνθήκες, που ακόμη και το Ευρωπαϊκό σας Σύνταγμα
περιόρισε σε μια επαναβεβαίωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επιθυμεί να αναπτύξει.

Η ελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας δεν οδηγεί παρά σε αύξηση της
τιμής της ενέργειας για τους καταναλωτές, διακοπές στον εφοδιασμό και μια γενική στροφή προς τη
συγχώνευση επιχειρήσεων. Ακόμη και η χώρα μου, όπου σχεδόν το 90% της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας προέρχεται από την πυρηνική ενέργεια ή από βιώσιμους ενεργειακούς πόρους και που
παραδοσιακά παράγει πλεόνασμα, αντιμετωπίζει τώρα αυτά τα προβλήματα. Χάρη στις Βρυξέλλες!

Η αρχή της αγοράς από μόνη της δεν είναι συμβατή με την επιδίωξη εθνικών στρατηγικών στόχων ή
τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων μιας χώρας. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν οι μόνοι
κυρίαρχοι της δικής τους ενεργειακής πολιτικής.

Claude Moraes (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα το κείμενο καθόσον, ως βουλευτής του ΕΚ από
το Λονδίνο, θεωρώ ότι μελέτες που δημοσιεύθηκαν προσφάτως σχετικά με τον ενεργειακό τομέα
κατέληξαν στο πόρισμα ότι ορισμένες επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ευρώπης ενέχονται σε πρακτικές
καθορισμού των τιμών. Αυτές ακριβώς οι πρακτικές καθορισμού των τιμών και σύναψης
μακροπρόθεσμων συμβάσεων ευθύνονται για τις ανισότητες στις τιμές του φυσικού αερίου μεταξύ του
Λονδίνου και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χειριστεί με αυστηρότητα
αυτή την κατάσταση. Με απασχολούν επίσης ορισμένα καίρια ζητήματα που άπτονται της έλλειψης
καυσίμων στην εκλογική μου περιφέρεια, τα οποία δεν καλύπτονται από αυτό το ψήφισμα.

Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή
στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια προσφέρει μια ακριβή ανάλυση των
προβλημάτων ενεργειακού εφοδιασμού που ήλθαν προσφάτως στην επιφάνεια.

Το λεγόμενο «ενεργειακό ζήτημα» είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της οικονομικής προόδου, σε
συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής και επεξεργασίας των παραδοσιακών πηγών
ενέργειας. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι παράμετροι της εξίσωσης δεν είναι καθόλου
εύκολο να αλλάξουν. Η οικονομική μεγέθυνση γιγάντων όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα
αποτελεί αναμενόμενη και, ευτυχώς, αναμφίλεκτη πραγματικότητα. Επιπλέον, ακόμη και αν αυξηθούν
οι δυνατότητες παραγωγής και επεξεργασίας –αν υποθέσουμε ότι θα επιλυθεί εγκαίρως το ζήτημα της
χωρητικότητας των διυλιστηρίων– ο πεπερασμένος χαρακτήρας αυτών των πόρων είναι επίσης
αναμφίλεκτος. Θέλω δε να προσθέσω ότι τρέφω σοβαρές αμφιβολίες ως προς την άμεση
αποτελεσματικότητα της μείωσης της κατανάλωσης, εκτός εάν η διαδικασία αυτή μπορεί να επεκταθεί
και στους τομείς της παραγωγής αγαθών και εξοπλισμού, των μεταφορών και των κτιρίων.
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Θεωρώ επίσης ότι η συζήτηση δεν μπορεί να είναι ρεαλιστική αν η πυρηνική ενέργεια δεν εξετάζεται
παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος, στηρίζω την Πράσινη Βίβλο, καθώς και το ψήφισμα, δεδομένου ιδίως ότι εισάγει στη συζήτηση
το ζήτημα της ασφάλειας.

- Διατήρηση της ειρήνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B6-0190/2006)

Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όποιος έχει πετάξει πάνω από την Αφρική στη
διάρκεια της ημέρας, γνωρίζει ότι η δημοκρατία του Κονγκό είναι στο γεωστρατηγικό της κέντρο. Για
τον λόγο αυτόν πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε εκεί την δημοκρατία και τη σταθερότητα.

Ωστόσο θα πρέπει να δούμε την παρούσα κρίσιμη συζήτηση για το θέμα αυτό ως τελευταία
προειδοποίηση ότι πρέπει να δημιουργηθούν επιτέλους οι αναγκαίες δομές, και για τη διασφάλιση των
συμφερόντων της Ευρώπης σε μια γειτονική ήπειρο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία.
Δικαιολογημένα ασκούμε πολιτική σε άλλες ηπείρους, αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ειρήνη και την
ελευθερία, δεν καταφέρνουμε όμως να προσφέρουμε τα αναγκαία μέσα. Χρειαζόμαστε επιτέλους έναν
ευρωπαϊκό στρατό, έναν επαγγελματικό στρατό που θα συμπληρώσει τους τακτικούς και άλλους
στρατούς. Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εξακολουθήσουν να ασχολούνται με την εθνική
ασφάλεια, όμως σε γενικές γραμμές δεν έχουμε ακόμα τα μέσα για επεμβάσεις σε άλλες ηπείρους.
Διακινδυνεύουμε να αναλάβουμε πάρα πολλά και γι’ αυτό συμφωνώ με αυτήν την ανάπτυξη δυνάμεων.
Ωστόσο πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό ως σοβαρή προειδοποίηση ότι πρέπει να βεβαιωθούμε επιτέλους
ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας μας διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη διατήρηση
της ειρήνης.

Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η τρέχουσα κατάσταση στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό είναι πολύ ανησυχητική. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χώρα υποφέρει από
την έντονη αστάθεια, η οποία έχει οδηγήσει σε λιμό, σε άσκηση βίας εις βάρος αμάχων και σε μια πολύ
σοβαρή κατάσταση στο σύνολο της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών. Μας ενθαρρύνει, ωστόσο, το
γεγονός ότι αυτή την περίοδο προετοιμάζονται εκλογές.

Εμείς, τα μέλη της Λίστας του Ιουνίου, διαφωνούμε εντόνως με την εκμετάλλευση της αποστολής στη
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ.

Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πρέπει να διευθετηθεί, αλλά όχι μέσω της ανάπτυξης
μιας κοινής στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ. Επαφίεται στο κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει, κατόπιν
αιτήματος του ΟΗΕ, αν πρέπει να αναπτυχθούν στρατεύματα ή όχι.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε το κείμενο.

Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η Αφρική είναι ένας εξαιρετικά ελκυστικός καρπός.
Οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις προσπαθούν να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους για να
εκμεταλλευθούν τους τεράστιους πόρους της. Αυτό καθίσταται εμφανές από την αύξηση της παρουσίας
στην ήπειρο, καθώς και από τον αριθμό των επιχειρήσεων και στρατιωτικών βάσεων, των ΗΠΑ, της
Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.

Η στρατιωτική δράση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εντάσσεται σε αυτή την προσέγγιση και
προετοιμάζει το έδαφος για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον. Δεν πρέπει να λησμονούμε
ότι αυτή είναι η δεύτερη επέμβαση στη χώρα υπό την αιγίδα της ΕΕ, μετά την επιχείρηση «Άρτεμις»,
με συμμετοχή γαλλικών στρατευμάτων, το 2003.

Οι μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ, συγκεκριμένα η Γαλλία και η Γερμανία, με τη στήριξη της πορτογαλικής
κυβέρνησης, αρνήθηκαν να προωθήσουν τον τερματισμό της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων –δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται επιχειρήσεις από χώρες της ΕΕ– και τον τερματισμό
των εξωτερικών επεμβάσεων στη χώρα, αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των Ηνωμένων
Εθνών για ανθρωπιστική βοήθεια και, τέλος, αρνήθηκαν να προωθήσουν και να προσφέρουν οικονομική
ενίσχυση για τον αφοπλισμό και τη διαδικασία κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας έτσι
ότι ο ίδιος ο τοπικός πληθυσμός θα χρησιμοποιεί και θα ωφελείται από τους φυσικούς πόρους της
χώρας. Απεναντίας, έστειλαν περισσότερα στρατεύματα σε μια χώρα στην οποία σταθμεύουν ήδη
περισσότεροι από 15 000 στρατιώτες, μέλη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό (MONUC). Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε το κείμενο.
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Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η απόφαση της ΕΕ για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων
του Ευρωστρατού στη ΛΔ του Κονγκό σχετίζεται με τον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του Κονγκό και της ευρύτερης περιοχής
της Αφρικής, η οποία έχει πληρώσει με εκατομμύρια νεκρούς αυτή την πολιτική.

Ο μανδύας της διασφάλισης της ειρήνης και της εκλογικής διαδικασίας χρησιμοποιείται από την ΕΕ
για να καλύψει τους πραγματικούς στόχους και να δημιουργήσει δεδομένα και τετελεσμένα για
μελλοντικές επεμβάσεις.

Άλλωστε αυτή η αποστολή τού Ευρωστρατού αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της αντιδραστικής
αναθεώρησης του ΟΗΕ, η οποία προβλέπει την ένταξη περιφερειακών οργανισμών (ΝΑΤΟ,
Ευρωστρατός) στους μηχανισμούς του ΟΗΕ, ώστε να «νομιμοποιούνται» οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στην ανάγκη ανοικοδόμησης της ΛΔ του
Κονγκό σύμφωνα με το πρότυπο του Ιράκ που προβλέπεται από τη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα 60
χρόνια.

Η δεύτερη οργανωμένη στρατιωτική αποστολή του Ευρωστρατού μετά τη Βοσνία αποδεικνύει και τον
επιθετικό, επεμβατικό χαρακτήρα του.

Οι λαοί του Κονγκό και της Αφρικής δε χρειάζονται «διεθνείς προστάτες» οι οποίοι άλλωστε είναι
υπεύθυνοι για τους πολέμους και την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν.

Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί αντιτίθενται στη συμμετοχή
της ΕΕ σε στρατιωτικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν μια από τις πτυχές της πολιτικής
ολοκλήρωσης της ΕΕ, δεν συνεισφέρουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνατότητες και υπονομεύουν τις
υφιστάμενες στρατιωτικές συμμαχίες. Στο Κονγκό βρίσκεται σε εξέλιξη μια τραγωδία, αλλά η
προτεινόμενη ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Η
ΕΕ δεν είναι σχεδιασμένη και δεν διαθέτει τον εξοπλισμό για τον στρατιωτικό χειρισμό παρομοίων
θεμάτων. Άλλωστε, δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Η ΕΕ δεν έχει καταφέρει καν να εκπληρώσει τις
ελάχιστες υποχρεώσεις της ως προς την ασφάλεια στο Σουδάν, όπου επέμεινε να αναλάβει ρόλο όταν
το ΝΑΤΟ ήταν ήδη απασχολημένο. Έχουν σταλεί δύο πολιτικές αποστολές της ΕΕ στο Κονγκό και δεν
είναι σαφές ποια θα είναι τώρα η εντολή τυχόν στρατιωτικής αποστολής στη χώρα. Η κυβέρνηση του
Κονγκό δεν έχει ζητήσει αυτή την αποστολή. Είναι προφανές ότι αυτό το εγχείρημα είναι διακοσμητικό,
καθώς αποσκοπεί περισσότερο στη γνωστοποίηση του ονόματος της ΕΕ παρά στην επίλυση των
προβλημάτων του Κονγκό. Η ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του ΟΗΕ χρησιμοποιώντας
τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την παρακολούθηση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κατάστασης
ή των εκλογικών διαδικασιών και για την προσφορά αναπτυξιακής βοήθειας. Ανάλογα με τις εκάστοτε
περιστάσεις, τα ζητήματα αυτά πρέπει να αποτελούν ευθύνη επιμέρους κρατών, του ΝΑΤΟ ή του ΟΗΕ.
Εμείς, οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουμε τον ΟΗΕ στα πολλά και δύσκολα καθήκοντά του, αλλά
όχι τις στρατιωτικές περιπέτειες της ΕΕ. Συνεπώς, καταψηφίσαμε το κείμενο.
- Έκθεση Leinen (A6-0042/2006)

Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευτυχής που μπορώ να
εξηγήσω για ποιον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης Leinen σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα
και τη λειτουργία τους. Όταν αναφωνώ στην Ιταλία «επίθεση, συνταξιούχοι!» με ακολουθούν όλοι οι
συνταξιούχοι και μαζί τους και οι νέοι, γιατί πιστεύουν στο Κόμμα των Συνταξιούχων του οποίου είμαι
ο αρχηγός.

Είμαι βέβαιος ότι αν αναφωνούσα «επίθεση, συνταξιούχοι!» στις 25 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα με ακολουθούσαν και οι συνταξιούχοι των άλλων 24 κρατών της Ένωσης, γιατί το ευρωπαϊκό
πολιτικό κόμμα μιλά στην καρδιά των πολιτών. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα οικοδομήσουμε την
Ευρώπη όταν ιδρύσουμε τα ευρωπαϊκά κόμματα, όπως το Κόμμα των Συνταξιούχων ιδρύει το Ευρωπαϊκό
Κόμμα των Συνταξιούχων. Επίθεση, συνταξιούχοι!

Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, την έκθεση Leinen διαπνέει η αντίληψη ότι είναι
αναγκαία η ύπαρξη ισχυρών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, διότι ωφελούν πραγματικά τη δημοκρατία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Η
ανεξέλεγκτη αύξηση της κλίμακας στην οποία λειτουργεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια
Ευρώπη η οποία –προσέξτε το αυτό– πρέπει να αποτελείται από πολύ διαφορετικά και οπωσδήποτε
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κυρίαρχα κράτη μέλη, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος μείωσης της δημοκρατίας και της διαφάνειας ως
προς τη λήψη αποφάσεων εξαιτίας της λειτουργίας μιας γραφειοκρατίας η οποία είναι σχεδόν αδύνατον
να ελεγχθεί – και, παρεμπιπτόντως, υπάρχουν ήδη πολλά αντίστοιχα παραδείγματα. Αρκεί να δει κανείς
τον ολοκληρωτικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το Κοινοβούλιο την απόρριψη του Ευρωπαϊκού
Συντάγματος στα δημοκρατικά δημοψηφίσματα της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών.

Συνεπώς, η πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα για την απορρόφηση
ακόμη περισσότερων χρημάτων από τον φορολογούμενο και την προσφορά περισσότερων χρημάτων
στα πολιτικά κόμματα – μόνον, βεβαίως, στα πολιτικώς ορθά κόμματα. Εξυπακούεται ότι, όταν η
Ευρώπη μιλά για δημοκρατία, καλό είναι να προσέχουμε.

Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρότι διαφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή και
υποστηρίζω ότι χρειαζόμαστε κόμματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προσφέρουμε
δυνατότητες επιλογών στους πολίτες μας, θέλω επίσης να σημειωθεί ότι διαφωνώ με μια από τις
προτάσεις υποστηρίζεται στο πλαίσιο της έκθεσης Leinen, συγκεκριμένα ότι στις εκλογές για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να χρησιμοποιούμε εκλογικούς καταλόγους
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχάς, για να εφαρμοστεί μια τέτοια πρόταση θα απαιτούνταν η άμεση
τροποποίηση των Συνθηκών, ενώ ακόμη διανύουμε την περίοδο περισυλλογής σχετικά με το τι πρέπει
να πράξουμε όσον αφορά την τροποποίηση της Συνθήκης.

Θεωρώ επίσης ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ένας τέτοιος κατάλογος θα δημιουργούσε κίνδυνο
απομάκρυνσης από τους πολίτες των βουλευτών που θα εκλέγονταν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε σύγκριση
με τους βουλευτές που εκλέγονται στις περιφέρειες, όπως συμβαίνει για τους περισσότερους από εμάς.
Ένας χρήσιμος τρόπος σύνδεσης των ευρωπαϊκών εκλογών με την ιδέα της επιλογής των πολιτών θα
ήταν ίσως η εφαρμογή της ιδέας που πρότεινε προ ολίγου ο εισηγητής μας, ότι δηλαδή κάθε ευρωπαϊκό
πολιτικό κόμμα πρέπει να προτείνει δικό του υποψήφιο για Πρόεδρο της Επιτροπής. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα συνδεόταν η ψήφος για το Κοινοβούλιο και η συνακόλουθη σύνθεση του εκτελεστικού
σώματος, πρακτική η οποία είναι οικεία στους πολίτες, καθώς εφαρμόζεται στις εθνικές εκλογές στις
ευρωπαϊκές χώρες.

Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE),
γραπτώς. – (SV) Θεωρούμε σημαντική την ύπαρξη πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή πολιτικής πληροφόρησης και γνώσης σχετικά
με την ευρωπαϊκή πολιτική, καθώς και την προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και τη δημιουργία
ευρωπαϊκής συνείδησης. Δεν θεωρούμε, όμως, ότι η ΕΕ πρέπει να αποφασίζει τον τρόπο χειρισμού των
θεμάτων που άπτονται της συμμετοχής στα εν λόγω κόμματα, των εκλογικών καταλόγων και της
υποβολής υποψηφιοτήτων. Κάθε κόμμα πρέπει να αποφασίζει το ίδιο τους εσωτερικούς κανόνες του
για τον χειρισμό παρομοίων θεμάτων.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η αρνητική ψήφος μας είναι συνεπής με τη θέση μας
σχετικά με τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης. Ενόψει του τεραστίου χάσματος μεταξύ των πολιτών
και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η λύση δεν είναι η δημιουργία περισσοτέρων ευρωπαϊκών
κομμάτων ή η αύξηση της χρηματοδότησης των ήδη υπαρχόντων κομμάτων. Κάθε εθνικό κόμμα πρέπει
να διατηρήσει τη δυνατότητα αυτόνομης οργάνωσής του, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις σχέσεις του
με την Ένωση και το Κοινοβούλιο.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο, αυτό που
απαιτείται είναι η δραστική απομάκρυνση από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η κατάργηση του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η απόσυρση της λεγόμενης οδηγίας Bolkestein και η
αντικατάσταση της στρατηγική της Λισσαβόνας από μια στρατηγική η οποία θα χαρακτηρίζεται από
την αλληλεγγύη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό που απαιτείται είναι περισσότερες
θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας με δικαιώματα, βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, περισσότερες
επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, σε συνδυασμό με
τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι απλώς άκρως επικερδείς
οργανισμοί. Το βασικό σημείο αυτής της έκθεσης συνίσταται σε ένα αίτημα να αποκτήσουν περισσότερα
χρήματα και μεγαλύτερη ελευθερία στον τρόπο χρησιμοποίησής τους, καθώς και πιο αναβαθμισμένο
καθεστώς και φοροαπαλλαγές. Για ποιόν λόγο, όμως; Απλώς και μόνο για να υπάρχουν και να
συνεδριάζουν, για την ώρα.
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Αφού ο στόχος είναι να χορηγήσουμε σε αυτά τα κόμματα μονοπώλιο στη διάδοση της ιδέας του
ευρωπαϊσμού. Η δημιουργία τους εξαρτάται, επιπλέον, από ένα απαράδεκτο πιστοποιητικό ευρωπαϊκού
«ορθώς σκέπτεσθαι» που χορηγείται από το παρόν θεσμικό όργανο, με βάση τα προγράμματα που τους
ζητείται να υποβάλλουν στις αρχές του. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι θα θέλατε τουλάχιστον μερικές από
τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προορίζονται για εκείνους που εκλέγονται από λίστες που
καταρτίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λίστες που μπορούν να υποβληθούν μόνο από ευρωπαϊκά κόμματα.
Η τελική έκβαση για εσάς θα ήταν να εξουσιοδοτηθούν να συμμετέχουν υπό αυτή τους την ιδιότητα
σε εθνικές και τοπικές εκλογές, επιτρέποντας έτσι την απαράδεκτη πολιτική ανάμιξη σε όλα τα επίπεδα
των αποφάσεων στα κράτη μέλη.

Η δημοκρατία συνίσταται στο να επιτρέπεται στα έθνη να αυτοκυβερνώνται ή να επιλέγουν
αντιπροσώπους για την προάσπιση των συμφερόντων τους στο πλαίσιο αρχών λήψης αποφάσεων,
κοινοβουλίων ή κυβερνήσεων. Η επιβολή τεχνητών οντοτήτων που δεν εκπροσωπούν παρά μόνο τον
εαυτό τους και υπόκεινται στην ιδεολογία των Βρυξελλών κάθε άλλο παρά δημοκρατία είναι.

Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Τασσόμαστε κατά του συστήματος
επιδοτήσεων που αναπτύσσεται αυτή την περίοδο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα
πρέπει να δημιουργούνται από τη βάση από τα κόμματα που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη. Αν
αυτά τα κόμματα δεν θεωρούν σκόπιμο να αυξήσουν τις εισφορές τους στα ευρωπαϊκά κόμματα στα
οποία εντάσσονται, αξίζει να αναρωτηθούμε αν είναι όντως αναγκαία η ύπαρξη ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων. Διαφωνούμε με τη δημιουργία κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ τα οποία λαμβάνουν σημαντικές
επιδοτήσεις εις βάρος των ευρωπαίων φορολογουμένων.

Ως εκ τούτου, καταψηφίζουμε αυτή την έκθεση.

Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Σήμερα, σχεδόν το 85% των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου συμφώνησαν στην αύξηση των ενισχύσεων που ωφελούν τα πολιτικά τους κόμματα και
στη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των χρημάτων. Επιπλέον,
ο τρέχων προϋπολογισμός ύψους 8,4 εκατ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι για την ενίσχυση των
ευρωπαϊκών κομμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ τα εν λόγω κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να
αποταμιεύουν αυτές τις ενισχύσεις εάν δεν τις εξαντλήσουν κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολιτικοί αναπτύσσουν μια δική τους λογική, η οποία είναι τελείως ανεξάρτητη
από το εκλογικό τους σώμα. Αυτό συνέβη όσον αφορά την αποτυχημένη πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα και ισχύει ακόμη περισσότερο όσον αφορά τις ενισχύσεις αυτού του είδους. Αρχικά,
χρησιμοποιούνταν πόροι τους οποίους είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρανόμως για τη
συνεργασία μεταξύ πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 18 Ιουνίου 2003, καταψήφισα τη
νομοθεσία που προωθούσε αυτή την κατάχρηση και σήμερα καταψηφίζω μια ακόμη επέκτασή της. Εάν
ορισμένα εθνικά κόμματα επιθυμούν να συγκροτήσουν ευρωπαϊκά κόμματα είναι δική τους υπόθεση,
αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα ίδια τις δραστηριότητές τους. Το
γεγονός ότι τώρα ζητούν αύξηση των ενισχύσεων και εφαρμογή χαλαρότερων κανόνων ως προς τη
χρήση τους δημιουργεί την εντύπωση ότι οι πολιτικοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τα συμφέροντα
των ομάδων τους παρά για τα συμφέροντα του εκλογικού τους σώματος.

Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ έχει ταχθεί εναντίον της απόφασης της ΕΕ για
τη δημιουργία Ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία θέλει να ελέγχει και να τα χρησιμοποιεί για
να υπερασπίζουν ή να προωθούν τον Ευρωμονόδρομο.

Η Έκθεση προωθεί την αναβάθμιση του ρόλου τους, τροποποιεί το σύστημα χρηματοδότησης με πιο
ευέλικτούς όρους, για να τα χρησιμοποιήσει σαν μέρος του μηχανισμού πλύσης εγκεφάλου που
προετοιμάζει για το «Ευρωσύνταγμα» και την πολιτική της, ώστε να κάμψει τις λαϊκές αντιστάσεις.

Στα πλαίσια της ονομαζόμενης «"Ευρωπαϊκής πολιτικής Επικοινωνίας», δηλαδή της ιδεολογικής
επίθεσης τού κεφαλαίου και αξιοποιώντας την «περίοδο περισυλλογής» κινητοποιεί κοινοβούλια,
περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ, ΜΜΕ, δημοσιογράφους και πολιτικά κόμματα του Ευρωμονόδρομου για
να «προπαγανδίζουν» και να νεκραναστήσουν το Ευρωσύνταγμα και να ανορθώσουν την «χαμένη
τιμή» της ΕΕ, στα μάτια των εργαζομένων της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη νεολαία ενισχύοντας τα «Ευρωπαϊκά Κόμματα» για να δημιουργήσουν
Ευρωπαϊκές οργανώσεις νεολαίας.
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Παράλληλα, διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο και την εξάρτηση αυτών των κομμάτων μέχρι του σημείου
να καθορίζει και τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του.

Καταψηφίζουμε την Έκθεση αρνούμενοι να δώσουμε δήλωση νομιμοφροσύνης στην ιμπεριαλιστική
συμμαχία τού κεφαλαίου, την ΕΕ και καλούμε σε αντίσταση, απειθαρχία και ανυπακοή.

- Έκθεση Bushill-Mathews (A6-0041/2006)

Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν πάρω το αεροπλάνο για να
έλθω σήμερα στις Βρυξέλλες, φώναξα όπως πάντα «επίθεση, συνταξιούχοι!». Γύρισα και είδα να με
ακολουθούν ηλικιωμένοι και νέοι, γιατί το Κόμμα των Συνταξιούχων εργάζεται για όλους ανεξαιρέτως,
είτε είναι ηλικιωμένοι είτε νέοι.

Στην έκθεση του κ. Philip Bushill Matthews, τον οποίο ευχαριστώ για την προσπάθεια, γίνεται ορθώς
αναφορά στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Κύριε Πρόεδρε, νέοι και συνταξιούχοι, με ρώτησαν
όλοι και αναρωτιέμαι και εγώ: είναι οι ηλικιωμένοι εκείνοι που πρέπει να προσφέρουν στους νέους ή
μήπως οι νέοι που πρέπει να προσφέρουν στους ηλικιωμένους; Ασφαλώς είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι
αφού αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στην κοινωνία, πρέπει και ως ηλικιωμένοι να προσφέρουν τη σύνταξή
τους στους νέους. Πιστεύω πως αυτό επιθυμούν οι κυβερνήσεις των 25 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά είμαστε βέβαιοι πώς αυτό είναι το σωστό; Δεν θα ήταν ίσως καλύτερα να προσφέρουμε στους
ηλικιωμένους την αναγνώριση που τους αξίζει από τους νέους; Ζήτω οι συνταξιούχοι!

Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία σχετικά με την τρέχουσα
έκθεση του κ. Bushill-Matthews καθόσον διαφωνώ με ορισμένες από τις συστάσεις που περιλαμβάνει.

Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην αιτιολογική σκέψη 70 σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική,
παρότι οφείλω, παρεμπιπτόντως, να ομολογήσω ότι ακόμη και αυτή η αιτιολογική σκέψη περιλαμβάνει
μια φράση η οποία είναι ασυνήθιστα προσεγμένη για το παρόν Σώμα.

Ομολογουμένως, στην πραγματικότητα η έκθεση είναι σχετικά ισορροπημένη και, αν μη τι άλλο,
παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι θέτει για μια ακόμη φορά στην ημερήσια διάταξη το δημογραφικό
πρόβλημα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο, όμως, που δεν μπόρεσα να εντοπίσω σε αυτή την έκθεση είναι
το συμπέρασμα ότι πάρα πολλοί γονείς επιλέγουν ακόμη και σήμερα εθελοντικά να μένουν στο σπίτι
τους και αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, καθώς και ότι ίσως να ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός
των ανθρώπων που θα έκαναν την ίδια επιλογή αν η κυβέρνηση την είχε καταστήσει οικονομικά βιώσιμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική ομάδα μου παλαιόθεν τάσσεται υπέρ της παροχής πλήρους μισθού
γονέα, περιλαμβανομένης κοινωνικής ασφάλισης και συσσώρευσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για
τον γονέα που μένει στο σπίτι και ασχολείται με τη φροντίδα ανηλίκων τέκνων. Είμαι πεπεισμένος ότι
αυτό το μέτρο θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση της τεράστιας δημοσιονομικής
κρίσης την οποία αντιμετωπίζουμε.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, τα σύγχρονα μέσα υμνούν τον εργένη ως μέτρο όλων
των πραγμάτων, ενώ οι οικογένειες με πολλά παιδιά σχεδόν θεωρούνται αντικοινωνικές. Όμως όσο
μεγαλύτερη είναι η αναλογία των ατέκνων σήμερα, τόσο περισσότεροι νέοι θα θέλουν να παραμείνουν
κι αυτοί άτεκνοι. Κατά τη γνώμη μου, οι αυριανοί γονείς πρέπει να μεγαλώσουν με παιδιά για να μάθουν
να τα εκτιμούν. Ως εκ τούτου πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να διορθώσουμε
τη σύγχρονη εικόνα της οικογένειας.

Αν θέλουμε να αποφύγουμε το σενάριο να είναι οι μόνες παραδοσιακές οικογένειες στις πόλεις εκείνες
των μεταναστών, θεωρώ ότι πρέπει να προσανατολίσουμε περισσότερο την ενίσχυση της οικογένειας
και στον αυτόχθονα πληθυσμό της Ευρώπης.

Φυσικά, ένα ουσιαστικό σημείο εκκίνησης είναι ο συμβιβασμός της οικογένειας και της σταδιοδρομίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που το πέτυχαν αυτό έχουν υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων.

Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE),
γραπτώς. – (SV) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών. Καταψηφίσαμε, ωστόσο, τη διατύπωση σύμφωνα με την οποία η αύξηση των
φόρων για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλειας είναι λιγότερο βιώσιμη μακροπρόθεσμα.
Επιπλέον, θεωρούμε ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί αύξηση του πραγματικού
και όχι του νομίμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεδομένου ότι η σχετική διατύπωση δεν ήταν
αρκετά σαφής, δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε τη στήριξή μας. Τέλος, διαφωνούμε με την έκκληση
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα κράτη μέλη και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αποσυνδέσουν
την παροχή υψηλότερου επιπέδου μισθού από την ηλικία του εργαζομένου.

Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner και Gunnar Hökmark (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Οι
σουηδοί Συντηρητικοί επέλεξαν σήμερα να απόσχουν από την ψηφοφορία επί της έκθεσης σχετικά με
τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Παρότι στην έκθεση περιλαμβάνονται πολλές σημαντικές προτάσεις, δεν μπορούμε να την
υπερψηφίσουμε. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι αφορά θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Gérard Deprez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Bushill-Matthew σχετικά
με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Τα γεγονότα είναι εδώ και είναι αδιαμφισβήτητα: η Ευρώπη γερνάει. Στη χώρα μου, η εξίσωση είναι
απλή: εφόσον ζούμε σε ένα σύστημα ανακατανομής για την καταβολή νόμιμων συντάξεων, όπου η
κάθε γενιά εργαζομένων πληρώνει για τις συντάξεις της αμέσως προηγούμενης γενιάς, αυτό σημαίνει,
πολύ πρακτικά, ότι λιγότεροι εργαζόμενοι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις και την
υγειονομική περίθαλψη μεγαλύτερου αριθμού συνταξιούχων, οι οποίοι θα ζουν όλο και περισσότερο.

Αν δεν γίνει τίποτα, είτε οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να επωμιστούν πολύ μεγαλύτερες δαπάνες σε
βάρος του δικού τους βιοτικού επιπέδου ή, αν αρνηθούν να το πράξουν, οι αυριανοί συνταξιούχοι θα
περιέλθουν σταδιακά σε ένα οριακό βιοτικό επίπεδο και στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης με το
δελτίο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καμία από αυτές τις δυνατότητες δεν είναι αποδεκτή. Και καμιά
τους δεν θα γίνει αποδεκτή σε καμία περίπτωση. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους και επειγόντως·
όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντιμέτωπες με αυτή την πρόκληση. Καθήκον μιας
δημοκρατίας είναι να κοιτά μπροστά για μια απάντηση στις προκλήσεις που γνωρίζει ότι είναι
αναπόφευκτες. Το χρωστάμε στις μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων.

David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω αυτή την έκθεση, η οποία αποτελεί απάντηση στις
τάσεις των δημογραφικών αλλαγών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των δημογραφικών αλλαγών,
η Ευρώπη πρέπει να θέσει τρεις βασικές προτεραιότητες: η επιστροφή στη δημογραφική αύξηση, η
διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των γενεών και η «εξεύρεση νέων τρόπων μετάβασης από τη μια
ηλικία στην άλλη».

Στην κοινωνία μας, επιβάλλεται τώρα περισσότερο παρά ποτέ να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές
προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τη γνώση των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών μας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.

Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Από την Κίνα ως την Ευρώπη, περνώντας από τη Ρωσία,
για να μην αναφερθούμε στην Αφρική, αναδύεται ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Ο κόσμος
γερνάει. Το χειρότερο είναι ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ο πληθυσμός μειώνεται ή πρόκειται
να μειωθεί, όπως στη Γερμανία ή τη Ρωσία.

Οι δημογραφικές συνέπειες είναι πολύ γνωστές: αύξηση στις δαπάνες για την υγεία και τις συντάξεις,
ανάγκη για εκατομμύρια θέσεις εργασίας που θα παρέχουν προσωπική υγειονομική περίθαλψη, και
έλλειψη προσωπικού, γεγονός που οδηγεί σε μεταναστευτική εισροή, η οποία έχει ως ψυχολογική
συνέπεια την ώθηση των κοινωνιών σε επιφυλακτικές, αδρανείς στάσεις και μαλθουσιανές πολιτικές
χωρίς προοπτική μέλλοντος, έκφραση των οποίων αποτελεί το «σύμφωνο δημοσιονομικής λιτότητας»
από την εποχή του Μάαστριχτ.

Με άλλα λόγια, ποιος θα πληρώσει τους φόρους για τη χρηματοδότηση αυτής της κατάστασης; Οι θεοί
του σταδίου ή οι ηλικιωμένοι που μόλις βαστιούνται στα πόδια τους;

Βέβαια, οι οικογενειακές πολιτικές θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν συνεισφέροντες και εισφορές.
Ενόσω όμως περιμένουμε την αύξηση στο ποσοστό γεννήσεων και, άρα, νέων εργαζομένων, στο κενό
της προσεχούς εικοσαετίας, οι βελγικοί, ολλανδικοί ή ελβετικοί νόμοι για την ευθανασία, οι οποίοι
καταρτίζονται ως δικαίωμα προσωπικής επιλογής στον θάνατο, δείχνουν το «Ταξίδι στο Τέλος της
Νύχτας» που ξεκίνησαν οι πολιτικές, ιδίως στην Ευρώπη.
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José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα
πρωτοφανές δημογραφικό πρόβλημα.

Το 2030, στην ΕΕ θα υπάρχουν 18 εκατ. λιγότεροι νέοι από ό,τι σήμερα, ενώ το 2050 η Ένωση θα έχει
60 εκατ. λιγότερους κατοίκους. Μεταξύ των ετών 2005 και 2030, θα αυξηθεί κατά 52,3% ο αριθμός
των ατόμων άνω των 65 ετών (αύξηση κατά 40 εκατ.), ενώ θα μειωθεί κατά 6,8% ο πληθυσμός που
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15 και 64 ετών (μείωση κατά 21 εκατ.). Το ποσοστό του ανενεργού
πληθυσμού (νέοι, ηλικιωμένοι και άλλα εξαρτημένα άτομα) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία
εργασίας θα αυξηθεί από 49% το 2005 σε 66% το 2030.

Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να αποδοθούν σε δύο παράγοντες: πρώτον, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο
και, δεύτερον, ο δείκτης γεννήσεων έχει μειωθεί. Η προσδοκώμενη μέση διάρκεια ζωής για τα άτομα
60 ετών έχει αυξηθεί κατά πέντε χρόνια σε σύγκριση με το 1960 για τις γυναίκες, και κατά τέσσερα
σχεδόν χρόνια για τους άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80
ετών θα αυξηθεί κατά 180% έως το 2050, ενώ ο δείκτης γεννήσεων σημειώνει πτώση. Ο αριθμός των
παιδιών ανά γυναίκα το 2003 ήταν 1,48, ενώ για τη διατήρηση του πληθυσμού σε σταθερά επίπεδα
απαιτούνται τουλάχιστον 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις αυτών των παραγόντων για την ευημερία, το επίπεδο διαβίωσης
και τις σχέσεις μεταξύ των γενεών, υπερψήφισα την έκθεση.

- Έκθεση Parish (A6-0040/2006)

Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω σθεναρά τη μέγιστη ανάπτυξη της
βιοενέργειας, αλλά όταν αναφερόμαστε στην προώθηση των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται
για διατροφή σε συνδυασμό με την ενεργειακή αυτάρκεια, οφείλουμε να επισημαίνουμε ότι τα υγρά
βιοκαύσιμα δεν είναι σε καμία περίπτωση οικονομικώς αποδοτικά. Επίσης, η ΕΕ δεν μπορεί να παραγάγει
αρκετά βιοκαύσιμα για την επίτευξη ακόμη και των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας για
τα βιοκαύσιμα.

Φρονώ ότι είναι σημαντικό να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, προκειμένου να μην καταλήξουμε
σε μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θα αρχίσει να διαχειρίζεται
την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί. Συνεπώς, το ζήτημα πρέπει να είναι
οι γεωργικές ενισχύσεις, και όχι η αποδοτικότητα ως προς το διοξείδιο του άνθρακα ή η ενεργειακή
αυτάρκεια, στον βαθμό που το κόστος των υγρών βιοκαυσίμων υπερβαίνει σαφώς το κόστος των
συμβατικών καυσίμων που αναμένεται να αντικαταστήσουν, ή στον βαθμό που η ενέργεια από ορυκτά
καύσιμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους υπερβαίνει την ενέργεια που παράγουν τα ίδια.
Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια από βιομάζα στις σκανδιναβικές
χώρες.

Συνεπώς, η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων θα αυξήσει τόσο το κόστος της ενέργειας στην ΕΕ όσο
και τις τιμές των τροφίμων. Αναπόφευκτα, αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
Όσον αφορά τα υγρά βιοκαύσιμα, χρειαζόμαστε μια έντιμη ανάλυση κύκλου ζωής, την οποία θα
διενεργήσει μια ανεξάρτητη, αμερόληπτη υπηρεσία.

(Χειροκροτήματα)

Liam Aylward (UEN), γραπτώς. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω την έκθεση του κ. Parish.

Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, χρησιμοποιώντας τη ζάχαρη ως πρώτη ύλη, η Βραζιλία
είναι η παγκόσμια υπερδύναμη στον τομέα της αιθανόλης, με ενδιαφέρον καθεστώς ιδιοκτησίας του
τομέα, ο οποίος δεν είναι στο σύνολό του σε βραζιλιάνικα χέρια.

Εκφράζω τη βαθύτατη απογοήτευση και τη λύπη μου για την απόφαση κλεισίματος του τελευταίου
εργοστασίου ζάχαρης στην Ιρλανδία. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Πρόκειται για ένα
σκληρό πλήγμα κατά όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι υπηρέτησαν πιστά αυτή τη βιομηχανία
για γενιές ολόκληρες. Η απόφαση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση της βιομηχανίας ζάχαρης και
περικοπή των ενισχύσεων που κατέβαλλε στους καλλιεργητές ποτέ δεν ευνόησε την ιρλανδική βιομηχανία
ζάχαρης. Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που υπηρέτησαν πιστά για πολλά χρόνια τη
βιομηχανία ζάχαρης θα λάβουν δίκαιη αποζημίωση.
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Το σύνολο του τομέα των εναλλακτικών καλλιεργειών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ
άλλων, για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρέπει τώρα να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και να στηριχθεί
τόσο σε κοινοτικό όσο και εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τον τομέα των ζαχαροτεύτλων.

Τα βιοκαύσιμα προσφέρουν θαυμάσιες νέες ευκαιρίες και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αξιόλογη
εμπειρία των ιρλανδών γεωργών. Τα βιοκαύσιμα θα συμβάλουν στην ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης,
σε μια περίοδο αύξησης των τιμών του πετρελαίου και ενόψει της πρόσφατης αντιπαράθεσης σχετικά
με την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner και Gunnar Hökmark (PPE-DE), γραπτώς. – (SV)
Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη
διατροφή διότι θεωρούμε ότι είναι καλή ιδέα να στραφούν οι γεωργοί σε άλλες καλλιέργειες, εκτός των
παραδοσιακών, όταν οι τελευταίες δεν είναι οικονομικώς αποδοτικές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι
σημαντική όσον αφορά τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ενώ γνωρίζουμε επίσης τις ευκαιρίες που
προσφέρει η αναδιάρθρωση της γεωργικής πολιτικής.

Δεν θεωρούμε, ωστόσο, ότι η στροφή στις ενεργειακές καλλιέργειες πρέπει να επιτρέψει την επιβράδυνση
της σταδιακής κατάργησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι σημαντικό τα νέα αυτά προϊόντα να
αναπτυχθούν και να ακμάσουν σε μια ελεύθερη αγορά χωρίς επιδοτήσεις. Στον βαθμό που παρέχονται,
οι προσωρινές ενισχύσεις πρέπει να αποσκοπούν όχι στην επιδότηση της παραγωγής αλλά στη λήψη
μέτρων για τη δημιουργία υποδομών με σκοπό την ομαλή ανάπτυξη των συναφών δραστηριοτήτων.

Gérard Deprez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Με την ευκαιρία της ψήφισης αυτής της έκθεσης, την οποία
υποστήριξα, θέλω να αναφερθώ στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της βιοενέργειας στο Βέλγιο.
Πέραν των μικροοικονομικών έργων που αφορούν τη χρήση βιοκαυσίμων στη γεωργία, τεράστιας
κλίμακας βιομηχανικά έργα αναδύονται επιτέλους στη χώρα μου και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως.
Όσον αφορά την παραγωγή, βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη έξι μείζονα έργα, με τα δύο πλέον
σημαντικά να βρίσκονται στη Ghent (τομέας ντίζελ βιολογικής προέλευσης) και στη Wanze (τομέας
βιοαιθανόλης).

Ακόμη σημαντικότερο, το πρόγραμμα φοροαπαλλαγής για τα βιοκαύσιμα, που νομοθέτησε το Βέλγιο
και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει, στην περίπτωση του ντίζελ βιολογικής προέλευσης,
την αναλογία στο μείγμα με το παραδοσιακό ντίζελ στο 3,37% για το 2006 και στο 4,29% για το 2007.
Για τη βιοαιθανόλη, το μείγμα καθορίστηκε στο 7%. Με αυτούς τους ρυθμούς, ενδεχομένως να
επιτύχουμε ακόμη και τον στόχο που προτείνεται στην οδηγία 2003/30, δηλαδή μέχρι το 2010 το 5,75%
όλων των πωλούμενων καυσίμων να είναι οικολογικό.

Για τον σκοπό αυτόν, η έκθεση Parish καλεί αυτοί οι στόχοι να γίνουν υποχρεωτικοί. Η αξιοποίηση
των γεωργικών προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς, η οποία αποτελεί και πραγματική ανάγκη για το
μέλλον των γεωργών μας και είναι φιλική προς το περιβάλλον, εξυπηρετεί πράγματι τον καθορισμό
περιοριστικών στόχων, ιδίως αν είναι λογικοί.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ο εισηγητής υποστηρίζει –και συμφωνούμε– ότι «η
παραγωγή ανανεώσιμων πρώτων υλών και η χρήση οργανικών αποβλήτων δύνανται να συνεισφέρουν
στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στην αειφόρο παραγωγή ενέργειας, στην απασχόληση και στην
περιφερειακή ισορροπία, συμμετέχοντας παράλληλα στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση και αυτάρκεια
μιας πολυλειτουργικής γεωργίας».

Εντούτοις, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις υπάρχουσες δυνατότητες στον τομέα
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και στην υφιστάμενη σχέση μεταξύ της ενέργειας, του περιβάλλοντος
και της γεωργίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό εν τέλει θα ωφελήσει τους πολίτες και
την ποιότητα ζωής τους, καθώς και τους συναφείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των καλλιεργειών που
προορίζονται για τη διατροφή και των ενεργειακών καλλιεργειών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
δεν θα τεθούν σε κίνδυνο η διατροφική κυριαρχία και η ασφάλεια των τροφίμων.

Τα προϊόντα καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή δεν προστατεύονται από την ΚΓΠ,
δεδομένου ότι οι ενισχύσεις είναι λιγότερες από 80 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως, ενώ ο εισηγητής ζητά
τη λήψη μέτρων για τον τερματισμό των δημοσίων ενισχύσεων. Αυτό το μέτρο θα οδηγήσει σε εξάρτηση
αυτής της παραγωγής από την ενεργειακή βιομηχανία και τους κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ). Συνεπώς, απείχα από την ψηφοφορία.
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Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω καταρχήν την έκθεση του συναδέλφου μου Neil Parish
σχετικά με την προώθηση των καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή. Αν και οι τεχνικές
αυτές δεν θα λύσουν τα ενεργειακά μας προβλήματα, μπορούν να συμβάλουν σε μικρό αλλά σημαντικό
βαθμό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιτιές οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης και
λεύκες, όπως είδα πριν από λίγα χρόνια στην Αυστρία, για την παραγωγή ηλεκτρισμού για μικρής
κλίμακας εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές. Η ελαιοκράμβη και ο σίτος
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή βιοκαυσίμων, είτε ντίζελ είτε βενζίνης, μειώνοντας
τις εκπομπές CO2. Μια προειδοποίηση όμως: τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι μέρος της λύσης,
και όχι του προβλήματος. Όταν είναι εύλογα από οικονομική, περιβαλλοντική και ενεργειακή άποψη,
θα τα υποστηρίξω· όταν, όμως, διατηρούν απλώς τις γεωργικές δαπάνες και έρχονται σε αντίθεση με
την κοινή λογική, δεν πρόκειται να τα υποστηρίξω.

Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η προκειμένη έκθεση αποτελεί
απλώς την απόπειρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το επίμαχο θέμα και δεν εντάσσεται
στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Αποσκοπεί στην περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής
της υφιστάμενης κοινής γεωργικής πολιτικής στις ενεργειακές καλλιέργειες. Υπάρχουν πολλά ακόμη
που μπορούν να λεχθούν στη συζήτηση σχετικά με τις ενεργειακές καλλιέργειες.

Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση.

David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση σχετικά με την προώθηση των καλλιεργειών που δεν
προορίζονται για τη διατροφή είναι εξαιρετικά επίκαιρη ενόψει της ταχείας εξάντλησης των αποθεμάτων
ορυκτών καυσίμων. Η καλλιέργεια βιομάζας, για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά
στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται πρωτίστως στις εκπομπές CO2, μέσω
της εξουδετέρωσης των εκπομπών CO2.

Τάσσομαι υπέρ της προώθησης της ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της παραγωγής φυτικών καλλιεργειών.
Αρκετές από τις τρέχουσες τεχνολογίες, όπως η ενέργεια που προέρχεται από τη βιομάζα, είναι
οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές και μπορούν μάλιστα να ανοίξουν νέες αγορές για τους
γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προάγοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική
ανάπτυξη.

13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

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

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

16. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Διακοπή της συνόδου

Πρόεδρος. – Κηρύσσω τη λήξη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 00.35)
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