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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

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

3. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Σύνθεση των πολιτικών Ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Διορθωτικός Προϋπολογισμός 01/2010: Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο - Κατάσταση
προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι -
Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- της έκθεσης (A7-0158/2010), του κ. Maňka, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με το σχέδιο
διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι –
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2010/2045(BUD)], και

- της έκθεσης (A7-0134/2010), της κ. Trupel, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με την
κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011
[2010/2005(BUD)].

Vladimír Maňka, εισηγητής. – (SK) Πολλές διαδικασίες είναι πλέον περισσότερο άμεσες και διαφανείς, εξαιτίας
του γεγονότος ότι τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι εξουσίες είναι σαφέστερα καθορισμένες. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μεγαλύτερη εξουσία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τη θέση της τόσο σε
εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της δημοκρατίας, οι πολίτες αρκετών χωρών
έχουν το δικαίωμα να επηρεάζουν γεγονότα σε υπερεθνικό επίπεδο.

Με δεδομένο το μέγεθος και την ποικιλομορφία της Ευρώπης, πρέπει να φροντίσουμε ώστε όλοι οι πολίτες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι ιδιαίτερα ευκατάστατοι και δεν ανήκουν σε μεγάλους ανεγνωρισμένους
οργανισμούς, να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δημοκρατικά μέσα. Η χρήση αυτών των δημοκρατικών μέσων δεν
πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή οικονομικών πόρων μεγάλου ύψους.

Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει συγκεκριμένο οικονομικό αντίκτυπο σε ορισμένα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα. Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2010 συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί κατά
προτίμηση διαθέσιμο αποθεματικό που περιλαμβάνεται στον τομέα 5 για τη χρηματοδότηση των πρόσθετων δαπανών
που προκύπτουν άμεσα από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ως εκ τούτου, σήμερα, μετά την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού για το 2010, αντιμετωπίζουμε τις αντίστοιχες
πρόσθετες δαπάνες μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού. Κατόπιν υποβολής αιτήσεων για πρόσθετους πόρους,
καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εντοπίσουμε αποθέματα και να διαθέσουμε τους υπάρχοντες πόρους
στο μέτρο του δυνατού.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε όλες τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο διορθωτικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον οποίο συζητούμε σήμερα, θα
εξασφαλίσει τους πρόσθετους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να
εκπληρώσει τον νέο του ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο.
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Ο καθαρός δημοσιονομικός αντίκτυπος του διορθωτικού προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι
μικρότερος από το αρχικό αίτημα για δημοσιονομικούς πόρους. Κατά τις διαδικασίες συνδιαλλαγής με την Προεδρία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατορθώσαμε να βρούμε 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε μια περαιτέρω μείωση της
ζήτησης πόρων εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας, καθώς εγκρίναμε τον προϋπολογισμό έναν μήνα αργότερα από
ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Οι περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, εκμεταλλεύονται
την παγκόσμια οικονομική κρίση προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.
Αυτό αποτελεί πρόκληση για εμάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ακριβώς και για άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πλέον στη διάθεσή του περισσότερες βελτιώσεις όσον
αφορά την εξοικονόμηση πόρων και την αποδοτικότητα, και όχι μόνο για φέτος. Ο λεπτομερής λειτουργικός έλεγχος
στη ΓΔ Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (INLO) και τη μονάδα υπηρεσιών ασφαλείας, σχετικά με τον
οποίο συμφωνήσαμε κατά την έγκριση του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο, ενδέχεται να επιφέρει σημαντική και
βιώσιμη εξοικονόμηση πόρων και για μελλοντικές δημοσιονομικές περιόδους.

Helga Trupel, εισηγήτρια. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για
το 2011 είναι ο πρώτος πραγματικός προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου μας μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης
της Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει περισσότερες αρμοδιότητες, εμείς έχουμε περισσότερα
καθήκοντα, περισσότερες ευθύνες, περισσότερα νομοθετικά καθήκοντα –με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη
εργασιακή ικανότητα και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα –και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα– πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι
βρισκόμαστε στο μέσο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης σταθερότητας του ευρώ.
Στη Γερμανία, οι περικοπές για τη μείωση του χρέους θα αρχίσουν το 2011, ενώ στην Ελλάδα και σε όλους τους
δημόσιους προϋπολογισμούς με υψηλό επίπεδο χρέους απαιτούνται μεγάλες περικοπές. Επομένως, πρέπει να
βρούμε μια πολύ υπεύθυνη θέση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τις αυξήσεις στον
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς. Ως εισηγήτρια του
προϋπολογισμού για το 2011, θα εκφράσω τη θέση της πλειοψηφίας, αν και θα διατυπώσω και τη δική μου πράσινη
θέση.

Είκοσι τοις εκατό για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, βάσει του διοικητικού προϋπολογισμού, ήταν το
ανώτατο όριο που καθορίσθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων το 1988. Ωστόσο, η πλειοψηφία της Επιτροπής
Προϋπολογισμών πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στον ίδιο βαθμό το 2011, καθώς η πραγματικότητα έχει
αλλάξει. Έχουμε τη διεύρυνση, διαθέτουμε περισσότερες αρμοδιότητες και έχουμε περισσότερα καθήκοντα, επομένως
το ποσό του 20% δεν πρέπει να θεωρείται αναγκαστικά σταθερό. Παρ’ όλα αυτά, έχει καταστεί σαφές ότι στοχεύουμε
να παραμείνουμε στα όρια γύρω από το 20% για λόγους αυτοπειθαρχίας και υπευθυνότητας.

Το Προεδρείο πρότεινε ποσοστό ύψους 20,46% –με άλλα λόγια, 39 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το ποσό
του 2010. Μετά από αρκετές συζητήσεις –και λαμβάνοντας υπόψη τους αντικρουόμενους στόχους– συμφωνήσαμε
πλέον ότι θα δαπανήσουμε μόλις 20,32% –δηλαδή, 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Υπάρχει συναίνεση ως προς
το ότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό για τη διεύρυνση, περισσότερο προσωπικό για τη βιβλιοθήκη, την ΤΠ
και τις μελέτες, ότι πρέπει να δώσουμε σαφή προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος εδώ στο Κοινοβούλιο,
και ότι θα ήταν πολύ θετικό εάν υπήρχαν διαθέσιμα περισσότερα ποδήλατα στο Στρασβούργο, ούτως ώστε να μη
χρειάζεται να γίνεται τόσο μεγάλη χρήση των υπηρεσιών μεταφορών.

Ωστόσο, πού έγκειται η διαφωνία; Υπάρχει διαφωνία για το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να δοθούν περισσότερα
χρήματα το 2011 –1.500 ευρώ– για βοηθούς. Επαναλαμβάνω ότι αυτό αφορά τους βοηθούς, όχι τους βουλευτές
του Κοινοβουλίου. Το εν λόγω ποσό θα ανέλθει σε 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειοψηφία της επιτροπής ψήφισε
να τεθούν οι αυξήσεις αυτές για τους βοηθούς στο αποθεματικό με επιχείρημα ότι αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί
καλύτερα και η σχετική απόφαση να ληφθεί αργότερα εντός του έτους.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφή την πράσινη θέση ως προς το εν λόγω ζήτημα, ότι δηλαδή πρέπει να δείξουμε
ευαισθησία σε σχέση με τα γενικότερα προβλήματα που άπτονται του χρέους και, ως εκ τούτου, η Ομάδα μου
θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθούμε από αυτήν την αύξηση ύψους 1.500 ευρώ για το επόμενο έτος. Δεν πρέπει να
αλλάξουμε το καθεστώς των βουλευτών αυτήν τη στιγμή –αντίθετα, πρέπει να προσπαθήσουμε να πραγματοποιούμε
λιγότερες επαγγελματικές πτήσεις για μικρές αποστάσεις, ώστε να εφαρμόσουμε όντως την περιβαλλοντική
προστασία, την οποία επανειλημμένα έχουμε ζητήσει από το πολιτικό βήμα, στη δική μας συμπεριφορά και στο
δικό μας Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν πολύ ευχάριστο το ότι κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα μας σχετικά
με την προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα τη μείωση κατά 12,9% των εκπομπών CO2 το 2008. Μειώσαμε
την ενεργειακή κατανάλωση κατά 0,8%. Θα θέλαμε να δούμε τη δημιουργία μιας κάρτας προσωπικού για τις τοπικές
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δημόσιες συγκοινωνίες. Με άλλα λόγια, θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι τόσο από την άποψη της
οικονομικής όσο και από εκείνη της περιβαλλοντικής πολιτικής.

José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) είναι υπέρ της δημοσιονομικής αυστηρότητας, διαφάνειας
και βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, επικροτούμε το έργο της διοίκησης όσον αφορά τον εντοπισμό των σταθερών και
των μεταβλητών δαπανών, καθώς και το γεγονός ότι παρουσιάστηκε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική σχετικά με την
πολιτική για τα κτίρια. Εντούτοις, θεωρούμε ότι τα έγγραφα αυτά μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον, και σας
υπενθυμίζουμε ότι υποστηρίζουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια.

Είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τη δημοσιονομική αυστηρότητα, και για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να σημειωθεί
πρόοδος προς την επίτευξη προϋπολογισμού μηδενικής βάσης, όπου κάθε δαπάνη θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένα
αποδεικτικά στοιχεία. Για τον ίδιο σκοπό, προτείνουμε επίσης να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εκπόνηση
ανάλυσης κόστους-ωφελείας των μεταβλητών δαπανών. Υποστηρίζουμε ότι υπάρχει δυναμικό εξοικονόμησης
πόρων και ως εκ τούτου στηρίζουμε –για την ακρίβεια, το προτείνουμε εμείς οι ίδιοι– μειώσεις σε ορισμένες θέσεις
του προϋπολογισμού.

Η νομοθετική αριστεία αποτελεί τον βασικό στόχο του Κοινοβουλίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η απουσία κατάλληλης
νομοθεσίας ή η ύπαρξη κακής νομοθεσίας προκαλεί πάντα υψηλό κόστος· κόστος που, σε τελική ανάλυση, επιβαρύνει
πάντα το ευρωπαϊκό κοινό. Για να επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη νομοθετικής αριστείας, δεδομένων των νέων
αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, στηρίζουμε τη δυνατότητα
πρόσληψης νέων ανθρωπίνων πόρων· θέλουμε να είναι υψηλής ποιότητας· για την ακρίβεια το απαιτούμε.

Σας υπενθυμίζω επίσης ότι πρόκειται να έχουμε 18 νέα μέλη και ότι και αυτοί πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσουν
την εντολή τους σωστά. Ζούμε σε πολύ απαιτητικούς καιρούς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο· πρόκειται για ρόλο ζωτικής σημασίας, στον οποίο δεν πρέπει να αποτύχουν, και χρειάζεται ως εκ
τούτου να διαθέτουν επαρκή μέσα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό μπορεί πάντα να περιβάλλονται από ισχυρές
δόσεις λαϊκισμού και δημαγωγίας, κάτι που εμείς αποκηρύσσουμε. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να υπαινίσσονται
ότι οι μισθοί των βουλευτών του ΕΚ αυξάνονται, πράγμα που δεν αληθεύει. Εκείνο που επιζητούμε είναι το
Κοινοβούλιο να διαθέτει επαρκή επιδόματα ώστε να εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια που όλοι υποστηρίζουμε, και την
επίτευξη του στόχου που το ευρωπαϊκό κοινό ζητεί, για την ακρίβεια απαιτεί, από εμάς: νομοθετική αριστεία.

Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το να συζητάς σχετικά με τον
προϋπολογισμό σου αποτελεί πάντα αφορμή για διαμάχες, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει τόσο στις συζητήσεις
μας σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό όσο και στον δικό μας προϋπολογισμό για το 2011. Ωστόσο,
χαίρομαι που τα περισσότερα από τα ζητήματα που αφορούσαν το 2011 επιλύθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας της
Επιτροπής Προϋπολογισμών. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι τώρα υπάρχουν πολύ λίγες διαφορές μεταξύ της Επιτροπής
Προϋπολογισμών και του Προεδρείου, πέρα ίσως από τρία ή τέσσερα ζητήματα. Το ένα από αυτά είναι, βεβαίως,
το όριο του 20%. Ένα άλλο είναι το αποθεματικό για τα κτίρια, ένα τρίτο είναι οι θέσεις που τέθηκαν τώρα στο
αποθεματικό και ένα ακόμα είναι η δεύτερη δόση των 1.500 ευρώ ανά βουλευτή σε μηνιαία βάση ως επίδομα
επικουρικού προσωπικού.

Αυτές οι δύο δόσεις των 1.500 ευρώ ανά βουλευτή είναι αμφιλεγόμενες και θα αποτελούσαν δύσκολο ζήτημα σε
οποιαδήποτε στιγμή, αλλά καθίστανται, βεβαίως, ακόμα περισσότερο αμφιλεγόμενες σε οικονομικά δύσκολους
καιρούς. Αυτό ισχύει μολονότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μάς έχει αναθέσει περισσότερες
ευθύνες. Για τον λόγο αυτόν, καταλήξαμε σε συμβιβασμό: να τεθεί η χρηματοδότηση για τη δεύτερη δόση των
1.500 ευρώ στο αποθεματικό και να παραμείνει εκεί μέχρις ότου καθορισθεί η πλήρης κοστολόγηση της εν λόγω
πρότασης.

Θεωρώ ότι το άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα που παραμένει εκκρεμές είναι τα επιδόματα των αξιωματούχων. Ο
συμβιβασμός που επετεύχθη εν προκειμένω αφορούσε τη μείωση του ποσού που διατίθεται σε αξιωματούχους από
1,2 εκατομμύρια ευρώ σε 400.000 ευρώ και, ασφαλώς, πρέπει να παρέχονται τεκμηριωμένες αποδείξεις για κάθε
αίτημα που θα υποβάλλεται. Θεωρώ ότι πρόκειται για σημαντική αρχή, την οποία θα θέλαμε όλοι να στηρίξουμε.
Οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα αποφασίσουν κατά πόσον αποδέχονται αυτούς τους δυο συμβιβασμούς. Θεωρώ ότι η
πλειοψηφία της Ομάδας S&D θα κρίνει τους συμβιβασμούς αυτούς αποδεκτούς.

Ωστόσο, κατά τις συζητήσεις μας σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2011 κατέστη σαφές και κάτι άλλο, και
αυτό είναι ότι αν επιθυμούμε να χρηματοδοτήσουμε πρόσθετες ευθύνες στο μέλλον εξαιτίας της Συνθήκης της
Λισαβόνας, πρέπει επίσης να εξοικονομήσουμε αποδοτικότητα από αλλού. Για τον προϋπολογισμό του 2011,
έχουν γίνει ορισμένες απόπειρες εξοικονόμησης αυτού του είδους. Για την ακρίβεια, η συνολική αύξηση μειώθηκε
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από 6,5% σε περίπου 5,8%. Αυτό είναι ευχάριστο, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα στο
μέλλον.

Ελπίζω ότι στο μέλλον το Προεδρείο θα υποβάλει συστάσεις και προτάσεις που δεν θα αφορούν μόνο δαπάνες,
αλλά και τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση ως προς την αποδοτικότητα στο
μέλλον. Ελπίζω αυτού του είδους η εξοικονόμηση να περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε,
και όχι μόνο περικοπές.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, σε περίπτωση που το Προεδρείο υποβάλει στο μέλλον –και εύχομαι να το κάνει–
προτάσεις εξοικονόμησης απόδοσης, να συζητηθούν αυτές νωρίς με τους βουλευτές. Αυτό θα δώσει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να διαμορφώσει τον προϋπολογισμό, αλλά και τις προτεραιότητές μας, και να εντοπίσει
το ίδιο τρόπους εξοικονόμησης, αλλά εν τω μεταξύ, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε με σκοπό να
διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός μας για το 2011 θα γίνει αποδεκτός από τους βουλευτές, το Κοινοβούλιο
και, ασφαλώς, και από το κοινό.

Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SV) Κυρία Πρόεδρε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά
με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα την κ. Trupel, η οποία έκανε καλή δουλειά για την προετοιμασία
του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Είναι πιθανότατα περισσότερο εξισορροπημένος από όσο προβλεπόταν
αρχικά.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, έχοντας αυτό
υπόψη, είναι λογικό το Κοινοβούλιο να αναμένει κάποιες αυξημένες δαπάνες, διότι θα υπάρξει αύξηση των
δραστηριοτήτων μας.

Ταυτόχρονα, προκαλεί μεγάλη έκπληξη το ότι αποτύχαμε πλήρως να αναδιοργανώσουμε τις ίδιες μας τις
δραστηριότητες προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις. Στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να
βελτιωθούμε.

Στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ασκήσαμε κριτική στις αυξήσεις των
δαπανών που προτάθηκαν αρχικά από το Προεδρείο και οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, έχουν πλέον περικοπεί εν
μέρει. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι η Ομάδα ALDE δεν δέχεται, και δεν πρόκειται να υπερψηφίσει μια
περαιτέρω αύξηση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως για επιδόματα προς τους βουλευτές, ώστε να μπορούν να απασχολούν
περισσότερους βοηθούς. Είμαστε επίσης αντίθετοι με την ιδέα παροχής εξόδων παραστάσεως στους προέδρους
των επιτροπών.

Είναι φανερό ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές Ομάδες έχουν πλέον βρει εν προκειμένω ένα κοινό σημείο, αλλά εμείς
στην Ομάδα ALDE θα αγωνιστούμε για τις απόψεις μας στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να δείξει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά για το επίπεδο των δαπανών που εμείς δημιουργούμε. Δεν μπορώ να
κατανοήσω τη λογική που παρουσιάστηκε εδώ νωρίτερα, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται για ζήτημα αύξησης
των δαπανών, αλλά για τη δυνατότητα ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων μας. Δεν είναι καθόλου αυτό. Σε τελική
ανάλυση, δεν πρόκειται παρά για αύξηση των δαπανών.

Κατ’ επέκταση, καλό θα ήταν επίσης να θυμόμαστε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του επικουρικού προσωπικού
που απασχολείται στο Κοινοβούλιο, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι απαιτήσεις μας σε σχέση με τα κτίριά μας, και
όλο αυτό θα καταστεί πολύ ακριβό σε βάθος χρόνου. Εμείς στην Ομάδα ALDE ασκούμε έντονη κριτική σε ορισμένες
από τις προτάσεις αυτές και θα ψηφίσουμε αναλόγως κατά τη σχετική ψηφοφορία.

Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας
για μια ακόμα φορά τη μαγική λέξη «ισορροπία», την οποία ανέφερε μόλις ο κ. Haglund. Πιστεύω πραγματικά ότι,
καθώς συζητούμε τώρα σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2011, πρέπει να λάβουμε ως σημείο εκκίνησης το
ερώτημα: «Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια σωστή και υπεύθυνη ισορροπία;»

Ο κ. Fernandes μίλησε για λαϊκισμό σε σχέση με την άποψη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να επιδείξει
εξαιρετικά υπεύθυνη και αυτοπειθαρχημένη συμπεριφορά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2011. Διαφωνώ
κάθετα μαζί του ως προς το σημείο αυτό. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί λαϊκισμό να καταλήγουμε από κοινού κατόπιν
σκέψης στο συμπέρασμα ότι, με δεδομένες τις πολλές περικοπές που ζητούμε από άλλες χώρες, πρέπει και εμείς
να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει και εμείς στο Κοινοβούλιο να επιδείξουμε
αυτοπειθαρχία. Αντιθέτως, πιστεύω ότι αυτή ακριβώς είναι η πολιτική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό
τις τρέχουσες συνθήκες. Με τις περικοπές που ζητούνται από την Ελλάδα και τους δημόσιους προϋπολογισμούς
εν γένει, πρέπει να έχουμε το θάρρος, αφενός να νομιμοποιήσουμε τις αυξήσεις που χρειαζόμαστε προκειμένου να
εκτελέσουμε το έργο μας με υπεύθυνο τρόπο και αφετέρου να θέσουμε ένα όριο και να πούμε: υπό τις παρούσες
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συνθήκες, ζητούμε επίσης να υπάρξει και ένας κάποιος περιορισμός, καθώς αυτό αποτελεί απλά ένα τμήμα του
πολιτικού τοπίου. Αυτό πρέπει να σηματοδοτηθεί με το σύνθημα «Καταλάβαμε!» Αυτό είναι σημαντικό από πολιτική
άποψη, και ως εκ τούτου καλώ για μια ακόμα φορά όλες τις Ομάδες να εξετάσουν τι μήνυμα θα στείλουμε στο
κοινό με τον προϋπολογισμό για το 2011.

Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, στη Ρουμανία, οι δημόσιοι υπάλληλοι
αντιμετωπίζουν περικοπές του μισθού τους κατά 25%, στην Ισπανία, οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα θα δουν
ποσοστό 5% ως 15% του μισθού τους να εξαφανίζεται, και στην Πορτογαλία –για να μην αναφερθώ στην Ελλάδα–
η κυβέρνηση καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο,
η νέα κυβέρνηση έχει ήδη αναφέρει ότι είναι αναγκαία μια μεγάλη δέσμη εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων
κατά το τρέχον έτος.

Υπάρχει κάποιος σε αυτό το Κοινοβούλιο που να πιστεύει ότι τώρα είναι η στιγμή να προβεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε μεγαλύτερες δαπάνες για οτιδήποτε –σε αύξηση των δαπανών, αύξηση του προσωπικού των Ομάδων,
της βιβλιοθήκης, των επιτροπών, του προσωπικού ΤΠ, και ένα πρόσθετο ποσό ύψους 1.500 ευρώ για επιδόματα
επικουρικού προσωπικού; Συζητούμε για τη δεύτερη δόση των 1.500 ευρώ· εγώ λέω ότι ακόμα και η πρώτη είναι
εντελώς περιττή. Το θέμα δεν θα έπρεπε να είναι η αποθεματοποίηση της δεύτερης· θα έπρεπε να εξαλειφθούν και
οι δύο διότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα για αυτό. Όλοι έχουμε επίγνωση των αυξημένων αρμοδιοτήτων, αλλά
οι περισσότερες αρμοδιότητες δεν απαιτούν απαραίτητα και περισσότερες δαπάνες. Απαιτούν αποδοτικότερες
δαπάνες, μεγαλύτερη λογοδοσία και μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Συμφωνώ απολύτως με την κ. Trupel, που είπε ότι υπάρχουν τρόποι για πρόσθετη εξοικονόμηση. Δεν χρειαζόμαστε
έναν στόλο αυτοκινήτων εδώ στο Στρασβούργο. Διαθέτουμε δωρεάν μέσα μεταφοράς. Εγώ χρησιμοποιώ το τραμ
καθημερινά. Αντί να χρησιμοποιούμε αεροπορικά εισιτήρια διακεκριμένης θέσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε
οικονομική θέση για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Προσωπικά, δεν έχω ποτέ, ως θέμα αρχής, ταξιδέψει αεροπορικά
σε διακεκριμένη θέση όταν έρχομαι εδώ από τη Βουδαπέστη. Σε γενικές γραμμές, αν και η συζήτηση μεταξύ του
Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών υπήρξε πολύ χρήσιμη εν προκειμένω, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστιος
αριθμός περαιτέρω δυνατοτήτων για εξοικονόμηση.

Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά φρίττω βλέποντας
τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να ζητούν αυξήσεις του προϋπολογισμού,
τη στιγμή που οι άνθρωποι στα κράτη μέλη αγωνίζονται να επιβιώσουν στην παρούσα κρίση. Ωστόσο, σήμερα θα
αναφερθώ στην ηθική του Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης είναι αποδεκτό, τη στιγμή που απαιτούν να λάβουν την εξουσία ελέγχου
των εθνικών προϋπολογισμών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιθυμούν να αυξήσουν τους δικούς τους
διοικητικούς προϋπολογισμούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κοινοβουλίου; Είναι αποδεκτό να προσφεύγουν
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απόφαση του Συμβουλίου για περιορισμό της αύξησης
του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ; Είναι ηθικά αποδεκτό να σπεύδει το Κοινοβούλιο να εκφράσει την
έγκρισή του σχετικά με τους λογαριασμούς του Συμβουλίου για το 2008 με αντάλλαγμα την έγκριση από το
τελευταίο των αυξήσεων στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου;

Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ψήφισε ομόφωνα κατά της έγκρισης των
λογαριασμών του Συμβουλίου για το 2008 λόγω έλλειψης διαφάνειας. Συμπτωματικά, το Συμβούλιο δεν ενέκρινε
τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Υποθέτω ότι θα δούμε το Κοινοβούλιο να ψηφίζει υπέρ της
έγκρισης των λογαριασμών του Συμβουλίου αυτήν την εβδομάδα, και λίγο μετά το Συμβούλιο θα εγκρίνει πρόσθετο
προϋπολογισμό για το Κοινοβούλιο. Αυτές οι ψηφοφορίες, κυρίες και κύριοι της Ευρώπης, αυτές που αφορούν
τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και την απαλλαγή του Συμβουλίου, είναι ενδεικτικές της ηθικής των θεσμικών
οργάνων που έχουν στόχο να μας κυβερνούν όλους.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύτηκε
από αλλαγές, μεταξύ άλλων και κάποιες που ουσιαστικά αφορούν ειδικά τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Έχω ήδη επισημάνει μία φορά ότι το «ναι» μου στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου είναι
υπό όρους. Ασφαλώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για νομοθετική αριστεία.
Ασφαλώς, η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου σημαίνει ότι έχει περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες
ευθύνες και περισσότερη δουλειά. Ωστόσο, σε καιρό κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα –η χειρότερη
οικονομική κρίση των τελευταίων 60 ετών– θα ήθελα να επισημάνω ότι, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
πρέπει και εμείς, για την ακρίβεια ιδίως εμείς, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα χρήματα που μας εμπιστεύονται.
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι συνεργάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό και πρέπει να
το κάνουν, και αυτή η συνεργασία απαιτεί την προθυμία να αναλάβουν δράση ως εταίροι.
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Ivailo Kalfin (S&D). – (BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τους
εισηγητές, την κ. Trupel και τον κ. Maňka, για το εξαιρετικό έργο τους κατά την προετοιμασία των αποφάσεων
που συζητούμε σήμερα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό μόνο εύκολο καθήκον δεν ήταν, όπως φάνηκε από τη
σημερινή συζήτηση.

Αφενός πρέπει να αποτελέσουμε υποδείγματα φειδούς και απόδοσης όσον αφορά τη δαπάνη των χρημάτων των
ευρωπαίων φορολογουμένων. Αφετέρου, ωστόσο, πρέπει να δώσουμε στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εκπληρώσει
όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που του έχουν αναθέσει οι ίδιοι φορολογούμενοι πολίτες μέσω της Συνθήκης
της Λισαβόνας.

Γεγονός είναι ότι η νέα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει τις περισσότερες αλλαγές και νέα καθήκοντα
στο θεσμικό μας όργανο. Ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις είναι ο βαθμός
στον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε σχέση με τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς
του.

Οι κοινοβουλευτικές αποφάσεις που συζητούμε σήμερα σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση. Μια ελάχιστη
αύξηση ύψους 5,5% των δαπανών μάς επιτρέπει να αυξήσουμε το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προσλαμβάνοντας 18 νέους υπαλλήλους. Χρειαζόμαστε να λάβουμε εξειδικευμένη υποστήριξη από τη διοίκηση
σε τομείς που έχουν αυξηθεί σημαντικά, όπου οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ζωτική σημασία.

Παρέχουμε στους βουλευτές του ΕΚ τη δυνατότητα να έχουν περισσότερη επαφή με τους ψηφοφόρους τους, να
περάσουν από εξειδικευμένη κατάρτιση σε περισσότερους τομείς και να εκπληρώσουν τα νέα καθήκοντα που τους
ανατέθηκαν μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αποτελούμε υποδείγματα φειδούς, καθώς ανταποκρινόμαστε σε
όλες τις νέες λειτουργίες με αύξηση των δαπανών μόλις κατά 0,28% σε σχέση με τη συμφωνία που συνήφθη πριν
από πολλά χρόνια, ούτως ώστε οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην υπερβαίνουν το 20% των
διοικητικών δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι η παλιά συμφωνία χρήζει εκ νέου διαπραγμάτευσης στο μέλλον,
ώστε να αντικατοπτρίζει, σε μεγάλο βαθμό, τις αλλαγές στις λειτουργίες των θεσμικών οργάνων και ιδίως την
ενίσχυση του ρόλου και, κατά συνέπεια, των προσδοκιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνάδελφοι, εξακολουθούμε να διαθέτουμε αποθεματικά. Στο μέλλον, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας
για την αποδοτικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, με το να μην βασιζόμαστε στα κτίρια αλλά
στις νέες τεχνολογίες, δίνοντας το παράδειγμα όσον αφορά τα θεσμικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και αναλύοντας
προσεκτικά τον αντίκτυπο κάθε δαπάνης αλλά και μην επιτρέποντας την αυτόματη αύξηση του προϋπολογισμού,
όπως συνηθίζεται με κάθε μορφή γραφειοκρατίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είμαστε υπόλογοι για κάθε ενέργειά
μας απέναντι στους ψηφοφόρους μας, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, ιδίως σε καιρούς κυρίως κρίσης, οι πολιτικοί πρέπει να είναι
σε θέση να διαχωρίζουν τη λογική από το συναίσθημα, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα προϋπολογισμού και
χρημάτων. Έχω την αίσθηση ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας και τα δημοσιονομικά ζητήματα που σχετίζονται με
αυτήν θυμίζουν λίγο την πρόβλεψη του καιρού –ποτέ δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι τα πράγματα το πρωί. Το
δελτίο προβλέπει βροχή, οπότε παίρνεις ομπρέλα, και στο τέλος μπορεί να ψιχαλίσει λίγο, αλλά σίγουρα δεν είναι
πραγματική βροχή.

Το ίδιο ισχύει και με τη Συνθήκη της Λισαβόνας: δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα αλλάξει ο όγκος εργασίας του
Κοινοβουλίου με τη Συνθήκη.

Αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο εργάζονταν στις επιτροπές και τα προεδρεία στο παρελθόν οι βουλευτές για τους
οποίους δεν θα υπάρξει αλλαγή ως απόρροια της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η συζήτηση σχετικά με την αύξηση των 1.500 ευρώ για το επίδομα γραμματειακής υποστήριξης έχει συμβολική
σημασία για το κατά πόσον θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις δομές μας, να εξοικονομήσουμε πόρους και να
καταστήσουμε τις διαδικασίες εργασίας μας περισσότερο αποδοτικές. Το να λάβουμε αυτά τα τρία στοιχεία υπόψη
θα έχει μεγαλύτερο όφελος για εμάς από το να συζητούμε όλο και πιο πολύ σχετικά με τον τομέα της
χρηματοδότησης. Πρώτα από όλα, ο πραγματικός αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στο έργο μας θα γίνει
αισθητός μόλις το ερχόμενο έτος.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει
περισσότερες ευθύνες και θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας,
πρέπει, όπως είναι πολύ φυσικό, να διαθέτει μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους προκειμένου να είναι σε θέση να
εκπληρώσει τον ρόλο αυτόν. Ο προηγούμενος ομιλητής έχει δίκιο. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα αυξηθεί ο ρόλος αυτός
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στην πράξη, αλλά γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί. Σε συνάρτηση με αυτό, είναι απόλυτα φυσικό να είναι μεγαλύτερες
και οι προσδοκίες των πολιτών και των ψηφοφόρων μας από εμάς. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το αίτημα
για αύξηση της χρηματοδότησης, για παράδειγμα, για τους βοηθούς των βουλευτών, είναι αδιαμφισβήτητα
δικαιολογημένο τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Γνωρίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει τεράστια κρίση στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες της νοτίου Ευρώπης,
κάτι που συνιστά προφανώς πρόβλημα πολιτικής φύσης, αλλά όταν περιορίζουμε το κόστος, δεν πρέπει να
ακρωτηριάζουμε ορισμένες λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι ο
προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2011
είναι 1,7 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά βουλευτή του ΕΚ ετησίως, 200.000 ευρώ
μηνιαίως και στο συγκλονιστικό ποσό των 6.400 ευρώ ανά βουλευτή του ΕΚ καθημερινώς· και υπάρχουν 736
βουλευτές στο παρόν Κοινοβούλιο.

Κυρία Πρόεδρε, τα 6.400 ευρώ είναι τεράστιο χρηματικό ποσό. Μπορώ να σκεφτώ εκατοντάδες πράγματα για τα
οποία θα ήταν καλύτερο να διατεθεί από ό,τι σε αυτό το κουκλοθέατρο. Κυρίως, ωστόσο, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει
να είναι σε θέση να λαμβάνουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Ας σταματήσουμε σήμερα τις εργασίες στις Βρυξέλλες,
το Λουξεμβούργο και, κυρίως, το Στρασβούργο. Ας τους βγάλουμε όλους απλώς από τα κτίρια, ας κλειδώσουμε
τις πόρτες και ας πετάξουμε τα κλειδιά και ας δώσουμε αυτά τα 1,7 δισ. ευρώ πίσω στους πολίτες που τα κέρδισαν
με το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά τους.

Κάθε μέλος του παρόντος Κοινοβουλίου πρέπει να ξυπνά και να κοιμάται κάθε μέρα με τη σκέψη ότι θα στοιχίσει
ή στοίχισε στον φορολογούμενο πολίτη 6.400 ευρώ εκείνη τη μέρα. Κάθε βουλευτής πρέπει επίσης να δει ως
καθήκον του την καθημερινή μείωση αυτού του ποσού, καθώς όλα όσα δαπανώνται εδώ για ανοησίες είναι χρήματα
των φορολογούμενων που παράχθηκαν από πολίτες μέσω τρομερά σκληρής δουλειάς.

Αυτό είναι εκείνο που θα έπρεπε να συμβεί, αλλά δεν συμβαίνει. Στο παρόν Κοινοβούλιο, το περισσότερο είναι
πάντα καλύτερο. Μέσα από χειραψίες, γνωριμίες, σκιώδεις συμφωνίες στο παρασκήνιο, δεκάδες εκατομμύρια
προστίθενται στον προϋπολογισμό. Η ελίτ αποφασίζει και το κοινό τα δίνει. Όλοι πρέπει να το σκέφτονται αυτό τη
νύχτα προτού κοιμηθούν, και θα ήθελα να ζητήσω από όλους να το κάνουν απόψε: να αναρωτηθούν «Κόστισα
6.400 ευρώ;» Εάν δεν το κάνουν, θα πρέπει να ντρέπονται, διότι δεν θα αξίζουν τίποτα ως βουλευτές του ΕΚ.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω το εξής στον κ. van der Stoep:
Εγώ τα αξίζω τα χρήματά μου, και θα στηρίξω αυτή μου τη θέση. Αν εσείς δεν αξίζετε τα δικά σας, τότε λυπάμαι
για σας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα ωφεληθούμε καθόλου εάν δημιουργήσουμε συνθήκες εργασίας
στο Κοινοβούλιο που θα καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών μας. Υποστηρίζω την αύξηση του
επιδόματος γραμματειακής υποστήριξης –και μάλιστα και στα δύο επίπεδα– και το θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο.

Όποιος εργάζεται στο παρόν Κοινοβούλιο χρειάζεται προσωπικό. Όσοι δεν επιθυμούν να εργασθούν δεν πρέπει να
εμποδίζουν όσους το επιθυμούν και πρέπει να εργαστούν. Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει την αύξηση
του επιδόματος γραμματειακής υποστήριξης – μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να το
κάνετε. Αν οι βουλευτές του ΕΚ δεν χρησιμοποιήσουν το επίδομα, τόσο το καλύτερο για τους φορολογουμένους,
που θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Προσωπικά, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου όταν λέω ότι αξίζω
τα χρήματα και το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό μου. Ωστόσο, πρέπει να θέσουμε κάτω από το μικροσκόπιο
δραστηριότητες που εκτελούνταν στο παρελθόν μέσω του πλεονάσματος αυτού του προϋπολογισμού. Πρέπει
επομένως να εξετάσουμε εάν επιθυμούμε και εάν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Εν
προκειμένω, σκέφτομαι κυρίως την υπηρεσία διαδικτυακής τηλεόρασης. Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση,
ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα ως έχουν.

Πέραν αυτού, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές μεταρρυθμίσεις από κοινού με το Προεδρείο και πρέπει να τους
επιτρέψουμε να καρποφορήσουν. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να επισημάνει τα σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα.

Geoffrey Van Orden (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυβερνήσεις και δημόσιοι
οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη για περικοπές, αλλά το παρόν Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ζει
σε έναν κόσμο παραμυθιού. Ακούω ωραία λόγια σχετικά με την ανάγκη εξοικονόμησης και απόδοσης, αλλά ο
προϋπολογισμός για το 2011 που ανέρχεται σε περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ συνιστά αύξηση που ανέρχεται σε
ποσοστό σχεδόν 6%. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Θα έπρεπε να μιλούμε για τεράστια εξοικονόμηση, όχι για
αυξήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.
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Καταρχάς, θα έπρεπε να μειώσουμε τις άσκοπες σπατάλες και δαπάνες. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να απαιτήσει
από το Συμβούλιο να βάλει τέλος στο τσίρκο του Στρασβούργου και να εξοικονομήσει πόρους που ανέρχονται σε
ύψος άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομούνταν σε ετήσια βάση
κλείνοντας τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε καθεμία από τις χώρες μας. Πρέπει να εξορθολογίσουμε
τη γραφειοκρατία: ο αριθμός των αξιωματούχων που απασχολούνται στο Κοινοβούλιο αυξήθηκε κατά 14%
φτάνοντας τους 6.000 σε τρία μόλις χρόνια. Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός θα ανταποκρινόταν σε δύσκολες
εποχές αντισταθμίζοντας τις νέες προτεραιότητες με μειώσεις σε άλλους τομείς. Φαίνεται να θεωρούμε ότι ζούμε
σε έναν διαφορετικό κόσμο. Πρέπει να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες για να επιτύχουμε πραγματικές αλλαγές
και περικοπές στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Θα ήθελα να επανέλθω στην ιδέα της εις διπλούν πρόσθεσης 1.500 ευρώ μηνιαίως
για το επίδομα γραμματειακής υποστήριξης. Είναι αλήθεια ότι η Λισαβόνα μάς αναθέτει πολλά πρόσθετα καθήκοντα,
επομένως σε καμία περίπτωση δεν θα αντιταχθώ στην ιδέα του περισσότερου προσωπικού για τις κοινοβουλευτικές
επιτροπές στις οποίες ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα από τη Λισαβόνα, όπως η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης
της Υπαίθρου και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ούτε θα αντιταχθώ στην ύπαρξη μεγαλύτερου προσωπικού για τις Ομάδες, που θα τους επιτρέψει να υποστηρίξουν
καλύτερα αυτό το είδος των καθηκόντων, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι: είναι τρελό και λάθος να
δώσουμε σε κάθε βουλευτή του ΕΚ επιπλέον 1.500 ευρώ φέτος και άλλα τόσα του χρόνου.

Εγώ ο ίδιος εργάζομαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων εδώ και δέκα
χρόνια. Η επιτροπή αυτή διαθέτει πολλά νομοθετικά καθήκοντα στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης ή της
απλής νομοθετικής διαδικασίας. Εκπλήρωνα πάντα τα καθήκοντά μου με τρεις βοηθούς, και υποθέτω ότι και οι
βουλευτές εκείνοι του ΕΚ που εργάζονται σήμερα ή πρόκειται να εργαστούν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης
της Υπαίθρου και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων μπορούν και
αυτοί να εκτελέσουν τα δικά τους καθήκοντα με τρεις βοηθούς. Η πρότασή σας, κυρία Gräßle –να δοθεί πρόσθετο
προσωπικό σε όσους επιθυμούν να εργαστούν αλλά όχι σε όσους δεν το επιθυμούν– είναι λαϊκισμός στην ύψιστη
μορφή του.

Vladimír Maňka, εισηγητής. – (SK) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εξέφρασαν την άποψή τους. Χαίρομαι
που επιθυμείτε όλοι να εκτελέσετε το νομοθετικό σας έργο όσο το δυνατόν καλύτερα, και να χρησιμοποιήσετε τους
πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθένας από εμάς έχει τη δική του άποψη σχετικά με το πού και το πώς
μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Η σημερινή συζήτηση το αποδεικνύει. Θα ήθελα να πω στον κ. Bokros ότι
υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί εξοικονόμηση μέσω αντικειμενικών μεθόδων. Ο τρόπος αυτός αποκλείσθηκε πέρσι,
μεταξύ άλλων και από μέλη της δικής σας πολιτικής Ομάδας.

Από τον Ιανουάριο, είμαι επικεφαλής ενός περιφερειακού φορέα στη χώρα μου. Μετά την ανάληψη αυτής της θέσης,
το πρώτο μου βήμα ήταν η διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής μελέτης όλων των διαδικασιών που εκτελούνται στο
πλαίσιο του φορέα μου. Αυτός ο έλεγχος θα εξαλείψει την επικάλυψη των καθηκόντων και θα μειώσει το διοικητικό
κόστος κατά περισσότερο από 15%. Εάν επιθυμούμε να αναλύσουμε τη δυνατότητα εξοικονόμησης και να
αναδιοργανώσουμε τους υπάρχοντες πόρους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μια αντικειμενική και ανεξάρτητη
εξωτερική μελέτη αποτελεί την καλύτερη λύση.

Εκείνοι που είχαν το θάρρος να κάνουν αυτό το βήμα κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν με βέλτιστο τρόπο τους πόρους
και να μειώσουν σημαντικά τα διοικητικά τους έξοδα. Κατά τις επόμενες ημέρες θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε
σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής
των Περιφερειών για το 2010.

Τα εν λόγω θεσμικά όργανα διευρύνουν εμφανώς τις δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες εξουσίες
και μεγαλύτερο όγκο εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από το Συμβούλιο να οριστικοποιήσουμε αυτούς τους
προϋπολογισμούς όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε αμφότερα τα θεσμικά όργανα να μπορέσουν να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με υπεύθυνο και αποδοτικό τρόπο στους νέους ή τους διευρυμένους τομείς που
καθιερώθηκαν μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Helga Trupel, εισηγήτρια. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ακούσατε όλοι πόσες διαφωνίες εκφράστηκαν
στη συζήτηση σχετικά με τον παρόντα προϋπολογισμό για το 2011. Και δεν είναι άξιον απορίας, δεδομένου ότι,
ουσιαστικά, αφορά μεν πραγματικές αυξήσεις και περικοπές, αλλά επίσης –όπως συμβαίνει πάντα στην πολιτική–
και συμβολικού χαρακτήρα ζητήματα.

Ως εισηγήτρια, θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα. Είδατε εδώ το πλήρες φάσμα των απόψεων, από την κ. Gräßle
της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), που ευνοεί σαφώς αυτές τις αυξήσεις
–συμπεριλαμβανομένων των 1.500 ευρώ– προκειμένου να διασφαλισθεί η ικανότητά του να εργάζεται, ως τα άλλα
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μέλη που είπαν: «Δεν το χρειαζόμαστε αυτό» ή «Πρέπει να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να αιτιολογηθούν οι αυξήσεις και να έχουμε μια επισκόπηση, που θα περιλαμβάνει και κάθε
επιτροπή και τομέα εργασίας του παρόντος Κοινοβουλίου».

Ως εισηγήτρια, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πλειοψηφία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να θέσει τα
πρόσθετα χρήματα στο αποθεματικό –δεν έχει επομένως συμφωνηθεί ακόμα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών–
και να ζητήσει μια ακριβή αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, μένει να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Πρέπει να έχουμε στη
διάθεσή μας την εν λόγω αξιολόγηση, και στη συνέχεια, το φθινόπωρο πρέπει να εξετάσουμε για μια ακόμα φορά
με σοβαρότητα τα αποτελέσματα αυτά ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις
με το Συμβούλιο τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας προϋπολογισμού, και ώστε να μπορέσουμε να
καταλήξουμε σε μια θέση της πλειοψηφίας στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Στην παρούσα φάση, είναι σημαντικό
να επισημανθεί ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και ότι υπάρχει
η άποψη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξετάσουμε για μια ακόμα φορά πολύ προσεκτικά τα
αριθμητικά στοιχεία.

Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας, και εύχομαι να επιδείξουμε όλοι σύνεση καθώς θα προχωρούμε.

Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κυρία Trupel. Ωστόσο, εδώ τελειώνει η κοινή συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό.
Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Maňka θα διεξαχθεί αύριο, και η ψηφοφορία επί της έκθεσης της κ. Trupel
θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). - γραπτώς. O διορθωτικός προϋπολογισμός είναι αποτέλεσμα της έναρξης
ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Το Κοινοβούλιο έχει έρθει αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις και έτσι πρέπει
να έχει τα μέσα για να ανταποκριθεί με επιτυχία σε αυτές τις νέες ευθύνες και προκλήσεις. Θα επιθυμούσα να
υπογραμμίσω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν από το Κοινοβούλιο να ασκεί άριστα τα καθήκοντά του και, για
να εξασφαλιστεί αυτό, είναι σημαντικό να παρέχονται στα μέλη, τις επιτροπές και τις πολιτικές Ομάδες του τα
απαραίτητα μέσα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η αναζήτηση της περικοπής δαπανών
είναι απαραίτητες την περίοδο αυτή περισσότερο από κάθε άλλη φορά - και πολύ σωστά οι ευρωπαίοι πολίτες το
περιμένουν από εμάς– και, για τον λόγο αυτόν, καταρτίσαμε ένα προϋπολογισμό που εγγυάται δημοσιονομική
αυστηρότητα και διαφάνεια.

Επιμένουμε επίσης στην ανάγκη για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό στην πολιτική των κτηρίων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με σκοπό την εξασφάλιση μιας ικανής δημοσιονομικής υποστήριξης τόσο τώρα όσο και στα επόμενα
χρόνια. Είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα μέτρα θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες,
τις προσδοκίες και τα αιτήματα των πολιτών της Ευρώπης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Vladimir Manka για την εξαιρετική δουλειά του στην έκθεση
αυτή.

6. Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της
απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) - Μετάβαση από το σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
(SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) - Μετάβαση από το σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
(SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) - Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού
προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- της έκθεσης (A7-0125/2010), του κ. Tavares, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2009)0456
– C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)),
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- της έκθεσης (A7-0126/2010), του κ. Coelho, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
(SIS  1+)  στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν  δεύτερης γεν ιάς  (SIS  I I )
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)),

- της έκθεσης (A7-0127/2010) του κ. Coelho, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση
της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (COM(2010)0015 – 2010/0006(NLE)), και

- της έκθεσης (A7-0131/2010), του κ. Tavares, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης
(2009/2240(INI)).

Carlos Coelho, εισηγητής. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω
υπενθυμίζοντάς σας ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασκήσει κριτική στις τεράστιες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση
του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Στις 22 Οκτωβρίου 2009 εγκρίναμε ψήφισμα
σχετικά με το SIS II και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε για μια
ακόμα φορά την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις καθυστερήσεις κατά την έναρξη των επιχειρήσεων και ζήτησε
πληροφορίες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των τεχνικών δοκιμών, απαιτώντας
πλήρη διαφάνεια αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης του SIS II.

Το SIS II έπρεπε να είχε τεθεί σε λειτουργία το 2007. Βρισκόμαστε τώρα στο 2010 και κανείς δεν είναι σε θέση να
παράσχει οριστική απάντηση σχετικά με το πότε θα ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τη δέσμη των προτάσεων που
εξετάζουμε, προκύπτουν τέσσερα θεμελιώδη ερωτήματα. Πρώτον, πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση;
Προτού μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία το SIS II, πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές για να ελεγχθεί ατομικά
κατά πόσον το σύστημα είναι ικανό να λειτουργήσει σύμφωνα με τις τεχνικές και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που
έχουν καθορισθεί από τα αντίστοιχα νομικά μέσα. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων αυτών των δοκιμών
μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν πρώτης γενιάς στο SIS II.

Δεύτερον, έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δοκιμές; Όχι. Αντιμέτωπο με τεράστιες καθυστερήσεις στο πλαίσιο του
έργου, και εξαιτίας όλων των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετώπισε, το Συμβούλιο αποφάσισε τη
διεξαγωγή δύο δοκιμών «ορόσημου»: την πρώτη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009 και τη δεύτερη το καλοκαίρι
του 2010. Ωστόσο, η πρώτη δοκιμή έπρεπε να αναβληθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου καθώς δεν πληρούνταν οι
προϋποθέσεις. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 και 24 Ιανουαρίου 2010: το σύστημα φαίνεται ότι
λειτούργησε κατά τις πρώτες 25 ώρες, αλλά επέδειξε ιδιαίτερη αστάθεια κατά το υπόλοιπο της δοκιμής. Η δοκιμή
αυτή πραγματοποιήθηκε ξανά μεταξύ 2 και 5 Μαρτίου, και η τελική αξιολόγηση και επαλήθευση της δεύτερης
σειράς δοκιμών πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου.

Παρόλο που τα κράτη μέλη ή η συμβαλλόμενη εταιρεία δεν τήρησαν στο έπακρο τους όρους της δοκιμής, και παρά
το γεγονός ότι ο περιορισμένος αριθμός διαβιβάσεων δεν συμμορφωνόταν προς τους απαιτούμενους χρόνους
απόκρισης, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αποκλίσεις ήταν αμελητέες
και ότι είχαν εκπληρωθεί οι βασικοί στόχοι των δοκιμών. Το νέο γενικό χρονοδιάγραμμα και ο νέος δημοσιονομικός
σχεδιασμός αναμένεται να εγκριθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο ή το αργότερο τον
Οκτώβριο του 2010.

Κρίθηκε επίσης ουσιαστικής σημασίας να εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις προτού τεθεί σε λειτουργία
το σύστημα. Η δοκιμή ορόσημο II πρέπει να εκτελεστεί με επιτυχία και να τηρηθούν πλήρως οι συνθήκες λειτουργίας.
Η γενική δοκιμή που προβλέπεται στο άρθρο 55 του κανονισμού πρέπει να εκτελεσθεί επίσης με επιτυχία και να
διασφαλισθεί πλήρως η ασφάλεια του δικτύου.

Τρίτο ερώτημα: γιατί είναι τόσο επείγουσα η έγκριση αυτών των πρωτοβουλιών; Αν και οι συνθήκες που είναι
αναγκαίες για να προχωρήσει η μετάβαση δεν έχουν εκπληρωθεί όλες, ούτε και προβλέπεται πότε θα γίνει αυτό, η
εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή για την ανάπτυξη του SIS II θα εκπνεύσει και πάλι στις 30 Ιουνίου 2010. Ως εκ
τούτου, πρέπει να τροποποιήσουμε τις ρήτρες κατάργησης των μέσων μετάβασης που εγκρίθηκαν το 2008
προκειμένου να αποφύγουμε την εκπνοή της ισχύος τους.

Το τέταρτο και τελικό μου ερώτημα είναι: ποιες πτυχές των προτάσεων επεδίωξα να τροποποιήσω; Καταρχάς, όσον
αφορά την εισαγωγή μιας ρήτρας κατάργησης που δεν είχε προτείνει η Επιτροπή. Προτείνουμε να ορισθεί για τις
31 Δεκεμβρίου 2013. Με δεδομένες τις σημαντικές καθυστερήσεις, είναι επίσης πολύ σημαντικό να οριστεί στη
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νομική βάση ότι η λύση που θα επιλεγεί, όποια και αν είναι αυτή, πρέπει να βασίζεται στη διαθέσιμη τεχνολογία,
να ακολουθεί ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα και να είναι αποδεκτή από άποψη κόστους-αποτελεσματικότητας.

Πρέπει επίσης να συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος και να ενταχθεί επίσημα στη
διαχείριση του SIS II. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι εάν ο εν λόγω φορέας υπήρχε εξαρχής, θα είχαμε κατορθώσει
να έχουμε καλύτερο συντονισμό, θα γνωρίζαμε περισσότερα και θα ήμασταν αποτελεσματικότεροι.

Τέλος, θεωρώ ζωτικής σημασίας να τεθεί η διαδικασία μετάβασης υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το Κοινοβούλιο
δεν είναι υπεύθυνο μόνο για τη νομική βάση: ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, διασφαλίζει επίσης την
εποπτεία των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο, μαζί με τον συνάδελφο κ. Alvaro, υποβάλαμε τροπολογία για την τοποθέτηση πόρων σε αποθεματικό.
Υπέβαλα επίσης τροπολογία από κοινού με τους συναδέλφους μου, τον κ. Alvaro, την κ. Ludford, τον κ. Enciu
και την κ. Hohlmeir, ζητώντας διενέργεια ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
για την εξαιρετικά συνεργάσιμη στάση τους.

Πρόεδρος. – Δεν μπορώ να παραχωρήσω το βήμα στον κ. Tavares αυτήν τη στιγμή, καθώς αντιμετωπίζει κάποια
μικρά προβλήματα μετακίνησης, εξαιτίας ενός συγκεκριμένου ηφαιστείου. Μόλις έρθει, θα του παραχωρήσω τον
λόγο.

Alexander Alvaro, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, το SIS II
είναι μια ιστορία προσπαθειών, αποτυχιών και νέων προσπαθειών που διαρκούν πολλά χρόνια. Αυτές οι προσπάθειες,
οι αποτυχίες και οι νέες προσπάθειες έχουν μέχρι στιγμής στοιχίσει συνολικά 90 εκατομμύρια ευρώ –90 εκατομμύρια
που, στα μάτια πολλών ανθρώπων, φαίνεται να κατασπαταλήθηκαν.

Από δημοσιονομικής άποψης, προσυπογράφω κάθε πρόταση του κ. Coelho, κάθε του λέξη και κάθε του προσπάθεια.
Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και πολύ καλά ως προς αυτό. Είναι προς το κοινό συμφέρον όλων να λειτουργήσει
το SIS II. Ωστόσο, ορισμένες φορές, πρέπει να παραδεχθεί κανείς –όπως ισχύει για πολλά πράγματα στη ζωή– ότι
η κατάσταση δεν αποδίδει και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις.

Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε από τώρα αυτό το σχέδιο και θα στηρίξουμε
την Επίτροπο Malmström, που αποδέχτηκε τη δύσκολη αυτή κληρονομιά, με όποιον τρόπο μπορούμε. Πρέπει,
ωστόσο, να καταστεί σαφές –και αυτό το καθορίσαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και το συνιστούμε και στην
Ολομέλεια– ότι οι συνεισφορές για το SIS II πρέπει να τεθούν στο αποθεματικό, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε
μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω πόρων. Προσωπικά, περιμένω ότι υπάρχει εναλλακτικό
σχέδιο για την περίπτωση που θα παραδεχτούμε, κάποια ημέρα, ότι δεν είμαστε σε θέση να επιτύχουμε όσα θέλαμε
να επιτύχουμε.

Πρόεδρος. – Απουσία του κ. Tavares, παραχωρώ τον λόγο στην Επίτροπο Malmström.

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Coelho και
τον κ. Alvaro για τη συνεισφορά τους, και σας ευχαριστώ για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε
σχετικά με αυτόν τον εξαιρετικά πολύπλοκο φάκελο που κληρονόμησα. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, αλλά είμαι
αποφασισμένη να συνεργαστώ μαζί σας για να τον φέρουμε σε πέρας με διαφανή τρόπο και να δούμε το έργο να
ολοκληρώνεται.

Η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο πραγματοποιείται σε πολύ κατάλληλη στιγμή για το έργο SIS II. Το Συμβούλιο
επιβεβαίωσε ότι η δοκιμή ορόσημο I ήταν επιτυχής και ότι η ανάπτυξη του SIS II πρέπει να συνεχιστεί στη βάση
σημερινών τεχνικών λύσεων.

Οι νομοθετικές προτάσεις ενώπιόν σας περιέχουν τρία ουσιαστικά στοιχεία: ο κ. Coelho αναφέρθηκε σε αυτά και
αυτό θα αλλάξει την εξέλιξη του έργου. Καταρχάς, όπως είπε ο κ. Coelho, η αρχική ημερομηνία εκπνοής των
πράξεων –στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους– κατέστη μη ρεαλιστική και για τον λόγο αυτόν θα αλλάξει. Αυτό
θα επιτρέψει τη συνέχιση του έργου SIS II με δεδομένες τις τεχνικές απαιτήσεις και ένα συνολικό χρονοδιάγραμμα
που βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση επανακαθορισμού από τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Θα
τεθεί στη διάθεση του Συμβουλίου στις 3 και 4 Ιουνίου.

Ο εισηγητής ζητεί να ορισθεί συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάπτυξη του SIS II. Λυπούμαι που πρέπει να σας
πω ότι η Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε θέση να δεχτεί αυτήν την πρόταση. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, μαζί
με όλα τα κράτη μέλη, βρίσκονται σε διαδικασία οριστικοποίησης της προσαρμογής των απαιτήσεων και του νέου
συνολικού χρονοδιαγράμματος. Μόλις γίνει αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις σύμφωνα με το
νέο συνολικό χρονοδιάγραμμα που θα παρουσιαστεί στο επόμενο Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις»
σε δύο εβδομάδες.
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Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα
τεχνολογίας που παρέχουν συμβουλές για την ανάπτυξη του SIS II και πρέπει να επισημοποιηθεί. Το διοικητικό
συμβούλιο του συνολικού προγράμματος έχει ήδη αποδειχθεί πολύ καλό μέσο συνεργασίας και τεχνικής ανάλυσης
μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πρόταση θα διασφαλίσει ότι αυτό θα συνεχιστεί
με παράλληλο εξορθολογισμό του ρόλου, της σύνθεσης και των διαδικασιών του συμβουλίου. Για τον λόγο αυτόν
–ότι είναι ένας φορέας καθαρά τεχνικής φύσης– δεν θα ήταν συνετό να ανοίξει το συμβούλιο σε βουλευτές του ΕΚ
και άλλους κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους. Θα εξακολουθήσουμε να σημειώνουμε πρόοδο όσον αφορά το
SIS II με διαφανή τρόπο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε μια σαφή διάκριση
μεταξύ του τεχνικού έργου και της πολιτικής διαφάνειας. Ωστόσο, στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να
παρέχει πλήρεις τεχνικές πληροφορίες στους βουλευτές του Κοινοβουλίου θέτοντας στη διάθεση του Κοινοβουλίου
τις εκθέσεις του συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα προτείνει ο κ. Coelho.

Τρίτον, πρέπει να προβλεφθεί η αναγκαία νομική ευελιξία για την εκτέλεση της ανάπτυξης μέσω ενός εναλλακτικού
τεχνικού σεναρίου και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τη λογική αυτού.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της συνέχισης της ανάπτυξης του SIS II, η Επιτροπή συμμερίζεται τον
στόχο του εισηγητή για την πλέον αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών. Στο πλαίσιο
αυτό, η έκθεση ζητεί τη διατήρηση του δικαιώματος του Κοινοβουλίου να τοποθετήσει πόρους για την ανάπτυξη
του SIS II για το 2011 στο αποθεματικό του προϋπολογισμού. Αυτό επαφίεται βεβαίως απολύτως στη διακριτική
ευχέρεια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Από την άποψη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα
ήθελα απλώς να ρωτήσω τον κ. Alvaro εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιου είδους σαφής και αποδοτική διαδικασία
αποδέσμευσης για την περίπτωση που χρειαστούμε τα χρήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κ. Coelho και τον εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού, κ. Alvaro, για την εξαιρετική συνεργασία τους σχετικά με τον παρόντα φάκελο.

Λυπούμαι που δεν είναι ακόμα εδώ ο κ. Tavares. Θα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του σχετικά με το
πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ – ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Όπως γνωρίζετε, η μεγάλη πλειονότητα
των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο φιλοξενείται σε χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Πολλοί
από αυτούς τους πρόσφυγες βρίσκονται σε καταστάσεις τύπου «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα»: δεν μπορούν να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, ούτε μπορούν να ενταχθούν σε τοπικό επίπεδο στη χώρα πρώτου ασύλου,
καθώς πολλές από αυτές τις χώρες είναι οι ίδιες θύματα συγκρούσεων ή φτώχειας. Για αυτές τις ομάδες προσφύγων,
η επανεγκατάσταση είναι η μόνη δυνατή λύση.

Μέσω της επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιδείξουν απτή αλληλεγγύη
απέναντι σε αυτές τις συχνά υπερβολικά επιβαρυμένες χώρες πρώτου ασύλου, προστατεύοντας ταυτόχρονα κάποιους
από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες υπό βιώσιμες και ανθρώπινες συνθήκες. Σήμερα, επανεγκατάσταση
πραγματοποιείται, αλλά δεν υπάρχει διαρθρωτικός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί
να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο και να είναι περισσότερο ενεργή ως προς την επανεγκατάσταση, ενισχύοντας
τον ρόλο της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και επιδεικνύοντας αλληλεγγύη έναντι των περιοχών που πλήττονται
περισσότερο. Η πρόταση που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης.
Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ιδιαίτερα θετική αντίδραση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έναντι
της πρότασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδίως τον κ. Tavares για το λαμπρό έργο του για το ζήτημα αυτό, και
επιδοκιμάζω την ισχυρή πολιτική συναίνεση που υπάρχει εν προκειμένω μεταξύ των διαφόρων ομάδων.

Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), θα συμβάλει σε μια περισσότερο στρατηγική χρήση της επανεγκατάστασης βάσει ετήσιας
απόφασης σχετικά με τις κοινές προτεραιότητες επανεγκατάστασης. Συγκεντρώνοντας τις εθνικές ποσοστώσεις, η
ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των πλέον δύσκολων συγκρούσεων στον κόσμο και καταστάσεων που
αφορούν τους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα αφήνει σε κάθε κράτος μέλος την τελική επιλογή όσον αφορά τον αριθμό
των προσφύγων που θα επανεγκατασταθούν, αν και θα καθιστά δυνατό τον συντονισμό και την ανταλλαγή εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών. Μέσω της ετήσιας απόφασης, η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιδρά καλύτερα στις εξελισσόμενες
αλλαγές και τις γενικές ανάγκες των προσφύγων προκειμένου να καταστήσει περισσότερο αποτελεσματική τη χρήση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων από τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης στο πλαίσιο ενός
περισσότερο στοχευμένου και πρακτικού σχεδίου συνεργασίας μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,
συνεργαζόμενο τόσο με τις εθνικές διοικήσεις όσο και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στηρίζω στο
έπακρο την ιδέα του εισηγητή σχετικά με τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας στην υπηρεσία που θα έχει έδρα στη
Μάλτα.

Το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης συζητείται σε μια ζωτικής σημασίας στιγμή: από το 2007,
πέντε κράτη μέλη –πέραν των όσων διέθεταν ήδη προγράμματα– αποφάσισαν να ξεκινήσουν εθνικά προγράμματα
επανεγκατάστασης. Αρκετά άλλα κράτη μέλη προέβησαν το περασμένο έτος σε επανεγκατάσταση ιρακινών προσφύγων
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στο πλαίσιο δέσμευσης που ανελήφθη σε επίπεδο ΕΕ το 2008. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρηθεί αυτή η
θετική ορμή και να μην καθυστερήσει η έγκριση της πρότασης.

Ωστόσο, λυπούμαστε διότι ορισμένες αποκλίσεις και διαδικαστικά ζητήματα εμποδίζουν την ταχεία έγκριση της
εν λόγω πρότασης. Η πρόταση αυτή έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Η απόφαση της Επιτροπής για θέσπιση ετησίων
προτεραιοτήτων όσον αφορά την επανεγκατάσταση συνιστά εκτελεστική απόφαση, και αποτελεί μέρος της
δημοσιονομικής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Όσον αφορά τις διαδικασίες των
«κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων», ανησυχούμε μήπως η διαδικασία καθυστερήσει σημαντικά, καθιστώντας τη διαχείριση
του ταμείου πολύ δύσκολη.

Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς μια κοινή προσέγγιση. Θα υπάρξει, βεβαίως, ανασκόπηση της εμπειρίας, και
υπάρχουν σχέδια για την προώθηση περισσότερο φιλόδοξων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του προγράμματος της
Στοκχόλμης.

Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωσή
σας. Παρότι ο κύριος Tavares δεν είναι μαζί μας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι
σήμερα και να εκφράσω από την πλευρά της πολιτικής μας Ομάδας και τη δική μας επίσης θετική τοποθέτηση σε
σχέση με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης.

Αναφερόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα ενιαίο χώρο για το άσυλο και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική
διαχείρισης προσφύγων την οποία πρέπει να έχουμε. Και, βεβαίως, το χρηματοδοτικό εργαλείο για να στηρίξει
αυτήν την προσπάθεια είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων το οποίο είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα, δεν έχουμε
εξαντλήσει επαρκώς και υπάρχουν περιθώρια για να κάνουμε ακόμη πιο σημαντικά πράγματα.

Η ευρωπαϊκή ανταπόκριση στις παγκόσμιες ανάγκες για την επανεγκατάσταση μέχρι σήμερα είναι επαρκής.
Υπενθυμίζω ότι η συμμετοχή των κρατών μελών είναι σε εθελοντική βάση και, μέχρι σήμερα, μαζί με τις δύο χώρες
που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη επανεγκατάσταση, έχουμε μόνο 12 από τα 27 κράτη μέλη να συμμετέχουν
σε αυτήν την προσπάθεια, τα δε αριθμητικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν δεν είναι μέχρι τώρα ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά: 6.896 πρόσφυγες το 2009 έφθασαν στην Ευρώπη με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, ένας αριθμός
που αντιπροσωπεύει μόνο το 8,2% επί του συνόλου.

Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε σίγουρα καλύτερο συντονισμό και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, μέσα από αυτήν
την έκθεση και τη διαβούλευση που είχαμε, ήταν να δώσουμε κίνητρα, να εξηγήσουμε στα κράτη μέλη ότι έχουμε
κάθε λόγο να προχωρήσουμε στην εφαρμογή και υιοθέτηση αυτού του προγράμματος.

Βεβαίως, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έμπρακτη αλληλεγγύη μας προς τις τρίτες χώρες αποτελεί
στόχο πρώτης προτεραιότητας, πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι ένα ακόμη επιχείρημα για το οποίο όλα τα κράτη
μέλη έχουν λόγους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι γιατί, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μπορούμε
να δώσουμε, σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη, το μήνυμα ότι έχουν κάθε λόγο να επιλέγουν νόμιμες οδούς
στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό έδαφος, για μια καλύτερη τύχη.

Θέλω να πω ότι η παράνομη μετανάστευση θα μπορούσε έμμεσα να αντιμετωπισθεί και μέσα από τα προγράμματα
επανεγκατάστασης δεδομένου ότι, εφόσον υπάρχουν τέτοια προγράμματα, ο πρόσφυγας δεν θα επιλέξει παράνομες
οδούς αλλά θα περιμένει να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά.

Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι καταθέσαμε μια τροπολογία σε σχέση με την εσωτερική επανεγκατάσταση προσφύγων,
η οποία δεν προχώρησε. Κάποια στιγμή, κυρία Επίτροπε, αναμένουμε πρωτοβουλία της Επιτροπής σε ό,τι αφορά
το ζήτημα αυτό. Το Δουβλίνο ΙΙ έχει επιβαρύνει κάποιες χώρες και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στο
πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κ. Malmström που βρίσκεται εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την έκθεση και για το πνεύμα
του έργου που εκπόνησε ο κ. Tavares, διότι το έργο του όσον αφορά τη συνεργασία με τις μη κυβερνητικές
οργανώσεις, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, και την τήρηση του συγκριτικού
δικαίου από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό.

Αυτές οι εμπειρίες είναι θεμελιώδους σημασίας και έχοντας υπάρξει μέλος τοπικού συμβουλίου, πιστεύω επίσης
ότι όλα τα συμβούλια της Ευρώπης πρέπει να αναλάβουν δέσμευση για το ζήτημα αυτό.

Αυτό οφείλεται στο ότι, αν και βρισκόμαστε στο μέσο κρίσης, η βαθύτερη κρίση ήταν η κρίση των προσφύγων, η
οποία ήταν κρίση συλλογικής αμνησίας. Στην Ευρώπη και στις πλούσιες χώρες έχουμε ξεχάσει ότι οι πόλεμοι που
δημιουργούν πρόσφυγες είναι πόλεμοι για τους οποίους υπεύθυνοι είμαστε εμείς, για τους οποίους υπεύθυνες
είναι οι χώρες και οι κυβερνήσεις μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν τη συλλογική αμνησία.
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Συμφωνώ με όσα είπε η κ. Malmström σχετικά με την ανάληψη δέσμευσης και, ασφαλώς, πρέπει να το κάνουμε.
Επιτροπή του Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τους Παλαιστινίους στο Ιράκ. Και βέβαια το έκαναν: πρέπει να αναλάβουμε
δέσμευση έναντι αυτών των προσφύγων.

Θα ήθελα, ωστόσο, να πω το ακόλουθο στην κ.Malmström, με όλο τον σεβασμό: πρέπει να ξεπεραστούν οι διαφορές
μεταξύ του Κοινοβουλίου –έχει και η ίδια υπάρξει βουλευτής του– και της Επιτροπής όσον αφορά τις
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Δεν θα ήθελα η έκθεση αυτή, που φαίνεται σήμερα να έχει μια γενικά καλή υποδοχή,
να καταλήξει να απορριφθεί επειδή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν συμφωνούν σχετικά με τις πράξεις
κατ’ εξουσιοδότηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αυτό που είπαμε όλοι σε
σχέση με το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να πείσουμε περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν
σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι μπορούν να επιτευχθούν πολλά εν προκειμένω εξηγώντας το πρόγραμμα και
επισημαίνοντας τα οφέλη του, καθώς όσοι συμμετέχουν έχουν μέχρι στιγμής πει ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν
και ότι επικροτούν το πρόγραμμα.

Είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ποιους αφορά. Αφορά τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν οι ίδιοι
τη δυνατότητα να έρθουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για γυναίκες, παιδιά, αρρώστους, οι οποίοι βρίσκονται σε
καταυλισμούς προσφύγων εκτός της ΕΕ και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Θεωρώ πολύ θετικό ότι θα αποφασίσουμε
να διαθέσουμε μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό τα χρήματα αυτά, εάν διατεθούν στα εθνικά κοινοβούλια,
στα εθνικά κράτη με άλλα λόγια, να μην εξαφανιστούν στον προϋπολογισμό, αλλά να χρησιμοποιηθούν πραγματικά
για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής δομής, να δοθούν ουσιαστικά ακόμα και στις τοπικές αρχές και τους δήμους
και τις κοινότητες όπου συντελείται στην πραγματικότητα η ένταξη, όπου παρέχονται βρεφικοί σταθμοί και στέγαση.
Είναι πολύ σημαντικό οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και οι τοπικές αρχές να συμμετάσχουν, ως σύμμαχοί μας,
σε αυτήν τη συζήτηση.

Τα κράτη μέλη τείνουν ίσως περισσότερο από τις τοπικές αρχές να το απορρίψουν βραχυπρόθεσμα. Θεωρώ την
προβλεψιμότητα που θα επιφέρει αυτό ένα σημαντικό στοιχείο που συνδέει εμάς –την ΕΕ– με εκείνους που υλοποιούν
επί τόπου την ένταξη. Όλα αυτά μαζί μπορούν σίγουρα να δώσουν ώθηση στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης, κάτι
που θεωρώ πολύ θετικό. Πάνω από όλα, υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα, και αυτό είναι ότι οι πολίτες
δεν μπορούν να αγνοηθούν – πρέπει να βρεθούν άτομα και οργανώσεις που θα διευκολύνουν την πορεία των
ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε τοπικό επίπεδο και που θα τους δείξουν πώς λειτουργεί
η νέα τους κοινότητα ή πού βρίσκεται η πιο κοντινή πισίνα.

Χρειαζόμαστε τη συναίνεση ολόκληρης της κοινωνίας για το ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε σε πρόγραμμα
επανεγκατάστασης, ότι αποτελεί καλή λύση, και ότι οι άνθρωποι θα επιτύχουν πράγματι την ένταξη σε τοπικό
επίπεδο.

Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα προτιμούσα να είχα ακούσει την
ομιλία του εισηγητή, κ. Tavares, αλλά τέλος πάντων· τώρα βρίσκεται επιτέλους μαζί μας και αυτό είναι το
σημαντικότερο. Θεωρώ ότι το έργο που κατόρθωσε να εκτελέσει για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τη χρήση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, αποστολή του οποίου είναι να χρηματοδοτεί και να ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη να αναπτύξουν το δικό τους πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση των προσφύγων, αποτελεί εξαιρετικά θετικό
έργο, το οποίο ενθαρρύνει σθεναρά η Επίτροπος Malmström, και χαίρομαι ιδιαίτερα που το βλέπω αυτό.

Πρέπει εντούτοις να λάβουμε υπόψη ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, που θα μας επιτρέψουν να θέσουμε στη σωστή
προοπτική το πεδίο εφαρμογής αυτού του ταμείου. Αν επρόκειτο να διαθέσουμε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων –κάτι που δεν επιθυμώ διότι θα ήταν αναπόφευκτα καταστροφικό για τη χρηματοδότηση των συνθηκών
υποδοχής των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη– δεν θα κατορθώναμε να επανεγκαταστήσουμε
περισσότερους από 20.000 πρόσφυγες στην Ευρώπη, αριθμό που απέχει πάρα πολύ από το αίτημα της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν περισσότεροι από
470.000 πρόσφυγες σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι χρήζουν επανεγκατάστασης, δηλαδή άνθρωποι που διαθέτουν
πραγματικές, συγκεκριμένες ανάγκες, τρωτά σημεία, αδυναμίες και που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε λογικοί.

Για εμένα, το δεύτερο μέτρο προστασίας που πρέπει να λάβουμε –επειδή το έχουμε βιώσει αυτό στη χώρα μου, τη
Γαλλία– αφορά την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της επανεγκατάστασης ορισμένων προσφύγων σαν δέντρο
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φιλανθρωπίας που κρύβει το δάσος των καταχρήσεων, διότι την ίδια στιγμή, η χώρα αυτή, η Γαλλία, καταδικάστηκε
μόλις από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων για επιστροφή αιτούντων άσυλο σε τρίτες
χώρες, όπου κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Πιστεύω –και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα θίξω– ότι αυτά είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να
λάβουμε υπόψη.

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ
στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν. Σήμερα, πρέπει να εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να
πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το SIS I στο SIS II. Θα έλεγα ότι εν προκειμένω όλα τα προειδοποιητικά φωτάκια
αναβοσβήνουν. Κυρία Επίτροπε, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι δοκιμές δεν κατέληξαν σε οριστικό
συμπέρασμα ως προς αυτό.

Εντούτοις, παρά την αντίδραση τριών από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη –της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας–
η Επιτροπή επιμένει. Όπως γνωρίζετε, εμείς στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών είμαστε εξίσου επίμονοι, θα έλεγα, όταν πρόκειται για τις
επιφυλάξεις μας σχετικά με ζητήματα αποθήκευσης και τους κινδύνους που ενέχει αυτό όσον αφορά την προστασία
των δεδομένων. Θεωρώ ότι ζούμε σε μια μάλλον σουρεαλιστική περίοδο, όπου οι καταχρήσεις και οι κίνδυνοι που
συνδέονται με κάθε άποψη της ασφάλειας καταδικάζονται ολοένα συχνότερα από εμπειρογνώμονες, που γνωρίζουν
τι λένε. Πρέπει να λάβουμε μέτρα προφύλαξης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων για όλους τους πολίτες,
όποιοι και αν είναι αυτοί. Πρέπει να αναλάβουμε μια ελάχιστη δέσμευση όσον αφορά τους κινδύνους σύνδεσης
των αρχείων. Εμείς στη Γαλλία έχουμε πλήρη επίγνωση των καταχρήσεων που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της
σύνδεσης των αρχείων.

Κυρία Επίτροπε, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, η Ομάδα GUE/NGL δεν μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια μετάβαση.

Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Βρετανία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη
Σένγκεν, επομένως από τεχνική άποψη η εν λόγω πρόταση δεν πρέπει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η παλιά
κυβέρνηση των Εργατικών δεν επέλεξε να συμμετάσχει και η νέα κυβέρνηση συνασπισμού των Φιλελεύθερων
Δημοκρατών/Συντηρητικών πρέπει να ακολουθήσει την ίδια γραμμή. Ένα τέτοιο σχέδιο θα ενθάρρυνε απλώς
περισσότερους πρόσφυγες, γνήσιους ή όχι, να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φανταστείτε αν η Τουρκία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μπορούμε να περιμένουμε όχι απλώς 72 εκατομμύρια
Τούρκους να αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα εισόδου στις ευρωπαϊκές χώρες και τη Βρετανία, αλλά ορδές προσφύγων
από μέρη όπως το Ιράν και το Ιράκ ενδέχεται να διασχίσουν τα σύνορα, να εισέλθουν στην Τουρκία και μετά να
ζητήσουν επανεγκατάσταση στην Ευρώπη! Η Βρετανία δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο,
αλλά το να παρακολουθήσουμε τη νέα μας κυβέρνηση να παλεύει με τέτοια ζητήματα θα έχει ενδιαφέρον. Το ήμισυ
αυτής, το κόμμα των Συντηρητικών, προσποιείται ότι είναι ευρωσκεπτικιστές, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ενώ το
άλλο ήμισυ, το κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, είναι ανεπιφύλακτα φιλοευρωπαίοι. Ωστόσο, ο νέος μας
πρωθυπουργός, ο κ. Cameron, μπορεί να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα με μια κίνηση, όπως περιέγραψα
εδώ χθες.

Η αύξηση του αριθμού των βουλευτών του Κοινοβουλίου απαιτεί μια πλήρη εκ νέου επικύρωση της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Ο κ. Cameron μπορεί απλώς να επιλέξει να μην την επικυρώσει εκ νέου, ή μπορεί να επιλέξει να τηρήσει
με καθυστέρηση την ακλόνητη διαβεβαίωσή του και να παράσχει στον βρετανικό λαό το δημοψήφισμα σχετικά με
τη Συνθήκη της Λισαβόνας που του αρνήθηκαν.

Rui Tavares, εισηγητής. – (PT) Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στον κόσμο πρόσφυγες που δεν μπορούν ούτε να
επιστρέψουν στις χώρες τους επειδή η κατάσταση εκεί είναι υπερβολικά ασταθής, ούτε να παραμείνουν σε μια χώρα
διέλευσης διότι αυτή δεν έχει υπογράψει τις Συμβάσεις της Γενεύης και δεν μπορούν, για παράδειγμα, να εργαστούν
στην εν λόγω χώρα.

Οι αριθμοί είναι σχετικά περιορισμένοι: 200.000 ετησίως, και το πρόβλημα έχει ήδη λυθεί για κάποιους από τους
πρόσφυγες αυτούς –μοναδική επιλογή των οποίων είναι να τους δοθεί μια νέα ζωή σε μια τρίτη χώρα– μέσω
παραγόντων της διεθνούς σκηνής που επανεγκαθιστούν πρόσφυγες: 80.000 από τις ΗΠΑ και κάποιοι από τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και τη Χιλή. Ποιος λείπει από αυτόν τον κατάλογο; Η Ευρώπη, αυτή λείπει.

Κατά τη σουηδική Προεδρία, το Συμβούλιο παραδέχτηκε επιδεικνύοντας σύνεση ότι ήταν αναγκαίο να αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των προσφύγων που επανεγκαθίστανται στην Ευρώπη, φτάνοντας σε σημείο να κάνει λόγο
για 100.000. Η Επιτροπή εξέτασε και αυτή με σύνεση ορισμένες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων
για να καταστήσει δυνατή μια συστηματικότερη και περισσότερο σθεναρή πολιτική επανεγκατάστασης των
προσφύγων.
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Αυτήν τη στιγμή έχω δύο εκθέσεις εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων: μια έκθεση συναπόφασης και μια έκθεση πρωτοβουλίας. Στην έκθεση συναπόφασης έχουμε τέσσερις
νέες προσθήκες για να διορθώσουμε τις πολιτικές που ισχύουν αυτήν τη στιγμή· δύο από αυτές, ωστόσο, έχουν
διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η πρώτη νέα προσθήκη είναι μια διμερής προσέγγιση. Η πρόταση της Επιτροπή πάνω στην οποία εργαζόμαστε
υποστηρίζει κυρίως περιφερειακές προτεραιότητες και στη συνέχεια, στο πλαίσιο των περιφερειακών, προτεραιότητες
τις οποίες θα αποκαλούσα «ανθρωπιστικού χαρακτήρα». Θεωρήσαμε σωστό να διατηρήσουμε τις προτεραιότητες
αυτές, αλλά να τους παράσχουμε αυτονομία. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει στρατηγικές
παρέμβασης όσον αφορά την επανεγκατάσταση των προσφύγων, που είναι πολύ σημαντικές από την άποψη της
εξωτερικής πολιτικής. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει ορισμένες φορές να επιτρέπουν τις επεμβάσεις σε ορισμένες
περιοχές του κόσμου, να ανοίγουν πόρτες σε μια συγκεκριμένη χώρα ή να εδραιώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης σε
ορισμένες περιοχές του κόσμου. Πρέπει, ωστόσο, να παρέχουν στα κράτη μέλη την ελευθερία να ανταποκρίνονται
σε καταστάσεις στον υπόλοιπο κόσμο που αποτελούν προτεραιότητα από ανθρωπιστική άποψη.

Ποιες καταστάσεις αποτελούν προτεραιότητα; Για παράδειγμα, τα θύματα βασανιστηρίων, οι γυναίκες και τα παιδιά
που αποτελούν θύματα σεξουαλικής βίας ή οι άνθρωποι που χρήζουν επανεγκατάστασης εξαιτίας σοβαρών λόγων
υγείας.

Το δεύτερο νέο χαρακτηριστικό είναι η διαφοροποίηση. Αυτή στοχεύει στο να ξεφύγουμε από τα 10 μόλις κράτη
μέλη που εφαρμόζουν σήμερα την επανεγκατάσταση προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προσπαθήσουμε
να διασφαλίσουμε ότι τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη θα αρχίσουν να τους επανεγκαθιστούν. Για να επιτευχθεί αυτό,
προτείναμε να αυξηθεί το ποσό που θα διατίθεται σε κάθε πρόσφυγα στα νέα κράτη μέλη κατά το πρώτο έτος,
μειώνοντάς το λίγο κατά το δεύτερο και φέροντάς το στο ίδιο επίπεδο με εκείνο στα άλλα κράτη μέλη που
επανεγκαθιστούν πρόσφυγες από το τρίτο έτος και εφεξής· για να γίνει αυτό, έπρεπε να υπάρχει ένα αυξημένο ποσό
για τα πρώτα έτη, που είναι τα έτη όπου κοστίζει περισσότερο η έναρξη ενός νέου προγράμματος επανεγκατάστασης,
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προγράμματος επανεγκατάστασης.

Τα άλλα δύο νέα χαρακτηριστικά είναι διαδικαστικής φύσης. Το ένα παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να
ξεκινήσει διαδικασία έκτακτης ανάγκης για την επανεγκατάσταση προσφύγων από μια δεδομένη περιοχή του κόσμου
–όπου υπήρξε ανθρωπιστική καταστροφή ή κατάσταση κρίσης– διότι η διαδικασία που διαθέταμε εκτελούνταν σε
ετήσια βάση και είναι προφανές ότι οι καταστροφές και οι ανθρωπιστικές κρίσεις δεν ακολουθούν χρονοδιάγραμμα.
Το τέταρτο νέο χαρακτηριστικό είναι εκείνο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και εδώ πρέπει να σας πω ξεκάθαρα,
κυρία Malmström, ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τακτοποιήσει πολύ αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν το
χρονοδιάγραμμα και ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα, και υποσχόμαστε να μην καθυστερούμε πολύ να
απαντήσουμε σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Υποσχόμαστε επίσης ότι η προγενέστερη διαβούλευση
και συζήτηση που προτείναμε, για παράδειγμα με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης, θα μπορεί να αποτρέψει τυχόν
διαφορές απόψεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αναφορικά με τις περιοχές που αποτελούν
προτεραιότητες επανεγκατάστασης.

Εκείνο που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να μας λέει ότι οι κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, επί των οποίων δεν έχει καμία νομική αντίρρηση, δεν πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο της
απόφασης αυτής, που είναι τόσο σημαντική από άποψη εξωτερικής πολιτικής και από ανθρωπιστική άποψη, απλά
και μόνο επειδή οι πράξεις φαίνονται στην Επιτροπή γραφειοκρατικές, την στιγμή που εμείς λέμε ότι δεν είναι.

Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι, κατά τη δική μας άποψη και κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας, η παρούσα
απόφαση αποτελεί τμήμα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και, ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι αποτελεί αρμοδιότητα
της Επιτροπής να υποστηρίξει εν προκειμένω την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ως θεματοφύλακας
των Συνθηκών, και να μην προβάλει αντιρρήσεις που έχουν, επί του παρόντος, απλώς διαδικαστικό χαρακτήρα.
Πάνω από όλα, θεωρούμε ότι κανένα από τα ζητήματα αυτά δεν πρέπει να μας εμποδίσει να επιτύχουμε τον κοινό
μας στόχο: την επανεγκατάσταση περισσότερων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Κυρία Πρόεδρε, αυτό το πρόγραμμα επανεγκατάστασης που συγκροτείται καλύπτει
ένα σημαντικό κενό που υπάρχει εδώ και καιρό. Έχω εκπλαγεί πραγματικά που το πρόγραμμα αυτό δεν υπήρχε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο παλαιότερα. Υπάρχουν χώρες που έχουν δώσει ήδη το παράδειγμα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες,
που εφαρμόζουν ήδη πολύ αποδοτικά προγράμματα επανεγκατάστασης, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία
στον εν λόγω τομέα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτούς.

Τέτοιου είδους προγράμματα είναι σημαντικά διότι φανερώνουν την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξει
την ανθρώπινη πλευρά της έναντι των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ο άλλος σημαντικός στόχος
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τους είναι να μετριάσουν την εισροή παράνομων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων
όσων χρήζουν προστασίας.

Ως εκ τούτου, εάν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης που πρόκειται να συγκροτηθεί σήμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την επανεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προστασία στη Λιβύη, τότε οι άνθρωποι αυτοί αναμφίβολα δεν θα έχουν
πολλούς λόγους να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους κάνοντάς το. Με αυτόν τον τρόπο,
βοηθούμε τόσο αυτούς όσο και τις χώρες εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επωμίζονται δυσανάλογη επιβάρυνση.

Αναμφίβολα, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με ένα άλλο πρόγραμμα, που θα έχει ως
στόχο να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επωμίζονται δυσανάλογη επιβάρυνση λόγω των τρεχουσών
μεταναστευτικών ροών τους. Πρέπει να αποδείξουμε στις χώρες αυτές ότι είμαστε πρόθυμοι να θεσπίσουμε ένα
πρόγραμμα που θα επιτρέπει τη μεταφορά ανθρώπων, στους οποίους παρέχεται διεθνής προστασία, σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Μέχρι στιγμής, πρόκειται απλώς για ένα σχέδιο σε πιλοτική μορφή, που αφορά τη Μάλτα. Ωστόσο, θα ήθελα να δω
το σχέδιο αυτό να γίνεται μόνιμο, και να το δω να επεκτείνεται προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης που
το χρειάζονται.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Ως εισηγητής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα του SIS, θα μιλήσω για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Καταρχάς,
θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Coelho για την τεράστια προσπάθεια που επένδυσε σε αυτό και, ιδίως, για τη συνέπεια
που επέδειξε κατά την ολοκλήρωση αυτών των δύο εκθέσεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο
Malmström διότι, από τότε που ανέλαβε τη θέση της, η Επιτροπή έχει αρχίσει να επιδεικνύει μια κάποια διαφάνεια.

Εκείνο που μας έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να μας προκαλεί ανησυχία είναι η αδυναμία τήρησης των προθεσμιών
για την υλοποίηση του SIS II. Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει σε αρκετές περιπτώσεις τη θέση του αναφορικά με τις
καθυστερήσεις, ιδίως όσον αφορά την αδυναμία της Επιτροπής να ορίσει μια ακριβή ημερομηνία για την έναρξη
της λειτουργίας του. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ούτε καν τώρα με βεβαιότητα εάν οι δοκιμές που
πραγματοποιήθηκαν ήταν επιτυχείς ή όχι εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του έργου.

Με δεδομένο ότι αποτελεί καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο
δαπανώνται τα κοινοτικά κονδύλια, η πρόταση διατήρησης σε αποθεματικό των πόρων που πρόκειται να διατεθούν
στην ανάπτυξη του SIS II κατά το δημοσιονομικό έτος 2011 αποτελεί φυσιολογικό μέτρο προστασίας. Το
Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με την πρόοδο του έργου SIS II,
το οποίο δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης ή ικανότητας διαχείρισης. Πρέπει να
πληροί τις τρέχουσες απαιτήσεις, να στηρίζει την προστασία των δεδομένων και να συμμορφώνεται προς την αρχή
κόστους/ωφελείας, με την ανάπτυξή του να πραγματοποιείται εντός των συγκεκριμένων χρονικών ορίων που έχουν
τεθεί για την υλοποίησή του.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω και εγώ για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.
Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Coelho για το εξαιρετικό έργο του, και θα ήθελα να τονίσω ότι η Oμάδα
μου είχε –ευθύς εξαρχής– μεγάλες επιφυλάξεις για την έγκριση του SIS II, εξαιτίας των πολλών επιπτώσεων για την
προστασία των δεδομένων.

Τώρα φαίνεται ότι το μεγάλο έπος του SIS II απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή του. Διαπιστώνουμε χρονικές
καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους· δεν διαθέτουμε θετικά αποτελέσματα. Δεν διαθέτουμε καν συμφωνία
σχετικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών – καθώς η Αυστρία, η Γερμανία και η Γαλλία δεν τα
κρίνουν επιτυχή. Κατά την άποψή μας, η προσέγγιση του εισηγητή είναι απολύτως σωστή. Πρέπει να είμαστε
ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι το τρέχον έργο ενδέχεται να αποτύχει, και πρέπει να συζητήσουμε τις
εναλλακτικές. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε με προσοχή τους λόγους της εν λόγω αποτυχίας· αν πρέπει να
επενδύσουμε 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για συναίνεση μετά από ενημέρωση.

Πρέπει επίσης να διατηρήσουμε μια ρήτρα κατάργησης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε χρήματα σε
ένα διά βίου έργο. Ασφαλώς, πρέπει να υπάρχει μια κάποια ευελιξία, αλλά πρέπει να διαθέτουμε σαφή κριτήρια για
την αξιολόγηση και για να αντιδράσουμε σύντομα εάν, και πάλι, κάτι πάει στραβά.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι θεωρώ –και εν προκειμένω
αναφέρομαι στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν– ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εφαρμόζει μια πολιτική που θα βασίζεται
στις επιθυμίες, αλλά μια πολιτική που θα βασίζεται στην πραγματικότητα. Όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών
Σένγκεν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι δοκιμές –που αποκλήθηκαν «ορόσημο Ι»–
απέτυχαν.
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Μετά από οκτώ χρόνια πρόχειρων διορθώσεων, γνωρίζουμε ότι ο στόχος του μέτρου που προτείνεται από την
Επιτροπή –η μετάβαση από το SIS 1+ στο SIS II– είναι ανέφικτος για τα κράτη μέλη, τόσο από τεχνικής όσο και
από νομικής άποψης. Αυτή δεν είναι η δική μου αξιολόγηση –είναι η αξιολόγηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας. Αυτή είναι η θέση που επικρατεί στην πατρίδα μου, και είναι μια θέση την οποία, παρεμπιπτόντως,
συμμερίζομαι απόλυτα. 90 εκατομμύρια ευρώ έχουν σπαταληθεί μέχρι στιγμής για το σχέδιο αυτό, και η Επιτροπή
θα ήθελε να δαπανήσει και άλλα. Δεν επιθυμούμε να παραταθεί η προθεσμία ως το 2013· θέλουμε να καταστεί αυτό
πολύ ξεκάθαρο. Αντιθέτως, επιθυμούμε να εγκαταλείψουμε αυτό το σύστημα και να αρχίσουμε να αναζητούμε
εναλλακτική λύση.

Δεύτερον, το γερμανικό κόμμα της Αριστεράς ασκεί ουσιαστική κριτική στο SIS II –θα ήθελα να το επισημάνω και
αυτό στο σημείο αυτό– καθώς η πρόσβαση στο σύστημα διευρύνεται σε δραματικό βαθμό, για παράδειγμα και
προς τις μυστικές υπηρεσίες. Στη Γερμανία υπάρχει απαίτηση για διαχωρισμό των μυστικών υπηρεσιών από την
αστυνομία. Έτσι, οποιαδήποτε ανάμειξη των δεδομένων των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας θα σημάνει
ότι ολόκληρο το σύστημα θα προσαχθεί ενώπιον του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Αυτό είναι κάτι που ήθελα να αναφέρω, τουλάχιστον από τη γερμανική οπτική. Είμαστε επίσης αντίθετοι προς το
SIS II, διότι περιλαμβάνει τη συλλογή τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και τη συλλογή και καταγραφή βιομετρικών
δεδομένων. Αυτό είναι και άσκοπο και δυσανάλογο.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο στόχος του καθορισμού
ενός πλαισίου συνεκτικών στρατηγικών με σκοπό την έκφραση πραγματικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
αποτελεί ένα βήμα προς τον συντονισμό των κοινοτικών πολιτικών που αφορούν τις μεταναστευτικές ροές. Ωστόσο,
το μέτρο αυτό αποτελεί επίσης τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας, σκοπός της οποίας είναι η διεθνής προστασία
των προσφύγων. Εάν η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμμετάσχει με χρήσιμο τρόπο στη διαδικασία αυτή, τότε
το εν λόγω μέτρο φαίνεται να συνδέεται στενά με την επικείμενη ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Υποστήριξης για το Άσυλο.

Πρέπει να θεσπίσουμε άμεσα κατάλογο προτεραιοτήτων και στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, με χρονοδιάγραμμα
και συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης. Πρέπει επίσης να διαθέσουμε συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την αύξηση
του αριθμού των μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, που σήμερα ανέρχονται σε μόλις δέκα. Ούτε και πρέπει
να ξεχνούμε την ανάγκη για υγειονομική προστασία, που θα συμπληρώσει την κοινωνική προστασία που παρέχεται
σε άτομα συχνά εξαντλημένα από μια κατάσταση ακραίας αδυναμίας.

Μια μηχανογραφημένη βάση δεδομένων θα επιτρέψει επίσης την ανιχνευσιμότητα κάθε διαδικασίας που υλοποιείται
με σκοπό την προστασία της οικογένειας όσο βρίσκεται σε διαδικασία επανεγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η
συνεργασία με τα κράτη μέλη μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία για τη διασφάλιση απλοποιημένων και ευέλικτων
διαδικασιών. Επιθυμούμε μια δικαιότερη και πιο ρεαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη τις
προσπάθειες των κρατών μελών της νότιας, ιδίως, Ευρώπης.

Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη για τον καθορισμό των συμφωνιών συνεργασίας
με τρίτες χώρες, όπως έκανε πρόσφατα η Ιταλία με τη Λιβύη και τον Νίγηρα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος,
ο μοναδικός τρόπος, για να μεταβούμε από μια μορφή αλληλεγγύης που μέχρι στιγμής δεν ήταν συχνά παρά ένα
προκάλυμμα, σε ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
συνολικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Tavares για το έργο του
στον τομέα της πολιτικής για τους πρόσφυγες, και στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να εκφράσω την απογοήτευσή
μου διότι λιγότερα από τα μισά από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν επίσημα προγράμματα
επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε εδώ πολλές φορές, τα προγράμματα αυτά δεν διαθέτουν επαρκή συντονισμό, και ως
αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, το κόστος
που σχετίζεται με την επανεγκατάσταση είναι επίσης υψηλό, κάτι που φυσικά δεν κάνει αυτήν την ιδέα ιδιαίτερα
θελκτική.

Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι εάν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση, εμείς οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουμε να
δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και ενοποιημένο πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτόν,
θα έχει πολύ μεγάλη σημασία η δημιουργία όχι μόνο του ιδίου του προγράμματος, αλλά και ενός ειδικού ταμείου
για την επανεγκατάσταση των προσφύγων στην Ένωση. Το πακέτο αυτό θα χρηματοδοτούσε τη δημιουργία εθνικών
προγραμμάτων επανεγκατάστασης όπου δεν υπάρχουν ήδη, καθώς και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε
κεντρικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, ο ιδανικός συντονιστής φαίνεται να είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο.
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Indrek Tarand (Verts/ALE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν πολύ
σκληρά για την ιστορία του SIS II, που φαίνεται να μην έχει τέλος: τον κ. Coelho και τους υπολοίπους στον εν λόγω
τομέα.

Το ζήτημα των επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων και υπερβάσεων του κόστους είναι πολύ ανησυχητικό και, αν
όχι αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να μαρτυρά περισσότερα για τις ικανότητες διαχείρισης του κ. Barroso κατά την
πρώτη του Επιτροπή; Θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν εδώ και να
τα συμπεριλάβουμε στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας ΤΠ, που θα μπορούσε να έχει έδρα στο Ταλίν. Αυτό θα
οδηγούσε σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους: ενώ οι γάλλοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τα
συστήματα εξυπηρέτησης στο Στρασβούργο, το νέο έργο προγραμματισμού θα γινόταν στο Ταλίν από ικανούς
ειδικούς με χαμηλό κόστος διαχείρισης, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία μονοπωλίου και προωθώντας την ιδέα
της ολοκλήρωσης της ΕΕ, αλλά και παρέχοντας μια εγγύηση της προστασίας των δεδομένων.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα της Επιτρόπου Malmström να επιλύει τέτοιου
είδους περίπλοκα ζητήματα.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα εξηγήσω τη θέση μου εν συντομία.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Coelho. Η διαδικασία υποτίθεται ότι θα είχε ολοκληρωθεί πριν από τις 30
Σεπτεμβρίου, επομένως οι ρυθμιστικές πράξεις πρέπει να τροποποιηθούν προτού εκπνεύσουν.

Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία πρόταση από την Επιτροπή για ορισμό προθεσμίας ή για αφαίρεση της ρήτρας
κατάργησης από τις αρχικές προτάσεις.

Τρίτον, πρέπει να ορισθεί περίοδος προφύλαξης για τη μετάβαση που, αν καταστεί αναγκαίο, θα μπορεί να παραταθεί
μέσω της επιτροπολογίας.

Τέταρτον, η διαδικασία δεν υπόκειται σε έλεγχο από το Κοινοβούλιο, κάτι που θεωρώ πολύ αρνητικό.

Πέμπτον, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς,
και το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωθεί.

Έκτον, βάσει των όσων είπα, υποστηρίζω τις προτάσεις του εισηγητή και την προειδοποίηση για επέμβαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σε περίπτωση αποτυχίας του έργου.

Όσον αφορά τις εκθέσεις του κ. Tavares σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την επανεγκατάσταση,
θα ήθελα να συγχαρώ και τον κ. Tavares. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη αλληλεγγύης στο εσωτερικό της
Ένωσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια για τα κράτη μέλη που επιτρέπουν
την είσοδο προσφύγων για πρώτη φορά, ιδίως λόγω των δυσμενών διακρίσεων. Τα μέτρα αυτά, τα οποία στηρίζω
ως προς την αρχή τους, κύριε Tavares, απαιτούν λεπτομερή πρότερη χρηματοοικονομική μελέτη.

Sylvie Guillaume (S&D). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από πολλές απόψεις έχει πολύ μεγάλη
σημασία να υπερψηφίσουμε αύριο την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, και σε αυτό είναι που
θέλω να επικεντρώσω την ομιλία μου, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους κυρίους Coelho και Tavares για τις
διαβουλεύσεις και το έργο τους.

Η ψηφοφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων θα ρίξει φως στην ανάγκη να διαδραματίσουν τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έπακρο τον ρόλο τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση, προκειμένου να
καλύψουν το διπλό χάσμα που υπάρχει σε σχέση τόσο με τον αριθμό των χωρών που έχουν δεσμευτεί για το
πρόγραμμα όσο και με την ικανότητα υποδοχής της κάθε χώρας. Ας υπενθυμίσουμε ότι εν προκειμένω μιλούμε για
πρόσφυγες που συχνά γίνονται μόλις και μετά βίας ανεκτοί στις χώρες που τους υποδέχθηκαν και οι συνθήκες
διαβίωσης των οποίων μπορεί ορισμένες φορές να λάβουν τραγική τροπή εάν δεν βρεθούν σύντομα λύσεις.

Χάρη σε αυτές τις νέες πράξεις, μπορούμε να παράσχουμε σε αυτούς τους ιδιαίτερα ευάλωτους ανθρώπους
μεγαλύτερη ασφάλεια, στον βαθμό που –και το τονίζω– κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσφύγων χρησιμοποιεί τους εν λόγω πόρους σωστά και με διαφάνεια, πράγμα που γνωρίζω ότι σας απασχολεί
ιδιαίτερα, κυρία Malmström. Θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε στην πρόκληση όταν γνωρίζουμε τη χλιαρή
υποδοχή που επιφυλάσσουν τα κράτη μέλη στο νέο αυτό μέτρο, και εδώ θα ήθελα και πάλι, κυρία Επίτροπε, να
υπογραμμίσω την αποφασιστικότητά σας.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η ένταξη των προσφύγων αποτελεί ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του
εν λόγω εγχειρήματος. Όσο περισσότερο προετοιμαστούμε και εξηγήσουμε την άφιξη των προσφύγων, τόσο
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να γίνει δεκτή και να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, και
τόσο περισσότερο θα αποδείξουν –ελπίζουμε– τα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους έναντι της επανεγκατάστασης.
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των
τροπολογιών αυτών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας μου
της Αυστρίας, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον πού να βάλουν τους αιτούντες άσυλο, και ο πληθυσμός αντιτίθεται,
και δικαίως, στην ιδέα νέων κέντρων υποδοχής. Πώς γίνεται, παρ’ όλα αυτά, να προωθείται η επανεγκατάσταση των
προσφύγων στην ΕΕ; Επομένως, το σχέδιο να επιτραπεί στους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ που έχουν ήδη φύγει σε
γειτονική τρίτη χώρα, όπως η Ουκρανία, επειδή το επίπεδο διαβίωσης εδώ είναι υψηλότερο, είναι τελείως ακατανόητο.
Ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές οικονομικής κρίσης, προτάσεις όπως αυτή μας κάνουν απλά να κουνάμε το κεφάλι.

Ολόκληρη η έννοια του ασύλου στην ΕΕ αποτελεί, για εμένα, καταστροφή. Σύμφωνα με την έννοια αυτή, ένας αιτών
άσυλο που συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Ρουμανία μπορεί στη συνέχεια να αποσταλεί εκ νέου εκεί για
εκτίμηση και διαδικασία χορήγησης ασύλου. Η ιδέα της παροχής βασικής πρόνοιας σε αιτούντες άσυλο στο ίδιο
επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας με αυτό που απολαμβάνουν οι υπήκοοι του εκάστοτε κράτους μέλους είναι μη
ρεαλιστική και οικονομικά απρόσιτη. Η ΕΕ πρέπει να παράσχει την προστασία του ασύλου σε όλους όσοι την
χρειάζονται πραγματικά, σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά δεν πρέπει να ανοίξει διάπλατα τις πύλες της
στους οικονομικούς μετανάστες.

Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχείες μη γραφειοκρατικές
διαδικασίες και, ασφαλώς, μια συνεκτική στρατηγική επαναπατρισμού.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Η βασική αρχή που διέπει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
θέματα ασύλου είναι η διασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών
μελών. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός μεμονωμένων χωρών. Η έγκριση μιας κοινής πρωτοβουλίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγορεύεται από την αυξημένη στρατηγική χρήση της επανεγκατάστασης. Απαιτείται ένα
υγιές, καλά στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και καλής ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό
θα παράσχει ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν στη διαδικασία
επανεγκατάστασης των προσφύγων.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη για την έγκριση εισόδου στους πρόσφυγες πρέπει να
υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν με πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα. Τα μέτρα αυτά θα μας επιτρέψουν να
επιδείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη ως ΕΕ σε σχέση με το παγκόσμιο ζήτημα των προσφύγων. Θα ενθαρρύνουμε
επίσης τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού κρατών μελών στη διαδικασία αυτή.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για τον συνάδελφο από
την αριστερά. Θεωρώ ότι και το αντίθετο παράδειγμα είναι επίσης ορθό: όταν ένας Άγγλος ή ένας Ιρλανδός διαπράττει
έγκλημα στη χώρα μου, θα έπρεπε να είναι εφικτό να τον στείλουμε πίσω.

Η διαδικασία υλοποίησης του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς έχει καθυστερήσει και φαίνεται
ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από τα τέλη του 2011. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή ποιες
είναι οι επιπτώσεις αυτού στο χρονοδιάγραμμα που αφορά τις χώρες που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στον χώρο
Σένγκεν, αλλά πρόκειται να το κάνουν.

Είναι απαράδεκτο ότι, αυτήν τη στιγμή, η Επιτροπή δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβή ημερομηνία έναρξης της
λειτουργίας του SIS II, δημιουργώντας έτσι σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με τη διαχείριση του εν λόγω έργου.
Το επιπλέον κόστος και η ανάγκη νέων επενδύσεων, σε περίπτωση που η μετάβαση στο SIS II αποτύχει και
συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης SIS 1+RE, σημαίνουν ότι απαιτείται πολύ αυστηρότερος
δημοσιονομικός έλεγχος, ιδίως όσον αφορά τη νέα υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και τον
συντονισμό της υλοποίησης των SIS, VIS και Eurodac.

Morten Messerschmidt (EFD). – (DA) Κυρία Πρόεδρε, πριν από έναν χρόνο, όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου βρισκόμασταν στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας προσπαθώντας είτε να λάβουμε είτε να
ανανεώσουμε την εντολή μας, και γνωρίζω ότι σε πολλές χώρες, ιδίως το ζήτημα του χώρου Σένγκεν διαδραμάτισε
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο κατά την προεκλογική εκστρατεία. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μεταξύ του εκλογικού
μας σώματος, των πολιτών της Ευρώπης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η ΕΕ αυτά τα ζητήματα: η
έλλειψη ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, οι εξαιρετικά ελλιπείς έλεγχοι των εξωτερικών συνόρων, ο τελείως
ανεπαρκής έλεγχος της μετανάστευσης και το φάσμα που μας περιμένει σε διάστημα ενός μόλις έτους αναφορικά
με το αν η Επιτροπή θα εγκρίνει την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν.

Ακούω ανθρώπους να λένε ότι πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, σε ποιον να δείξουμε
αλληλεγγύη; Ποιος πρέπει να δείξει αλληλεγγύη; Όταν διαπιστώνουμε την τεράστια εκμετάλλευση του συστήματος
που έχει συγκροτηθεί τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, είναι ίσως καιρός να δείξουμε αλληλεγγύη
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απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ζουν με την αποτυχημένη πολιτική που άσκησε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
της.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής
ασύλου και πολιτικής επανεγκατάστασης σημαίνει διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ταυτόχρονα,
περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

Ως εκ τούτου, ευχαριστώ τους ομιλητές και την Επίτροπο Malmström, καθώς διαθέτουμε πλέον ένα πολύτιμο
εργαλείο, ειδικά για χώρες με ακτές στη Μεσόγειο: χώρες όπως η Ιταλία που, μέχρι τώρα, δεν μπορούσαν να βασιστούν
ούτε σε πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ούτε σε δίκαιο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων. Οι
πολιτικές αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο προϋπολογισμό, αλλά και από αξιόπιστους ελέγχους
των προγραμμάτων που υλοποιούνται, με δέουσα μετέπειτα παρακολούθηση και εντοπισμό ορθών πρακτικών.

Τα τελευταία λόγια που θα ήθελα να πω όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: πρέπει να δώσουμε
προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους, στους ανηλίκους, στις γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων,
εκμετάλλευσης και βίας, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, αλλά
γνωρίζω ότι η Επίτροπος Malmström έχει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει πρόσβαση
σε απίστευτους χρηματοδοτικούς πόρους. Μετά το πακέτο στήριξης ύψους 750 δισ. ευρώ, τώρα, για μια ακόμα
φορά, ξοδεύουμε τεράστια ποσά για το ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά όχι, για παράδειγμα, για μέτρα
επαναπατρισμού ή ακόμα και για την ασφάλεια των συνόρων – των, υποτίθεται, ασφαλών συνόρων του χώρου
Σένγκεν, που σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι έχουν τόσες τρύπες όσες και ένα ελβετικό τυρί. Όχι, 6.000 ευρώ
ανά άτομο πρόκειται να διατεθούν για την εθελοντική αποδοχή προσφύγων από τρίτες χώρες.

Εάν η ΕΕ διαθέτει πράγματι τα αναγκαία ψιλά εδώ και εκεί, την παρακαλώ να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικογένειες
– ίσως τότε να αποκτήσουμε ανοδικό ποσοστό γεννήσεων. Τότε, το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε τη μετανάστευση
για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη παιδιών θα αποδεικνυόταν επιτέλους περιττό. Αντί να ανοίξουμε απλώς
διάπλατα τις πύλες στη μετανάστευση, πρέπει να εφαρμοσθεί επιτέλους με σωστό τρόπο η σύμβαση της Γενεύης
για το καθεστώς των προσφύγων, και αυτή, βεβαίως, δεν αφορά τις ορδές των οικονομικών μεταναστών. Εάν θέλουμε
πράγματι να δαπανήσουμε πολλά εκατομμύρια, θα μπορούσαμε να τα δαπανήσουμε για τον οργανισμό προστασίας
των συνόρων FRONTEX, αντί για την καταβόθρα χρημάτων που είναι το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν. Γνωρίζουμε ότι
το εν λόγω σύστημα χρειάστηκε αρκετό καιρό για να αναπτυχθεί και κόστισε πολλά χρήματα, και ότι πέραν αυτού
το κόστος υλοποίησής του αυξάνεται διαρκώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι γνωστά.

Ίσως θα ήταν συνετό να διεξαχθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με το εν λόγω
σύστημα, για να εξετασθεί εάν αυτό είναι βιώσιμο και κατά πόσον γνωρίζουμε πώς να επιτύχουμε την ολοκλήρωσή
του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποβεί χρήσιμο για την Ευρώπη, και μετά να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε στη
συνέχεια.

Όσον αφορά το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να ορίσουμε ένα νομοθετικό πρότυπο
που θα περιορίσει την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καθορίσει τις προϋποθέσεις της
νόμιμης μετανάστευσης.

Ωστόσο, ίσως πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία των συναδέλφων μας από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι
λένε ότι δεν οφείλεται το σύνολο της μετανάστευσης, δεν οφείλονται όλα τα ταξίδια των συμπατριωτών τους προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση στους περιορισμούς ασφαλείας με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι αυτοί οι άνθρωποι,
αλλά και σε οικονομικούς λόγους.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να βγάλω από μέσα μου ένα-δυο σχόλια
σχετικά με την έκθεση Maňka. Το συμφώνησα νωρίτερα με τον συνάδελφό σας. Θα ήθελα να εκφράσω ξεκάθαρα
την αντίθεσή μου στην αύξηση του επιδόματος γραμματειακής υποστήριξης, ιδιαίτερα το προβλεπόμενο ποσό των
1.500 ευρώ. Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να αντιταχθώ σε οποιαδήποτε αύξηση του προσωπικού του Κοινοβουλίου.
Σε περίπτωση που αποφασισθεί μετά από περαιτέρω αξιολόγηση να διατεθούν 1.500 ευρώ επιπλέον μηνιαίως για
επίδομα γραμματειακής υποστήριξης, αυτό θα ήταν πολύ απλά κοροϊδία απέναντι στους φορολογούμενους.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρόεδρος. – Κύριε Ehrenhauser, νομίζω ότι μιλάτε για λάθος θέμα. Αυτή είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με τη
Συμφωνία Σένγκεν. Λυπάμαι που δεν είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε σχετικά με την έκθεση Maňka, αλλά φοβάμαι
ότι πρέπει να προχωρήσουμε.
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Piotr Borys (PPE). – (PL) Θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ τον κ. Coelho για δύο ακόμα επιτυχημένες εκθέσεις.
Δεύτερον, σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει πισωγύρισμα από το SIS II. Εάν θέλουμε να εξετάσουμε ένα ασφαλές
σύστημα, τότε πρέπει να εισαχθεί το SIS II, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε
αυτά τα μέτρα και να στηρίξουμε την Επιτροπή ως προς αυτό. Θα υπενθυμίσω σε όλους ότι ο νέος κώδικας θεωρήσεων
ορίζει ότι στο σύστημα πρέπει να εμφανίζονται βιομετρικά δεδομένα. Το SIS 1+ δεν παρέχει αυτήν την εγγύηση.
Το SIS II θα επιτρέψει την ταχεία επιβεβαίωση των δεδομένων στο μέλλον. Επομένως, σε αυτόν τον τομέα της
ασφάλειας, δεν πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για το SIS II. Ασφαλώς, μπορεί να επιθυμούσαμε το έργο
αυτό να ήταν πιο αποτελεσματικό και πιο επιτυχημένο.

Υπενθυμίζω σε όλους ότι πριν από λίγο καιρό εγκρίναμε επίσης μέτρα που διευκολύνουν τις μετακινήσεις σε
ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν με θεώρηση μακράς διάρκειας. Σε συνάρτηση με αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι
εργασίες για το SIS II. Θέλουμε να στηρίξουμε την Επιτροπή σε αυτό, με την ελπίδα ότι το έργο της θα προχωρήσει
με ταχύτερους ρυθμούς και θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό, και ευχόμαστε στην Επιτροπή καλή επιτυχία
γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ.

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές
για την υποστήριξη και τα σχόλιά τους σε σχέση με τα δύο αυτά διαφορετικά, αλλά πολύ σημαντικά, ζητήματα.

Ξεκινώντας με το SIS II, αυτό αποτέλεσε βεβαίως πολύ μεγάλη ιστορία, όπως είπε κάποιος – και είμαι η πρώτη που
θα το αναγνωρίσει. Πρόκειται για έναν πολύπλοκο και πολύ δύσκολο φάκελο. Ενδεχομένως να υπήρχαν πράγματα
που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα στο παρελθόν, αλλά από τότε που ανέλαβα εγώ αυτήν τη θέση,
προσπάθησα πραγματικά να ασχοληθώ με αυτό με πολύ διαφανή και διεξοδικό τρόπο. Η Επιτροπή ακολούθησε
κατά γράμμα τον οδικό χάρτη που χαράχθηκε από το Συμβούλιο, και το Συμβούλιο κατέληξε σε συμπεράσματα
κατά την τελευταία συνεδρίαση. Ορισμένα κράτη μέλη είχαν αμφιβολίες, αλλά συμφώνησαν τελικά με το συμπέρασμα
ότι η δοκιμή ορόσημο 1 ήταν επιτυχής. Αυτήν τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους διάφορους εμπειρογνώμονες με
σκοπό να αξιολογήσουμε και να καθορίσουμε τις τελικές προϋποθέσεις προκειμένου τα κράτη μέλη να καλύψουν
τις λειτουργικές ανάγκες τους και να καθορίσουμε ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μια πιο συγκεκριμένη
πορεία. Θα υποβάλω αυτήν την πρόταση στις 3 και 4 Ιουνίου στους υπουργούς προς συζήτηση και θα υπάρξει μια
ακόμα αξιολόγησή της μετά το καλοκαίρι. Θα επιδείξουμε, ασφαλώς, διαφάνεια, και θα συνεργαζόμαστε διαρκώς
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή.

Για να απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με τα νέα κράτη μέλη, η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
θα γίνει μέσω του SIS I για όλους. Στο μεταξύ, πραγματοποιούνται ρυθμίσεις που αφορούν τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία.

Προετοιμαζόμαστε για μια –επιτυχημένη, ελπίζουμε– δοκιμή ορόσημο 2 του SIS αργότερα φέτος το φθινόπωρο.
Μέχρις ότου αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, διατηρούμε επαφές και τρόπους για να διατηρηθεί το σχέδιο έκτακτης
ανάγκης για το μέλλον. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί, αλλά έχουμε προετοιμαστεί και για αυτό. Εν τω μεταξύ, θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, ιδίως τον κ. Coelho, για την υποστήριξη και να σας διαβεβαιώσω για τη μέγιστη
διαφάνεια και δέσμευση από την πλευρά της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον
παρόντα φάκελο.

Όσον αφορά το ζήτημα της επανεγκατάστασης, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Busuttil που είπε ότι εξεπλάγη που
αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως. Η συγκέντρωση των πόρων των κρατών μελών και η ενθάρρυνση περαιτέρω
συμμετοχής στο παγκόσμιο σκηνικό αποτελεί ασφαλώς πολύ καλή πρωτοβουλία, προκειμένου να αρθεί η πίεση
από τους καταυλισμούς προσφύγων μετά από μια κρίση ή μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Μπορούμε να
εμπνεύσουμε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους με πιο έξυπνο τρόπο και να συντονίσουν τη
χρήση αυτή με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Αυτό είναι, βεβαίως, κάτι που θα
μπορούσε πραγματικά να ενισχύσει τον ρόλο μας στο παγκόσμιο σκηνικό, αλλά και να αλλάξει ουσιαστικά την
πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες εκτιμά ότι, μόνο πέρσι, υπήρξε ανάγκη επανεγκατάστασης 747.000 ανθρώπων. Όπως είπε η
κ. Flautre, αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι μια βοήθεια, αλλά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θεωρώ ότι υπάρχει
ευρεία συμφωνία ως προς τον στόχο και τον σκοπό του ταμείου αυτού και ελπίζω ότι θα βρούμε πολύ σύντομα
λύση για τα διαδικαστικά ζητήματα, ούτως ώστε η πρόταση να μπορέσει να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση.

Αρκετά μέλη αναφέρθηκαν στην εσωτερική αλληλεγγύη. Και αυτό έχει βεβαίως σχέση αλλά είναι ένα κάπως
διαφορετικό ζήτημα. Αναγνωρίζω την ανάγκη και για αυτό. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις εν προκειμένω.
Προτείναμε μηχανισμό προσωρινής αναστολής στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου και θεσπίσαμε την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης που θα ανοίξει στη Μάλτα αργότερα εντός του έτους. Έχουμε το πιλοτικό σχέδιο
της Μάλτας και το αξιολογούμε. Συμφωνώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να γίνει διαρκέστερο
και να συμμετέχουν σε αυτό περισσότερα κράτη μέλη. Αυτό εξαρτάται, βεβαίως, από την προθυμία των κρατών
μελών να συμβάλουν, αλλά η Επιτροπή θα το εξετάσει και θα εξετάσουμε επίσης έναν γενικό μηχανισμό αλληλεγγύης
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για ολόκληρη την ΕΕ που θα τον παρουσιάσουμε του χρόνου. Επομένως, μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση
αυτή, που είναι λίγο διαφορετική από το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ
σημαντική.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κ.κ. Coelho, Tavares και Alvaro για το έργο τους σε σχέση με αυτούς τους δύο πολύ
σημαντικούς φακέλους. Αναμένω με ανυπομονησία να συνεργαστώ μαζί σας για την ολοκλήρωσή τους όσο το
δυνατόν συντομότερα.

Carlos Coelho, εισηγητής. – (PT) Ευχαριστώ θερμά για τα θετικά σχόλια των διαφόρων συναδέλφων.
Κυρία Malmström, ήθελα να γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο έχει επίγνωση του ότι κληρονομήσατε αυτήν τη
διαδικασία και έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες και την ευφυία σας για να την φέρετε σε πέρας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για την επίτευξη διαφάνειας, κάτι που ο
συνάδελφος, κ. Enciu, επεσήμανε πράγματι πολύ σωστά.

Όσον αφορά την προθεσμία, δίνουμε λάθος μηνύματα εάν οι νέες πράξεις που αφορούν τη μετανάστευση δεν έχουν
κάποια προθεσμία. Μετά από όλες τις καθυστερήσεις, η επ’ αόριστον παράταση της εντολής της Επιτροπής δεν έχει
κανένα νόημα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεσμευθεί ως προς τον στόχο που πρότεινε το
Κοινοβούλιο, αλλά εμείς θα τον θέσουμε και εάν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τότε, μπορείτε να επανέλθετε στο Κοινοβούλιο και να ζητήσετε παράταση και να εξηγήσετε τους λόγους για αυτήν.
Η παράταση της εντολής της Επιτροπής χωρίς καμία προθεσμία αποτελεί πολύ κακό μήνυμα μετά από αυτές τις
καθυστερήσεις, τόσο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και για το ευρωπαϊκό κοινό.

Συμφωνώ με την ιδέα σας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος δεν πρέπει να αποτελεί
συνέλευση. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνομαι τις επιφυλάξεις της Επιτροπής σχετικά με τον περιορισμό της πρόσβασης
στις εργασίες του: συμφωνώ απόλυτα. Η πρόταση του Κοινοβουλίου συνιστά αποτέλεσμα ενός λιγότερο ευνοϊκού
σχεδίου της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή παράλληλα με τον περιορισμό της σύνθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνολικού Προγράμματος, επέτρεπε τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε αξιωματούχο
της Επιτροπής, του Συμβουλίου ή των κρατών μελών. Αυτό θέτει ένα εύλογο ερώτημα: γιατί να μπορούν να
συμμετάσχουν αξιωματούχοι της Επιτροπής και των κρατών μελών και όχι του Κοινοβουλίου; Εάν περιορίσουμε
τον εν λόγω φορέα στις λειτουργίες του, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, ιδίως με τις εγγυήσεις που έχει
παράσχει η Επίτροπος αναφορικά με τη μεγαλύτερη διαφάνεια.

Rui Tavares, εισηγητής. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση, καθώς και
την Επίτροπο. Θεωρώ ότι εάν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για το τι επιθυμούμε σε σχέση με το ζήτημα της
επανεγκατάστασης των προσφύγων, αυτό οφείλεται στο ότι αντιλαμβανόμαστε πως, κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της
συζήτησης σχετικά με τη μετανάστευση –και όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό στην Ευρώπη, παράλληλα
με τη συζήτηση για το άσυλο και τους πρόσφυγες– αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που μπορούμε να επιλύσουμε.
Μπορούμε να το επιλύσουμε τόσο για εμάς όσο και για τους πρόσφυγες, διότι όποιος έχει επισκεφτεί καταυλισμούς
προσφύγων, γνωρίζει ότι εκεί υπάρχουν παιδιά που χάνουν ένα, δύο ή και τρία χρόνια των σπουδών που θα μπορούσαν
να παρακολουθούν στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτό μας δείχνει τον σωστό βαθμό επείγοντος για την παρούσα
συζήτηση.

Ελπίζω επίσης να ξεπεραστούν σύντομα τα διαδικαστικά ζητήματα, σύμφωνα με όσα είναι γραμμένα στις Συνθήκες,
διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά που διαθέτουμε δεν επαρκούν και όλοι γνωρίζουμε ότι η απλή μεταβίβαση μέρους
του προϋπολογισμού εξακολουθεί να μην αποτελεί γνήσιο πρόγραμμα επανεγκατάστασης των προσφύγων.
Πραγματικά, αυτό είναι το είδος των ζητημάτων στο οποίο στοχεύει η έκθεση πρωτοβουλίας που συζητούμε μεταξύ
άλλων σήμερα και αφορά την ποιότητα: η ποιότητα έχει ζωτική σημασία για την ένταξη των προσφύγων και απαιτεί
μια πολυμερή προσέγγιση που θα περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς παράγοντες και τοπικές
αρχές. Η προσέγγιση αυτή πρέπει επίσης να επιλύσει πολλά από τα γραφειοκρατικά προβλήματα συντονισμού που
αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Εάν η διαδικασία που αφορά αυτά τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων αντί να μελετούν
και που θα είχαν το δικαίωμα σε επανεγκατάσταση, είναι πολύ χρονοβόρα, οι παράγοντες στις συνοριακές υπηρεσίες
αρκετών κρατών μελών μάς λένε ότι αυτό οφείλεται στο ότι παίρνει πολύ χρόνο στα κράτη μέλη να συντονίσουν
και να επικυρώσουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, για παράδειγμα, κάτι που μπορεί να γίνει κυρίως χρησιμοποιώντας
μια μόνο πράξη, που στην έκθεση πρωτοβουλίας προτείναμε να υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
του Ασύλου (EASO). Η EASO αποτελεί μονάδα επανεγκατάστασης με περιορισμένο αριθμό αξιωματούχων, αλλά
με άτομα που εργάζονται μόνιμα στον τομέα της επανεγκατάστασης και γνωρίζουν πώς να ανταλλάσσουν βέλτιστες
πρακτικές, πώς να εισαγάγουν τα νέα κράτη μέλη στους μηχανισμούς επανεγκατάστασης και πώς να συντονίσουν
τις ενέργειές τους ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να διευκολύνουν τις
διαδικασίες επανεγκατάστασης.
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Όταν έχουμε ήδη αποφασίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρόκειται να επανεγκατασταθούν, δεν έχουμε λόγο να
καθυστερούμε αντιμετωπίζοντας θέματα γραφειοκρατίας, προτού μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την ένταξή τους
στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). - γραπτώς. Ψηφίζουμε σήμερα για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού
προγράμματος επανεγκατάστασης δικαιούχων ασύλου από τρίτες χώρες με προβλήματα σε χώρες της ΕΕ. Υπάρχει
όμως μια άλλη συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία η ίδια η Ευρώπη γίνεται δέκτης
μεγάλου αριθμού προσφύγων και κυμάτων μετανάστευσης. Ο ευρωπαϊκός Νότος έχει αφεθεί να σηκώσει μόνος
του όλο το βάρος του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού και εδώ και καιρό έφτασε πια στα όριά του. Και ενώ η Ευρώπη έχει
-και δικαίως- έτοιμο το ταμείο για τρίτες χώρες, για τα κράτη μέλη της δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.

Η έκθεση του εισηγητή αναγνωρίζει, αν μη τι άλλο, το πρόβλημα. Άλλες εκθέσεις, όπως η σχετική με την ίδρυση
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθιστούν, τουλάχιστον στα λόγια, υποχρέωσή της τη στήριξη
κρατών τα οποία, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, δέχονται ιδιαίτερη πίεση στα συστήματα χορήγησης ασύλου
και υποδοχής. Ρητά αναφέρεται ως στόχος να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μηχανισμών αλληλεγγύης, όπως η μεταφορά
δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσα στην Ε.Ε.

Ας ελπίσουμε ότι η Ευρώπη ανακαλύπτει σιγά-σιγά την αλληλεγγύη. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι και εδώ κάθε
καθυστέρηση ζημιώνει τους πιο αθώους συνανθρώπους μας.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. – (CS) Σε σχέση με το ζήτημα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, θα
ήθελα να επισημάνω και πάλι το γεγονός ότι οι κρατικές αρχές στην Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και οι τοπικές
αρχές και μεμονωμένοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του ΕΚ, έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με
καταγγελίες από τσέχους πολίτες σχετικά με τους άσκοπους και εξευτελιστικούς ελέγχους της αστυνομίας στους
οποίους υπόκεινται συχνά όταν ταξιδεύουν στη Γερμανία, τόσο στην περιοχή κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο
χωρών όσο και στις ευρύτερες γερμανικές μεθοριακές περιοχές. Η προσέγγιση αυτήν της αστυνομίας και των
τελωνειακών αρχών της Γερμανίας, που εφαρμόζεται με μεγάλη συχνότητα και επιδεξιότητα, έχει πολύ αρνητικό
αντίκτυπο όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας, αλλά κυρίως στη στάση των τσέχων πολιτών έναντι
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μετά την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας στο σύστημα πληροφοριών
Σένγκεν, οι τσέχοι πολίτες πληροφορήθηκαν ότι είχαν δυνατότητα ελεύθερων και ανεμπόδιστων μετακινήσεων στην
επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, όπως ακριβώς προβλέπει και εγγυάται το σύστημα Σένγκεν.
Κατά την άποψή μου, η συμπεριφορά των γερμανικών κρατικών αρχών έναντι των ατόμων που ταξιδεύουν από την
Τσεχική Δημοκρατία είναι αδικαιολόγητη στη σαφή πλειονότητα των περιπτώσεων και αντίθετη προς τις διακηρύξεις
περί ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

7. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης
(τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0054/2010), του κ. Alves, εξ ονόματος
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισμού
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης(COM(2009)0510 - C7-0255/2009
- 2009/0138(COD)).

Luís Paulo Alves, εισηγητής. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να επισημάνω
το γεγονός ότι συζητούμε την πρώτη έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου που υπάγεται
στη συνήθη νομοθετική διαδικασία βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για ιστορική στιγμή και, εάν το
Σώμα ψηφίσει σύμφωνα με τα όσα προτείνω, η νέα αυτή περίοδος επιμερισμού των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη
γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Η Ένωση το επιτυγχάνει αυτό ακριβώς νομοθετώντας από κοινού με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της,
αποδεικνύοντας στην πράξη τη βούληση για την οικοδόμηση μιας Ένωσης ενισχυμένης από τη συνοχή, σε ένα
πνεύμα ενεργού αλληλεγγύης όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των μερών της, πνεύμα που αποτελεί
τη μοναδική βιώσιμη οδό για την οικοδόμηση του κοινού ευρωπαϊκού μας έργου.
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Το επιτυγχάνει επίσης θεσπίζοντας βασικούς κανονισμούς με στόχο να καταστεί ο τομέας της ζάχαρης στις
Αζόρες –γεγονός που επιδοκιμάζω ιδιαίτερα, δεδομένου ότι πρόκειται για την περιοχή από όπου προέρχομαι– πιο
βιώσιμος, καθώς πρόκειται για τομέα με ιστορία πολλών αιώνων. Επιπλέον, συμβάλλει στην υγιή διαφοροποίηση
της γεωργίας σε μια περιοχή της οποίας η συμβολή στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων της Πορτογαλίας
είναι, όπως γνωρίζουμε, αναντικατάστατη. Είναι ένας τομέας την θέση του οποίου πρέπει να εδραιώσουμε και τον
οποίο πρέπει να καταστήσουμε βιώσιμο.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Cioloş, καθώς και τους ανώτερους αξιωματούχους της
Επιτροπής, με τους οποίους συνεργαστήκαμε και διαπραγματευτήκαμε, για το ανοιχτό πνεύμα και την ευελιξία που
επέδειξαν. Η ισπανική Προεδρία κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε η κοινή επιθυμία μας να καταλήξουμε σε συμφωνία
κατά την πρώτη ανάγνωση να γίνει πραγματικότητα. Θα ήθελα, βεβαίως, να ευχαριστήσω επίσης τους σκιώδεις
εισηγητές των άλλων πολιτικών Ομάδων, καθώς και τους εξαίρετους υπαλλήλους της γραμματείας της
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου , η συνεργασία των οποίων μας επέτρεψε να
επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα θετικό.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την αποφασιστικής σημασίας συμβολή της Γεωργικής Ένωσης των Αζορών, καθώς
και της περιφερειακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας. Συμμετείχαν σε μεγάλο
βαθμό και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση λύσης για τη ζάχαρη των Αζορών.

Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου κατατέθηκε στις 2 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης
της Υπαίθρου, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η προοπτική να τεθεί να ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας ήταν
ανύπαρκτη, καθώς συνέχιζε να εκκρεμεί η επικύρωσή της από τα κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αρχική ιδέα της
Επιτροπής και του Συμβουλίου ήταν η πρόταση να εγκριθεί βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροπολογίες,
με σκοπό να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και παρά το γεγονός ότι η κυρίαρχη στις υπόλοιπες πολιτικές
Ομάδες και στο Συμβούλιο άποψη ήταν ότι η πρόταση έπρεπε να συνεχίσει να υπόκειται στην απλοποιημένη
διαδικασία –διότι πίστευαν ότι η πρόταση δεν έχρηζε τροποποιήσεων και έπρεπε να τεθεί σύντομα σε ισχύ– τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ κατανοούμε ότι το Κοινοβούλιο έπρεπε να εκφράσει τη γνώμη του σύμφωνα με
τη Συνθήκη της Λισαβόνας και να αναλάβει τον ρόλο του ως συννομοθέτης.

Αυτό το κάναμε την κατάλληλη στιγμή, διότι ως αποτέλεσμα παρουσιάστηκαν νέες δυνατότητες, πρώτον με τη
συμβολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση του κ. Teixeira –τον οποίο θα ήθελα, επί
τη ευκαιρία, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τη βοήθεια που πάντα παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας–
και, δεύτερον, με την έκθεσή μου που παρουσίασε τις νέες δυνατότητες για τον τομέα της ζάχαρης στις Αζόρες,
καθώς και με τη συμβολή και υποστήριξη των συναδέλφων μου στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Τέλος, θα ήθελα να πω σε αυτήν την πρώτη ομιλία ότι δεν κατορθώσαμε να γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες που
πρότεινε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, τις οποίες
υποστήριξα ο ίδιος, στον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μετά από τριμερή διάλογο. Η επίτευξη συμβιβασμού κατά
την πρώτη ανάγνωση ήταν απαραίτητη διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκαν οι βελτιώσεις που είχαν ήδη
επιτευχθεί καθώς και η απαραίτητη έναρξη ισχύος της πρότασης σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην
τεθεί σε κίνδυνο η αναδρομικότητά της από τον Ιανουάριο της φετινής χρονιάς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Επιτροπή
συντάσσει ένα έγγραφο αναθεώρησης για το POSEI, σύντομα θα έχουμε σίγουρα μια ακόμη ευκαιρία να συζητήσουμε.

Πρόεδρος. – Όπως είδατε, αλλάξαμε το όνομα στην οθόνη. Δυστυχώς, ο εν λόγω Επίτροπος δεν κατόρθωσε να
είναι μαζί μας εγκαίρως, γεγονός για το οποίο λυπούμαι, καθώς δεν υπάρχει νέφος τέφρας αυτήν τη στιγμή και η
ώρα είναι ήδη 11.00.

Ίσως κάποια στιγμή η Επιτροπή θα μπορούσε να συζητήσει την υποχρέωση των αρμόδιων Επιτρόπων να
παρευρίσκονται. Αυτό είναι ένα θέμα που αποτελεί επίσης αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο. Είμαι βέβαιη ότι η
κυρία Malmström θα είναι μια θαυμάσια εκπρόσωπος.

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την κατανόηση. Θα ήθελα να
ζητήσω συγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου μου, κ. Cioloş, ο οποίος καθυστέρησε και ο οποίος προσπαθεί να
έλθει εδώ το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσει μαζί σας. Μου ζήτησε να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Alves,
και τους σκιώδεις εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξαιρετική εργασία στο πλαίσιο έγκρισης αυτής
της πρότασης.

Η έγκριση της πρότασης είναι σημαντική διότι πρόκειται για το πρώτο κείμενο που εγκρίνεται στο πλαίσιο της
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου μετά την έναρξη ισχύος
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της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτούς τους μήνες εδραιώθηκε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, γεγονός που δημιούργησε τις συνθήκες για την ταχεία έγκριση αυτής της
πρότασης κατά την πρώτη ανάγνωση.

Η πρώτη αυτή εμπειρία της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας υπήρξε ιδιαίτερα διδακτική για τον συνάδελφό μου,
Επίτροπο Cioloş, και τις υπηρεσίες του, ενώ δημιούργησε και ένα εξαιρετικό προηγούμενο για τις μελλοντικές
εργασίες. Η έγκριση αυτού του κανονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές διότι
επιβάλλει τεχνικές απλοποιήσεις, καθώς και παρεκκλίσεις προς όφελος διαφόρων τομέων: του τομέα γαλακτοκομικών
προϊόντων στις Κανάριες Νήσους, τη Μαδέρα και τη Ρεουνιόν, του τομέα ζάχαρης για τις Αζόρες και τον αμπελοοινικό
τομέα για τη Μαδέρα και τις Αζόρες.

Όσον αφορά τις Αζόρες, θεωρώ ότι οι παρούσες συνθήκες δικαιολογούν μια πρόσθετη και κοινή προσπάθεια από
όλους μας –τους πολίτες, τις περιφερειακές κυβερνήσεις, τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση–
προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε αυτήν την περιοχή. Η
διαφοροποίηση πρέπει πραγματικά να αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες των εξόχως απόκεντρων
περιοχών, στις οποίες η συνθήκη έχει αναγνωρίσει ένα ιδιαίτερο καθεστώς λόγω των συγκεκριμένων μειονεκτημάτων
τους. Η διαφοροποίηση πρέπει να επιτρέψει τοπική ανάπτυξη που θα δημιουργήσει σταθερότητα και ευημερία στις
εν λόγω περιοχές. Για αυτόν τον λόγο, μετά τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τις πορτογαλικές αρχές, οι οποίες
δεσμεύτηκαν ότι θα στηρίξουν τον τομέα του ζαχαρότευτλου στις Αζόρες, μπορώ να συμφωνήσω με την επέκταση
μιας παρέκκλισης που έχει ήδη παραχωρηθεί κατά το παρελθόν προς όφελος της βιομηχανίας ζάχαρης στις Αζόρες.

Θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας επί του συγκεκριμένου κειμένου και θα προσπαθήσω, όσο μπορώ, να απαντήσω
στις ερωτήσεις σας εξ ονόματος του συναδέλφου μου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

Nuno Teixeira, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (PT) Κύριε Πρόεδρε,
κυρία Επίτροπε, θα ήθελα, καταρχάς, να συγχαρώ τον συνάδελφό μου εισηγητή κ. Alves για την εργασία του, ιδίως
για την ικανότητά που επέδειξε ως προς την ενσωμάτωση των ποικίλων συνεισφορών που έλαβε και οι οποίες
συνιστούν απλώς σεβασμό των συμφερόντων των διαφόρων εξόχως απόκεντρων περιοχών που καλύπτονται.

Υπό την ιδιότητά μου του συντάκτη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδοκιμάζω το
γεγονός ότι όλες οι τροπολογίες που προτάθηκαν έγιναν πλήρως αποδεκτές από τον εισηγητή, καθώς και ότι η
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης τις υπερψήφισε όλες. Πρόκειται για προτάσεις που στοχεύουν αντικειμενικά
στη βελτίωση και διόρθωση πτυχών του εν ισχύι κανονισμού που είναι ανεπαρκείς και αναχρονιστικές. Ως μία από
αυτές τις πτυχές θα επισήμαινα το γεγονός ότι οι μέγιστες ποσότητες που αφορούν τις εξαγωγές και την αποστολή
οποιουδήποτε μεταποιημένου προϊόντος και οι οποίες έχουν επιδοτηθεί με επιδοτήσεις POSEI υπολογίζονται τώρα
βάσει του μέσου όρου μεταξύ 1989 και 1991.

Εάν υποθέσουμε ότι η έκθεση εγκρίνεται, ελπίζω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα μπορέσουν να αναγνώσουν
τη θέση του Κοινοβουλίου και δεν θα χρησιμοποιήσουν μια πιθανή μελλοντική αναθεώρηση των κανονισμών του
προγράμματος POSEI ως δικαιολογία για να μην αποδεχτούν τις θέσεις του Κοινοβουλίου καθώς και τις
προτεινόμενες τροπολογίες, οι οποίες έχουν υπέρτατη σημασία για τις επηρεαζόμενες περιοχές.

Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PT) Λόγω των μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων
τους, είναι αναγκαίο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά ποιες είναι οι
καλύτερες συνθήκες για να διεκπεραιώνουν τις οικονομικές δραστηριότητές τους.

Στην περίπτωση περιοχών όπως οι Αζόρες, που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη γεωργία, είναι απαραίτητο
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε αυτήν την έκθεση περί
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η έκδοση που ψηφίστηκε από την Επιτροπή
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ήταν αρκούντως ικανοποιητική. Η έκδοση που προέκυψε από τον τριμερή
διάλογο πλήττει αναπόδραστα τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της ζάχαρης, του οποίου η επιδότηση είναι σχεδόν
απλά συμβολική.

Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η διαφοροποίηση της γεωργίας καθίσταται όλο και περισσότερο αποδεκτή
ως ένας από τους τρόπους ελαχιστοποίησης των επαναλαμβανόμενων κρίσεων του τομέα, είναι λυπηρό το ότι η εν
λόγω έκθεση δεν εκφράζει την εμπιστοσύνη και την ενθάρρυνση που χρειάζονται η παραγωγή ζαχαρότευτλων και
η συναφής βιομηχανία στο São Miguel.
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Vasilica Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (RO) Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να συγχαρώ τον
εισηγητή για τους αναφερόμενους στόχους όσον αφορά τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το καθεστώς
στήριξης της γεωργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ παρέχει ένα σημαντικό μηχανισμό για τη διατήρηση
της γεωργίας και την προστασία του αγροτικού τοπίου.

Στηρίζω την παρούσα αναθεώρηση της οριοθέτησης των εν λόγω περιοχών με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ασυνεπειών
σε αυτήν. Πιστεύω ότι η εφαρμογή ομοιόμορφων κριτηρίων θα απλοποιήσει την υλοποίηση του προγράμματος
πληρωμών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράσχει μεγαλύτερη διαφάνεια
και θα εξασφαλίσει την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων αυτών των συστημάτων στήριξης. Όλοι γνωρίζουμε
πόσο βασικό ρόλο διαδραματίζει η γεωργία στην τοπική οικονομία.

Από αυτήν την άποψη, πιστεύω ότι είναι ορθό να υπάρχουν μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και να προαγάγουν
τη διαφοροποίησή του. Στηρίζω και συμφωνώ απολύτως με τους βασικούς στόχους του καθεστώτος για τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, το οποίο θεωρώ σημαντικό και έχει αποδειχθεί ότι συνιστά ένα αποτελεσματικό μέσο για τη
διατήρηση της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές.

Riikka Manner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, πρώτον, να ευχαριστήσω και
να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Alves, για την εξαίρετη εργασία του για αυτήν την έκθεση. Η Ομάδα μας στηρίζει
πλήρως αυτόν τον συμβιβασμό, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και προφανές το γεγονός ότι η οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την περιφερειακή
θέση τους, τις δυσχερείς κλιματικές συνθήκες και τη γεωγραφία, καθώς και από την οικονομική εξάρτησή τους από
ένα περιορισμένο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή κρίσης, να
επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ισορροπημένη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης και στην επίτευξη
περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε αυτάρκεις όσον αφορά τη γεωργία παντού στην
Ευρώπη. Αυτό είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και τη βιοποικιλότητα. Τα μέτρα που προτείνονται
σε αυτήν την έκθεση πρέπει τώρα να εφαρμοστούν στην πράξη προκειμένου να παραγάγουν μόνιμα και, πάνω απ’
όλα, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παντού στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών περιοχών
της.

James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να συγχαρώ
τον εισηγητή για την πολύ καλή ποιότητα της εργασίας του. Η Ομάδα μου μπόρεσε επίσης να στηρίξει τη συμφωνία
στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και πιστεύω ότι επιτεύχθηκε ένας καλός συμβιβασμός.

Πιστεύω ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης πρέπει να τύχουν της απαιτούμενης στήριξης, όπου αυτό
είναι εφικτό, προκειμένου να αντισταθμιστεί το μειονέκτημα της θέσης τους και οι δυσχέρειες που αυτό επιφέρει.
Οι εν λόγω περιοχές έχουν μόνιμα μειονεκτήματα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Η οικονομική
κρίση και η κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν επηρεάσει αρνητικά αυτές τις περιοχές κατά
τρόπο δυσανάλογο σε σχέση με το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, και αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο οι εν λόγω περιοχές αξίζουν κάποιας ιδιαίτερης προσοχής.

Συναισθάνομαι ιδιαίτερα τη δύσκολη κατάσταση στις Αζόρες, όπου ο τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων είναι
πολύ σημαντικός και αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Το να επιτραπεί στις Αζόρες να εξάγουν σχετικά μικρές
ποσότητες ζάχαρης στην ΕΕ αποτελεί οπωσδήποτε μια καλή απόφαση για το οικονομικό μέλλον της συγκεκριμένης
περιοχής.

João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η δικαιολόγηση της παράτασης της
δυνατότητας επανεξαγωγής ζάχαρης με χρήση των μοντέλων που προτείνονται επί του παρόντος, με την σταδιακή
κατάργηση του συστήματος των ποσοστώσεων επί του γάλακτος, είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη. Αυτή η
κατάργηση – κατά της οποίας αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, στηρίζοντας τον αγώνα των
παραγωγών γάλακτος – θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για έναν παραγωγικό τομέα που είναι θεμελιώδους σημασίας
για την οικονομία των Αζορών. Σε αντίθεση με τα προτεινόμενα, δεν θα είναι δυνατόν να μετριάσουμε αυτές τις
συνέπειες μέσω των μέτρων που προτείνονται σχετικά με τη βιομηχανία επεξεργασίας της ζάχαρης, πόσο μάλλον
όταν προτείνεται επίσης η σταδιακή κατάργησή της. Τι θα έχει απομείνει όταν παρέλθουν αυτά τα πέντε χρόνια;

Από την άλλη, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η διαδικασία της μετατροπής των αμπελώνων έχει καθυστερήσει
σημαντικά, και στη Μαδέρα, και θα μπορούσε ακόμη και να διακυβευθεί πλήρως, εάν δεν ενισχυθούν τα κίνητρα.
Οι περιορισμοί και οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι μόνιμοι. Για αυτόν τον
λόγο, το πρακτικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης του ιδιαίτερου χαρακτήρα των εν λόγω περιοχών πρέπει να είναι
ένα σύνολο μόνιμων μέτρων ενίσχυσης, μέτρων όχι ασύνδετων και χρονικά περιορισμένων. Είναι σημαντικό να
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διατηρηθεί η ενίσχυση από την Ένωση προς τον γεωργικό τομέα των εξόχως απόκεντρων περιοχών, πόσο μάλλον
υπό το παρόν κοινωνικο-οικονομικό κλίμα.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, έχουμε να κάνουμε με μια μεταρρύθμιση
που είναι απλή, αλλά εξαιρετικά σημαντική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια χρονική
περίοδο κατά την οποία η κρίση πλήττει τους πάντες, αλλά πλήττει τις συγκεκριμένες περιοχές κατά τρόπο ριζικό,
λόγω του ότι αντιμετωπίζουν μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζονται αυτές τις
αλλαγές.

Θα μιλήσω για τις Κανάριες Νήσους. Στην περίπτωση των Κανάριων Νήσων, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις
προσφερόμενες ποσότητες παρασκευασμάτων με βάση το γάλα που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση.
Μιλάμε για τη σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος με φυτικό λίπος που αποτελεί παραδοσιακό προϊόν για τους
ντόπιους καταναλωτές και πωλείται στις Κανάριες Νήσους για περισσότερα από 40 χρόνια. Μετά από μεγάλες
προσπάθειες και παρά τις πολλές δυσκολίες, δημιουργήθηκε μια τοπική βιομηχανία που δημιουργεί θέσεις εργασίας
και προφανή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να τονίσω διότι, στη σημερινή εποχή και ιδιαίτερα
στα νησιά μας, που πλήττονται από εξαιρετικά υψηλή ανεργία, η στήριξη μιας μικρής βιομηχανίας που δημιουργεί
θέσεις εργασίας δεν αποτελεί απλώς αναγκαιότητα, αλλά υποχρέωση.

Η πρόταση είναι να παραμείνουν οι προσφερόμενες ποσότητες αυτού του προϊόντος, το οποίο χρησιμοποιείται για
τοπική κατανάλωση, μικρές ποσότητες των 800 τόνων το χρόνο. Κάτι τέτοιο θα εξάλειφε τον μεταβατικό χαρακτήρα
του μέτρου, το οποίο έχει μικρή σημασία στο παγκόσμιο πλαίσιο, και, ως εκ τούτου, θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα
για τη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Όπως είπα και προηγουμένως, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα, αλλά πρέπει
να θεωρηθούν ως μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Οι διάφορες συμφωνίες σύνδεσης που τελούν υπό επεξεργασία και
συζητούνται επί του παρόντος, όπως οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Κολομβία, το Περού, και άλλες
επί των οποίων ξεκινούν διαπραγματεύσεις, όπως με τη Mercosur, συνιστούν σαφή απειλή για τον γεωργικό τομέα
μας. Έχω κατά νου πολλά προϊόντα: τις ντομάτες, τις μπανάνες και τον κτηνοτροφικό τομέα.

Το έχω πει πολλές φορές: οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να επιτυγχάνουν μια ισορροπία, βάσει της οποίας ο καθένας
θα εκχωρεί κάτι, ούτως ώστε να κερδίζουν όλοι. Ωστόσο, δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο ένα προϊόν ή ένας
συγκεκριμένος τομέας να υποχρεώνεται να επωμισθεί το σύνολο του κόστους των συμφωνιών.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Alves, και να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο που μαζί
με το Κοινοβούλιο πέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία στο πλαίσιο αυτού του πρώτου τριμερούς διαλόγου για
τη γεωργία.

Patrice Tirolien (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν αυτό το κείμενο παρουσιάστηκε ενώπιον
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, επέτυχα να εισαγάγω την ιδέα μιας παράτασης της εξαίρεσης βάσει της
οποίας παρέχεται η άδεια παραγωγής ανασυσταθέντος γάλακτος στη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη, βάσει του
παραδείγματος του μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης που καταξιώθηκε στη Μαδέρα.

Δυστυχώς, δεν υπήρξε συναίνεση επ’ αυτής της θέσης κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο. Αυτό είναι λυπηρό για
δύο λόγους. Πρώτον, όσον αφορά την ουσία, η γαλακτοκομική παραγωγή στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα
θα πρόσφερε πολλαπλές ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν: την ενίσχυση της εκτροφής βοοειδών, την αυτάρκεια
όσον αφορά ένα βασικό τρόφιμο και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεύτερον, όσον αφορά το περιεχόμενο, το
Κοινοβούλιό μας στο σύνολό του δεν κατάφερε να καταλήξει στη λήψη μιας απόφασης αναφορικά με την πρότασή
μου, δεδομένου ότι ήθελε να εγκριθεί το εν λόγω κείμενο κατά την πρώτη ανάγνωση μέσω μιας ανεπίσημης
διαδικασίας στην οποία αντιτίθεμαι.

Ακόμη και αν έχουν έτσι τα πράγματα, η εργασία μας σχετικά με αυτόν τον κανονισμό POSEI θα συνεχιστεί πολύ
σύντομα κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού. Τότε, θα ζητήσω ξανά να υπάρξει εξαίρεση στα
άλλα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.

Albert Deß (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για το γεγονός ότι η έκθεση για τα ειδικά
μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης συζητήθηκε σε τόσο εγκάρδια ατμόσφαιρα στο
Κοινοβούλιο.

Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο ήμουν ο σκιώδης εισηγητής για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης.
Τότε, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου επισκέφτηκε το νησί Ρεουνιόν όπου επισκέφθηκα μια μικρή
γεωργική εκμετάλλευση που καλλιεργεί ζαχαροκάλαμα. Χωρίς την υποστήριξή μας αυτή η μικρή γεωργική
εκμετάλλευση δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Ως άνθρωπος της ηπειρωτικής ενδοχώρας παρατήρησα επίσης ότι οι
εν λόγω αγρότες των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης αντιμετωπίζουν πράγματι ιδιαίτερες συνθήκες.
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Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε, μέσω συγκεκριμένων κανόνων για τις εξαιρέσεις, ότι παρέχουμε στους εν λόγω
αγρότες όλων αυτών των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικές προοπτικές, καθώς και ότι θα έχουν τη
δυνατότητα να εγγυηθούν την επισιτιστική ασφάλεια –στο μεγαλύτερο μέρος της τουλάχιστον– σε αυτές τις
περιοχές. Εξαρτάται από όλους μας να συμβάλουμε στο να διασφαλιστεί ότι η γεωργία θα έχει –και μέσω των εν
λόγω κανόνων για τις εξαιρέσεις – μελλοντικές προοπτικές και ότι θα διαφυλαχτεί η ασφάλεια εφοδιασμού για τον
ντόπιο πληθυσμό. Ο τρόπος με τον οποίο έχει συνταχθεί τώρα η έκθεση διασφαλίζει την ύπαρξη πρόσφορων όρων
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι συμμετείχαν.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές χαρακτηρίζονται
από κοινωνικοοικονομικές και διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες που καθορίζονται από την απόστασή τους από τις
αγορές, την απομόνωσή τους, τη μικρή έκτασή τους, την τοπογραφία τους, τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες και
την οικονομική εξάρτησή τους από ορισμένα προϊόντα. Υπάρχουν τρεις ιδιαίτερα σημαντικοί γεωργικοί τομείς: τα
ζαχαρότευτλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η αμπελοοινική παραγωγή.

Το οικονομικό σύστημα αυτών των περιοχών εξαρτάται από την ορθή λειτουργία των συστημάτων παραγωγής
καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς, αλλά θα χρειαστεί πολλή δουλειά για την αποκατάσταση των ισορροπιών
που διαταράχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, καθώς και για να εξασφαλιστούν οι παρεκκλίσεις που είναι αναγκαίες
για την εφαρμογή των κατάλληλων μέσων της αγοράς.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μαθαίνουμε με μεγάλη ανησυχία για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις χώρες
Mercosur. Εάν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, η εν
λόγω συμφωνία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά και πολλούς
τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Elie Hoarau (GUE/NGL). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι ο συμβιβασμός για τη ζάχαρη, όπως αυτός
προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου, υπολείπεται όσων είχαμε προτείνει στην
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, κάτι για το οποίο
λυπούμαι ιδιαίτερα.

Ωστόσο, όσον αφορά τη Νήσο Ρεουνιόν, αυτό το κείμενο είναι σημαντικό για τους αγρότες οι οποίοι περιμένουν
την ταχεία εφαρμογή της εξαίρεσης που δόθηκε για το γάλα. Για αυτούς, η εξαίρεση αυτή θα διασφαλίσει τη
βιωσιμότητα του κλάδου. Εντούτοις, θα προτιμούσα να είχαν διατηρηθεί οι ασφαλιστικές δικλείδες που προτάθηκαν
στην επιτροπή.

Και πάλι όσον αφορά το γάλα, συμφωνώ με τον συνάδελφό, τον κ. Tirolien. Θα θέλαμε να υπάρχει μια μελέτη για
τη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη με σκοπό τη διατήρηση μιας βιομηχανίας σε αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, τα εν
λόγω ζητήματα θα επανέλθουν στο τραπέζι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του POSEI και θα έχουμε την
ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκ νέου.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, παρατηρούμε εδώ και χρόνια ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δηλαδή το κλείσιμο ενός τεράστιου ποσοστού αγροκτημάτων,
γεγονός που υπονομεύει την αυτάρκεια των κρατών μελών της ΕΕ. Είναι σαφές ότι τα αγροκτήματα που πλήττονται
περισσότερο είναι όσα βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά πλήττονται
και αγρότες σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές της Αυστρίας.

Δυστυχώς, πρόκειται για μια συνέπεια της κοινής γεωργικής πολιτικής, μιας πολιτικής που υφίσταται για πολλά
χρόνια κριτική και η οποία αναθεωρείται διαρκώς, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, έχουμε
φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Σε καταστάσεις κρίσης –είτε αυτές οφείλονται στη μείωση της αξίας του ευρώ είτε
απλώς στο γεγονός ότι ένα ηφαίστειο στην Ισλανδία έχει παραλύσει την εναέρια κυκλοφορία και, μαζί με αυτήν,
τον εφοδιασμό με εύκολα αλλοιώσιμα προϊόντα– τα κράτη μέλη πρέπει να στηριχθούν στους εαυτούς τους. Αυτό
το βιώσαμε πιο πρόσφατα την τελευταία φορά που η Ρωσία διέκοψε την παροχή του φυσικού αερίου.

Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, τα πάντα εξαρτώνται από την αυτάρκεια μιας χώρας, και αυτό είναι που πρέπει
να διαφυλάξουμε στην ΕΕ, σε εκείνες τις χώρες και τις περιφέρειες με μειονεκτούσες περιοχές, καθώς και στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η γεωργία επανεθνικοποιηθεί σε κάποιο
βαθμό.

Diogo Feio (PPE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης για τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον εισηγητή και όλους όσοι εργάστηκαν
επί του θέματος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι τροπολογίες, οι οποίες είναι συχνά τεχνικού και ειδικού χαρακτήρα,
δεν οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές.
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Ωστόσο, το να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα της ζάχαρης και της παραγωγής ζάχαρης στις Αζόρες σημαίνει
ότι εφιστούμε την προσοχή και σε ένα βαθύτερο πρόβλημα. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως οι Αζόρες, τις
οποίες είχα πρόσφατα την ευκαιρία να επισκεφτώ, συνδέονται πολύ στενά με τον γεωργικό τομέα. Συγκεκριμένα,
στις Αζόρες, το θέμα των ποσοστώσεων γάλακτος είναι πολύ σημαντικό. Η παραγωγή γάλακτος και ο τρόπος
ρύθμισης της είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα για εκατοντάδες παραγωγών και μεγάλο αριθμό ανθρώπων στις
Αζόρες και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, επιθυμώ τώρα, εδώ στο Κοινοβούλιο, να επιστήσω την προσοχή στην
ανάγκη εξεύρεσης λύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση των εν λόγω περιοχών.

Diane Dodds (NI). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι για την έκθεση για την παροχή βοήθειας στη γεωργία στις
εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γεωγραφική θέση, η απόσταση από τις
αγορές και άλλοι παρόμοιοι παράγοντες δημιουργούν πολλές δυσκολίες. Η οικονομική κρίση είχε επίσης συνέπειες.
Οι διακυμάνσεις των τιμών διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο και είχαν επιζήμιες, πραγματικά
αποσταθεροποιητικές, επιπτώσεις στη γεωργία, όχι μόνο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά σε όλες τις περιοχές
της Ευρώπης. Ωστόσο, θέλω να θίξω σήμερα στην Επιτροπή μόνο ένα πολύ ειδικό σημείο , και αυτό είναι ότι η
Επιτροπή πρέπει να είναι προσεκτική στις ενέργειες της προκειμένου να μην θέσει σε μειονεκτική θέση τον ευρωπαίο
αγρότη και τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα.

Στη Βόρειο Ιρλανδία, η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων και βόειου κρέατος έχει υποστεί σημαντικές αρνητικές
συνέπειες από τις εισαγωγές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις διακυμάνσεις των τιμών και μεγάλες οικονομικές απώλειες
για τους αγρότες. Την περασμένη εβδομάδα, παρέστην στην Βασιλική Αγροτική Έκθεση στη Βόρειο Ιρλανδία.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση του είδους της στην επαρχία, και ο ένας αγρότης μετά τον άλλο εξέφρασαν
τις πολύ σοβαρές ανησυχίες τους όσον αφορά τη στάση της Επιτροπής η οποία προέβη σ επανέναρξη των εμπορικών
συνομιλιών με τη Mercosur. Η Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε, όπως και εμείς στο Σώμα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική
ώστε να μην θυσιάσει τον γεωργικό τομέα της Ευρώπης για να αποκομίσει κάποια άλλα αποκαλούμενα «οφέλη» σε
άλλους τομείς.

Seán Kelly (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω τις προτάσεις για την παροχή βοήθειας στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές. Πρώτον, η γεωργία αποτελεί έναν τομέα που φέρνει κυρίως το φαγητό στο τραπέζι –χωρίς
το οποίο θα πεθαίναμε όλοι– αλλά χωρίς τη γεωργία θα πέθαιναν και οι εν λόγω περιοχές, τόσο από οικονομική
άποψη όσο και από την άποψη της πιθανής εγκατάλειψής τους από τον πληθυσμό. Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζω
οποιαδήποτε πρόταση να τις βοηθήσουμε.

Επιθυμώ επίσης να ενώσω τη φωνή μου με όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις προτάσεις που αφορούν τη
Mercosur. Οι εν λόγω προτάσεις θα μπορούσαν να. επιφέρουν τεράστια ζημιά στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
και, στην πραγματικότητα, σε κάθε περιοχή.

Πιστεύω ότι είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περισσότερη δύναμη και δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τους
αγρότες της. Ποτέ δεν ήταν προορισμός μας να γίνουμε ο αστυφύλακας για τους αγρότες εντός της Ένωσης και ο
φύλακας άγγελος των αγροτών στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι που συμβαίνει εδώ: θα υπήρχαν λιγότερο αυστηροί
κανόνες, λιγότερη διαφάνεια και λιγότερη λογοδοσία για τα τρόφιμα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
ό,τι για τα τρόφιμα που παράγονται σε αυτήν, και κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
καθώς και για όλες τις περιοχές.

Dacian Cioloş, μέλος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά περίμενα
με μεγάλη ανυπομονησία να παραστώ σε αυτήν τη συζήτηση, δεδομένου ότι είναι η πρώτη μου και αφορά την πρώτη
απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης στον τομέα της γεωργίας. Θα ήθελα να χαιρετίσω και να
ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κ. Alves και όλες τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για το πνεύμα συνεργασίας
που επέδειξαν και τον αποτελεσματικό τρόπο που συνεργάστηκαν με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο για τη
λήψη αυτής της απόφασης.

Επιθυμούσαμε την ταχεία λήψη μιας απόφασης ακριβώς για να μπορούν τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω
έκθεση να εφαρμοστούν γρήγορα στις εν λόγω περιοχές. Ορισμένες αποφάσεις θα εφαρμοστούν ακόμη και
αναδρομικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο –και εδώ απαντώ και στον κ. Tirolien– δεν παρουσιάσαμε άλλες
τροποποιήσεις. Στην πραγματικότητα, όπως για ορισμένες άλλες προτάσεις, θα χρειαζόμασταν πρόσθετες
αιτιολογήσεις και ανάλυση προκειμένου να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να καθιερωθούν.
Προτιμήσαμε να κινηθούμε γρήγορα, και είχα αρκετές συζητήσεις με τον κ. Alves επί του θέματος. Ως εκ τούτου,
χαίρομαι ιδιαίτερα για τη στήριξη που απολαμβάνει η εν λόγω πρόταση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και στο
μέλλον να εργαστούμε κατά τον ίδιο τρόπο με το Κοινοβούλιο και σε άλλα θέματα. Επιπλέον, είμαι βέβαιος ότι θα
μπορέσουμε να το κάνουμε.

Ως Επίτροπος Γεωργίας μπορώ επίσης να διαβεβαιώσω όλους τους ομιλητές ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Mercosur
αναφέρθηκαν αρκετές φορές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όπως το έπραξα και στο πλαίσιο προηγούμενων
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συζητήσεων εντός οργάνων της Επιτροπής σχετικά με την επανέναρξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων, ότι θα ελέγχω
με μεγάλη προσοχή αν αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να διεξάγονται προς όφελος της ευρωπαϊκής γεωργίας.
Πρέπει, φυσικά, να εξετάσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις πιο διεξοδικά, χωρίς να τις περιορίσουμε στη γεωργία,
αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τους ερχόμενους μήνες και χρόνια των διαπραγματεύσεων, θα διασφαλίσω
ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, που βασίζεται στην ποιότητα, την ποικιλομορφία και τη χρήσης της γης, θα
διατηρηθεί είτε μέσω των αποτελεσμάτων των εν λόγω διαπραγματεύσεων είτε μέσω των μέτρων που θα ληφθούν
μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων.

Ετέθη επίσης το ερώτημα γιατί θα πρέπει να εφαρμοστεί προοδευτική μείωση, γιατί δεν προτιμούμε ποσότητες όπως
αυτές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις Αζόρες για τη ζάχαρη. Στην τελευταία περίπτωση, συμφωνήσαμε
συγκεκριμένα με τις με τις πορτογαλικές αρχές και με τις τοπικές αρχές των Αζορών να θεσπίσουμε ένα οικονομικό
μέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον εν λόγω τομέα να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό μέσω οικονομικών
επενδυτικών μέτρων. Χαίρομαι για την υποστήριξη που διαπίστωσα, καθώς και για τις δεσμεύσεις της πορτογαλικής
κυβέρνησης να στηρίξει τον τομέα σε αυτήν την πορεία και ελπίζω ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε τη δυνατότητα
να προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση στους παραγωγούς των Αζορών.

Ο κ. Mölzer δήλωσε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν ήταν επαρκώς δυναμική, ότι δεν λειτουργούσε καλά και ότι
χρειαζόμαστε επανεθνικοποίηση. Θα ήθελα να σας θέσω ένα απλό ερώτημα: δείτε το εισόδημα των αγροτών σήμερα,
δείτε σε ποιο ποσοστό αυτό το εισόδημα αποτελεί ενίσχυση από την ΚΓΠ και διερωτηθείτε πώς θα μπορούσαν οι
αγρότες να τα βγάλουν πέρα σήμερα, εάν δεν είχαμε την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει
να υπάρξει προσαρμογή της ΚΓΠ. Πρέπει να υποστεί σημαντικές προσαρμογές προκειμένου να ληφθούν υπόψη
ακριβώς αυτές οι αλλαγές που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβληθεί
κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2013 ώστε να ληφθεί περισσότερο υπόψη η σημερινή
πραγματικότητα. Φυσικά, η προσπάθεια αυτή θα περιοριστεί στους πόρους που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
θα διαθέσουν για αυτήν την πολιτική. Ελπίζω ότι οι εν λόγω πόροι θα σχετίζονται άμεσα με τις φιλοδοξίες που
τρέφουν οι Ευρωπαίοι και η Ευρώπη για τη γεωργία τους. Δεν πιστεύω ότι η επανεθνικοποίηση αποτελεί λύση διότι,
κατά τη γνώμη μου, τα κράτη μέλη δεν θα είχαν τα μέσα να εξασφαλίσουν τη λήψη ειδικών μέτρων στις εν λόγω
εξόχως απόκεντρες περιοχές, εάν δεν διαθέταμε την κοινή γεωργική πολιτική και μια κοινοτική προσέγγιση.

Ως εκ τούτου, θα ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο με την ελπίδα ότι όταν θα έρθει η στιγμή της αναδιατύπωσης του
κανονισμού POSEI, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε ορισμένα θέματα που εθίγησαν σήμερα και ότι,
γενικά, σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την κοινή γεωργική πολιτική, θα μπορέσουμε να εργαστούμε το
ίδιο αποτελεσματικά όπως και με τον συγκεκριμένο κανονισμό.

Luís Paulo Alves, εισηγητής. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την τελευταία
ομιλία θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της επικαιροποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006. Η αλλαγή που
έλαβε χώρα μετά την έγκρισή του το 2006 –τόσο στο πεδίο της νομοθεσίας όσο και από την άποψη της εφαρμογής
του, καθώς και στην ίδια την επικρατούσα κατάσταση– επέβαλε την εισαγωγή τροποποιήσεων ούτως η
επικαιροποιημένη εκδοχή του να μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό μέσο στο πλαίσιο της υλοποίησης
συγκεκριμένων γεωργικών πολιτικών της Ένωσης που αφορούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων
περιοχών, όπως θεσπίζεται στα άρθρα 349 και 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτρέψτε μου να απαριθμήσω εν συντομία τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν. Στις Κανάριες Νήσους, η παρέκκλιση
βάσει της οποίας επιτρέπονται τα παρασκευάσματα με βάση το γάλα που θεωρούνται «παραδοσιακό προϊόν για
τους ντόπιους καταναλωτές» πρόκειται να παραταθεί προσωρινά. Στη Ρεουνιόν θα είναι πλέον εφικτή η παραγωγή
γάλακτος UHT ανασυσταθέντος από σκόνη γάλακτος κάτω από τα όρια που έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου, ενώ καταργείται και η υποχρέωση καθορισμού του επιπέδου του ενσωματωμένου γάλακτος υπό μορφή
σκόνης. Στη Μαδέρα, η ίδια εξαίρεση ανανεώνεται με χρήση των εν λόγω μοντέλων, ενώ στην περιοχή υπάρχει η
δυνατότητα κατανάλωσης κρασιού που παράγεται από αμπελώνες με αυτοπαράγωγα υβρίδια. Στις Αζόρες, η
παρέκκλιση για την επανεξαγωγή ζάχαρης τίθεται εκ νέου σε ισχύ και επεκτείνεται, όσον αφορά τόσο την ποσότητα
όσο και τα χρονικά όρια. Η περιοχή ωφελείται επίσης από τις διατάξεις για το κρασί που έχουν ήδη αναφερθεί για
τη Μαδέρα.

Πρόκειται για μέτρα που θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010 και τα οποία δεν αποτελούν
εμπόδιο για τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά μας, ενώ συνιστούν σημαντική συμβολή στις οικονομίες
των εν λόγω περιοχών, των οποίων οι φυσικές αδυναμίες τις καθιστούν πιο ευάλωτες σε περίοδο βαθειάς κρίσης.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, πέραν της ευκαιρίας που παρέχεται στην γεωργική ποικιλομορφία, η έγκριση αυτής της
έκθεσης σημαίνει ότι η απαγόρευση της επανεξαγωγής ορισμένων προϊόντων έχει αρθεί. Επίσης, είναι σημαντικό
να θυμόμαστε ότι χάρη στην έγκρισή της θα συμβάλουμε αποφασιστικά στην αναδιάρθρωση και τη διατήρηση
αρκετών δεκάδων θέσεων εργασίας στις Αζόρες, καθώς και της τεχνογνωσίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες
του αγροτοβιομηχανικού τομέα της ζάχαρης, σε μια χρονική περίοδο εξαιρετικά σκληρής οικονομικής κρίσης.
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Πρόεδρος. – Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μπορώ να ενημερώσω τον κ. Alves και όλους εσάς ότι σε 8 ή 10 ημέρες θα
διεξαχθεί μεγάλης κλίμακας διάσκεψη σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, της οποίας χορηγός θα είναι η
ισπανική Προεδρία. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου όρισε εμένα, μαζί με τον κ. Durão Barroso, τον κ. Rodríguez
Zapatero και τον πρόεδρο της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, ομιλητές κατά την έναρξη της διάσκεψης.

Θα χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης καθώς και την έκθεση του κ. Alves ως κύριες
πηγές έμπνευσης για την εν λόγω ομιλία μου.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. – (RO) Οι νησιωτικές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή μια σειρά προβλημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η
λήψη ειδικών μέτρων για την προώθηση της μελλοντικής κοινωνικής και οικονομικής τους ανάπτυξης. Επιδοκιμάζω
τα πρόσθετα μέτρα που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και αποσκοπούν στη βελτίωση της
κατάστασης της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ειδικά υπό το πρίσμα των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι Αζόρες και η Μαδέρα.

Το γάλα αποτελεί το κύριο γεωργικό προϊόν των Αζορών. Ωστόσο, δεδομένου ότι μια σειρά κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπισαν πρόσφατα κρίση γάλακτος, είναι αναγκαία η αλλαγή του γεωργικού προφίλ
των εν λόγω νησιών. Σε αυτό το σημείο συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος εκφράζει την άποψη ότι τα ζαχαρότευτλα
είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση για την παραγωγή γάλακτος, τόσο από την άποψη της οικονομικής απόδοσης
όσο και από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιθυμώ να τονίσω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να
ενθαρρύνουμε την αποστολή των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων ζαχαρότευτλων στην Ευρώπη.

Συμπερασματικά, επιθυμώ να επισημάνω ότι, στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, το δημοσιονομικό
πλαίσιο μετά το 2013 πρέπει να βασίζεται κυρίως στην αλληλεγγύη, ενώ θα πρέπει και να συνεχίζει να στοχεύει σε
υψηλά πρότυπα εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.

Πρόεδρος. – (Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 και επαναλαμβάνεται στις 12.05)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

8. Ώρα των ψηφοφοριών

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

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

8.1. Αίτημα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:
Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές
για την οδική ασφάλεια έως το 2020 (ψηφοφορία)

8.2. Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0118/2010, Jean
Lambert) (ψηφοφορία)

8.3. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana
Ţicău) (ψηφοφορία)

8.4. Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση
της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) (A7-0125/2010, Rui Tavares)
(ψηφοφορία)
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8.5. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)

8.6. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης
2008/839/ΔΕΥ) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)

8.7. Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (A7-0131/2010,
Rui Tavares) (ψηφοφορία)

8.8. Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet)
(ψηφοφορία)

8.9. Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων (A7-0135/2010,
Klaus-Heiner Lehne) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Derek Roland Clark (EFD). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ενόψει της επόμενης ψηφοφορίας επί της έκθεσης Lehne
σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας, μπορώ να μάθω τον λόγο διεξαγωγής αυτής της ψηφοφορίας; Επρόκειτο να
συζητηθεί χθες βράδυ σύμφωνα με τη διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων. Η διαδικασία ακυρώθηκε και εμείς
καλούμαστε να ψηφίσουμε επί ενός θέματος που δεν έχει συζητηθεί, μολονότι αυτό δεν προβλέπεται. Προς ενημέρωσή
σας, κυρία Πρόεδρε, όταν αυτή η έκθεση εξετάστηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης πριν από λίγο καιρό, κανείς
σε αυτήν την επιτροπή δεν γνώριζε τι σημαίνει δεοντολογία μέχρι να τους το εξηγήσω – ούτε καν η πρόεδρος! Ως
εκ τούτου, εκτιμώ ότι δεν είναι σωστό να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία επί αυτής της άγνωστης πρότασης
ψηφίσματος, η οποία δεν έχει συζητηθεί.

Πρόεδρος. – Μπορώ να σας πω ότι συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, από την οποία και προέρχεται,
και έχει περάσει από όλες τις δέουσες διαδικασίες, γι’ αυτό σκοπεύω να προχωρήσω στην ψηφοφορία.

8.10. Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση (A7-0113/2010,
Γεώργιος Παπανικολάου) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουμε μια περίοδο κρίσιμη
για όλη την Ευρώπη. Μέλλον για την Ευρώπη –γι’ αυτό πήρα τον λόγο– σημαίνει πάνω απ’ όλα οι γενιές που έρχονται.
Αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρώπης σημαίνει νέοι με ευκαιρίες, με δεξιότητες και προσόντα.

Αυτή η έκθεση, και κάθε άλλη σχετική πρωτοβουλία, δεν θα έχει στο μέλλον καμία αξία αν όλοι εμείς, ιδίως εμείς
που εκλεγόμαστε άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες, δεν αναδεικνύουμε σε κάθε πολιτική, σε κάθε πυλώνα των
δράσεων μας, την προτεραιότητα και την έμφαση που πρέπει να δίνουμε στους νέους. Σε αυτές τις δυσκολίες που
περνάμε, και στην Ελλάδα και σ’ άλλες χώρες, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε με σκληρή
προσπάθεια μαζί με τους νέους μας οι οποίοι, αν έχουν τα εφόδια, αν έχουν τις ευκαιρίες, θα πάρουν το μέλλον στα
χέρια τους, θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες Ομάδες για τη συνεργασία και την ομοφωνία στην οποία
καταλήξαμε.

(Χειροκροτήματα)

8.11. Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική
δραστηριότητα (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (ψηφοφορία)
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8.12. Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
(A7-0122/2010, Toine Manders) (ψηφοφορία)

8.13. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία (A7-0058/2010,
Vital Moreira) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Vital Moreira, εισηγητής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα εξηγήσω εν συντομία το θέμα επί του οποίου πρόκειται να
ψηφίσουμε.

Τον Νοέμβριο του 2009, εδώ στο Στρασβούργο, όταν συζητούσαμε σχετικά με την έγκριση τεσσάρων προηγούμενων
προτάσεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς άλλες χώρες, η Επιτροπή μας υποσχέθηκε ότι,
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και μέχρι να εγκριθεί ένας κανονισμός-πλαίσιο για τη μακροοικονομική
χρηματοδοτική συνδρομή, όλες οι μεμονωμένες μελλοντικές προτάσεις συνδρομής θα υπόκειντο σε διαδικασία
συναπόφασης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τώρα, μόλις έξι μήνες μετά, έχετε ανά χείρας όχι απλώς μια
πρόταση συναποφασισμένης απόφασης, αλλά και μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Στην
προσπάθεια επίτευξης αυτής της συμφωνίας, ενεργήσαμε βάσει ενός πολύ πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Ως εκ
τούτου, θέλω να εκφράσω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου προς την ισπανική Προεδρία, το Συμβούλιο και
την Επιτροπή, καθώς και προς τους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και όλους όσοι συμμετείχαν,
για τη θετική και εποικοδομητική τους προσέγγιση.

Στο πλαίσιο της πρότασης απόφασης, η Ουκρανία μπορεί να πάρει δάνειο έως και 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να
χρηματοδοτήσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών της και να καλύψει τις ανάγκες της για εξωτερική
χρηματοδότηση. Αυτό το δάνειο θα συμπληρώσει την ενίσχυση εκ μέρους του ΔΝΤ και την ενωσιακή συνδρομή
ύψους 110 εκατ. ευρώ, η οποία συμφωνήθηκε το 2002 αλλά δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα.

Κατά τη διάρκεια των άτυπων τριμερών διαπραγματεύσεών μας, το Κοινοβούλιο επέμεινε να διατηρηθούν οι
αναφορές σε ορισμένους όρους εκταμίευσης που είναι σημαντικοί για εμάς, όπως η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια
και η υπευθυνότητα της συνδρομής. Επιμείναμε επίσης στη σημασία της δέουσας ενημέρωσης του Κοινοβουλίου
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της συνδρομής.

(Χειροκροτήματα)

Για την προστασία των θεσμικών μας δικαιωμάτων, προβάλαμε επίσης αντίσταση στις απαιτήσεις εισαγωγής μιας
διαδικασίας επιτροπής διαχείρισης για την εφαρμογή των μέτρων, έτσι ώστε, εντέλει, μια συμβουλευτική επιτροπή…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

8.14. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης
(τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) (A7-0054/2010, Luis Paulo Alves)
(ψηφοφορία)

8.15. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 -
Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (A7-0134/2010, Helga Trupel) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Jutta Haug (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, είναι κάπως ασυνήθιστο αυτό, αλλά πρέπει να ενημερώσω την Oμάδα
μου ότι η κατάσταση ψηφοφορίας μας για την έκθεση Trupel δεν είναι σωστή με τη μορφή που την καταρτίσαμε.
Έχει γίνει παρεξήγηση. Απορρίπτουμε όλες τις τροπολογίες, εκτός από τις δικές μας.

Πρόεδρος. – Κυρία Haug, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Φαίνεται πως η ηγεσία της Ομάδας σας έχει πλήρη
επίγνωση της κατάστασης.

8.16. Απλοποίηση της ΚΓΠ (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (ψηφοφορία)
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8.17. Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (A7-0151/2010, Heide Ruhle)
(ψηφοφορία)

8.18. Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της EE και «επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια
”συν”» (A7-0140/2010, Franziska Keller) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 34:

Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, προτείνω μετά τη φράση «εισαγωγή ενός
διεθνούς φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές» να προστεθεί η φράση «σε παγκόσμιο επίπεδο». Νομίζω
ότι έτσι θα έχει περισσότερο νόημα. Σας ευχαριστώ πολύ.

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

8.19. Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών
μεταφορών (A7-0130/2010, Hella Ranner) (ψηφοφορία)

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Philip Claeys (NI). – (NL) Καταψήφισα την έκθεση Tavares, διότι η θέσπιση ενός κοινού προγράμματος
επανεγκατάστασης αποτελεί το πολλοστό βήμα προς μια απολύτως ομοιόμορφη ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να μπορέσει να προβλέψει ακόμα και τώρα ότι μια ομοιόμορφη πολιτική
ασύλου θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη. Η αιτιολογική σκέψη
στην έκθεση που δηλώνει ότι η θέσπιση ενός κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης θα καθιστούσε την παράνομη
μετανάστευση λιγότερο ελκυστική είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Αυτό το υποκριτικό ψευδεπιχείρημα επανεμφανίζεται
ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών σε αυτό το Σώμα επί κειμένων που αφορούν τη μετανάστευση ή
το άσυλο. Ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Σε χώρες όπως το Βέλγιο, η παράνομη μετανάστευση συνήθως
προκύπτει όταν οι άνθρωποι μετά τη διαδικασία χορήγησης ασύλου χάνονται στον υπόκοσμο και στη συνέχεια
ανταμείβονται με νομιμοποίηση.

Αυτές οι πρακτικές πρέπει να παταχθούν και ένα κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε καμία περίπτωση δεν
προσφέρει μια λύση.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Εγκρίναμε μια οδηγία που αναμφίβολα θα προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες για
έρευνα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας όσον
αφορά τη θέρμανση των κτιρίων. Φυσικά, το πρόβλημα είναι κυρίως τα παλιά κτίρια και όχι μόνο τα συγκροτήματα
διαμερισμάτων. Εχθές, ο συνάδελφός μου, κ. Marian-Jean Marinescu, αναφέρθηκε σε ένα ειδικό ταμείο. Η παροχή
πρόσθετων πόρων εν καιρώ κρίσης είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση των
υφισταμένων πόρων –οι οποίοι ανέρχονται στο 4% για την περίοδο 2010-2014.

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Ήθελα να παρέμβω ξανά σχετικά με την έκθεση για το ταμείο για τους πρόσφυγες
και γι’ αυτό ζήτησα τον λόγο. Θέλω να πω ότι ο μηχανισμός της ψηφοφορίας έδειξε ότι δεν συμμετείχα. Θέλω να
δηλώσω, ωστόσο, ότι υποστηρίζω την κοινή ευθύνη για πιο αξιοπρεπείς συνθήκες για τους νόμιμους αιτούντες
άσυλο και ότι ήμουν υπέρ. Από την άλλη, πρέπει να καταπολεμήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο την παράνομη
μετανάστευση.

Τώρα, θέλω να αναφερθώ στο θέμα Σένγκεν, αν μου επιτρέπετε. Σήμερα, εγκρίναμε περαιτέρω βήματα για την έναρξη
του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, το οποίο ενισχύει τις εγγυήσεις ασφάλειας για όλους τους
Ευρωπαίους που ζουν σε έναν ενιαίο χώρο χωρίς σύνορα.

Ωστόσο, οι ενέργειες της γερμανικής και της αυστριακής αστυνομίας αμαυρώνουν την ιδέα του χώρου Σένγκεν και
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ενώ πολλοί τσέχοι πολίτες υποβάλλονται σε περιττούς, προσωπικούς και
εξευτελιστικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Έθεσα αυτό το πρόβλημα, μαζί με άλλα θέματα, πριν από δύο
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χρόνια σε μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η κατάσταση δεν έχει επιλυθεί ακόμα με ικανοποιητικό
τρόπο. Συνιστά σαφή παραβίαση των κανόνων και, στην περίπτωση των τσέχων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων
επιχειρηματιών και εργαζομένων, περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές
ελευθερίες που εγγυάται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκθεση: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, μια μεταναστευτική πολιτική που θέλει να είναι δίκαιη και
ρεαλιστική, απαιτεί υποχρεωτικά την έγκριση κοινών ευρωπαϊκών κανονισμών για το άσυλο και πρέπει επίσης να
προβλέπει ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης που θα είναι αποτελεσματικό, ποιοτικό και βιώσιμο. Σε αυτό το
σημείο, πρέπει να τονίσω ότι η επανεγκατάσταση δεν εξυπηρετεί μόνον ανθρωπιστικό σκοπό, αλλά έχει και τον
πολιτικό και οικονομικό στόχο της ανακούφισης των τρίτων χωρών από τα βάρη της φιλοξενίας μεγάλου αριθμού
προσφύγων και από το εξίσου μεγάλο βάρος του επιμερισμού του κόστους και των οικονομικών ευθυνών.

Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι μια γραμμή προϋπολογισμού και μια μορφή οικονομικής στήριξης δεν επαρκούν και
γι’ αυτό παροτρύνουμε τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εισαγωγή μηχανισμών ιδιωτικής χρηματοδότησης,
ενθαρρύνοντας μια συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς εταίρους,
όπως θρησκευτικές και εθνοτικές οργανώσεις, προκειμένου να προωθηθεί η εθελοντική εργασία στον τομέα αυτόν.
Όσον αφορά στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, εκτιμούμε ότι θα ήταν καλή ιδέα, για παράδειγμα, να καθιερωθεί
μια ειδική ad hoc χρηματοδότηση, ίσως με τη μορφή ενός νέου ταμείου αφιερωμένου σε αυτόν τον σκοπό.

Τέλος, προτείνουμε την ανάληψη ρητής δέσμευσης εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων οντοτήτων ώστε να παρέχεται
στους πρόσφυγες, και ιδίως στους πιο ευάλωτους, πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση, υγειονομική περίθαλψη,
εκπαίδευση, μαθήματα γλώσσας και ψυχολογική βοήθεια, αλλά και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, που είναι
σημαντικά για να εξασφαλισθεί η επιτυχημένη ένταξή τους.

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων έλαβε τόσο ευρεία υποστήριξη στη σημερινή ψηφοφορία.
Αναγνωρίζω ότι η διασφάλιση κοινωνικών συνθηκών για τις γυναίκες επιχειρηματίες ισότιμων με αυτές που
απολαμβάνουν οι γυναίκες υπάλληλοι αποτελεί κυρίως ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, αυτή η έκθεση παρέχει
σαφείς γενικές γραμμές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες. Δεν το θεωρώ αυτό παραβίαση της
επικουρικότητας, αλλά αν κάποιος έχει αμφιβολίες, μπορεί να ζητήσει επανεξέταση. Ακόμα και τα τοπικά κοινοβούλια
μπορούν να το κάνουν αυτό, χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαι περίεργη να δω αν θα εκμεταλλευτούν αυτήν
την κριτική ή απλώς θα αναλωθούν σε ατελείωτες κενές συζητήσεις.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και θεωρώ σημαντικό να τονίσουμε
ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο για κάθε ώρα
εργασίας – 17,4% λιγότερο από τους άνδρες. Αυτή η ανισότητα μειώθηκε ελάχιστα τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ
σε ορισμένες χώρες έχει επιδεινωθεί. Συμφωνώ με την έκκληση του Κοινοβουλίου για την εκπόνηση τακτικών
εκθέσεων σχετικά με το χάσμα των αμοιβών ανάμεσα στα φύλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζω όλα τα
μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην ΕΕ.

Έκθεση: Toine Manders (A7-0122/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Εγκρίναμε την αντιφατική πρόταση διότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών τη διεύρυνε και την ενίσχυσε καθιερώνοντας την ένδειξη της χώρας καταγωγής και
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιταλοί βουλευτές υπέβαλαν περαιτέρω προτάσεις στη σημερινή σύνοδο της Ολομέλειας,
όπως τη διεύρυνση του κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει και τα υποδήματα. Υποστηρίζω σθεναρά αυτήν την ιδέα
εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πρέπει να καταρτιστεί βάσει υψηλών προτύπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται
για ένα θέμα επίλυσης των τεχνικών ορισμών, το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
πολύ καλά μόνο του. Ως εκ τούτου, δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης, αλλά ταυτόχρονα θέλω να ζητήσω από την
Επιτροπή να ξεκινήσει το έργο άμεσα και να υποβάλει την πρόταση.

Morten Løkkegaard (ALDE). – (DA) Κυρία Πρόεδρε, θέλω απλώς να πω ότι καταψήφισα εκείνα τα τμήματα
της έκθεσης που αφορούν την επισήμανση «κατασκευάσθηκε σε», διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχουν στοιχεία που να
υποδεικνύουν ότι τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Πιστεύω ότι αυτό τείνει προς τον
προστατευτισμό και γι’ αυτό μου είναι δύσκολο να ψηφίσω υπέρ. Ως εκ τούτου, καταψήφισα τα εν λόγω τμήματα.

18-05-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL36



Έκθεση: Luis Paulo Alves (A7-0054/2010)

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, αποφάσισα να υποστηρίξω αυτήν την πρωτοβουλία,
η οποία δίνει σε ορισμένες περιφέρειες στην Ευρώπη την ευκαιρία για ανάπτυξη. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή
στο γεγονός ότι, από οικονομική άποψη, ορισμένες περιοχές στην ίδια την Ευρώπη καθίστανται επίσης εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες. Συνεπώς, προγράμματα όπως αυτό έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη περιοχών
στην Ευρώπη και ελπίζω ότι θα προωθήσουν την ανάπτυξη μέσω της γεωργίας, αλλά και της αλιείας.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με την
κατάσταση των παραγωγών μπανάνας στις Κανάριες Νήσους, τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη Μαδέρα, οι
οποίες σύμφωνα με τη συνθήκη περιλαμβάνονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Η κατάστασή τους έχει καταστεί δυσκολότερη ειδικά από τότε που η ΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συνήψε συμφωνία
με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για τη μείωση των δασμών για τις εισαγωγές μπανάνας από αυτήν την περιοχή.
Θέλω να επιστήσω προσοχή στο γεγονός ότι το 2006 η ΕΕ μεταρρύθμισε την κοινή οργάνωση της αγοράς της για
τις μπανάνες. Δέσμευσε δημοσιονομικούς πόρους για ενισχύσεις στους παραγωγούς μπανάνας σε αυτές τις
περιφέρειες. Μετά τη μεταρρύθμιση, η ΕΕ διαθέτει 208 εκατ. ευρώ ετησίως για την ενίσχυση των παραγωγών
μπανάνας στις Κανάριες Νήσους, στις Γαλλικές Αντίλες, στη Μαδέρα και, σε μικρότερο βαθμό, στις Αζόρες.

Μολονότι χαιρετίζουμε αυτήν την υποστήριξη, για πολλούς μπανανοπαραγωγούς αυτή η ενίσχυση δεν θα είναι
επαρκής. Γι’ αυτό θέλω να ενθαρρύνω τα αρμόδια όργανα να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν
ότι οι παραδοσιακοί κλάδοι της οικονομίας στην ΕΕ δεν θα μπουν σε δεύτερη μοίρα για πιο στρατηγικούς εμπορικούς
στόχους.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω αυτήν την έκθεση διότι αφορά το θέμα της
πολυμορφίας και της γεωργικής μας πολιτικής μεταξύ των περιφερειών. Ωστόσο, θέλω να σχολιάσω τις
ανακεφαλαιωτικές παρατηρήσεις του Επιτρόπου Cioloş. Απάντησε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με
την επανέναρξη των συνομιλιών με τις χώρες της Mercosur και, μολονότι τα λόγια του ανακούφισαν κάπως όσους
τον άκουσαν –διότι είπε ότι θα διασφαλίσει τη διαφύλαξη των συμφερόντων της κοινοτικής γεωργίας και του
κοινοτικού προτύπου γεωργικών εκμεταλλεύσεων– φοβάμαι ότι δεν με καθησύχασε.

Είναι σαφέστατο από τα έγγραφα της Επιτροπής ότι οι παραγωγοί βοδινού κρέατος, οι παραγωγοί κρέατος
πουλερικών και οι παραγωγοί χοιρινού κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεαστούν δυσμενώς αν συναφθεί
συμφωνία. Έχουμε αυτήν την επανέναρξη των συνομιλιών σε μια περίοδο μεταρρύθμισης της γεωργικής μας
πολιτικής. Ο προϋπολογισμός απειλείται. Μπορεί να μην έχουμε επαρκή προϋπολογισμό και παρ’ όλα αυτά
αντιμετωπίζουμε περαιτέρω διαταραχή των γεωργικών τιμών και των εισοδημάτων. Αυτό δεν είναι λογικό και ελπίζω
ο Επίτροπος να ακούσει αυτές τις απόψεις.

Έκθεση: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση διότι απλουστεύει τον τεράστιο διοικητικό και
γραφειοκρατικό φόρτο που επιβαρύνει επί του παρόντος τους αγρότες. Είμαι βέβαιη ότι ως αποτέλεσμα της έκθεσης,
θα προκύψει μια νέα μορφή σχέσης μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής στα
κράτη μέλη, ειδικά στα μετακομουνιστικά κράτη όπως η Ουγγαρία, και των αγροτών. Έτσι, θα τεθεί τέλος στην
πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι τώρα, η οποία συστηματικά τιμωρούσε, επέβαλε ποινές και τρομοκρατούσε τους
αγρότες. Ελπίζω, επίσης, ότι θα αναπτυχθεί επιτέλους και μια νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών
και των δικαιούχων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η ευθύνη να μην εναπόκειται μόνο στους αγρότες, οι οποίοι
μέχρι τώρα υποχρεούντο να πληρώνουν πρόστιμα για κάθε ασήμαντο περιστατικό, αλλά να αναλαμβάνει ευθύνη
και το κράτος, όπως όταν η υπηρεσία καθυστερεί να καταβάλει στους αγρότες αυτά που τους οφείλει. Η καταβολή
αυτών των πληρωμών πρέπει να μπορεί να διεκδικηθεί δικαστικά τόσο από τους αγρότες όσο και από τους
δικαιούχους.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Ashworth διότι πιστεύω ότι η απλούστευση και η
μείωση του διοικητικού φόρτου που σχετίζεται με την ΚΓΠ, την κοινή γεωργική πολιτική, δεν είναι μόνο επιθυμητή,
αλλά και αναγκαία προκειμένου οι ευρωπαίοι αγρότες να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη της και όχι, όπως
συμβαίνει συχνά, να συναντούν διοικητικές δυσκολίες και καθυστερήσεις.

Πιστεύω επίσης ότι πολλοί συμμερίζονται την επιθυμία να διασφαλιστεί μια πιο σαφής και κατανοητή νομοθεσία,
τόσο για τις αρμόδιες αρχές όσο και για τους αγρότες, να καταργηθούν όλες οι περιττές ρυθμίσεις και να προωθηθεί
η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των τοπικών αρχών.

37Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL18-05-2010



Peter Jahr (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να ελέγχεται διαρκώς ως προς την
εφαρμοσιμότητά της, καθώς η περιττή γραφειοκρατία κοστίζει σε εμάς και, πρωτίστως, στους αγρότες μας πολλά
χρήματα και χρόνο. Τα στοιχεία που δεν είναι εύλογα και κατάλληλα πρέπει να καταργηθούν και να απλουστευθούν.
Αυτό ισχύει, ειδικά, για τις πολύ συχνά πολύπλοκες και αμφισβητούμενες ρυθμίσεις διασταυρούμενης συμμόρφωσης.

Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τη γεωργική πολιτική απλούστερη και διαφανέστερη. Οι αγρότες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορούν να αφιερώσουν και πάλι περισσότερο χρόνο στα χωράφια αντί στα γραφεία.
Ελπίζω πραγματικά ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτό το σημαντικό μήνυμα της έκθεσής μας και θα αναλάβει
δράση για να το πραγματοποιήσει.

Diane Dodds (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, όπως πολλοί άλλοι που έχουν ενεργή
επαφή με αγρότες στις περιφέρειές τους. Ένα από τα βασικά στοιχεία για το οποίο ακούμε διαρκώς είναι η
γραφειοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, μια βασική πτυχή της νέας ΚΓΠ πρέπει να είναι η μείωση της έκτασης
της γραφειοκρατίας. Η νομοθεσία πρέπει να είναι κατανοητή στους αγρότες και δεν πρέπει να τους περιορίζει στην
παραγωγή τροφίμων. Ωστόσο, δεν είναι σημαντική μόνο η ορθολογική οργάνωση της νομοθεσίας, αλλά και η
ευελιξία για τα κράτη μέλη και, κυρίως, σε σχέση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επιδείξει ελάχιστη ευελιξία, ή έστω κοινή λογική, κατά την επιβολή ποινών.
Αυτή η νομοθεσία χρήζει άμεσης προσοχής και απαιτείται περισσότερη κοινή λογική. Απαιτείται επίσης μια
δημοσιονομική αναθεώρηση για να εκτιμηθεί το κόστος των επιθεωρήσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το
ποσό των χρημάτων που συγκεντρώνεται από την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να δούμε αν όντως υπάρχει καλή
σχέση κόστους-ωφέλειας για τους φορολογούμενους.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω πως, όταν καθιερώσαμε την αποσύνδεση, ελάχιστοι
από εμάς συνειδητοποιούσαν τις επιπτώσεις της ένταξης της διασταυρούμενης συμμόρφωσης στη δέσμη οδηγιών
με την οποία πρέπει τώρα να συμμορφωθούν οι αγρότες. Νομίζω ότι αναφέρεται σε 17 διαφορετικές οδηγίες. Ίσως
πρέπει να αναρωτηθούμε σε αυτό το Σώμα πόσο καλά νομοθετούμε για την απλούστευση.

Ωστόσο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τομέας για τον οποίο θέλω να μιλήσω και αυτός είναι ο τομέας των
επιθεωρήσεων. Έχουμε την πρωταρχική επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές για τη διασταυρούμενη συμμόρφωση,
αλλά οι αγρότες αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα επίπεδα επιθεωρήσεων από επιχειρήσεις μεταποίησης, από
εμπόρους λιανικής πώλησης, από κάθε είδους ομάδες. Χρειαζόμαστε λίγο συντονισμό και όχι επικαλύψεις των
επιθεωρήσεων. Δεν προσθέτουν αξία ούτε κάποιον βαθμό ασφάλειας ή προστασίας στο τελικό προϊόν, αλλά
προσθέτουν τεράστιο βαθμό γραφειοκρατίας και απογοήτευσης για τους παραγωγούς που καλούνται να δεχθούν
όλους αυτούς τους επιθεωρητές. Επικροτώ αυτήν την έκθεση.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Ashworth, για
την εξαιρετική έκθεσή του. Κατά τη γνώμη μου, τώρα έχουμε έναν πολύ σοβαρό λόγο να εστιάσουμε την προσοχή
μας στην ικανότητά μας να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορούμε να πούμε ότι η ζούγκλα των πληρωμών είναι τόσο μεγάλη που ο απλός αγρότης, είτε από τη βόρεια ή
την ανατολική Φινλανδία, είτε από οπουδήποτε στην Ευρώπη γενικά, είναι απρόθυμος να μπει μέσα. Χρειαζόμαστε
λοιπόν σαφή, πρακτικά και κατανοητά πρότυπα. Χρειαζόμαστε επίσης εμπιστοσύνη μεταξύ του αγροτικού πληθυσμού
και της κυβέρνησης προκειμένου να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο.

Επί του παρόντος, η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο χαοτική, με τις 27 διαφορετικές χώρες
και τις 27 διαφορετικές κουλτούρες, που είναι δύσκολο να δούμε ένα σαφές μέλλον χωρίς την απλούστευση και
την αποσαφήνιση των συστημάτων. Αυτή η έκθεση του κ. Ashworth αποτελεί ένα εξαιρετικό βήμα προς αυτήν την
κατεύθυνση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία: σαφείς, απλές οδηγίες και
κατευθυντήριες γραμμές για τη γεωργία τώρα και στο μέλλον.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι αναζωογονητικό να συζητάμε στο Κοινοβούλιο σήμερα σχετικά
με μια έκθεση που ο τίτλος της αρχίζει με τη λέξη «απλούστευση». Φυσικά, αυτό από μόνο του δεν θα έπρεπε να
είναι αναγκαίο, αλλά υποδηλώνει ότι μέχρι τώρα η νομοθεσία ήταν υπερβολικά περίπλοκη.

Καθετί που αφορά μια εκπαιδευτική προσέγγιση για ένα συγκεκριμένο θέμα θα έπρεπε να αφορά την απλούστευση
και όχι την πολυπλοκότητα. Είχαμε υπερβολικά πολλή πολυπλοκότητα μέχρι τώρα, όπως γνωρίζουν όσοι συμμετείχαν
σε συναντήσεις αγροτών. Οι αγρότες εξαγριώνονται από τον αριθμό εντύπων που πρέπει να συμπληρώσουν και
από τις υπεροπτικές επιτροπές επιθεωρήσεων που πρέπει να ανεχθούν.

Γι’ αυτό, επιδοκιμάζω αυτήν την πρόταση. Φυσικά, πρέπει να πούμε ότι το τι κάνει κανείς με τα έντυπα δεν καθορίζει
στην πραγματικότητα το πώς θα διαχειριστεί τη γεωργική του εκμετάλλευση. Ο τρόπος που μεγαλώνουν οι αγρότες
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τα ζώα τους και ο τρόπος που καλλιεργούν τη γη τους είναι αυτός που θα μας δώσει την ανιχνευσιμότητα και την
ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων που χρειαζόμαστε.

Συνεπώς, αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα δούμε πολλά τέτοια βήματα και ότι
σύντομα δεν θα υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης της λέξης «απλούστευση», διότι η απλούστευση θα υπάρχει αυτόματα.

Έκθεση: Helga Trupel (A7-0134/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης, αλλά ψήφισα λάθος στο πολύ
σημαντικό άρθρο 34 της τροπολογίας 5. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε το μέγεθος του αποτυπώματος
άνθρακα και, επιπροσθέτως, να διαπιστώσουμε το κόστος του. Είναι καιρός πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
συνεδριάζει σε μια μόνο πόλη και χαίρομαι πολύ που η νέα κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να
συμπεριλάβει αυτό το θέμα στο πρόγραμμά της. Ελπίζω ότι θα ασχοληθούν με αυτό και άλλα κράτη μέλη. Είναι
θέμα περιβάλλοντος, αλλά και θέμα δαπανών. Όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να δαπανά τόσο πολλά
χρήματα όσα δαπανά τώρα για ένα τέτοιου είδους ράλυ, θα συνεχίσουμε να αγνοούμε την οικονομική κρίση.

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Όσον αφορά στην έκθεση Ţicău, ψήφισα υπέρ της κοινής θέσης για την
επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διότι ο στόχος είναι, από το τέλος
του 2020, όλα τα νέα κτίρια να έχουν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, στόχος που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί. Η Ευρώπη έχει αναλάβει μια κοινή δέσμευση και είναι
βαθύτατα πεπεισμένη ότι στο εγγύς μέλλον δεν θα είναι απαραίτητη η παραγωγή περισσότερης ενέργειας, αλλά η
καλύτερη χρήση της ήδη παραγόμενης ενέργειας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση αποτελούν ουσιαστικά μια πηγή παραγωγής ενέργειας. Δεν
χρειάζεται να περιμένουμε δέκα χρόνια για να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση· αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη
πρέπει να δεσμευθούν από τώρα να επιτύχουν στόχους ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικούς
πόρους που μέχρι σήμερα διοχετεύονταν στην παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας.

Σας υπενθυμίζω συγκεκριμένα την παράνομη έναρξη του πυρηνικού προγράμματος στην Ιταλία, το οποίο έβλαψε
και έθεσε σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον. Δαπανήθηκε μια τεράστια ποσότητα δημόσιων
πόρων γι’ αυτήν την έναρξη για να παραχθεί, σε λιγότερο από είκοσι χρόνια, η ίδια ποσότητα ενέργειας που θα
μπορούσαμε να αποφύγουμε αν επενδύαμε αυτήν τη στιγμή τους ίδιους πόρους στην ενεργειακή απόδοση. Θέλουμε
πράσινες επενδύσεις για τα παιδιά μας, όχι ραδιενεργά απόβλητα!

Θα περάσω τώρα στην αιτιολόγηση ψήφου για την έκθεση Ruhle.

Έκθεση: Heide Ruhle (A7-0151/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Ψήφισα υπέρ διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο την
απλούστευση και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Αυτό θα καταστήσει
απλούστερο το έργο τόσο των διοικητικών οργάνων όσο και των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, για τις οποίες θα είναι ευκολότερη η συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Θεωρώ σημαντική την αναφορά στη χρήση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων ως μέσου ενθάρρυνσης τρόπων
αειφόρου ανάπτυξης, με την καθιέρωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στο πλαίσιο των προσκλήσεων
υποβολής προσφορών. Πιστεύω επίσης ότι είναι καθήκον του Κοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
να συνεχίσουν να ασκούν πίεση για διαφάνεια σε όλους τους τομείς που αφορούν τη χρήση δημόσιου χρήματος,
ειδικά σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο και ειδικά το διαδίκτυο.

Ο έλεγχος από τους πολίτες αποτελεί καίρια συμβολή στη χρήση των δημόσιων πόρων με έναν τρόπο που είναι
πραγματικά υπέρ του συλλογικού συμφέροντος και, όπως μας υπενθυμίζει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης,
στην καταπολέμηση της διαφθοράς που κυριαρχεί στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Οι δημόσιες συμβάσεις είναι δυστυχώς ένας τομέας που πλήττεται από ένα από
τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς. Με χαρά υποστήριξα την έκθεση της Heide Ruhle που ζητεί την απλούστευση
των διαδικασιών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι μέχρι να
δημιουργήσει η Επιτροπή μια δημόσια διαδικτυακή πύλη η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες
ύποπτων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, δεν θα αλλάξουν πολλά. Ο ανταγωνισμός δεν θα είναι
αποτελεσματικός, δίκαιος και προσβάσιμος στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αναφέρομαι στην εποπτεία και
στην ανάλυση, σε μια τιμή αναφοράς για ένα χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου, επί παραδείγματι, στη δημοσίευση
των ονομάτων των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών που κερδίζουν τους διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων
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των θυγατρικών των μητρικών εταιρειών, καθώς και των ονομάτων των εταιρειών που κερδίζουν επανειλημμένως,
προκειμένου να μπορούν να διερευνηθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το κοινό.

Έκθεση: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ήθελα και εγώ να μιλήσω για την ενεργειακή απόδοση,
αλλά προφανώς, σύμφωνα με τον Κανονισμό, αν δεν υπάρχουν τροπολογίες, δεν γίνεται προφορική αιτιολόγηση
ψήφου, γι’ αυτό θα καταθέσω γραπτή.

Σχετικά με την έκθεση Keller, θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι την απορρίπτω επί τη βάσει των παραγράφων 44
και 45 και της αιτιολογικής σκέψης I. Θεωρώ την παράγραφο 44 ιδιαιτέρως ανησυχητική.

Επίσης, ποια είναι η άποψη του Κοινοβουλίου; Πέρυσι και πρόπερσι, πιέσαμε την Επιτροπή να αναλάβει δράση για
να βοηθήσει τους γαλακτοπαραγωγούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι είχαν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση.
Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε με επιστροφές κατά την εξαγωγή ως μέτρο έκτακτης ανάγκης. Οι μόνοι που μου
εξέφρασαν διαμαρτυρίες προέρχονται από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία δεν είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Πιστεύω ότι
η εισαγωγή αυτών των παραγράφων σε αυτήν την κατά τα άλλα καλή έκθεση αδικεί το Κοινοβούλιο και τους
παραγωγούς μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αγωνίζονται. Μειώνουμε την παραγωγή στην Ευρώπη.
Αυτό έχει συνέπειες για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό.

Πρόεδρος. – Κυρία McGuinness, είχατε απόλυτο δίκιο για τον Κανονισμό. Πίστευα ότι η κ. Alfano θα συνέχιζε
στο ίδιο πνεύμα με την κ. Jaatteenmaki, αλλά, τελικά, αυτή η έκθεση δεν θα έπρεπε να έχει καμία αιτιολόγηση
ψήφου. Έχετε δίκιο.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω απλώς να πω ότι συμφωνώ με τη συνάδελφό μου κ. McGuinness.
Είχαμε δυσκολίες με ορισμένες από τις προτάσεις εδώ και γι’ αυτόν τον λόγο, δεν ακολουθήσαμε τη γραμμή του
PPE, κάτι που κανονικά θα θέλαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι η κ. McGuinness εξήγησε τον λόγο. Κατανοώ πλήρως
και επίσης συμφωνώ με όσα είπε και ελπίζω το PPE να τα κατανοήσει επίσης.

Έκθεση: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Ranner διότι προσφέρει μια καλή
λύση στο πρόβλημα των ωρών οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Αυτό το ψήφισμα
βασίζεται στην εναρμόνιση και στην ερμηνεία της νομοθεσίας. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 17, όπως
τροποποιήθηκε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την CORTE (συνομοσπονδία οργανώσεων για την επιβολή κανόνων στον
τομέα των οδικών μεταφορών), το δίκτυο TISPOL (ευρωπαϊκό δίκτυο των οργάνων της τροχαίας) και τον οργανισμό
Euro Controle Route (ευρωπαϊκός οργανισμός των ελεγκτών οδικής κυκλοφορίας), πρέπει να εργαστεί για τη
διατύπωση μιας άρθρο προς άρθρο ερμηνείας της εφαρμογής της νομοθεσίας. Επιπροσθέτως, αυτή η ερμηνεία
πρέπει να είναι σαφής και γνωστή σε όλους όσοι συμμετέχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές
οδούς.

Επιδοκιμάζω επίσης την τροποποιημένη παράγραφο 27 και απευθύνω έκκληση στους οδηγούς να απευθύνονται
στην υπηρεσία καταγγελιών δυσανάλογων προστίμων που συγκρότησε ο οργανισμός Euro Controle Route. Οδηγοί,
τα πράγματα στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξουν όσον αφορά στους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης και γι’ αυτό
απαιτούνται αποδείξεις. Ως εκ τούτου, σας προτρέπω να υποβάλλετε τις καταγγελίες σας σε αυτήν την υπηρεσία
του οργανισμού Euro Controle Route.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της συναδέλφου μου τονίζει με ακρίβεια ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο αντιμετώπισης των σοβαρών οδικών παραβάσεων
μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είμαι υπέρ των προτεινόμενων μέτρων για την εναρμόνιση και την εξίσωση
των παραβάσεων και των συναφών ευρωπαϊκών ποινών και για την πιθανή δημιουργία ενός μέσου συντονισμού σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Αίτημα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Προς έναν ευρωπαϊκό
χώρο οδικής ασφάλειας: στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια έως το 2020

Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Εξακολουθούν να γίνονται υπερβολικά πολλά ατυχήματα στους δρόμους
της Ευρώπης. Αυτό συνδέεται με τον αυξανόμενο όγκο κυκλοφορίας, αλλά και με τις υπερβολικές απαιτήσεις για
τους χρήστες των οδών λόγω επαγγελματικού ή προσωπικού στρες και υπερβολικής κόπωσης, καθώς και λόγω του
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μεγάλου αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας και διαφημιστικών πινακίδων κ.λπ. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι,
ειδικά στην περίπτωση των ατυχημάτων που οδηγούν σε απώλεια ζωής ή σοβαρούς τραυματισμούς, η αυξημένη
οδική κυκλοφορία διαδραματίζει αρνητικό ρόλο.

Για χάρη του περιβάλλοντος, πρέπει επιτέλους να εφαρμόσουμε ιδέες που μέχρι τώρα περιορίζονται μόνο στα λόγια,
όπως η μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών στους σιδηροδρόμους, αλλά πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε
έξυπνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως οι φάσεις των φωτεινών σηματοδοτών. Οι ζώνες ήπιας κυκλοφορίας, η
απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο των πόλεων και άλλα παρόμοια μέτρα δεν έχουν διερευνηθεί ακόμα επαρκώς
και συνεπώς δεν πρέπει να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία αυτή η έκθεση
δεν αναλύει επαρκώς και γι’ αυτό την καταψήφισα.

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η πρόταση αποτελεί μέρος των νομοθετικών προσπαθειών της
Ένωσης για την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο πρέπει, ως εκ τούτου, να παρέχει στα κράτη μέλη τεχνογνωσία και να συμβάλει στην εφαρμογή μιας συνεκτικής,
υψηλής ποιότητας, κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του ασύλου.

Η δημιουργία αυτής της νέας υπηρεσίας θα προσδώσει, χωρίς αμφιβολία, προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη της
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να διευκολύνει τις
ανταλλαγές πληροφοριών, αναλύσεων και εμπειριών μεταξύ τους, να οργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης και
να αναπτύξει τη συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων που θα είναι επιφορτισμένες με την ανάλυση των
αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές αποκλίσεις στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων των 27 κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας και να επιτευχθεί επιτυχώς ένας
βαθμός σύγκλισης στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αναλύουν και απαντούν σε αυτές τις αιτήσεις.

Υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή να συμπεριληφθεί η προσφορά υποστήριξης για την επανεγκατάσταση.
Συμφωνώ ότι οι αναγκαίες δημοσιονομικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων θα παράσχουν την
απαραίτητη χρηματοδότηση για τη νέα υπηρεσίας στις αρχικές της φάσεις.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Τα θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και ειδικά το δικαίωμα στο
άσυλο, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Η παροχή ή όχι αυτού του δικαιώματος σε άτομα που δεν είναι πολίτες της ΕΕ
θα μπορούσε να έχει δραματική επίπτωση στη ζωή τους, γι’ αυτό η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με σοβαρότητα
και ανθρωπιά και μετά από προσεκτική σκέψη. Πιστεύω ότι, βάσει κοινής λογικής, μια πολιτική ανοιχτών θυρών
–χωρίς κριτήρια που θα περιορίζουν την πρόσβαση στην επικράτεια της Ένωσης– είναι απαράδεκτη, αλλά και μια
πολιτική απόλυτης απαγόρευσης εισόδου είναι ανεπίτρεπτη. Απαιτείται μια ισορροπία που θα συμβιβάζει τα έννομα
συμφέροντα και τις ανησυχίες των πολιτών των κρατών μελών με τις ανάγκες εκείνων που τα αποζητούν.

Η ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα
προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα, προσφέροντας μεγαλύτερη αμοιβαία
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και οδηγώντας στη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών.

Παρά ταύτα, πρέπει να τονίσω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ελευθερία κινήσεων σχετικά με το
αν θα δέχονται ή όχι την είσοδο των αιτούντων άσυλο εντός των συνόρων τους. Τονίζω επίσης ότι η ΕΕ δεν πρέπει
να κρύβει το γεγονός ότι τα συμφέροντα των κρατών μελών της σε αυτόν τον τομέα δεν συγκλίνουν απολύτως.

Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
είναι η παροχή της τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή μιας συνεκτικής, υψηλής ποιότητας,
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του ασύλου. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την ανάπτυξη της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και τον επιμερισμό των ευθυνών και θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των ανταλλαγών
πληροφοριών και άλλων δράσεων που αναλαμβάνονται σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων από τα
κράτη μέλη. Ως υποστηρικτής των αξιών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες συνιστούν βασικά στοιχεία της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σημερινού παγκόσμιου
τοπίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί πρωτοπόρο και παράδειγμα προς μίμηση σχετικά με το άσυλο. Η
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας, με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα παρέμβασης
σχετικά με τους πολίτες τρίτων χωρών, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την εφαρμογή ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και της αλληλεγγύης των κρατών μελών με συνεπή δράση που ανταποκρίνεται
στις αξίες και τις αρχές του σχεδίου οικοδόμησης της Ευρώπης. Απευθύνω έκκληση για την άμεση διασφάλιση των
μηχανισμών και των πόρων που απαιτούνται για τη δημιουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
για το Άσυλο με την ελπίδα ότι θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που σήμερα
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είναι σαφώς ελλιπές. Ασφαλώς, θα ήθελα η εντολή αυτής της Υπηρεσίας να είναι πιο φιλόδοξη και να αποτελέσει
το μέσο με το οποίο θα καθιερωθεί επιτέλους η υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να
τεθεί τέλος στη λαχειοφόρο αγορά του δικαιώματος στο άσυλο. Μέχρι να εγκριθούν κοινές διαδικασίες ασύλου
αυτό θα παραμείνει ευσεβής πόθος. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η υπηρεσία θα έχει τουλάχιστον το πλεονέκτημα να
συμβάλει στη βελτίωση της επισήμανσης των θεμάτων και των προβλημάτων ασύλου, προκειμένου να διασφαλιστεί
η καλύτερη δυνατή προστασία των ατόμων που πέφτουν θύματα δίωξης και αναζητούν καταφύγιο στη χώρα μας.

Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Υποστήριξης για το Άσυλο διότι, στην περίπτωση των κρατών μελών των οποίων το εθνικό σύστημα ασύλου
υφίσταται πίεση, η υπηρεσία μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή μηχανισμών αλληλεγγύης με σκοπό την προώθηση
της καλύτερης επανεγκατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από αυτά τα κράτη μέλη σε άλλα,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση των συστημάτων ασύλου. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα συντονίζει τις κοινές δράσεις βοήθειας των κρατών μελών που
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως μεγάλες εισροές μεταναστών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνούς
προστασίας.

Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να εναρμονίσουμε τόσο τους νόμους όσο και τις πρακτικές ασύλου. Η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα προσδιορίζει τις καλές πρακτικές, θα οργανώνει προγράμματα κατάρτισης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βελτιώσει την πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης.
Επιπλέον, πιστεύω ότι οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών με στόχο τη διευκόλυνση μιας δικαιότερης αξιολόγησης των
αιτήσεων χορήγησης ασύλου, καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και της επιβολής της συναφούς
κοινοτικής νομοθεσίας.

Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. – (IT) Είμαστε πεπεισμένοι για την προστιθέμενη αξία που θα δώσει η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στον επιμερισμό των
πολιτικών και οικονομικών ευθυνών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν επιτύχει ακόμα τελική συμφωνία σχετικά με
την αντιμετώπιση των προσφύγων, τα χαρακτηριστικά των ατόμων στους οποίους θα πρέπει να χορηγείται καθεστώς
πρόσφυγα και πρέπει, πάνω απ’ όλα, να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις ορισμένων κυβερνήσεων όσον αφορά στο πιθανό
κόστος.

Αυτή η υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για την παροχή τεχνογνωσίας. Ο ρόλος της θα περιλαμβάνει τον συντονισμό,
την ανταλλαγή πληροφοριών και δράσεις σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Θα οργανώνει
προγράμματα κατάρτισης για τους υπεύθυνους γι’ αυτόν τον τομέα σε κάθε χώρα, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη
εναρμόνιση των διαφόρων πρακτικών. Εμείς οι βουλευτές του ΕΚ διατηρούμε το θεμελιώδες δικαίωμα να διορίζουμε
τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

Θεωρώ καθήκον μου να τονίσω την έκκλησή μας να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Το μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα εξακολουθεί
να είναι η σχέση μεταξύ της ανθρώπινης αλληλεγγύης και του επιμερισμού του οικονομικού φόρτου: η ΕΕ καλείται
να προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη στα κράτη που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από μεταναστευτικές
εισροές και από μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο και οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και συχνά δυσανάλογες
πιέσεις λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους τους.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, το οποίο σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο είναι σημαντική για την παροχή εξειδικευμένης
βοήθειας σε επίπεδο ΕΕ για τον καθορισμό μιας συνεκτικής, υψηλής ποιότητας, κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον
τομέα του ασύλου. Γι’ αυτό ψήφισα έτσι.

Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Η Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
πολύ χρήσιμο όργανο, ειδικά αν αναλάβει έναν συντονιστικό ρόλο σε σχέση με τον επαναπατρισμό και συνεπώς αν
επιταχύνει τα μέτρα επαναπατρισμού. Ως αποτέλεσμα, η υποστήριξη θα ήταν επίσης χρήσιμη για την
επανεγκατάσταση. Η ανά χείρας έκθεση αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, μόνο
ως δευτερεύον θέμα. Αντ’ αυτού, περιέχει πολλές γραφειοκρατικές προτάσεις που θα οδηγήσουν σε έναν διογκωμένο
μηχανισμό και σε μια αργή εφαρμογή των μέτρων. Ως εκ τούτου, δεν συμμετείχα στην ψηφοφορία.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Εκφράζω την υποστήριξή μου για την πρόταση δημιουργίας μιας
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Ο ρόλος αυτής της υπηρεσίας, η οποία αρχικά θα χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, θα είναι να παράσχει την αναγκαία εξειδικευμένη βοήθεια για την
ενεργοποίηση μιας κοινής πολιτικής ασύλου και να συντονίζει τις ανταλλαγές πληροφοριών και άλλων δράσεων
που αναλαμβάνονται σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
θα είναι να διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, εφαρμόζοντας τις αρχές της διαφάνειας και του δημοκρατικού
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ελέγχου. Η αλληλεγγύη στην κοινότητα θα διασφαλιστεί μέσω μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών με τη
συναίνεση των ενδιαφερόμενων κύκλων. Υποστηρίζω επίσης τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού φόρουμ, που
είναι αποτέλεσμα άσκησης πίεσης από εμάς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα εξασφαλίζει
τον εκ του σύνεγγυς διάλογο μεταξύ της Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και των ενδιαφερόμενων κύκλων.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Δώσαμε σήμερα το πράσινο φως για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα
συντελέσει καθοριστικά στην ολοκλήρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ασύλου. Θα θέσει ταχέως σε λειτουργία
έναν επιχειρησιακό οργανισμό που θα συντονίζει και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα
ασύλου προωθώντας την προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων εθνικών πρακτικών. Η υπηρεσία θα συμβάλει επίσης
στη σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην ΕΕ στον τομέα του δικαιώματος ασύλου. Έχοντας
υπόψη όλα αυτά τα οφέλη, αλλά και την συναίνεση που έχουν επιδείξει τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου, υπερψήφισα με μεγάλη χαρά την πρόταση για την
δημιουργία του.

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. – (IT) Μολονότι η θετική ψήφος επί αυτής της έκθεσης είναι απλά τυπική,
καθώς η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας επέβαλε ορισμένες προσαρμογές κυρίως όσον αφορά τη νομική
βάση και τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, θα ήθελα παρ’ όλα αυτά να επισημάνω τη σημασία της ενεργειακής
απόδοσης στον οικοδομικό τομέα όσον αφορά την επίτευξη του κοινοτικού στόχου της μείωσης της κατανάλωσης
ενέργειας και των εκπομπών CO2 κατά 20% και την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά
20% μέχρι το 2020. Όπως γνωρίζουμε, η επίτευξη των στόχων της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των
εκπομπών στα αστικά κέντρα εξαρτάται κυρίως από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων
κτιρίων και των κτιρίων υπό κατασκευή.

Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η οδηγία θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους που οι τοπικές διοικήσεις θα
δυσκολευτούν να επιτύχουν αν δεν λάβουν οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης ενίσχυσης από την ΕΕ.
Αναφέρομαι ειδικά στο τεράστιο έργο που απαιτείται για την ανάκτηση ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια, όπως οι
εργατικές κατοικίες, όπου η ενεργειακή ανακαίνιση (η οποία θα βοηθήσει τις οικογένειες να μειώσουν τις δαπάνες
για την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών) θα απαιτήσει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση από τις τοπικές
αρχές.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Ο στόχος αυτού του φιλόδοξου κειμένου είναι να ενθαρρύνει την
κατασκευή/ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με πρότυπα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς είναι ενεργειακώς
περισσότερο αποδοτικά. Ψήφισα αποφασιστικά υπέρ της έγκρισής του. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση καθιστά φανερό τον ρόλο της ως ηγέτιδας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η οδηγία αποτελεί
έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ της ενθάρρυνσης και του περιορισμού όσον αφορά στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη
κατασκευή.

Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο οικοδομικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της
ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και για το 35% των εκπομπών της. Αυτή η νομοθεσία ορίζει ότι μέχρι το 2020
τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο και ότι τα ανακαινισμένα υφιστάμενα κτίρια
πρέπει να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Ως εκ τούτου, αυτή η νομοθεσία θα συμβάλει στη
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης στην Ευρώπη, μειώνοντας τις εκπομπές CO2, βελτιώνοντας την ποιότητα του
εσωτερικού και εξωτερικού αέρα και αυξάνοντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Το κίνητρο για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί επίσης μια ευκαιρία επαναχαρακτηρισμού των πόλεών μας, συμβάλλοντας
στον τουρισμό, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ. Ωστόσο, ο
επαναχαρακτηρισμός απαιτεί αυξημένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Εξετάζουμε τις άμεσες δημόσιες
επενδύσεις με άμεση επίπτωση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων· ένα πρόγραμμα αστικής ανάπλασης θα είναι κατάλληλο για την οικονομική ανάκαμψη. Απευθύνω
λοιπόν έκκληση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για τον
επαναχαρακτηρισμό των κτιρίων από περιβαλλοντική και ενεργειακή άποψη, χρησιμοποιώντας αυτήν τη
χρηματοδότηση ως καταλύτη για την ιδιωτική χρηματοδότηση. Απευθύνω επίσης έκκληση για εξεύρεση του
κατάλληλου χρηματοδοτικού μοντέλου για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Περνούμε το 50% της ζωής μας στο σπίτι μας. Σήμερα, το 30%
των υφιστάμενων κατοικιών στην Ευρώπη είναι ανθυγιεινές, παρόλο που υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των
κρατών μελών. Συνεπώς, είναι σημαντικό όχι μόνο να προάγουμε τα νέα βιώσιμα κτίρια, αλλά και να προχωρήσουμε
σε βιώσιμη ανακαίνιση. Χαιρετίζω αυτήν τη νέα νομοθεσία, η οποία θα βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν
τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας και το σύνολο της ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους για
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τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε 10 χρόνια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τους
οικοδομικούς κανονισμούς ώστε όλα τα κτίρια που κατασκευάζονται από τα τέλη του 2020 θα συμμορφώνονται
με υψηλά ενεργειακά πρότυπα. Τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να βελτιωθούν κατά το δυνατόν. Για τη Δημοκρατική
Κίνηση, το θέμα της στέγασης αποτελεί επίσης ζήτημα αστικής ανάπτυξης και ποιότητας κατασκευής. Πρέπει να
δώσουμε προτεραιότητα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα σπίτια μας. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνουμε
την αποκατάσταση των υφιστάμενων κτιρίων μας, επί παραδείγματι μέσω της διαφοροποίησης των φόρων ιδιοκτησίας
ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε έκκληση στα κράτη μέλη να αναπτύξουν
ένα σύστημα φορολόγησης με νέο προσανατολισμό προς την ενθάρρυνση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να
συμπεριφέρονται με πιο υπεύθυνο περιβαλλοντικά τρόπο.

Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. – (RO) Εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση είναι ευεργετική για το μέλλον του ενεργειακού
τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέτρο που οι στόχοι της είναι εφικτοί και συμβατοί με την οικονομική κατάσταση
όλων των κρατών μελών. Χαιρετίζω τους στόχους που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Απριλίου 2010
σχετικά με την ανάγκη μείωσης των σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών ως προς τη θερμική απόδοση
των κτιρίων, καθώς και τον προτεινόμενο στόχο επίτευξης μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας για όλα τα κτίρια
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω βαθμιαίων ενεργειών από τα κράτη μέλη το 2015 και το 2018. Ωστόσο, η
Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να λάβουν υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ακόμα οικονομική
ύφεση και θα χρειαστούν χρηματοοικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη για την επίτευξη των προτεινόμενων
στόχων. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει για το μέλλον την κατάρτιση ενός σχεδίου οικονομικής παρέμβασης με
βάση τη χορήγηση αναπτυξιακών κονδυλίων που θα υποστηρίξουν τα κράτη μέλη τα οποία δεν είναι σε θέση να
χορηγήσουν τα αναγκαία κονδύλια, ειδικά για το έργο της ανακαίνισης. Αυτό το μέτρο πρέπει να θεωρηθεί ευεργετικό
για τους πολίτες, καθώς αυτοί είναι που καλούνται να επωμιστούν ένα μέρος του κόστους ανακαίνισης.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
διότι υποβάλλει φιλόδοξες και εφικτές προτάσεις για μια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών
CO2 κατά 20% στους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών μέχρι το 2020. Αυτή η
οδηγία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, καθώς θα βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν
τις ενεργειακές τους δαπάνες και, παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας
σε όλη την επικράτεια της ΕΕ μέσω των προγραμματισμένων επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Το 2008 η ΕΕ δεσμεύτηκε για μείωση κατά 20% στην κατανάλωση ενέργειας
έως το 2020 και για μερίδιο 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να μειωθούν κατά
20% η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές στους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.
Επιπλέον, στα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο 30% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας
από ό,τι στα συμβατικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Νοεμβρίου 2008 την πρότασή της για την τροποποίηση της οδηγίας
2009/91/ΕΚ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αυτές οι τροπολογίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι επηρεάζουν άμεσα τα κτίρια στα οποία ζουν και θα δημιουργήσουν
την ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη αποδοτικότερων τεχνολογιών στον οικοδομικό τομέα. Επίσης, αυτή η στρατηγική
θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Δεδομένου ότι το ανά χείρας σχέδιο
βασίζεται στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2009,
υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας.

Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η έγκριση αυτής της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών CO2 και της ενεργειακής
εξάρτησης της Ευρώπης. Αυτοί οι παράγοντες γίνονται όλο και πιο καθοριστικοί για την ποιότητα ζωής των
ευρωπαίων πολιτών και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της κοινωνικής μας οργάνωσης. Δεδομένου
ότι στον οικοδομικό τομέα αναλογεί το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 35% του συνόλου των εκπομπών
CO2, η αυτάρκεια και η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των ανακαινισμένων κτιρίων αποκτούν αποφασιστική
σημασία για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει, έως το 2020, τον στόχο της μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και της αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης κατά 20%. Εκτός από τη συμβολή στη μείωση των δαπανών για την ενέργεια τόσο για τους ιδιώτες όσο
και για τις δημόσιες υπηρεσίες, ελπίζουμε ότι η εφαρμογή αυτής της νέας νομοθεσίας θα βοηθήσει στην
καταπολέμηση της κρίσης στον τομέα των κατασκευών και ότι αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων
αστικής ανάπλασης, πράγμα που θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ευημερία των
πολιτών.

18-05-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL44



Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την αύξηση της γενικής ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει τους στόχους που προτείνει, επιδιώκοντας τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%, τη διασφάλιση ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας θα προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% πριν από το 2020, θα πρέπει να αναλάβει
μια σημαντική δέσμευση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οδήγησε στη διασαφήνιση
των τεχνικών πτυχών, στον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που εξαρτώνται από την ηλικία
ενός κτιρίου και από το αν έχει ανακαινιστεί ή όχι, στην αξιολόγηση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών
αρχών και στην υποστήριξη των δημόσιων αρχών κατά την υλοποίηση των συστάσεων.

Παρά ταύτα, εξακολουθούμε να έχουμε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον ισχυρότερο ρόλο της Επιτροπής στην
αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων και των εκθέσεων των επιθεωρήσεων, καθώς και με τις προσαρμογές στη Συνθήκη
της Λισαβόνας, οι οποίες προσδίδουν περισσότερη εξουσία στην Επιτροπή μέσω των επονομαζόμενων «πράξεων
κατ’ εξουσιοδότηση».

Adam Gierek (S&D), γραπτώς. – (PL) Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση είναι:
1. Η μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε μια άλλη έτσι ώστε να τεθεί σε συγκεκριμένη χρήση. Όσο μεγαλύτερη
είναι η αλυσίδα μετατροπών, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι απώλειες. Πρακτικά, αυτό αφορά κυρίως τη ροή θερμικής
ενέργειας που απελευθερώνεται από πρωτογενείς ενεργειακές πηγές. Ένα μεγάλο μέρος της διοχετεύεται στο
περιβάλλον. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να μειωθεί με διαδικασίες συμπαραγωγής, οι οποίες μπορούν να επιτύχουν
ένα ποσοστό απόδοσης που ανέρχεται έως το 90%. 2. Η ηλεκτρική αντίσταση, ή αντίσταση Ohm, η οποία έχει
σημασία για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Θερμική αντίσταση. Η χαμηλή αντίσταση είναι σημαντική
στους εναλλάκτες θερμότητας, ενώ η υψηλή αντίσταση είναι σημαντική λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας
των μονωτικών υλικών. Η χρήση αυτών των μονωτικών υλικών –όπως το πολυστυρένιο, ο πετροβάμβακας και το
κυψελοειδές σκυρόδεμα– μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις θερμικής ενέργειας των κατοικιών. Επί του παρόντος,
αυτές είναι αρκετά υψηλές – ανέρχονται περίπου στο 40% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται. 4. Τριβή
σε αντιτριβικές διεργασίες, όπως στα ρουλεμάν, και σε διεργασίες τριβής όπως στα φρένα. Αυτό αφορά κυρίως τα
αυτοκίνητα και τις αναταράξεις στα αεροπλάνα. Οι απώλειες λόγω τριβής αντιστοιχούν περίπου στο 30% της
συνολικής ενέργειας.

Ψήφισα υπέρ του κανονισμού χωρίς τις τροπολογίες, διότι οι απώλειες ενέργειας στις κατοικίες –μαζί με τις απώλειες
μετατροπής– είναι οι μεγαλύτερες, ενώ η εξοικονόμηση θα βοηθήσει τους φτωχούς. Στην περίπτωση της Πολωνίας,
ο θερμικός εκσυγχρονισμός, παράλληλα με την συμπαραγωγή, μπορούν να έχουν οικονομικά, κοινωνικά και
οικολογικά οφέλη. Σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να δοθεί μια κάποια προτεραιότητα στην υλοποίηση, διότι οι
νέοι κανονισμοί συχνά επιβραδύνουν την εφαρμογή των προηγούμενων.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ των σχεδίων των αναθεωρημένων οδηγιών σχετικά με
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διότι πιστεύω ότι τα νέα κτίρια πρέπει να τηρούν την αρχή της εξοικονόμησης
ενέργειας και ότι πρέπει να ισχύουν δεσμευτικά πρότυπα σε αυτόν τον τομέα έτσι ώστε να τηρούνται αποτελεσματικά
από όλους. Η αρχή θα γίνει με τα δημόσια κτίρια από το 2018, δίνοντας στις δημόσιες αρχές περισσότερη βαρύτητα
και νομιμοποίηση στις ενημερωτικές εκστρατείες τους για τους πολίτες. Αυτά τα κείμενα ορίζουν επίσης ότι η
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στην ανακαίνιση των κτιρίων. Ως εκ τούτου, θα
ήθελα αυτά τα μέτρα να δώσουν στις ΜΜΕ νέα ώθηση και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα προγράμματα κατάρτισης
για το εργατικό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για να αποκτήσουν τα κτίρια ενεργειακή απόδοση. Ομοίως, όσον
αφορά στην επισήμανση ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, πιστεύω ότι οι
καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράζουν.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Το θέμα της ενεργειακής απόδοσης είναι καίριας σημασίας για τη
στρατηγική 2020. Με την έγκριση αυτής της σύστασης, η οποία αποσκοπεί σε κτίρια με μηδενικό ενεργειακό
ισοζύγιο έως το 2020, έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
για τα προσεχή έτη. Η προσπάθεια πρέπει να γίνει όχι μόνο κατά την κατασκευή νέων κτιρίων, αλλά και με μεγάλα
έργα ανακαίνισης στα ήδη υφιστάμενα κτίρια. Θα είναι επίσης σημαντικό να δοθεί ένα καλό παράδειγμα με τα
δημόσια κατασκευαστικά έργα. Γι’ αυτό ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Κατά το παρελθόν, έχουν εφαρμοστεί πολλές φορές εύκολα εφαρμόσιμα
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος του εύκολα επιτεύξιμου δυναμικού
(δηλαδή το αποτέλεσμα που είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς υπερβολικά εκτεταμένο έργο ανακαίνισης) για την
εξοικονόμηση ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δεν πρέπει να βγουν εκτός ελέγχου στον βαθμό που τα
κτίρια που θα έχουν υποβληθεί σε άριστες εργασίες ανακαίνισης για εξοικονόμηση ενέργειες θα μένουν άδεια λόγω
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της υπερβολικής αύξησης των ενοικίων. Γενικά, έστω και αν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν
πρέπει να παρέμβουμε υπερβολικά στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών όσον αφορά τις ανακαινίσεις.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι, καταρχάς, πολύ δαπανηρά και δεν αφορούν πάντα απολύτως ώριμη
τεχνολογία, γι’ αυτό δεν πρέπει να ορίσουμε απλώς κάτι· πρέπει να παράσχουμε κίνητρα μέσω επιδοτήσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις περικοπές μισθών και κοινωνικής ασφάλισης που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να βεβαιωθούμε
απόλυτα ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν θα οδηγήσουν τους απλούς εργολάβους οικοδομών ή τους ιδιοκτήτες κατοικιών
στον όλεθρο και την καταστροφή. Ο αντίκτυπος των ενεργειακών απαιτήσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια,
γι’ αυτόν τον λόγο ψήφισα «όχι».

Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. – (LT) Ο οικοδομικός τομέας χαρακτηρίστηκε από την ΕΕ ωςμια από
τις αγορές με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Στα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια επιτυγχάνεται
κατά μέσο όρο 30% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας από ό,τι στα συμβατικά. Στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ,
περιλαμβανομένης της Λιθουανίας, σε πολλά συγκροτήματα διαμερισμάτων χάνεται περίπου το 60% της θερμικής
ενέργειας. Μόνο στη Λιθουανία, υπάρχουν περισσότερα από 35.000 συγκροτήματα διαμερισμάτων. Οι κάτοικοί
τους όχι μόνο πληρώνουν τεράστια ποσά για θέρμανση, αλλά είναι υπεύθυνοι και για τόνους εκπομπών CO2. Η
κυβέρνηση των Συντηρητικών στη Λιθουανία δεν είναι ικανή να ξεκινήσει τη μόνωση των κτιρίων. Μετά από σχεδόν
δύο έτη δεσμεύσεων ότι οι ανακαινίσεις θα ξεκινήσουν άμεσα, δεν έχει ανακαινιστεί ούτε ένα κτίριο.

Ψήφισα υπέρ αυτής της σύστασης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διότι προάγει τον στόχο να αποκτήσουμε
κτίρια με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτή η προσπάθεια θα διασφαλίσει ότι, εν καιρώ, τα κτίρια της ΕΕ
θα καταστούν βιώσιμα από ενεργειακή άποψη. Με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ κατά το ένα πέμπτο έως το 2020. Οι επενδύσεις για την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης θα δημιουργήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της
οικονομίας της ΕΕ.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Εκφράζω την υποστήριξή μου στη σύσταση για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων. Ενεργειακή απόδοση δεν σημαίνει μόνο εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και μείωση των
εκπομπών CO2 και των αερίων του θερμοκηπίου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να περιορίσουμε την
οικιακή απώλεια ενέργειας, η οποία αυξήθηκε λόγω μιας τεχνολογίας που μετατόπισε το ενεργειακό κόστος από
την κατασκευή στη συντήρηση. Η έρευνα στον οικοδομικό τομέα προσανατολίζεται προς μια πιο οικολογική
προσέγγιση της οικοδομής.

Σήμερα, τα μεγαλύτερα έργα επικεντρώνονται στις εύκρατες χώρες, όπου αυτού του είδους η τεχνολογία εξαπλώνεται
με ρυθμό που υποδεικνύει ότι θα έχουμε βιώσιμες πόλεις στο όχι και τόσο απώτερο μέλλον. Στις μεσογειακές χώρες,
αυτές οι νέες τεχνολογίες δεν εξαπλώνονται με τον ίδιο ρυθμό. Μολονότι το πρόβλημα της διάχυσης της θερμότητας
είναι λιγότερο σοβαρό σε αυτές τις περιοχές, τα κτίρια δεν είναι περισσότερο βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη.

Η αυξανόμενη χρήση συστημάτων κλιματισμού, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στις κατοικίες, απαιτεί στην
πραγματικότητα μεγάλα ποσά ενέργειας. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει εκστρατείες ενημέρωσης
και να αναλάβει δράση χρησιμοποιώντας κοινοτικούς πόρους, κίνητρα και εκστρατείες ενημέρωσης και εφαρμόζοντας
και ερευνώντας νέες τεχνολογίες παραγωγής.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η επίτευξη του στόχου 20-20-20 έως το 2020, δηλαδή η μείωση
κατά 20% στην κατανάλωση ενέργειας, η αύξηση του μεριδίου 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, απαιτεί συντονισμένες και
στοχευόμενες ενέργειες τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να μειωθούν κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας
και οι εκπομπές στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ (Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών). Συγκεκριμένα, στα
ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια μπορεί να επιτευχθεί κατά μέσο όρο 30% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας από
ό,τι στα συμβατικά. Επιπρόσθετα, τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και έχουν
μικρότερο κόστος συντήρησης και παροχής κοινωφελών υπηρεσιών. Υπερψήφισα λοιπόν την οδηγία για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, γιατί αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών,
δεδομένου ότι επηρεάζει άμεσα τα κτίρια στα οποία ζουν και τα οποία χρησιμοποιούν. Επιπλέον, οι επενδύσεις για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα δημιουργήσουν εκατομμύρια
θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ ενώ, ταυτόχρονα, θα συμβάλουν και στην
εξοικονόμηση αναγκαίων οικονομικών πόρων που αυτήν τη στιγμή σπαταλούνται για τη συντήρηση ενεργοβόρων
κτιρίων.

Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. – (RO) Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 που
δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, διαθέτουν δε μεγαλύτερο δυναμικό
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μείωσης αυτών των εκπομπών, με αρνητικό ή χαμηλό κόστος περιορισμού των εκπομπών. Η νέα οδηγία για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ορίζει μια δέσμη ελάχιστων δεικτών/απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των
νέων κτιρίων προκειμένου να επιτύχουν έως το 2020 μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο με μεγάλο μέρος της ενέργειας
να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό αφορά επίσης την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων στα υφιστάμενα
κτίρια.

Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι πολίτες γι’ αυτές τις απαιτήσεις και να ενθαρρύνονται, ακόμα και κατά την
ανακαίνιση των κτιρίων, να εισαγάγουν ευφυή συστήματα μέτρησης (για αντικατάσταση των συστημάτων ζεστού
νερού και κλιματισμού με ενεργειακά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις, όπως οι αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας).
Θα παρέχεται μερική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ενθάρρυνση των μέτρων ενεργειακής
απόδοσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόσουν αυτήν την οδηγία άμεσα.
Ψήφισα υπέρ αυτής της νέας έκθεσης, διότι η νέα νομοθεσία θα βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν τις δαπάνες
τους για ενέργεια, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να εκπληρώσει τον στόχο της επίτευξης μιας μείωσης κατά 20% στην
κατανάλωση ενέργειας έως το 2020.

Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. – (ES) Ψήφισα υπέρ αυτής της σημαντικής οδηγίας λόγω της ανάγκης
να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα οποία αποτελούν έναν από τους τομείς που έχει τις μεγαλύτερες
δυνατότητες να συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ σχετικά με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
κατά 20% έως το 2020. Σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
μέχρι τα τέλη του 2020, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, παράγοντας ίση ποσότητα
ενέργειας με αυτή που καταναλώνουν. Τα δημόσια κτίρια πρέπει να δώσουν το παράδειγμα συμμορφούμενα με
αυτήν τη νομοθεσία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει μέρος του
κόστους των μεταρρυθμίσεων. Επιπροσθέτως, τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να συμμορφωθούν με πολύ υψηλά
ενεργειακά πρότυπα, τα οποία θα υπολογιστούν από τα κράτη μέλη με βάση ένα κοινό πλαίσιο που ορίζεται στην
οδηγία. Ο δείκτης για τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις
πώλησης ή ενοικίασης που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συμπερίληψη
ευφυών μετρητών και συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η
οδηγία θα αναθεωρηθεί πριν από το 2017.

Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (FR) Η σημερινή ψηφοφορία επί των κανόνων της ΕΕ σχετικά
με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης. Ωστόσο, μας λυπεί βαθύτατα το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις ανακαίνισης
των υφιστάμενων κτιρίων, στα οποία αναλογεί το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Αντί να καθορίσει μια φιλόδοξη πολιτική για την ενεργειακή απόδοση με μεγάλες
επενδύσεις στην ανακαίνιση των κτιρίων, η ΕΕ επικεντρώνεται αποκλειστικά στα νέα κτίρια. Αφήνει να χαθεί η
ευκαιρία για τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, τη μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης από τους
γείτονές μας και την ουσιαστική καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Ο οικοδομικός τομέας έχει τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης
ενέργειας. Στον τομέα αυτόν αναλογεί το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 35% των συνολικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της κατανάλωσης
ενέργειας και των εκπομπών.

Αυτή η συμφωνία αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο, όλα τα νέα κτίρια
πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. Όλα τα κτίρια του δημόσιου τομέα πρέπει να το επιτύχουν
αυτό δύο χρόνια νωρίτερα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα ισχύουν ήδη από τώρα κατά την
ανακαίνιση των παλαιότερων κτιρίων. Τα κτίρια με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι κτίρια με πολύ υψηλή
ενεργειακή απόδοση. Επιπροσθέτως, η αμελητέα ή η πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας που θα καταναλώνουν πρέπει
να προέρχεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πρέπει να επικροτηθεί το γεγονός ότι η οδηγία δίνει προσοχή στην παροχή χρηματοδοτικών μέσων που θα επιτρέψουν
αυτήν τη μετάβαση. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν έναν κατάλογο μέτρων για την επίτευξη των στόχων
αυτής της οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργία
της οδηγίας εν ευθέτω χρόνω, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το αργότερο. Αυτή η οδηγία αποτελεί σημαντική
συνδρομή στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Έκθεση: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης προβλέπει τη δημιουργία μιας
αξιόπιστης και βιώσιμης κοινής πολιτικής ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, προκειμένου να εφαρμοστούν
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και να διασφαλιστούν οι στόχοι της πολιτικής ασύλου, πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν
εθελουσίως στο κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων της ΕΕ. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σκοπεύει να παράσχει σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα κοινοτικά
προγράμματα επανεγκατάστασης προσφύγων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής
και είναι της άποψης ότι η επανεγκατάσταση των προσφύγων θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις
εξωτερικές πολιτικές περί ασύλου της ΕΕ. Η επανεγκατάσταση θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να επεκταθεί
έτσι ώστε να καταστεί ένα αποτελεσματικό μέσο προστασίας που θα χρησιμοποιεί η ΕΕ.

Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. – (IT) Ψηφίζοντας υπέρ αυτής της έκθεσης, η Ευρώπη έκανε ένα βήμα προς
την επίτευξη μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο. Η πολιτική αυτή θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ταυτόχρονα, τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

Η ΕΕ πρέπει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί όσον αφορά στα θέματα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης.
Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον καθορισμό ευρωπαϊκών κανόνων και για τη συνδρομή στις δαπάνες των
χωρών της ΕΕ που δέχονται μεταναστευτικές εισροές. Η επανεγκατάσταση, ωστόσο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να
αποκοπεί από μια κοινή γραμμή δράσης κατά της παράνομης μετανάστευσης. Αυτή η δράση απαιτεί τη συμφωνία
όχι μόνο των γειτονικών χωρών, αλλά και των χωρών από τις οποίες θα έρθουν οι μελλοντικοί παράνομοι μετανάστες.

David Casa (PPE), γραπτώς. – (EN) Η επανεγκατάσταση των προσφύγων είναι μια διαδικασία με την οποία,
κατόπιν αιτήματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), καθίσταται
δυνατή η επανεγκατάσταση ενός προσώπου όταν θεωρείται ότι υπάρχει ανάγκη για την παροχή διεθνούς προστασίας
στο πρόσωπο αυτό. Αυτή είναι μια από τις «επιλέξιμες δράσεις» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (ΕΤΠ). Αυτή
η διαδικασία μπορεί να αποτελέσει ιδανική λύση για πρόσφυγες των οποίων η προστασία δεν μπορεί να διασφαλιστεί
επαρκώς σε χώρες της πρώτης παροχής ασύλου.

Συμφωνώ με τα συμπεράσματα του εισηγητή και γι’ αυτό αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Μόνο μέσω μιας κοινής πολιτικής ασύλου και ενός κοινού προγράμματος
επανεγκατάστασης μπορούμε να ασκήσουμε μια σωστή πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ. Η
επανεγκατάσταση αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια από τις βιώσιμες λύσεις για πρόσφυγες των οποίων η προστασία
δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε χώρες της πρώτης παροχής ασύλου. Είναι σημαντικό να διατεθούν επαρκείς πόροι,
μολονότι η παροχή απλώς μέρους του προϋπολογισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικό πρόγραμμα
επανεγκατάστασης προσφύγων.

Δεν έχουμε αμφιβολία για τη σημασία αυτής της τροποποίησης του Ταμείου Προσφύγων, η οποία καθιστά δυνατή
την κάλυψη ενός κενού που υπάρχει σε διάφορα κράτη μέλη και βελτιώνει τις δυνατότητές τους για επανεγκατάσταση.
Με χαρά διαπιστώνω ότι ο αριθμός των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να παροτρύνουμε και τις άλλες χώρες να συμμετάσχουν. Η
ανάπτυξη και η επέκταση αυτού του μέσου επανεγκατάστασης από την ΕΕ πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία.

Έτσι, η Επιτροπή θα μπορεί να προσδιορίζει ετησίως τις κοινές κοινοτικές προτεραιότητες όσον αφορά τα άτομα
προς επανεγκατάσταση. Αυτές οι προτεραιότητες μπορεί να σχετίζονται με γεωγραφικές περιφέρειες, ιθαγένειες ή
ορισμένες ειδικές κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση, μολονότι συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν
περιθώρια ευελιξίας για ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Corina Creţu (S&D), γραπτώς. – (RO) Η πίεση των μεταναστευτικών ροών εντείνεται και πρέπει να γίνει κατανοητή
η ανησυχία πολλών χωρών που αποτελούν μεταναστευτικό στόχο για αυτό το φαινόμενο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό
να λειτουργήσει το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, διότι θα διευκόλυνε τον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης για τη
συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις για την προστασία των προσφύγων, και θα μείωνε το βάρος που επωμίζονται
οι χώρες οι οποίες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων.

Ένα θετικό βήμα θα ήταν η έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, η οποία
μπορεί να παράσχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης, κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία θα επανεγκατασταθούν οι πρόσφυγες, το
σημαντικό είναι να έχουν άμεση πρόσβαση σε μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού σχετικά με τη χώρα εγκατάστασης,
καθώς και σε άλλες διευκολύνσεις θρησκευτικού χαρακτήρα και σε ψυχολογική συμβουλευτική, αν χρειάζεται.

Πιστεύω ότι η βιωσιμότητα πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος, το οποίο έχει
διασφαλίσει μια πιο μακροπρόθεσμη δημοσιονομική προοπτική ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Οι δικαιούχοι
έχουν ήδη υποστεί τραύμα από την απομάκρυνση από τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας καταγωγής
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τους. Πρέπει να δημιουργήσουν μια νέα ταυτότητα για τους εαυτούς τους και αυτή είναι μια τραυματική διαδικασία
που δεν χρειάζεται να επιδεινώνεται από την αβέβαιη και επισφαλή φύση του μέλλοντός τους.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ανάγκη επανεγκατάστασης των προσφύγων καθίσταται όλο και σημαντικότερη
σε μια Ευρώπη που δεν θέλει να αποκοπεί από τον έξω κόσμο ή να εθελοτυφλεί για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Η
φιλόξενη φύση και η αλληλεγγύη για όσους υποφέρουν είναι τα δύο ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που πηγάζουν
από τη χριστιανοσύνη και θα ήταν καλό να επανέλθουν πλήρως στο προσκήνιο. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει χωρίς
να αγνοούνται τα νόμιμα όρια που έχουν θέσει τα κράτη μέλη. Οι κοινές ετήσιες προτεραιότητες της ΕΕ σχετικά με
γεωγραφικές περιφέρειες και με ειδικές κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση πρέπει να λαμβάνουν
πραγματικά υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η συμμετοχή των κρατών
μελών σε δράσεις επανεγκατάστασης πρέπει να ενθαρρύνεται.

Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Μία από τις «επιλέξιμες δράσεις» του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσφύγων (ΕΤΠ) είναι η επανεγκατάσταση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργεί
σε σύμπραξη και συνεργασία με τρίτες χώρες που φιλοξενούν μεγάλους πληθυσμούς προσφύγων. Η Επιτροπή
προσδιορίζει ετησίως τις κοινές κοινοτικές προτεραιότητες όσον αφορά τα άτομα προς επανεγκατάσταση και αυτές
οι ετήσιες προτεραιότητες πρέπει να διαθέτουν αρκετή ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα θύματα των πιο καταπιεστικών πολιτιστικών, κοινωνικών και
πολιτικών συστημάτων. Ο αριθμός των κρατών μελών που συμμετέχουν στα κοινοτικά προγράμματα
επανεγκατάστασης αυξήθηκε και πρέπει να επεκταθεί στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κρατών μελών. Θέλω να
τονίσω τον θετικό αντίκτυπο της εισαγωγής πόρων για την υποστήριξη της επανεγκατάστασης, με μεγαλύτερα ποσά
για το πρώτο και το δεύτερο έτος της διαδικασίας. Αυτοί οι πόροι ανταποκρίνονται στις αυξημένες δαπάνες που
προκύπτουν φυσικά από τη δημιουργία μηχανισμών και δομών, καθώς και στη σημασία της διασφάλισης των
συνθηκών που θα εγγυηθούν τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ποιότητα της διαδικασίας επανεγκατάστασης
προσφύγων.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Με δεδομένη τη μάλλον κακή απόδοσή της, η Ευρώπη πρέπει να
συμβάλει περισσότερο στην προσπάθεια επανεγκατάστασης των προσφύγων των οποίων η ζωή απειλείται στις χώρες
που τους υποδέχθηκαν. Για να δοθεί κίνητρο στα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν την κίνηση συλλογικής
αλληλεγγύης, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία αποσκοπεί να ενθαρρύνει την υποδοχή και την
επανεγκατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν πλέον· πρέπει να περάσουμε από
τα λόγια στις πράξεις και, συγκεκριμένα, να δώσουμε προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά που πέφτουν
θύματα βίας ή εκμετάλλευσης, στους ασυνόδευτους ανηλίκους, στα άτομα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων
και στα άτομα με σοβαρές ασθένειες.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Μόνο 10 κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Πορτογαλίας, δέχονται
πρόσφυγες για επανεγκατάσταση. Ως επανεγκατάσταση νοείται η διαδικασία με την οποία, κατόπιν αιτήματος της
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες με βάση την ανάγκη ενός προσώπου για την παροχή
διεθνούς προστασίας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες μεταφέρονται από τρίτη χώρα προς ένα κράτος
μέλος. Η έγκριση αυτής της σύστασης αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που επανεγκαθιστούν
πρόσφυγες και γι’ αυτόν τον σκοπό εκείνα τα κράτη μέλη που το πράττουν για πρώτη φορά, θα έχουν αυξημένη
οικονομική υποστήριξη για τα δύο πρώτα έτη. Η επανεγκατάσταση των ακόλουθων κατηγοριών πρέπει να έχει
προτεραιότητα, ανεξαρτήτως των γεωγραφικών προτεραιοτήτων που μπορεί να έχει ορίσει η ΕΕ για μια δεδομένη
περίοδο: παιδιά και γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως λόγω ψυχολογικής, σωματικής ή γενετήσιας βίας ή
εκμετάλλευσης, ασυνόδευτοι ανήλικοι, πρόσωπα με σοβαρές ιατρικές ανάγκες, επιζώντες βίας και βασανιστηρίων
και πρόσωπα χρήζοντα επείγουσας και επιτακτικής επανεγκατάστασης λόγω αναγκών νομικού χαρακτήρα και
προστασίας.

Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Στα επιλέξιμα μέτρα υποστήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσφύγων (ΕΤΠ) περιλαμβάνεται η επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες. Ως επανεγκατάσταση νοείται
η διαδικασία με την οποία, κατόπιν αιτήματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
με βάση την ανάγκη ενός προσώπου για την παροχή διεθνούς προστασίας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες
μεταφέρονται από τρίτη χώρα προς ένα κράτος μέλος στο οποίο του χορηγείται άδεια παραμονής α) με το καθεστώς
του πρόσφυγα ή β) με καθεστώς που παρέχει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη με το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Τα μέτρα που προτείνει η έκθεση θα καταστήσουν την ΕΕ –η οποία ήδη έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
μαζικής μετανάστευσης– ελκυστικότερη για τους μετανάστες. Τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες το επιβεβαιώνουν αυτό. Ενώ το 2008 επανεγκαταστάθηκαν περίπου 5.000 άτομα σε
όλη την ΕΕ, επί του παρόντος υπάρχουν περισσότεροι από 750.000 άνθρωποι στον κόσμο που έχουν αυτήν την
ανάγκη. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψήφισα αυτήν την έκθεση.
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Franz Obermayr (NI), γραπτώς. – (DE) Σε πολλά κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της πατρίδας μου της Αυστρίας,
η δυνατότητα αποδοχής προσφύγων βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο και ο πληθυσμός ορθώς αντιδρά στα νέα
κέντρα υποδοχής και παρόμοιες εγκαταστάσεις. Συνεπώς, η έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων,
η οποία ζητά την επανεγκατάσταση προσφύγων στην ΕΕ, είναι ακόμα πιο ακατανόητη. Ως εκ τούτου, καταψήφισα
αυτήν την έκθεση.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Το πρόβλημα των προσφύγων είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και η διαχείρισή
του δεν πρέπει να αφεθεί στα εθνικά κράτη, ειδικά δεδομένων των γεωγραφικών και οικονομικών διαφορών τους.
Γι’ αυτό υποστηρίζω τη δημιουργία ενός ταμείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημιουργία αυτού του ταμείου πρέπει να εξυπηρετεί δύο σκοπούς: πρέπει να υποστηρίζει τους πρόσφυγες που
φτάνουν στις χώρες μας, συχνά στις ακτογραμμές μας, ζητώντας βοήθεια, καθώς και εκείνα τα κράτη που δέχονται
τους μεγαλύτερους αριθμούς αυτών των απελπισμένων ανθρώπων λόγω της γεωγραφικής θέσης τους. Το πρόβλημα
είναι, και πρέπει να είναι, ευρωπαϊκό και δεν πρέπει να αφήσουμε ορισμένα κράτη να το διαχειριστούν μόνα τους.
Ελπίζω ότι το ταμείο θα είναι μόνο η αρχή μιας πορείας προς την ανάπτυξη μιας πιο ευρωπαϊκής και ενωμένης
προσέγγισης στο όλο θέμα.

Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. – (PL) Δεδομένης της ανάγκης να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες
στην Ευρώπη, πιστεύω ότι η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι’ αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά
σημαντική. Ο κύριος στόχος του ταμείου είναι να υποστηρίξει τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τα
οποία πολύ συχνά περιλαμβάνουν πρόσθετες δαπάνες. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και αφορούν επίσης τη νομική ρύθμιση της διαμονής τους σε χώρες της
Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη για τις χώρες που βοηθούν τους
πρόσφυγες.

Δεν πρέπει να δώσουμε έρεισμα να ακουστεί η επίκριση ότι, ως αναπτυγμένες χώρες, αντί να προστατεύουμε τους
πρόσφυγες με κάθε τίμημα, προσπαθούμε να τους εμποδίσουμε να έρθουν στην Ευρώπη. Οι πρόσφυγες που έρχονται
στην Ευρώπη από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και που συχνά έχουν αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα, όπως η
βία, η έλλειψη των πόρων διαβίωσης και η έλλειψη πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρέπει να
τυγχάνουν φροντίδας οργανωμένης με τον καλύτερο τρόπο από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Anna Záborská (PPE), γραπτώς. – (SK) Κυρίες και κύριοι, στην επιτροπή τέθηκαν σε ψηφοφορία πολλές προτάσεις
τροπολογιών οι οποίες αποσκοπούσαν στην επισήμανση της σημασίας των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών
ομάδων κατά την επίλυση του προβλήματος των προσφύγων. Όλες αυτές οι προτάσεις τροπολογιών απορρίφθηκαν.
Όταν οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί πολιτικοί δηλώνουν ότι το καθημερινό έργο με τους πρόσφυγες καλύπτεται
επαρκώς από μη κυβερνητικές οργανώσεις και κρατική χρηματοδότηση, αποκαλύπτεται ο κοντόφθαλμος κυνισμός
και η υποκρισία τους. Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι τα κράτη
δέχονται συχνά επικρίσεις για το γεγονός ότι οι συνθήκες στους καταυλισμούς προσφύγων είναι, ως επί το πλείστον,
αναξιοπρεπείς; Θα ήταν άτοπο να μιλήσουμε ανοιχτά για την υποκρισία κρατών όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η
Γαλλία, η Ιταλία ή η Μάλτα; Οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν στην υποδοχή και τη φροντίδα των προσφύγων. Η
δυστυχία αυτών των πάμπτωχων ανθρώπων αποτελεί προσβολή για την εύπορη Ευρώπη και γι’ αυτό τους
επιστρέφουμε. Λόγω πολιτικής ορθότητας, αγνοούμε το γεγονός ότι στη βαθύτατη δυστυχία αυτών των καταυλισμών
υποδοχής, όπου οι πολιτικώς ορθές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ήδη εγκαταλείψει τον αγώνα, τώρα τα σεμνά
τάγματα των καθολικών μοναχών είναι τα μόνα που εργάζονται με ενθουσιασμό. Χάρη στο μαλτέζικο τάγμα, την
υπηρεσία προσφύγων των Ιησουιτών και πολλές χριστιανικές οργανώσεις, οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την
υποχρέωσή τους να ασχοληθούν με την τύχη των προσφύγων. Οι χριστιανικές οργανώσεις αποτελούν αγκάθι στο
μάτι της συνείδησής μας. Γι’ αυτό, αξίζουν ένα ευχαριστώ από εμάς – ακόμα και τώρα που λαμβάνουν πολύ
περιορισμένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δεν αναφέρονται καν στην έκθεση πρωτοβουλίας
επί αυτού του θέματος.

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν και τον
εκσυγχρονισμό του συμβάλλει σε αυτήν τη θαυμάσια επανάσταση στην ελεύθερη διευρωπαϊκή κυκλοφορία. Καθώς
αντιμετωπίζουμε αυξανόμενη κυκλοφορία ατόμων μεταξύ των κρατών μελών στον χώρο Σένγκεν, καθώς και τη
διεύρυνση αυτού του χώρου, πρέπει να βελτιώσουμε τη διαχείριση των δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι αυτή
η ελευθερία ασκείται με πλήρη ασφάλεια. Η έκθεση Coelho συμβάλλει στην αναζήτηση μεγαλύτερης
αποτελεσματικότητας στην κυκλοφορία των πληροφοριών, καθώς και στον αναγκαίο σεβασμό για τις ατομικές
ελευθερίες που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφισα, όπως ήταν λογικό, υπέρ αυτής της έκθεσης.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να διασφαλίσει τη μετάβαση
από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, η τρέχουσα μορφή του οποίου είναι το SIS 1+, στο σύστημα πληροφοριών
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Είναι πράγματι λυπηρό το γεγονός ότι η έναρξη αυτού του συστήματος έχει
καθυστερήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ό,τι μπορούσε για να διασφαλίσει ότι αυτό το σύστημα θα ξεκινούσε
να λειτουργεί το συντομότερο δυνατόν και ότι η διαδικασία εφαρμογής του SIS II θα ήταν απολύτως διαφανής.
Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση όλων των θεσμικών οργάνων. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Επιτροπή
θα πρέπει να εφαρμόσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα αν το σχέδιο SIS II αποτύχει και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει
να συμπεριληφθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά στη μετάβαση. Πριν από τη μετάβαση στο νέο
σύστημα SIS II, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωθεί πλήρως από την Επιτροπή για τα αποτελέσματα των δοκιμών
και να έχει την ευκαιρία να εκδώσει μια γνωμοδότηση.

David Casa (PPE), γραπτώς. – (EN) Πριν από τη μετάβαση στο νέο σύστημα SIS, πρέπει να διεξαχθούν οι
κατάλληλες δοκιμές και να υπάρχουν οι αναγκαίες εγγυήσεις. Αν και πιστεύω ότι τα παραπάνω πρέπει να γίνουν
με επαγγελματικό και συστηματικό τρόπο, συμμερίζομαι επίσης την απογοήτευση του εισηγητή σχετικά με τις
εκτεταμένες καθυστερήσεις που εμποδίζουν τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Mario David (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα γενικά υπέρ των προτεινόμενων τροπολογιών σε αυτόν τον κανονισμό.
Η φάση μετάβασης των δεδομένων είναι η τελευταία εργασία στο πλαίσιο της εντολής ανάπτυξης του συστήματος
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Αυτό, συνεπώς, δικαιολογεί την ανάγκη να δοθεί στην Επιτροπή
μια έγκυρη εντολή για την ανάπτυξη του συστήματος μέχρι να καταστεί απόλυτα λειτουργικό. Λαμβάνοντας υπόψη
τις σοβαρές καθυστερήσεις που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί και τις υπερβάσεις κόστους του σχεδίου SIS II, κατανοώ
ότι η ρήτρα κατάργησης πρέπει να παραμείνει. Η νέα εντολή που εκχωρείται στην Επιτροπή πρέπει να καθοριστεί
σύμφωνα με την ημερομηνία που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα SIS II, στα τέλη του 2011.

Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να έχει κάποια ευελιξία προσαρμογής των ημερομηνιών μέσω της επιτροπολογίας έτσι
ώστε να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο σε ένα εναλλακτικό σενάριο, εάν το σχέδιο SIS II δεν στεφθεί με επιτυχία.
Το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προτείνει ενδεχόμενη ημερομηνία για την έναρξη της λειτουργίας
του SIS II είναι απαράδεκτο, καθώς από αυτό εξαρτάται η βελτίωση των εγγυήσεων της ασφάλειας, της ελευθερίας
και της δικαιοσύνης στον ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στον
τρόπο χειρισμού της διαδικασίας.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ιδιαίτερη ευαισθησία αυτού του θέματος δικαιολογεί την ανάθεση της
έκθεσης σε έναν από τους βουλευτές αυτού του Σώματος που αφοσιώθηκε τα μέγιστα σε αυτό το θέμα, τον συνάδελφό
μου, κ. Coelho. Θέλω να τον συγχαρώ για το έργο του. Οι καθυστερήσεις σε αυτήν τη διαδικασία είναι λυπηρές,
αλλά συμμερίζομαι την προσοχή που δίνει στην επιτυχία της διαδικασίας μετάβασης και την ανησυχία του για το
δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται για τις εξελίξεις.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Το έπος της μετάβασης από το SIS I στο SIS II έχει απλά διαρκέσει
υπερβολικά. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης: για να επισημανθεί η ανάγκη για σεβασμό στις καθορισμένες
προθεσμίες και για να τεθεί τέλος σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, μετά από πολλά άκαρπα
αποτελέσματα και δεδομένων των πόρων που κατανεμήθηκαν για να επιτευχθεί ο στόχος της εν λόγω μετάβασης
–μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία– κακοδιαχείριση. Η μπάλα βρίσκεται στην «περιοχή» της Επιτροπής, αλλά ως αρμόδια
για τον προϋπολογισμό αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές του και να
επιφυλαχθεί του δικαιώματός του να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να προχωρήσει σε λεπτομερή
έλεγχο της διαχείρισης του σχεδίου και του οικονομικού αντίκτυπου που θα είχε μια αποτυχία στον προϋπολογισμό
της ΕΕ.

Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Διαπιστώνω μια μικρή πρόοδο στις τροπολογίες της
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την
έκθεση. Η επιτροπή ουσιαστικά απαιτεί τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η ευνοϊκή του γνωμοδότηση πριν από οποιαδήποτε μετάβαση στη
δεύτερη γενιά του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν. Ωστόσο, αυτή η έκθεση εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη.
Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ατιμώρητα το ενδεχόμενο μετάβασης στο SIS II – το νέο μέσο για την επίτευξη
«πλήρους ασφάλειας».

Με αυτό το σύστημα θα μπορούν να συλλέγονται όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα, και μάλιστα για
λόγους των οποίων η εγκυρότητα υπόκειται σε ερμηνεία. Πώς μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη η υποψία της πρόθεσης
για τη διάπραξη μιας τρομοκρατικής πράξης; Και το χειρότερο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν πρόσβαση
σε αυτά τα δεδομένα. Σε αυτήν την ώρα της κρίσης, η κρατούσα ευρωκρατία εξακολουθεί να οικοδομεί μια Ευρώπη
που χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό και από μια υπερβολική έμφαση στην έννομη τάξη. Ωστόσο, τώρα
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περισσότερο από ποτέ, είναι καιρός να οικοδομήσουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας που
χρειαζόμαστε.

Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Έχουμε ένα σύστημα πληροφοριών Σένγκεν που λειτουργεί και έχει
δυνατότητα επέκτασης και έχουμε ένα έργο γοήτρου που κοστίζει εκατομμύρια και φαίνεται ότι θα έχει αποτυχημένη
έκβαση. Είναι καιρός να σταματήσουμε να ρίχνουμε χρήματα στα σκουπίδια και να περισώσουμε ό,τι μπορεί ακόμα
να σωθεί. Αν η ΕΕ θέλει πραγματικά να δαπανήσει και άλλα εκατομμύρια, πρέπει να τα δαπανήσει για την προστασία
των συνόρων ή τη βοήθεια των εδώ οικογενειών. Αντί να καταβάλλει απλώς επιδοτήσεις για την υποδοχή προσφύγων,
πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί με ακρίβεια η Συνθήκη της Γενεύης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων που,
φυσικά, δεν ισχύει για το πλήθος των οικονομικών μεταναστών.

Τέλος, δεν χρειαζόμαστε μια νέα Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο για να επεκταθεί περισσότερο η ζούγκλα
του ασύλου και το τέλμα των υπηρεσιών της ΕΕ που καταβροχθίζουν εκατομμύρια. Μέχρι να αποκτήσουμε ένα
λειτουργικό σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, ο χώρος Σένγκεν δεν πρέπει να επεκταθεί. Οι νέες προτάσεις δεν είναι
μόνο κακώς μελετημένες, αλλά είναι απλά αντιπαραγωγικές και γι’ αυτό δεν συμμετείχα στην ψηφοφορία.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Εκφράζω την αμέριστη υποστήριξή μου στην έκθεση του κ. Coelho. Το
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν αποδείχθηκε ένα άριστο και έγκυρο μέσο διαχείρισης και ελέγχου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ωστόσο, χρειάστηκε ρύθμιση και προσαρμογή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, καθώς και ενόψει
περαιτέρω απαιτήσεων που κατέστησαν προφανείς.

Η πρόταση του εισηγητή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με αυτήν την άποψη: η μετάβαση στο σύστημα δεύτερης
γενιάς δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί ή να καθυστερήσει άλλο. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα
για τον συντονισμό των πληροφοριών και τον έλεγχο των ατόμων που εισέρχονται και ταξιδεύουν στο πλαίσιο του
συστήματος Σένγκεν. Γι’ αυτόν τον λόγο, συντάσσομαι με τον κ. Coelho στην επισήμανση της ανάγκης να εφαρμόσει
η Επιτροπή το νέο σύστημα SIS δεύτερης γενιάς το συντομότερο δυνατόν.

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

David Casa (PPE), γραπτώς. – (EN) Πριν από τη μετάβαση στο νέο σύστημα SIS, πρέπει να διεξαχθούν οι
κατάλληλες δοκιμές και να υπάρχουν οι αναγκαίες εγγυήσεις. Αν και πιστεύω ότι τα παραπάνω πρέπει να γίνουν
με επαγγελματικό και συστηματικό τρόπο, συμμερίζομαι επίσης την απογοήτευση του εισηγητή σχετικά με τις
εκτεταμένες καθυστερήσεις που εμποδίζουν τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Επιπροσθέτως, εκτιμώ ότι είναι αναγκαίο να ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει εις βάθος τη διαχείριση
αυτού του θέματος.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο αυξημένος αριθμός κρατών μελών περιέπλεξε σοβαρά τη διαδικασία της
μετάβασης και της μεταφοράς από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης
γενιάς. Το Κοινοβούλιο ζητούσε ακριβή και επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο αυτής της έκθεσης
και ορθώς το έπραττε. Ελπίζω ότι η μετάβαση θα ολοκληρωθεί με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, ότι αυτή
η αλλαγή δεν θα ζημιώσει με κανέναν τρόπο την ασφάλεια της Ευρώπης, και ότι θα έχει ικανοποιητική έκβαση.

Έκθεση: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι το ζήτημα των προσφύγων
στην Κοινότητα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Επί του παρόντος, το θέμα της επανεγκατάστασης των
προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συντονίζεται σωστά και μόνο 10 κράτη μέλη επανεγκαθιστούν τους
πρόσφυγες σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται στρατηγικά η επανεγκατάσταση ως εργαλείο
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Επιδοκιμάζω την απόφαση της Επιτροπής να ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο, η οποία θα μπορεί να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για την υλοποίηση
πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον συντονισμό των πολιτικών εντός της ΕΕ.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η ΕΕ συμμετέχει πολύ λιγότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τον Καναδά στην υποδοχή και επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος
επανεγκατάστασης. Το Κοινοβούλιο απαιτεί τη θέσπιση ενός φιλόδοξου και βιώσιμου προγράμματος
επανεγκατάστασης στην ΕΕ και προτείνει την παροχή οικονομικής υποστήριξης για τα κράτη μέλη που προτίθενται
να συμμετάσχουν σε αυτό.

Αυτή η έκθεση υποδεικνύει επίσης τη διαφωνία μας με το όραμα του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θέλει να
χρησιμοποιείται η ιθαγένεια των προσφύγων ως βάση για να αποφασίζεται ποιος θα έχει προτεραιότητα για
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επανεγκατάσταση. Εκτός από τη γεωγραφική προέλευση των προσφύγων, ζητούμε την καθιέρωση μιας κατηγορίας
«ευάλωτων προσφύγων» (γυναίκες και παιδιά εκτεθειμένα σε βία και εκμετάλλευση, ασυνόδευτοι ανήλικοι, πρόσωπα
με ανάγκη ιατρικής μέριμνας, θύματα βασανιστηρίων και ούτω καθεξής). Αυτή η κατηγορία πρέπει να έχει πάντα
προτεραιότητα.

Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Είναι σημαντικό να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια δίκαιη και
ρεαλιστική πολιτική μετανάστευσης. Γι’ αυτό επιδοκιμάζω αυτό το αποτελεσματικό, ποιοτικό και βιώσιμο πρόγραμμα
επανεγκατάστασης, το οποίο παρέχει μια βιώσιμη λύση στους πρόσφυγες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη
χώρα καταγωγής τους. Το πρόγραμμα επανεγκατάστασης μπορεί να βοηθήσει ώστε η παράνομη μετανάστευση να
γίνει λιγότερο ελκυστική για όσους πρόσφυγες προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτυχία ενός
αποτελεσματικού προγράμματος επανεγκατάστασης προϋποθέτει την πρόσβαση των ενηλίκων σε ευκαιρίες
απασχόλησης και την άμεση ένταξη των ανηλίκων σε σχολεία. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η πρόσβαση των προσφύγων
σε υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα μέτρα παρακολούθησης πρέπει να υλοποιηθούν από διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα (π.χ. τους δήμους)
και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και από ΜΚΟ, φιλανθρωπικές οργανώσεις, σχολεία και κοινωνικές υπηρεσίες·
είναι σημαντικό να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ αυτών των φορέων.

Παροτρύνω τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εισαγωγή μηχανισμών ιδιωτικής χρηματοδότησης και την γενικότερη
σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
επανεγκατάστασης.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Είναι θετικό το γεγονός ότι ο αριθμός των κρατών μελών που συμμετέχουν
σε αυτά τα προγράμματα επανεγκατάστασης αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, μόνο 10 κράτη μέλη
επανεγκαθιστούν πρόσφυγες σε ετήσια βάση, χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ τους ή ένα κοινό ευρωπαϊκό
πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να
επιμεριστούν δίκαια την ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης θα έχει οφέλη τόσο για τους πρόσφυγες
που επανεγκαθίστανται, όσο και για τα κράτη μέλη και για την ίδια την ΕΕ δίνοντάς της εξέχοντας ρόλο στα διεθνή
ανθρωπιστικά ζητήματα. Είναι επιθυμητή μια πολυμερής προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
φορέων σε τοπικό επίπεδο και χωρίς να ξεχνάμε τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να προσφέρει βιώσιμη προστασία και λύσεις,
καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το
πρόγραμμα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να δημιουργήσει μια κοινή στρατηγική και
να μειώσει το κόστος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επανεγκατάσταση. Υποστηρίζω την πρόταση του
εισηγητή, κ. Tavares, τον οποίο συγχαίρω για μια άριστη έκθεση, για τη δημιουργία μιας μονάδας επανεγκατάστασης
που θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και τη διευκόλυνση των διαδικασιών επανεγκατάστασης.

Robert Dusek (S&D), γραπτώς. – (CS) Το σχέδιο κανονισμού σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη
διαχείριση και τη ρύθμιση της επανεγκατάστασης των προσφύγων θα επιλύσει, κατά προτεραιότητα, το θέμα της
προσαρμογής και ένταξης των προσφύγων στο νέο περιβάλλον τους. Οι ανθρωπιστικές καταστροφές και άλλα
απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν ένα κύμα προσφύγων, στο οποίο πρέπει να είμαστε σε θέση να
ανταποκριθούμε από κοινού, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, απορρίπτω πλήρως τους πρόσφυγες που αναζητούν
άσυλο για πολιτικούς λόγους στην ΕΕ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν νομικώς αποδεκτή σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος της ΕΕ η άσκηση δίωξης εις βάρος ενός πολίτη για πολιτικούς λόγους. Η συμμετοχή των τοπικών
αρχών σε ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να είναι πάντα εθελοντική, όπως είναι και η συμμετοχή των
κρατών μελών.

Ορισμένες χώρες έχουν συνηθίσει την παρουσία αυξημένων αριθμών αλλοδαπών στον τοπικό πληθυσμό, αλλά για
άλλες αυτό είναι, φυσικά, κάτι νέο. Για να αποφύγουμε τις φοβίες και τις ανησυχίες για τους αλλοδαπούς σε
ορισμένες χώρες ή περιφέρειες, πρέπει να σεβαστούμε το ενδιαφέρον τους ή την έλλειψη ενδιαφέροντός τους να
συμμετάσχουν. Θα ήταν επίσης σωστό, για τη διασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του
ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης και άλλων πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο, να συντονιστεί το
προτεινόμενο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Παρά τις
προαναφερόμενες επιφυλάξεις, υποστηρίζω το σύνολο της έκθεσης.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η επανεγκατάσταση των προσφύγων αποδείχθηκε αναγκαία σε περιπτώσεις
που οι τρίτες χώρες υποδοχής δεν μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία και τη συντήρησή τους προκειμένου
να εγκατασταθούν εκεί. Γι’ αυτό πολλές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο αισθάνονται την
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ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα
επανεγκατάστασης που προτείνει η Επιτροπή θα μπορούσε να αποτελέσει το κατάλληλο μέσο γι’ αυτήν την
προσπάθεια. Ανεξάρτητα από το ποιο μοντέλο θα επικρατήσει τελικά, είναι σαφής η επιτακτική ανάγκη μεγαλύτερης
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ τους και με τις χώρες πρώτης εγκατάστασης προκειμένου να παρασχεθεί
μια σταθερή, βιώσιμη και διασυνδεδεμένη λύση σε αυτό το σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν πρέπει να παραπλανηθούν από τον τίτλο αυτής
της έκθεσης: από την επανεγκατάσταση. Δεν μιλάμε για κάποιο πακέτο βοήθειας για τον επαναπατρισμό των
μεταναστών, αλλά για την υποδοχή, σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατόπιν σύστασης του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες, ανθρώπων που έχουν ήδη ζητήσει άσυλο σε μια τρίτη χώρα – την πρώτη χώρα ασύλου
ή καταφυγής, η οποία, για κάποιον λόγο, δεν τους ταιριάζει ή δεν αρέσει στα Ηνωμένα Έθνη. Πρόκειται για ένα
απίστευτο νέο κίνητρο κοινωνικοοικονομικής μετανάστευσης συγκαλυμμένο από μια αίτηση για διεθνή προστασία,
ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα είναι υπεύθυνη για την κατανομή των αιτούντων σε όλη
την ΕΕ, είτε το θέλουμε είτε όχι. Πώς μπορούμε να εμπιστευθούμε την οργάνωση αυτού του ελέγχου στα Ηνωμένα
Έθνη και στις πρώτες χώρες ασύλου; Πώς μπορούμε να ανεχθούμε το γεγονός ότι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία θα
υποδεικνύει στα κράτη μέλη ποιον θα πρέπει να δεχθούν στην επικράτειά τους και με ποιο καθεστώς; Σύμφωνα με
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, υπάρχουν 750.000 άνθρωποι στον κόσμο που
θα μπορούσαν να ζητήσουν άσυλο. Πρέπει να υποδεχθούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στις χώρες μας, κατόπιν
εντολής αυτού του οργανισμού; Αυτό είναι απολύτως ανεύθυνο.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Μόνο 10 κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Πορτογαλίας, δέχονται
πρόσφυγες για επανεγκατάσταση. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και πρέπει να βρεθούν λύσεις και κίνητρα
για να αρχίσει η πλειοψηφία των κρατών μελών να δέχεται την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Η δημιουργία
αυτού του προγράμματος συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα συμβάλει επίσης στην
αύξηση της συμμετοχής της ΕΕ στην επανεγκατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, θα έχει θετικό
αντίκτυπο στη φιλοδοξία της ΕΕ να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στα παγκόσμια ανθρωπιστικά ζητήματα και στη
διεθνή σκηνή.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Επιτρέψτε μου να εκφράσω την υποστήριξή μου για την έκθεση του
κ. Tavares. Όπως τόνισα σχετικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, το πρόβλημα
απαιτεί μια ευρωπαϊκή γραμμή δράσης και προσέγγισης.

Πιστεύω ότι οι διαδικασίες για τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα πρέπει να εναρμονιστούν για να επιτευχθεί
αυτός ο σκοπός. Δεν πρέπει να έχουμε διαφορές γι’ αυτόν τον ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια κοινή έννοια θα
αποτρέψει τη «μετανάστευση» των προσφύγων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, επιτρέποντας παράλληλα την
καλύτερη διαχείριση. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι ένα κοινό πρόγραμμα θα μας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση.
Τέλος, ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να προβλέπει προστασία και μόνιμες
λύσεις όχι μόνο για μακροπρόθεσμες προσφυγικές καταστάσεις, αλλά και για την ανάγκη για ταχείες και επαρκείς
αποκρίσεις σε επείγουσες ή απρόβλεπτες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επανεγκατάστασης
προσφύγων από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και βεβαίως
υπερψήφισα την σχετική έκθεση στην οποία και υπήρξα εισηγητής για λογαριασμό του PPE. Πράγματι, η οικοδόμηση
αλληλεγγύης μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών για θέματα προσφύγων είναι πολύ σημαντική. Οφείλουμε όμως
σύντομα με τόλμη να αναδείξουμε την ίδια αλληλεγγύη και εντός της ΕΕ με την δημιουργία προγράμματος εσωτερικής
επαναπροώθησης προσφύγων προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσανάλογες πιέσεις που υφίστανται κάποια κράτη
μέλη σε σχέση με άλλα. Το πιλοτικό πρόγραμμα στη Μάλτα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα προς αυτήν την
κατεύθυνση.

Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. – (PL) Είναι θετική η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος
επανεγκατάστασης. Ο αριθμός των προσφύγων που πρέπει να επανεγκατασταθούν αυξάνεται, σε αντίθεση με τον
αριθμό των χωρών που είναι διαθέσιμες για να τους υποδεχθούν. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που υποδέχονται πρόσφυγες
ανήκουν συχνά στα φτωχότερα κράτη και οι πόροι τους δεν τους επιτρέπουν να υποδεχθούν μεγάλο αριθμό
προσφύγων. Η επανεγκατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύστατη λύση – η μόνη λύση όταν οι πρόσφυγες δεν
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους και δεν μπορούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε μια τρίτη χώρα. Τα
κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που θα διασφαλίσει την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα της επανεγκατάστασης.

Πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μηχανισμών ιδιωτικής χρηματοδότησης και την έγκριση συχνότερων
δημόσιων και νομικών πρωτοβουλιών προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για το τωρινό ή μελλοντικό
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ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καθιέρωση μιας διαδικασίας η οποία
θα επιτρέπει την εφαρμογή ορθών πρακτικών προσαρμογής και ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής.

Στόχος είναι η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης, έτσι ώστε, μέσω της στενότερης
συνεργασίας των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που επανεγκαθίστανται
και να βελτιωθεί η κατάστασή τους στην ΕΕ. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αυξηθεί ο
αριθμός των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, το οποίο θα
αποτελέσει το έναυσμα για πολιτική και πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη μόνιμη προστασία
των αλλοδαπών.

Εκθέσεις: Rui Tavares (A7-0125/2010 - A7-0131/2010), Carlos Coelho (A7-0126/2010 - A7-0127/2010)

Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ αυτών των εκθέσεων, όπως συμφωνήθηκε
και με τους εισηγητές κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

Έκθεση: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

Maria Badia i Cutchet (S&D). γραπτώς. – (ES) Η έκθεση, την οποία ελπίζω ότι θα υπερψηφίσει η μεγάλη
πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, αποτελεί μια αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε στην Ευρώπη σχετικά με
τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περίοδο 2007-2009. Η έκθεση αναφέρεται
επίσης στις προκλήσεις που εντοπίστηκαν από την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Το
αποτέλεσμα δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα υπερβολικά πολλές ελλείψεις στην κατάρτιση των νέων μας, τόσο ως προς
την προετοιμασία για τους νέους τομείς της οικονομίας όσο και ως προς την παροχή των δεξιοτήτων για να
αναπτυχθούν σε ένα πλαίσιο στο οποίο η Ευρώπη και ο κόσμος ανοίγονται όλο και περισσότερο και καθίστανται
όλο και πιο αλληλένδετοι. Η στρατηγική ΕΚ 2020 αντικατοπτρίζει τη σημασία της κατάρτισης και της εκπαίδευσης
για την επιτυχή ανταπόκριση στις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε την προσεχή
δεκαετία. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, θέλω να τονίσω τη σημασία της διατήρησης
των προϋπολογισμών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι πρέπει να
βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ. Δυστυχώς, οι κατευθυντήριες γραμμές
που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική της Λισαβόνας δεν θα εφαρμοστούν μέχρι τα τέλη του 2010. Παρά την
πρόοδο των τελευταίων ετών, πολλοί ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκή επίπεδα δεξιοτήτων και
το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού διαθέτει τίτλους σπουδών πολύ χαμηλού επιπέδου. Επίσης είναι ανησυχητικό
το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός νέων εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο και δεν αποκτά κανέναν τίτλο
σπουδών αργότερα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το συντομότερο δυνατόν
μια πολιτική που θα αποβλέπει στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα κράτη μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εργοδότες πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους παρόχους εκπαίδευσης
και κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και ένα ευρύτερο πεδίο δράσης
ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επαγγελματικών τομέα και της αγοράς εργασίας.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» διότι η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένα πολύ σημαντικά εδάφια, τα
οποία ελπίζω ότι θα τύχουν συγκεκριμένης εφαρμογής στη σφαίρα των πολιτικών της ΕΕ και στη συνέχεια θα
εφαρμοστούν πλήρως από τα κράτη μέλη.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα σημεία για την επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών
διαδικασιών και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Από αυτήν την άποψη, για το μέλλον τόσο του εκπαιδευτικού
όσο και του οικονομικού μας συστήματος, το οποίο απαρτίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις ΜΜΕ, ελπίζουμε
ότι θα αναγνωριστεί η ανάγκη ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ των ιδρυμάτων, ειδικά των ιδρυμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης, και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η ιδέα της ενθάρρυνσης της καθιέρωσης μορφών εταιρικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων εθνικής και τοπικής
παραγωγής αφενός και του τομέα της κατάρτισης αφετέρου είναι αναμφίβολα καλή· αυτό θα επιτρέψει στα σχολεία
να συντονίσουν με περισσότερη επιτυχία τα προγράμματα κατάρτισης με τις πραγματικές τοπικές ανάγκες και τον
οικονομικό κόσμο που αντικατοπτρίζει αυτές τις ανάγκες, για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι αυτή η ιδέα θα
βοηθήσει επίσης τα σχολεία να ξεπεράσουν το μόνιμο πρόβλημα της εξεύρεσης κατάλληλων πόρων για την παροχή
υψηλής ποιότητας κατάρτισης στους νέους, οι οποίοι θα μπορούν να την αξιοποιήσουν άμεσα σε επαγγελματικό
επίπεδο.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι είναι η κατάλληλη στιγμή
να αναθεωρήσουμε τους στόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης που τέθηκαν στη στρατηγική της Λισαβόνας και να
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αξιολογήσουμε ό,τι δεν ήταν επιτυχές σε αυτόν τον τομέα. Χαίρομαι για το γεγονός ότι ένας από τους
σημαντικότερους στόχους στη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, η
μείωση του αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς τίτλο σπουδών και η αύξηση του αριθμού των
ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση ή αντίστοιχο επίπεδο σπουδών. Πρώτον, θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι,
λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των πληροφοριών και των νέων τεχνολογιών, το εκπαιδευτικό
περιβάλλον καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκο και ετερογενές και είναι απαραίτητη η προσαρμογή στις νέες
ανάγκες σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να μεταρρυθμιστούν και να βελτιωθούν τα
εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της μεταβαλλόμενης
αγοράς. Δεύτερον, απευθύνω έκκληση για την καταβολή περισσότερων προσπαθειών για την αύξηση του
αλφαβητισμού και την ενθάρρυνση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ατόμων από μειονεκτικό περιβάλλον.
Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους αυτού του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη στενότερων
σχέσεων με τον επιχειρηματικό κόσμο καθίσταται όλο και πιο αναγκαία και είναι σημαντική η ανάπτυξη νέων
ελκυστικότερων προοπτικών απόκτησης προσόντων και ευκαιριών κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους που
συμμετέχουν στην ΕΕΚ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην ανάγκη διευκόλυνσης της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Επίσης, συμφωνώ ότι πρέπει να παράσχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε την ενσωμάτωση
των ατόμων με αναπηρίες στον τομέα της κατάρτισης.

Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί απαραίτητο
στοιχείο της προσωπικής ανέλιξης του ατόμου, της ισότητας, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού
και της φτώχειας, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της κοινωνικής συνοχής. Είναι σημαντική η βελτίωση
της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για όλους τους σπουδαστές, προκειμένου να επιτευχθούν
καλύτερα αποτελέσματα και δεξιότητες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμοστεί η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα
για ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη και για να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Η κινητικότητα μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού κόσμου και της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να προωθηθεί η μάθηση με επίκεντρο
τους μαθητές και η απόκτηση ικανοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, η διαπολιτισμική κατανόηση, η κριτική
σκέψη και η δημιουργικότητα. Καλώ επίσης τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν την ατζέντα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και, ειδικότερα, να συντονίσουν τα προγράμματα σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Mario David (PPE), γραπτώς. – (PT) Μετά την έγκριση της στρατηγικής της Λισαβόνας, έχει δοθεί αυξημένη
σημασία στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, επιδοκιμάζω αυτήν
την έκθεση γενικά και, ειδικότερα, την ανακοίνωση της Επιτροπής «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει».
Εντούτοις, με προβληματίζει η αναντιστοιχία μεταξύ των επιπέδων δεξιοτήτων που αποκτώνται στο σχολείο και
των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια σαφής δέσμευση στην επαγγελματική κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην
επιτυχία της πρωτοβουλίας «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», το ίδιο και η ανάπτυξη εγκάρσιων βασικών
ικανοτήτων όπως η ψηφιακή ικανότητα, η ικανότητα μάθησης, οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που
σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, οι αθλητικές και καλλιτεχνικές ικανότητες, η αίσθηση επιχειρηματικότητας
και η πολιτισμική συνείδηση.

Ως εκ τούτου πιστεύω ότι προκειμένου να καταφέρουν οι επόμενες γενιές να ξεπεράσουν το σημερινό χάσμα μεταξύ
των αποκτηθεισών δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς, είναι σημαντικό η προσχολική εκπαίδευση ως μέσο
για την πρώιμη απόκτηση βασικών δεξιοτήτων να είναι υψηλής ποιότητας. Θεωρώ επίσης σημαντικό να εστιάζει η
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων δεξιοτήτων, επί παραδείγματι, στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην προσαρμογή στις ανάγκες των κοινοτήτων στις οποίες βρίσκονται τα σχολεία.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι συντονισμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των εταιρειών και της
κοινωνίας εν γένει είναι επίσης σημαντική.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις βασικές ικανότητες για έναν κόσμο
που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Παρά ορισμένες βελτιώσεις,
απέχουμε πολύ ακόμα από την επίτευξη των στόχων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που ορίζονται στη
στρατηγική της Λισαβόνας. Αυτή η έκθεση αναλύει τι δεν πήγε καλά και παρουσιάζει προκλήσεις που πρέπει ακόμα
να ξεπεραστούν, όπως η καλύτερη σύνδεση μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και
διά βίου μάθησης.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Έχοντας εμπειρία σε κυβερνητική θέση στον τομέα της εκπαίδευσης στη χώρα
μου, λυπούμαι βαθύτατα όταν τον βλέπω να ταξινομείται διαρκώς λάθος σε όλους σχεδόν τους δείκτες που
σχετίζονται με αυτά τα θέματα. Φοβάμαι ότι αυτά τα δυσμενή αποτελέσματα είναι, σε μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα
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μιας ιδεολογίας μάθησης που φαίνεται ότι απουσιάζει πλήρως από την ανακοίνωση της Επιτροπής και από το
ψήφισμα του Κοινοβουλίου: σε αυτά τα έγγραφα δεν αναφέρονται ούτε μια φορά οι λέξεις «αξία», «αυστηρότητα»,
«προσπάθεια»και «πειθαρχία» και οι έννοιες της «μεταφοράς γνώσεων» και της «απομνημόνευσης» θεωρούνται
λιγότερο σημαντικές από τα θέματα των «ικανοτήτων» και των «στάσεων» με βάση τις «βασικές ικανότητες».

Θα ήταν χρήσιμο αν οι κυβερνήσεις σταματούσαν να ανησυχούν για τα στατιστικά στοιχεία και ασχολούνταν αντί
γι’ αυτό με τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας κατά μέρος τις μεθόδους που συμπεριλαμβάνουν πολλή συζήτηση,
αφαιρώντας την ευθύνη από όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη στατιστική
συγκάλυψη. Αντ’ αυτού, πρέπει να εγκρίνουν μεθόδους εστιασμένες, πάνω απ’ όλα, στο επιστημονικό περιεχόμενο
και στις γνωστικές διαδικασίες, στην αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία. Πρέπει να υπάρχει μικρότερη εστίαση
σε δηλώσεις κοινών θέσεων που είναι τόσο κενές όσο καλές είναι οι προθέσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικά
θετικό περιεχόμενο του ψηφίσματος, θα το υπερψηφίσω, αλλά όχι χωρίς να εκφράσω τη βαθιά διαφωνία μου με
αυτήν την ερμηνεία του πώς θα έπρεπε να είναι το εκπαιδευτικό σύστημα.

Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Τα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ασφαλώς ύψιστης
σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και την αυξανόμενη ενσωμάτωση
της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στις παραγωγικές διαδικασίες. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο η υπό
συζήτηση έκθεση θεωρεί «απαραίτητη την εφαρμογή πολιτικών που θα αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης». Φυσικά, συμμεριζόμαστε αυτήν την ανησυχία.

Ωστόσο, εκφράζοντας αυτήν την ανησυχία, δεν κάνει καν την απαραίτητη μνεία στη σημασία των δημόσιων σχολείων
για την επίτευξη αυτού του στόχου, ούτε γίνεται αναφορά στις συνέπειες της έλλειψης επενδύσεων στα δημόσια
σχολεία ή στον αποκλεισμό πολλών νέων από την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση· αντ’ αυτού,
επιλέγει να κάνει μια λανθασμένη και ασαφή αναφορά στην αύξηση της «συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα». Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διαδικασία της Μπολόνια δεν προτείνει καμία λύση για τις
αναγκαίες βελτιώσεις στην εκπαίδευση, αντιθέτως, σε χώρες όπως η Πορτογαλία, την επιδείνωσε, ειδικά το κρατικό
σύστημα.

Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε και να μην καταδικάσουμε την υποστήριξη της «ευελιξίας», η οποία ωθεί τους
νέους σε επισφαλή, αβέβαιη, διαλείπουσα και ανεπαρκώς αμειβόμενη εργασία. Επίσης, διαφωνούμε με την ιδέα της
εθελοντικής εργασίας ως υποκατάστατο των θέσεων απασχόλησης, η οποία εντείνει την εκμετάλλευση των νέων
που προσπαθούν να μπουν στον κόσμο της εργασίας.

Emma McClarkin (ECR), γραπτώς. – (EN) Τόσο εγώ όσο και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου
συμφωνούμε με πολλά σημεία αυτής της έκθεσης. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης
στρατηγικών διά βίου μάθησης και προώθησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και της
καλύτερης ενσωμάτωσης βασικών ικανοτήτων όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών, τα μαθηματικά και οι επιστήμες.
Και πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η διασφάλιση ότι οι αγορές εργασίας είναι αρκετά ευέλικτες
ώστε να εξασφαλίσουν πως οι νέοι να μπορούν να αποκτήσουν απασχόληση.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την αναφορά σε αυτήν την έκθεση για τη διδασκαλία όλων των παιδιών
των μεταναστών στη μητρική τους γλώσσα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ανεφάρμοστο, δαπανηρό και
αναποτελεσματικό, ειδικά σε σχολεία που έχουν παιδιά από πολλά διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα, και ελάχιστα
θα συνέβαλε στην προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Επιπροσθέτως, η εκπαιδευτική
πολιτική είναι, και πρέπει να παραμείνει, στην αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών μελών. Γι’ αυτόν τον λόγο,
καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Μετά την έγκριση της στρατηγικής της Λισαβόνας το 2000, εφαρμόστηκε
μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούσαν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο να καταστεί η Ευρώπη «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο
έως το 2010». Η ανάληψη δέσμευσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι σημαντική και πρέπει να
περιλαμβάνει τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη.
Πρέπει να αναληφθεί δέσμευση για την κατάρτιση των δασκάλων και των εκπαιδευτικών, την παροχή πρόσβασης
στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας ώστε να γίνει πιο
ελκυστική, το άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον υπόλοιπο κόσμο και την προώθηση
ισχυρότερων δεσμών με τον κόσμο της εργασίας. Η τυποποίηση των στόχων σε ένα πλαίσιο για βασικές ικανότητες
αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων για το 2010, οι οποίοι, ωστόσο, δεν
επετεύχθησαν πλήρως. Από την άποψη της αναθεώρησης και της αξιολόγησης του μέχρι τώρα έργου, αυτό το
έγγραφο καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό αν εξεταστεί από τη σκοπιά της εκπόνησης στρατηγικών ανάκαμψης για
την επίτευξη των στόχων που προτάθηκαν αρχικά για τον εκπαιδευτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πρόταση
για στρατηγική πλαισίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα: Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020.
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Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Η εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια καλή
εκπαίδευση και κατάρτιση έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό να αποτελεί εγγύηση απασχόλησης, πολύ δε περισσότερο
μια καλής θέσης εργασίας. Αντί να επενδύονται χρήματα σε κατάλληλα προγράμματα απόκτησης τίτλων σπουδών,
το σχέδιο είναι να γεμίσει η ΕΕ με προσωπικό με χαμηλού επιπέδου προσόντα χρησιμοποιώντας κάθε είδους κάρτα,
με τις μεταβατικές προθεσμίες στην αγορά εργασίας να απορρίπτονται ως περιττές. Στο πλαίσιο των βασικών
προϋποθέσεων που αναφέρονται, το πρόγραμμα κατάρτισης δεν είναι επαρκές, γι’ αυτό ψήφισα «όχι».

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Η παραδοχή ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ουσιώδεις για μια
κοινωνία της γνώσης και για τη μελλοντική οικονομία δεν αποτελεί πλέον μύθο. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη
βάση της κοινωνίας μας και τα θεμέλια για το μέλλον το δικό μας και των επερχόμενων γενεών.

Η εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) και η ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση
είναι απαραίτητες αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, και στο
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020. Υποστηρίζω το σύστημα της ανακοίνωσης που αναφέρει διάφορες στρατηγικές
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, όπως η στήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, η
επικαιροποίηση των μεθόδων αξιολόγησης και η καθιέρωση νέων τρόπων οργάνωσης της μάθησης. Εκφράζω την
υποστήριξή μου και συγχαίρω την εισηγήτρια για την ευαισθησία που επέδειξε στην εκπόνηση της έκθεσης.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για έναν
κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Το κείμενο
παρουσιάζει μια σφαιρική προσέγγιση για την αναβάθμιση και προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες
απαιτήσεις. Η αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στην αποτυχία του στόχου της διαδικασίας της Μπολόνια για
την σύγκλιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών, η σημασία προσαρμογής των εκπαιδευτικών
συστημάτων έτσι ώστε να προετοιμάσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την
επαναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η σημασία της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης, αποτελούν σημεία κλειδιά για το εκπαιδευτικό σύστημα του αύριο. Για αυτόν τον λόγο είχα
καταθέσει στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικές τροπολογίες οι οποίες και υπερψηφίστηκαν.

Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκρίναμε σήμερα την έκθεση
της καταλανής συναδέλφου μου από την Ομάδα S&D, Maria Badia i Cutchet, σχετικά με το πολύ σημαντικό θέμα
της αντιμετώπισης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως βασικών ικανοτήτων για έναν κόσμο που αλλάζει.

Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και θέλω να υπενθυμίσω
τη σημασία των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να αποκτήσει κάθε Ευρωπαίος. Ο αριθμός των νέων που δεν μπορούν
να διαβάσουν σωστά στην ηλικία των 15 ετών αυξάνεται σταθερά (21,3% το 2000 και 24,1% το 2006). Με μια
ευρωπαϊκή στρατηγική επικεντρωμένη στις ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε μια έξυπνη οικονομία, αυτό το γνωστικό
χάσμα είναι κάτι που θα περιθωριοποιήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να
ενσωματώσουν αυτήν την προτεραιότητα για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική)
στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα πριν από την εξειδίκευση των μαθητών τους. Επιπροσθέτως, η εκμάθηση ξένων
γλωσσών είναι καίριας σημασίας. Ως καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας, το γνωρίζω ιδιαίτερα αυτό. Το γεγονός
ότι ορισμένες χώρες έχουν μείνει πίσω στη διδασκαλία ξένων γλωσσών κλείνει πολλές πόρτες στους μαθητές, σε
μια εποχή που οι θέσεις εργασίας αποκτούν έναν όλο και πιο διεθνή χαρακτήρα. Τέλος, η προσαρμογή των
εκπαιδευτικών προτύπων στα νέα επαγγέλματα της πράσινης οικονομίας ή της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η στήριξη της διά βίου μάθησης αποτελεί
το κλειδί για μια σταδιοδρομία ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς. – (PL) Υποστήριξα την έκθεση για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση
2010» με χαρά και με την ελπίδα για ταχεία εφαρμογή των ιδεών του προγράμματος. Ως ακαδημαϊκός και καθηγήτρια
με πολυετή εμπειρία, δίνω ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη ενίσχυσης της κινητικότητας μεταξύ των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού κόσμου και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η σύγχρονη τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάζει συστηματικά τους σπουδαστές για την είσοδό τους
στην αγορά εργασίας. Παράλληλα με την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, ικανότητες όπως η επιχειρηματικότητα,
η διαπολιτισμική κατανόηση και η δημιουργικότητα καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές και διαδραματίζουν
αποφασιστικό ρόλο, σε ισότιμη βάση με την τυπική κατάρτιση, στην επίτευξη επαγγελματικής επιτυχίας.

Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Επίσης, είναι σημαντικό να εγκριθούν μέτρα
για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στις επιστήμες και στην επιστημονική έρευνα. Επί αυτού του
θέματος, ζήτησα ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει γνωμοδότηση και να εξετάσει το ενδεχόμενο
ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στον τομέα των επιστημών.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα τυπικά προσόντα των Ευρωπαίων –μεταξύ
άλλων και του γεγονότος ότι 77 εκατομμύρια άνθρωποι, ή σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης ηλικίας
25-64 ετών, δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν χαμηλού επιπέδου τυπικά προσόντα– θεωρώ αυτήν την έκθεση
εξαιρετικά σημαντική για την προώθηση της επιστήμης και την αύξηση των επαγγελματικών προσόντων. Σε αυτό
το πλαίσιο, απευθύνω έκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Επιτροπή για αποτελεσματική υλοποίηση των ιδεών
του προγράμματος.

Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. – (PL) Η εκπαίδευση έχει σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες, ανοίγει
πόρτες και προσφέρει προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Συνεπώς, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια
για να συμβάλουμε στην εκπαίδευση των νέων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων σε συνδυασμό
με εθνικά μέτρα. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, αυξημένου ανταγωνισμού και ραγδαίων αλλαγών, η συμμετοχή
στη διά βίου μάθηση είναι σημαντική.

Χάρη στις ανταλλαγές φοιτητών, όπως το πρόγραμμα Erasmus, οι νέοι μας δεν εμπλουτίζουν μόνο τις γνώσεις
τους σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, αλλά διευρύνουν και τους ορίζοντές τους. Η γνωριμία με νέους
πολιτισμούς και γλώσσες και η ανάπτυξη διεθνών επαφών οδηγεί στη δημιουργία πιο στέρεων δεσμών στην Ευρώπη
και συμβάλλει στη δημιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η φιλοδοξία της Ευρώπης είναι να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογικών λύσεων που επιτρέπουν
την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

Οι ελπίδες μας εναποτίθενται στους νέους, γι’ αυτό πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτήν την ομάδα. Οι νέοι
που ολοκληρώνουν την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας διότι οι
εργοδότες πολύ συχνά δίνουν έμφαση στην επαγγελματική εμπειρία, την οποία οι νέοι δεν διαθέτουν σε αυτό το
στάδιο της ζωής τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να προαγάγουμε τον διάλογο μεταξύ των πανεπιστημίων και των
επιχειρήσεων, να προσαρμόσουμε τα προγράμματα σπουδών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να δώσουμε
έμφαση στις περιόδους πρακτικής άσκησης και στην πρακτική εμπειρία που θα καταστήσουν ευκολότερη την εύρεση
εργασίας.

Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. – (LT) Κυρίες και κύριοι, το σφίξιμο της ζώνης σε όλη την Ευρώπη –ως
επώδυνο και αυστηρό μέτρο– αρχίζει να έχει επιπτώσεις. Τα θύματα και οι συμβιβασμοί έχουν γίνει ήδη μέρος της
καθημερινής ζωής σε πολλούς τομείς της ΕΕ, αλλά είναι σημαντικό (ειδικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης)
να μην αμελούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε τόσο θεμελιώδεις τομείς πολιτικής όσο η εκπαίδευση.
Όπως έχει δείξει η ιστορία, η εκπαίδευση είναι ένας λόγος για τον οποίο αξίζει να αγωνιστεί κανείς – είτε στα μυστικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα της κατεχόμενης από τους Ναζί Ευρώπης, είτε στο «ιπτάμενο πανεπιστήμιο» των
αντιφρονούντων την εποχή του Στάλιν. Η παγκόσμια οικονομική κρίση μας υποχρεώνει να προσαρμοστούμε για
άλλη μια φορά. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Το ποσοστό αλφαβητισμού της Ευρώπης πρέπει να βελτιωθεί, καθώς σε αυτόν τον τομέα η Ευρώπη είναι
πολύ πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Πρέπει να καλύψουμε αυτήν την απόσταση. Είναι σημαντικό
να αυξήσουμε το ποσοστό αλφαβητισμού, μαθηματικού γραμματισμού και γνώσης των υπολογιστών στους νέους,
αλλά και στους άνεργους ενήλικες που ανήκουν στην κατώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη. Η διά βίου μάθηση από
την αρχή έως το τέλος της ζωής μας, καθώς και τα προγράμματα «δεύτερης ευκαιρίας» για τους ενήλικες με
περιορισμένες ικανότητες, δεν είναι σημαντικά μόνο για την τόνωση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, αλλά
και για την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη. Είναι καθήκον μας να αναβαθμίσουμε την
ποιότητα της κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη και να καταστήσουμε ελκυστικότερη την εκπαίδευση. Πρόκειται για
μακροχρόνιο αγώνα, αλλά είναι κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιστεί κανείς.

Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η διοίκηση και διαχείριση των εμπορικών επιχειρήσεων είναι
ένας τομέας που εγείρει νέες ανησυχίες, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, μολονότι υπόκειται σε
διαρκή ρύθμιση. Μάλιστα, το να καταστήσουμε τους διευθυντές υπεύθυνους για τις αποφάσεις τους, και δεν
αναφέρομαι εδώ μόνο στα διοικητικά στελέχη, είναι απόλυτα αναγκαίο στο πλαίσιο της πρόθεσής μας να μειώσουμε
τους συστημικούς κινδύνους. Στην περίπτωση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς, με
μεγάλο κύκλο εργασιών ή σημαντικό μερίδιο της αγοράς, τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσουν αυτές οι εταιρείες προφανώς υπερβαίνουν τα απλά συμφέροντα των μετόχων, περνώντας στη σφαίρα
των «ενδιαφερόμενων φορέων», με άλλα λόγια, των πιστωτών, των εργαζομένων, των καταναλωτών, του συναφούς
τομέα ή του κράτους.

Σε αυτήν την κατάσταση, η τροπολογία που προτείνω για να καταστούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
υπεύθυνα για τις αποφάσεις τους κάνοντας υποχρεωτικό ένα ποσοστό μελών αυτού του σώματος να είναι
επαγγελματίες ενισχύει τη μείωση των συστημικών κινδύνων, καθώς επί του παρόντος δεν είναι πλέον αρκετό να
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είναι κανείς εκπρόσωπος του μετόχου εφόσον, ακριβώς όπως έδειξα, το όφελος για τη χρηματοοικονομική υγεία
και σταθερότητα ορισμένων εταιρειών ξεπερνά το αυστηρό επενδυτικό όφελος υπό τη μορφή κυριότητας ή μετοχικού
κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μετόχων σε αυτές τις εταιρείες, η οποία
είναι παθητική σε πολλές περιπτώσεις όταν το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου είναι πολύ μικρό, πρέπει να
ρυθμιστεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η διοίκηση των εταιρειών και η ηθική τους είναι καίριο ζήτημα, ειδικά στην
παρούσα κατάσταση κατά την οποία πολλοί μέτοχοι έχουν απώλειες στις επενδύσεις τους λόγω των παραβιάσεων
ορισμένων από αυτές τις αρχές. Τα καλά διευθυντικά στελέχη που είναι υπεύθυνα και η συμπεριφορά τους διέπεται
από ηθικές αρχές είναι κεντρικής σημασίας για την ισόρροπη διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθιστά τις εταιρείες
ανταγωνιστικές. Όταν μιλάμε για ρύθμιση ορισμένων ηθικών πρακτικών, δεν πρέπει να ξεχνάμε την αρχή της ιδιωτικής
αυτονομίας και ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο πρέπει να ρυθμίζονται ορισμένες πρακτικές.

Θεωρώ επίσης σημαντικό να συμμετέχουν οι μέτοχοι περισσότερο, και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη, στη
διασφάλιση ότι τα καλά διοικητικά στελέχη ανταμείβονται από την αγορά και ότι τα λιγότερο ηθικά στελέχη
τιμωρούνται, έτσι ώστε οι πρακτικές τους να μην βλάπτουν τα δικαιώματα των μετόχων ούτε να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στο σύνολο της αγοράς.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ενέτεινε την ανάγκη εξέτασης των
δεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με την διοίκηση επιχειρήσεων με πιο υπεύθυνο τρόπο. Τα ζητήματα
που αφορούν το δομή των αποδοχών και τη διακυβέρνηση στον τομέα των αποδοχών των διοικητικών και
διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών πρέπει να διέπονται από ηθικές και δεοντολογικές αρχές που δεν
επιτρέπουν καταστάσεις όπως αυτές που είδαμε κατά το πρόσφατο παρελθόν, με τη διανομή μπόνους στα διευθυντικά
στελέχη εταιρειών που αμέσως μετά κηρύσσουν πτώχευση ή αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά χρηματοοικονομικά
προβλήματα. Η ΕΕ χρειάζεται ένα παραγωγικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μοντέλο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα
και σεβασμό στα συμφέροντα όλων: εταιρειών, μετόχων και εργαζομένων. Γι’ αυτό ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Εκφράζω την υποστήριξή μου για την έκθεση του κ. Lehne. Η πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη να αναλυθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές αποδοχών
των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών. Συμφωνώ με τον εισηγητή που προτείνει μια μέθοδο βασισμένη σε
δεσμευτικά μέτρα, με σκοπό να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία το μεταβλητό στοιχείο των αποδοχών
(μπόνους, μερίδια κ.λπ.) οδηγεί σε επενδυτικές πολιτικές υπερβολικά επικίνδυνες και υπερβολικά μακριά από την
κατάσταση της πραγματικής οικονομίας.

Προς τον σκοπό αυτόν φαίνεται ότι απαιτούνται νομοθετικά μέτρα που θα μας επιτρέψουν να λύσουμε το πρόβλημα
των διαφορετικών εθνικών κανόνων στον τομέα των αποδοχών για τις εταιρείες, ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακών
συγχωνεύσεων. Ειδικά όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα ηθικά ζητήματα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο,
όχι μόνο από ηθική, αλλά και, πάνω απ’ όλα, από κοινωνική σκοπιά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να
καθιερώσουμε ομοιόμορφες και σφαιρικές κατευθυντήριες γραμμές.

Evelyn Regner (S&D), γραπτώς. – (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με ζητήματα
δεοντολογίας που σχετίζονται με τη διοίκηση των εταιρειών διότι υποστηρίζω πρωτίστως την έκκληση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενθαρρυνθεί η προώθηση περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και την
έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση καθιέρωσης συστήματος σχετικά με τη σύνθεση
των οργάνων λήψης απόφασης των επιχειρήσεων, καθώς και άλλων οργανισμών και υπηρεσιών γενικότερα.
Ταυτόχρονα, ωστόσο, με λυπεί το γεγονός ότι η τροπολογία μου, η οποία θα καθιστούσε υποχρεωτική αυτήν την
πρόταση, δεν εισήχθη στο τελικό ψήφισμα.

Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είχε προβάλει πιο φιλόδοξες απαιτήσεις. Αναφορικά με την πολιτική
αποδοχών, θέλω να επισημάνω τις σοβαρές διαφορές που κυριαρχούν στην πραγματικότητα και να τονίσω ότι οι
αρχές που καθιερώνονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τη μισθολογική ισότητα και την ίση μεταχείριση
ανδρών και γυναικών πρέπει να τηρούνται και να υποστηρίζονται. Συμφωνώ να καταστούν αυτές οι θεμελιώδεις
αρχές υποχρεωτικές σε κάθε κράτος μέλος και πιστεύω ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα επιβολής κυρώσεων
για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Έκθεση: Γεώργιος Παπανικολάου (A7-0113/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. – (IT) Υποστήριξα την έκθεση του κ. Παπανικολάου διότι γνωρίζω ότι οι
συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν ήδη αγγίξει και επηρεάσει τον ιστό της κοινωνίας,
ειδικά τους νέους της Ευρώπης, εκθέτοντάς τους σε ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας.
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Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να αναπτύξουν μια καλοσχεδιασμένη
στρατηγική που θα αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και
κινητικότητας (όπως τα Comenius, Erasmus και Leonardo da Vinci), ενισχύοντας ταυτόχρονα τον συσχετισμό
μεταξύ της παροχής κατάρτισης, των ικανοτήτων και των απαιτήσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας,
προκειμένου να γίνει η απαραίτητη μετάβαση από την επαγγελματική κατάρτιση στην αγορά εργασίας ομαλότερα
και με περισσότερη ασφάλεια.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με αυτό το ψήφισμα διότι κατά τη διαμόρφωση των
σύγχρονων πολιτικών, έχουμε μεγάλη ευθύνη έναντι των νέων και των μελλοντικών γενεών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
διαθέτει σημαντικά εργαλεία όσον αφορά τις πολιτικές για τους νέους, ωστόσο τα εργαλεία αυτά πρέπει να
αξιοποιούνται πλήρως, να γνωστοποιούνται και να ενσωματώνονται. Με ανησυχεί ο αυξανόμενος αριθμός των νέων
που πλήττονται από την ανεργία, την υποαπασχόληση ή την εργασιακή ανασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί μια προοπτική για τη νεολαία στη στρατηγική της
Λισαβόνας μετά το 2010 και στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Υποστηρίζω επίσης την πρόταση για την
ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για τους νέους στα προγράμματα ανάκαμψης που καταρτίζονται στο πλαίσιο των
σχεδίων για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και για τη διασφάλιση της καλύτερης
ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. – (IT) Η έκθεση, την οποία υπερψήφισα, περιέχει ενδιαφέρουσες σκέψεις και
συστάσεις για την ανάπτυξη εποικοδομητικών πολιτικών που έχουν ως στόχο να δώσουν ένα αίσθημα ευθύνης
στους νέους της σημερινής κοινωνίας.

Οι νέοι αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές προκλήσεις στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και
στην κοινωνία. Συμφωνώ με τον βασικό συλλογισμό της έκθεσης: το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
χρήσιμο μέσο για την εφαρμογή ευρωπαϊκών στρατηγικών για τη νεολαία, δεδομένων των δημοκρατικών ριζών του
και της δυνατότητάς του να συγκεντρώνει τα αιτήματα των νέων επιτόπου και εντός των κρατών μελών και να τα
θέτει υπόψη της Ευρώπης.

Επαναλαμβάνω, όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενες παρεμβάσεις, τη σημασία της διασφάλισης ότι οι επιλογές
κατάρτισης θα αντικατοπτρίζουν τις τάσεις των τοπικών επιχειρήσεων· μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τους
σημερινούς και τους αυριανούς νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ευκολότερα και με μεγαλύτερη
ικανοποίηση. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό πρόβλημα εκατομμυρίων νέων
στην Ευρώπη, ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της οποίας το ποσοστό της
ανεργίας ξεπέρασε το 20%.

Επίσης συμφωνώ απόλυτα με την έμφαση που δίνει η έκθεση στην κοινωνική και ανθρώπινη σημασία της συμμετοχής
των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες ως παράγοντα που τους βοηθά να επιτύχουν προσωπική και συλλογική
ανάπτυξη.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι η εκπόνηση και η εφαρμογή
της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία είναι πολύ σημαντική, ειδικά αυτήν την εποχή που η οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων και εξακολουθεί να απειλεί τη
μελλοντική ευημερία τους. Οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρώπης, γι’ αυτό είναι καθήκον μας να τους βοηθήσουμε
εφαρμόζοντας μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική για τη νεολαία. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει πρωτίστως
να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των παιδιών και των νέων στη δημόσια εκπαίδευση και πρέπει να προσφέρουν
σε όλους ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και οικονομικής κατάστασης. Θέλω να
επιστήσω προσοχή στο γεγονός ότι, όπως προβλέπεται στη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020», πρέπει να ληφθούν
μέτρα το συντομότερο δυνατόν για να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.
Μόνο με τη δημιουργία πιο ευέλικτων συνθηκών μάθησης για όλους τους νέους και με την προστασία του
δικαιώματος όλων στη μάθηση και στις σπουδές μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να εδραιωθούν οι
νέοι στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι πρέπει να εκπονήσουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες
γραμμές πολιτικής για την εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας των
νέων. Είναι πολύ σημαντικό να τονώσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων και να παράσχουμε στη
νεολαία πιο ευέλικτες συνθήκες για να αξιοποιήσει τα μικροπιστωτικά και μικροχρηματοδοτικά μέσα.

Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή
των νέων. Γι’ αυτό επιδοκιμάζω την ανανεωμένη στρατηγική για τη νεολαία, η οποία τοποθετεί την ευημερία των
μελλοντικών γενεών στην πολιτική ατζέντα. Καθώς το τρίγωνο της γνώσης είναι κομβικό στοιχείο για την ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θέλω να τονίσω τη σημασία της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών για τη
νεολαία στην εκπαίδευση και την απασχόληση μέσω της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης,
της έρευνας και της καινοτομίας. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην
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προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη νεολαία στα κράτη μέλη. Εφιστώ την προσοχή σας στο πρόβλημα της
εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέων θα ολοκληρώνει
την περίοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση, εφαρμογή, παρακολούθηση
και αξιολόγηση της στρατηγικής για τη νεολαία. Είναι σημαντικό τα προγράμματα και οι πόροι της Ένωσης να
αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για τους νέους και οι πολιτικές, τα προγράμματα και οι δράσεις της
ΕΕ να συντονίζονται λαμβάνοντας υπόψη μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία.

Nessa Childers (S&D), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ διότι, παρά το γεγονός ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη
νεολαία είναι, εκ φύσεως, ένα ευρύ και σφαιρικό έγγραφο, είναι σημαντικό να επαναληφθεί ότι κάθε νέα στρατηγική
πρέπει να θέτει την εκπαίδευση στο επίκεντρο της φιλοδοξίας και της πολιτικής της. Στο παρελθόν, μια τέτοια
εκπαιδευτική πολιτική θα έδινε ορθώς έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από όλους τους μαθητές της ΕΕ. Ευτυχώς, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο όπου έχουμε τη δυνατότητα
να στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο φιλόδοξους στόχους. Τις δύο προηγούμενες δεκαετίες δοκιμάστηκαν πολλές
πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην ώθηση προς τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκείνων των
δημογραφικών ομάδων που παραδοσιακά δείχνουν απροθυμία να στραφούν προς το πανεπιστήμιο. Κάποιες από
αυτές τις πρωτοβουλίες αποδείχθηκαν πιο επιτυχείς από άλλες, αλλά, σε γενικές γραμμές, οι κοινωνικές ομάδες
που απαρτίζουν τη μαζική πλειοψηφία των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν οι ίδιες. Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τη φτώχεια που
υπάρχει, αλλά συχνά περνά απαρατήρητη στην ΕΕ, πρέπει να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα μέσω του
οποίου θα αρχίσουν να εκπροσωπούνται πραγματικά σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι ομάδες της κοινωνίας
που έχουν τη μικρότερη τάση γι’ αυτό.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Παπανικολάου «Μια στρατηγική της ΕΕ
για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση». Συμφωνώ με την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
πλήρως τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, όπως η προώθηση της
συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο, η ειδική μέριμνα για τους νέους αθλητές και τις αθλήτριες και η νομική
εκτέλεση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Θέλω να τονίσω τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων Comenius, Erasmus και Leonardo da Vinci στην ανάπτυξη
των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παροτρύνω την Επιτροπή να δώσει
προτεραιότητα στα μέσα που βελτιώνουν τα προσόντα των νέων και αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και, ιδίως,
να αναπτύξει το πρόγραμμα «Erasmus first job». Συμφωνώ με την καταπολέμηση της χρήσης των ναρκωτικών, των
αλκοολούχων ποτών, του καπνίσματος και άλλων μορφών εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών.

Υπογραμμίζω τον ρόλο της ενημέρωσης των νέων για θέματα σεξουαλικής αγωγής για την προάσπιση της υγείας
τους. Τονίζω τη σημασία των εθελοντικών δραστηριοτήτων και, όπως πάντα υποστήριζε το πορτογαλικό
σοσιαλδημοκρατικό κίνημα (JSD), την παροχή στους νέους κεντρικών αρμοδιοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή
πολιτικών για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Mario David (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι επενδύσεις σε δράσεις για τους νέους έχουν ζωτική σημασία για το μέλλον
των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ιδίως σε περιόδους κατά τις οποίες το ποσοστό των νέων στο σύνολο του πληθυσμού
μειώνεται συνεχώς. Χαιρετίζω τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία», στην οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά
στοιχεία για την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη, καθώς και τις τρεις προτεραιότητες για τη νεολαία που έθεσε
η Επιτροπή.

Η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στον τομέα της εκπαίδευσης και απασχόλησης, η βελτίωση
της πρόσβασης και της πλήρους συμμετοχής όλων των νέων στα κοινά η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της
αλληλεγγύης μεταξύ της κοινωνίας και των νέων είναι θεμελιώδεις στόχοι για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή
πολιτική για τη νεολαία, ικανή να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής νοοτροπίας. Εντούτοις, η ύπαρξη
διαφορετικών ορισμών της έννοιας «νεολαία» στα επιμέρους κράτη μέλη, καθώς και το γεγονός ότι η πολιτική για
τη νεολαία διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας, φανερώνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την
αποτελεσματική εφαρμογή των μέσων της πολιτικής για τη νεολαία. Η ισχυρή βούληση και η μεγάλη δέσμευση εκ
μέρους των κυβερνήσεων των κρατών μελών αποτελούν προϋποθέσεις για μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως η επείγουσα ενίσχυση
της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία
– Επένδυση και ενδυνάμωση». Η χρηματοπιστωτική κρίση υποθηκεύει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, το
επαγγελματικό μέλλον εκατομμυρίων νέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω της αυξημένης
δυσκολίας ένταξης στην αγορά εργασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε άμεσα ότι τα μέτρα στον τομέα της κατάρτισης
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θα διασφαλίζουν μια καλύτερη αντιστοιχία των δεξιοτήτων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, προάγοντας
έτσι την αυτονομία και την οικονομική ανεξαρτησία των νέων. Διαφορετικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο διασπάθισης
του ταλέντου των νέων.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Σε μια εποχή που η Ευρώπη προσπαθεί να ξεπεράσει τη μεγαλύτερη και
σοβαρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, είναι σημαντικό η υπό συζήτηση
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία να είναι επικεντρωμένη στα προβλήματα που προκάλεσε αυτή η κρίση και
που επηρεάζουν ειδικά τους νέους. Από αυτά τα προβλήματα, τονίζουμε το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους,
τη δυσκολία ένταξης στην αγορά εργασίας, τις χαμηλές αμοιβές, την ανεπάρκεια της τυπικής κατάρτισης που
προσφέρεται από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για τις απαιτήσεις της εργασιακής ζωής και τη δυσκολία
συμφιλίωσης της έναρξης της εργασιακής ζωής, που είναι πάντα δύσκολη, με την οικογενειακή ζωή.

Αυτά είναι τα μελήματα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία. Πρέπει
επίσης να αναζητηθούν πολιτικές και στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους να προσαρμοστούν καλύτερα
και ταχύτερα στις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα – ειδικά σε μια κατάσταση κρίσης. Τονίζω ειδικά τη
σημασία των μέτρων που προσδίδουν στην εκπαίδευση τη δέουσα σημασία της, που αποσκοπούν στην απόκτηση
νέων δεξιοτήτων και που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα. Τέλος, πιστεύω ότι για να
επιτευχθούν απόλυτα οι προτεινόμενοι στόχοι, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων παραγόντων
που συμμετέχουν στην εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία.

Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ανάληψη δέσμευσης προς τους νέους γίνεται μέσω ενός καλού
εκπαιδευτικού συστήματος που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στα προβλήματα της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και του αναλφαβητισμού και που υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των νέων σε υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα. Επίσης υποστηρίξαμε την προαγωγή των ευκαιριών διά βίου μάθησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στα οποία είναι εκτεθειμένοι οι νέοι της Ευρώπης και δεδομένου
ότι οι νέοι με λιγότερα προσόντα πλήττονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από την ανεργία, είναι σημαντικό να
διασφαλισθεί ότι οι νέοι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή κατάρτιση, πράγμα που τους εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση
και μακροπρόθεσμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η πρώτη θέση εργασίας είναι πολύ σημαντική. Γι’ αυτό
προτείναμε το πρόγραμμα «Erasmus first job», το οποίο εγκρίθηκε και περιμένουμε από την Επιτροπή να
παρακολουθήσει αυτήν την πρόταση. Η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει καλύτερα τα μέσα
που έχει ήδη στη διάθεσή της. Οι νέοι πρέπει να ενθαρρυνθούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή, ειδικά στην οικοδόμηση
της «κοινωνίας που ανακυκλώνει» και στον στόχο της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, στον οποίο,
μάλιστα, ήδη συμβάλλουν γενναιόδωρα.

Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Πιστεύουμε ότι αυτή η έκθεση προσεγγίζει από τη σωστή οπτική
γωνία τα προβλήματα των νέων, τα οποία τέμνουν πολλούς τομείς της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, εντοπίζει
συγκεκριμένα προβλήματα σε διάφορους τομείς: εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση, υγεία, ευημερία και
περιβάλλον, πολιτισμός, και άλλα. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολείου, εργασιακή ανασφάλεια και αβεβαιότητα, μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης, διαρροή
εγκεφάλων, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εξάρτηση από τα ναρκωτικά και κοινωνικό αποκλεισμό.

Μολονότι ο εισηγητής υποβάλλει ορισμένες προτάσεις για την επίλυση αυτών των προβλημάτων που τις θεωρούμε
θεμιτές και αξίζουν την υποστήριξή μας, υπάρχουν άλλες που είναι σαφώς ανεπαρκείς, κάποιες που είναι ακόμα
και διφορούμενες και άλλες που είναι έως και αντιφατικές. Δεν μπορούμε να δεχθούμε, επί παραδείγματι, ότι μια
στρατηγική «Ευρώπη 2020» που θα «επικεντρωθεί περισσότερο στους νέους» μπορεί να υιοθετεί την εργασιακή
ανασφάλεια ή τη διαλείπουσα εργασία ως «στρατηγικές» λύσεις για τους νέους· και οι δύο αυτές έννοιες είναι
παρούσες στην προαναφερθείσα στρατηγική, η οποία υποστηρίζει επίσης την ανταγωνιστικότητα ως πιθανή διέξοδο
από την κρίση.

Όπως και σε άλλους τομείς, αυτό που απαιτείται εδώ είναι εναρμόνιση που επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικής
προόδου και όχι με το να καταλήγουν όλοι στο ίδιο, χαμηλό επίπεδο διαβίωσης. Ορισμένες χώρες –όπως η
Πορτογαλία– έχουν συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων των νέων στα συντάγματά τους· είναι σημαντικό
αυτά να εφαρμόζονται και όχι να περιορίζονται.

Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. – (IT) Ανεργία, προσωρινή εργασία, πρακτική άσκηση. Τι είδους προοπτικές
περιμένουν τη νεότερη γενεά; Ποιες προσδοκίες ζωής; Πώς πρέπει να αισθάνονται όταν είναι υποχρεωμένοι να
μένουν στο σπίτι και να υποστηρίζονται οικονομικά από τους γονείς τους, και να μην μπορούν καν να σκεφτούν
να δημιουργήσουν οικογένεια; Διαλείπουσα απασχόληση, συχνά ανεπαρκώς αμειβόμενη, και θέσεις εργασίας πολύ
χαμηλότερου επιπέδου από το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Καμία προοπτική για σύνταξη. Τι μπορούν να περιμένουν
από το μέλλον;
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Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που επωμίζονται το βάρος αυτής της
κρίσης.

Δεν τρέφουν αυταπάτες και ανησυχούν για την πιθανότητα να αποκοπούν από την αγορά εργασίας. Δεν έχει νόημα
να κρυβόμαστε πίσω από καλές προθέσεις και υποσχέσεις. Οι νέοι ζητούν από εμάς στοιχεία. Και είναι καθήκον μας
να τους δώσουμε σωστές απαντήσεις.

Πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να παράσχουμε βεβαιότητα, να προσφέρουμε ευκαιρίες. Ο κόσμος της εργασίας
αλλάζει και πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες μέσω των οποίων οι νέοι θα είναι οι πρώτοι που θα προσαρμοστούν
σε αυτές τις αλλαγές, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα τεχνολογία και ακολουθώντας
εκπαιδευτικές οδούς που είναι κατάλληλες για τις νέες ανάγκες.

Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας, πρέπει να θέσουμε τους νέους στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών
μας. Αν δεν υπάρχει μέλλον για τους νέους, δεν υπάρχει μέλλον για το σύνολο της κοινωνίας.

Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη νέα στρατηγική για τη νεολαία,
διότι πιστεύω ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι οι σημερινοί νέοι. Πρέπει να λάβουμε μέτρα τώρα για να διασφαλίσουμε
ότι οι νέοι μας είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για τη ζωή που είναι μπροστά τους και κατάλληλα εξοπλισμένοι για
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.

Καλώ τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τη νέα στρατηγική για τη νεολαία και να εφαρμόσουν τα
προτεινόμενα μέτρα με σθένος. Η στρατηγική για τη νεολαία πρέπει να τροφοδοτεί την προσωπική και επαγγελματική
ανάπτυξη κάθε νέου ατόμου στην Ευρώπη παρέχοντας τα μέσα για σπουδές στη χώρα του και στο εξωτερικό, μέσω
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Η στρατηγική πρέπει επίσης να συμβάλει στην ενδυνάμωση των νέων
και στην προώθηση της συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Επιπροσθέτως, καμία πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά χωρίς διατομεακή εφαρμογή. Όλοι οι
συναφείς φορείς σε όλους τους τομείς πρέπει να εργαστούν από κοινού για την επιτυχία της στρατηγικής. Μολονότι
η πολιτική για τη νεολαία στην Ευρώπη εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλο
και να προσφέρουμε παραδείγματα προς μίμηση. Η δημοσιοποίηση των εθνικών εκθέσεων αποτελεί καίριο βήμα
για την προσέγγιση των νέων πολιτών, αλλά και για να διδαχθούμε οι μεν από τους δε μέσω βέλτιστων πρακτικών
και πιθανών προκλήσεων.

Iosif Matula (PPE), γραπτώς. – (RO) Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι ένας από τους παράγοντες που
συμβάλλουν σε μια αλλαγή της συμπεριφοράς και των συνθηκών διαβίωσης των νέων στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει
να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Εδώ και αρκετό καιρό, βιώνουμε στην Ευρώπη μια μείωση του πληθυσμού, με τις δραματικές συνέπειες που αυτή
συνεπάγεται για τις οικονομίες μας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι
νέοι παντρεύονται όλο και πιο αργά και κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Παράλληλα, δεν
τους παρέχονται επαρκείς συνθήκες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και για την ενεργή συμμετοχή τους
στην κοινωνία.

Η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η υγεία αποτελούν τα σημαντικότερα ζητήματα για τις νέες
γενεές, αλλά τα θέματα αυτά δημιουργούν προκλήσεις για τα κράτη μέλη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ψήφισα υπέρ
του σχεδίου έκθεσης που εκπόνησε ο κ. Παπανικολάου. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι τροπολογίες που προτείναμε
θα συμβάλουν σημαντικά στο έργο της ανάπτυξης πολιτικών για τους νέους, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν
αποφάσεις με ανεξαρτησία και υποστηρίζοντας τις προσωπικές πρωτοβουλίες τους, την ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση για τους μειονεκτούντες νέους και τη μετέπειτα ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πιστεύω ότι η εταιρική σχέση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με στόχο να προβληθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα
και σχέδια για τους νέους αποτελεί βασικό παράγοντα που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η στρατηγική της ΕΕ για τους νέους έχει αποκτήσει αυξανόμενη σημασία και
πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί ως μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, δεδομένου ότι οι νέοι
αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού πληθυσμού. Οι στόχοι είναι σαφείς και καθορισμένοι και σχετίζονται με
τομείς τόσο σημαντικούς όσο η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης ή η ενθάρρυνση των νέων να
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στην κατάσταση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης
που βιώνουμε σήμερα, σε συνδυασμό με το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, οι νέοι είναι μια από τις πλέον
ευάλωτες ομάδες. Κατά συνέπεια, υποστηρίζω την ανάληψη ακόμα μεγαλύτερης δέσμευσης στις πολιτικές για τη
νεολαία σε επίπεδο ΕΕ. Γι’ αυτό ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.
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Andreas Molzer (NI), γραπτώς. – (DE) Ειδικά οι νέοι υφίστανται ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα από τη σημερινή
κρίση. Δεδομένης της αυξανόμενης ανεργίας των νέων, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Ενώ εμείς σε επίπεδο ΕΕ μιλάμε ακόμα για προώθηση, τα κράτη μέλη προχωρούν ήδη σε περικοπές της
χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια.

Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τη νεολαία, πρέπει να περιορίσουμε το φαινόμενο των «αιώνιων ασκούμενων».
Αυτά τα μέτρα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια δήλωση προθέσεων, αλλά δεδομένων των συνθηκών αυτής της
εποχής της κρίσης, δεν επαρκούν για να επιτευχθεί οτιδήποτε. Ως εκ τούτου, απείχα της ψήφου.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου καθώς ανήκω
και εγώ σε αυτήν την ίδια νεότερη γενιά που διαμορφώνει το μέλλον της ΕΕ και ανησυχώ για το τι μέλλον περιμένει
εμένα και τους ανθρώπους της γενιάς μου. Σήμερα, η ανεργία είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χώρα μου τη Λιθουανία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ήδη αρχίζουμε να
αναφερόμαστε στους σημερινούς νέους ως χαμένη γενιά αυτής της εποχής. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ασυμβατότητα
του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αν και συμφωνούμε με την ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, φοβάμαι ότι, όπως συμβαίνει με πολλές άλλες
στρατηγικές που έχουμε εγκρίνει, δεν θα αποτελέσει ποτέ κάτι περισσότερο από ένα σύνολο ωραίων δηλώσεων στο
χαρτί. Εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, πρέπει να κατανοήσουμε
ότι αν δεν μεριμνήσουμε για τους νέους σήμερα, ενδέχεται να μην εφαρμοστεί ποτέ καμία από τις άλλες στρατηγικές
μας, περιλαμβανομένης και της ΕΕ 2020, διότι δεν θα έχει απομείνει κανείς για να τις εφαρμόσει. Γι’ αυτό, ζητώ
από την Επιτροπή, τα άλλα αρμόδια θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα το
συντομότερο δυνατόν για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αριθ. A7-0113/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση»
(2009/2159(INI)), διότι η χάραξη μιας στρατηγικής για τους νέους είναι εξαιρετικά σημαντική σήμερα. Η νεολαία
της ευρωπαϊκής κοινωνίας καλείται να ανταποκριθεί σε πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο
εγγύς μέλλον. Η οικονομική κρίση και η γήρανση της κοινωνίας είναι αναμφίβολα σημαντικά και επείγοντα ζητήματα
και αφορούν κυρίως εκείνους που θα οικοδομήσουν το μέλλον. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, και αυτό που
πρέπει πραγματικά να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση για όλους εκείνους
που θα ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους σε λίγα χρόνια και για εκείνους που μπαίνουν στην ενήλικη ζωή σήμερα.
Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι που, για πολλούς λόγους, έμειναν πίσω. Σε αυτούς
πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μέτρα όπως η οικονομική στήριξη για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το
πανεπιστήμιο είναι σημαντικά για μια ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς, το ποσοστό ανεργίας
στους νέους είναι υψηλό και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχουν ασφαλώς
περισσότερα προβλήματα από αυτά που ανέφερα. Γι’ αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή ότι «η παρούσα
έκθεση αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας. Προσπάθεια που αποτελεί υποχρέωσή
μας. Μια υποχρέωση χωρίς όρια για τις μελλοντικές γενεές». Αυτό περιμένουν από εμάς σήμερα και αυτό είναι που
πρέπει να κάνουμε.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Συμφωνώ με την άποψη που εξέφρασε ο κ. Παπανικολάου. Η δημιουργία
μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία είναι καίριας σημασίας. Ο κύριος στόχος της νέας στρατηγικής για
τη νεολαία πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων μέσων και η προώθηση της γνώσης.
Πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί με την παρότρυνση των κυβερνήσεων να συνεργασθούν στενότερα στον τομέα της
νεολαίας παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις εθνικές πολιτικές για τη νεολαία.

Αυτός είναι ουσιαστικός παράγοντας στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για τις μελλοντικές
γενεές Ευρωπαίων. Η οικονομική κρίση έχει βαθιές επιπτώσεις στους νέους και συνιστά απειλή για τη μελλοντική
ευημερία τους. Η γήρανση του πληθυσμού θα έχει επίσης ισχυρό αντίκτυπο στο μέλλον τους. Λαμβάνοντας υπόψη
τις πολλές πιέσεις που υφίστανται οι νέοι, το επακόλουθο καθήκον για υποστήριξή τους μέσω μιας αποτελεσματικής
στρατηγικής για τη νεολαία, το γεγονός ότι οι πολιτικές που ευνοούν τους νέους διέπονται από την αρχή της
επικουρικότητας και το γεγονός ότι η συνεργασία των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα είναι οικειοθελής, είναι
πολύ σημαντικό να ξεπεράσει αυτή η νέα στρατηγική τα αδύνατα σημεία της προηγούμενης στρατηγικής και να
έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), γραπτώς. – (EN) Η εκπαίδευση των νέων είναι ένα έργο καίριας σημασίας διότι αν
γίνονται λάθη και δεν διορθώνονται εγκαίρως, αυτά τείνουν να έχουν γενικευμένες συνέπειες και είναι πιθανόν να
επαναληφθούν, οδηγώντας έτσι σε περαιτέρω υποβάθμιση. Το πρόβλημα με τις «στρατηγικές» μας είναι ότι, μόλις
εκπονηθούν, μας γίνεται έμμονη ιδέα η εφαρμογή και έτσι αμελούμε την ανάγκη τακτικής επανεξέτασης και
προσαρμογής τους.
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Η σημερινή στρατηγική για τη νεολαία, η οποία ουσιαστικά εκπονήθηκε πριν από τη σημερινή κρίση, αντιμετωπίζει
ήδη αρκετές προκλήσεις: πώς θα προστατεύσουμε τους νέους από τις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες της σημερινής
κρίσης, πώς θα τους προετοιμάσουμε για τον αυριανό κόσμο, όχι για τον σημερινό, πώς θα διασφαλίσουμε ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως εισοδήματος, πώς θα διαχωριστεί η «κινητικότητα» από τη «διαρροή
εγκεφάλων», και πώς θα εξισορροπήσουμε την «εικονική δημιουργία δεσμών» μέσω του διαδικτύου με την πραγματική
δημιουργία δεσμών και το ομαδικό πνεύμα μέσω της συλλογικής δράσης.

Αυτές είναι οι «στρατηγικές» προκλήσεις που χρήζουν της «στρατηγικής» προσοχής των φορέων λήψης αποφάσεων
σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς στόχος της
είναι να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη όλων των νέων.
Όσον αφορά την πολιτική για τη νεολαία, όπου η επικουρικότητα αποτελεί τον κανόνα, πρέπει να παροτρύνουμε
τα κράτη μέλη να καθορίσουν κοινούς στόχους και ατζέντες και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για ένα επιτακτικό ζήτημα διότι γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη ο 1 στους 4
δεκαπεντάχρονους δεν μπορεί να διαβάσει καλά. Καθώς συζητάμε τον προϋπολογισμό για το 2011, με ανησυχεί
το χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών της έκθεσης επί της οποίας μόλις ψηφίσαμε και της μείωσης κατά 3,4% στον
προϋπολογισμό του προγράμματος «Νεολαία σε δράση». Γιατί να κάνουμε περικοπές σε ένα πρόγραμμα που
αποσκοπεί ακριβώς στην ανάπτυξη ενός αισθήματος συμμετοχής στα κοινά, αλληλεγγύης και ανοχής μεταξύ των
νέων της Ευρώπης; Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι η στρατηγική 2020, η οποία βασίζεται σε μια έξυπνη, αειφόρο οικονομία
χωρίς αποκλεισμούς, θα οδηγήσει σε φιλόδοξες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
της νεολαίας, διότι σε αυτήν την εποχή της συστημικής κρίσης, η μεσοπρόθεσμη επιβίωση της ΕΕ εξαρτάται από
νέους που εκπαιδεύονται και κινητοποιούνται από το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς. – (PL) Υποστήριξα τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία με πλήρη βεβαιότητα,
και με σιγουριά για την επιτυχία της. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς τομείς εργασίας της Επιτροπής
Πολιτισμού και Παιδείας, της οποίας είμαι μέλος. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε την κατάσταση των νέων
και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τρία είναι τα καίρια ζητήματα.

1. Οι νέοι στην ΕΕ, καθώς και στην Πολωνία, αξιοποιούν πολύ καλά τα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Comenius,
το Erasmus και το Leonardo da Vinci. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση αυτών των
προγραμμάτων και να αναγνωριστούν ως βάση για την ανάπτυξη μιας πολυετούς στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.
Στο μέλλον, αυτά τα προγράμματα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη. Η επένδυση στην
εκπαίδευση των νέων είναι η καλύτερη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επίσης ζητώ τη βελτίωση και
την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος Erasmus Mundus.

2. Ως σοσιαλίστρια, τονίζω επίσης την ανάγκη να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες για τους νέους ως προς την
πρόσβαση τους στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να παρέχεται οικονομική στήριξη σε εκείνους που δεν μπορούν
για οικονομικούς λόγους να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους. Επίσης είναι σημαντικό να βοηθήσουμε
τους νέους καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

3. Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θέλω να επιστήσω προσοχή στις υποχρεώσεις
των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει την προώθηση της συμμετοχής
των νέων στον δημοκρατικό βίο, την ειδική μέριμνα για τους νέους αθλητές και τις αθλήτριες και τη νομική εκτέλεση
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αποτελεί μια εις βάθος ανάλυση του πολυδιάστατου ζητήματος της νεολαίας –ζητήματος που πολλές φορές φαίνεται
ότι δεν συζητείται επαρκώς ή ωθείται στο περιθώριο. Οι σημερινοί νέοι θα δημιουργήσουν την Ευρώπη του μέλλοντος,
γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή ανάπτυξή τους και πρέπει να τους βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η Ένωση. Οι νέοι αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος
προστιθέμενης αξίας –φέρνουν φρεσκάδα και καινοτομία και μπορούν να υλοποιήσουν το κοινωνικό όραμα της
Ευρώπης με βάση την ανοχή, τη διαφορετικότητα και την ισότητα. Το ζήτημα των νέων προσλαμβάνει ακόμα
μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης –της οικονομικής κρίσης και των δημογραφικών
παραγόντων στην Ευρώπη.

Οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι στις αρνητικές επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κατάστασης. Το ποσοστό ανεργίας
σε αυτήν την ομάδα είναι σχεδόν διπλάσιο από το γενικό ποσοστό και η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν
οι νέοι συχνά τους υποχρεώνει να εγκαταλείψουν την εκπαίδευσή τους, πράγμα που μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει
στη φτώχεια και τον αποκλεισμό.
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Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού, πρέπει να βρεθούν μέσα που θα ενθαρρύνουν τους νέους να
δημιουργήσουν οικογένεια. Συχνά αναβάλλουν αυτήν την απόφαση λόγω της δυσμενούς οικονομικής τους
κατάστασης, των προβλημάτων στην εξεύρεση εργασίας ή της ανάγκης συμβιβασμού εργασιακής και ιδιωτικής
ζωής. Ως προς τα θέματα της οργάνωσης και των δομών της συνεργασίας στον τομέα των νέων, πρέπει να γίνουμε
πιο σαφείς και συγκεκριμένοι. Το ζήτημα των νέων είναι σύνθετο και απαιτεί τη συμμετοχή πολλών τομέων πολιτικής.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), γραπτώς. – (PL) Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρατηγική της ΕΕ για τα νεολαία» μας στρέφει προς τη σωστή κατεύθυνση βάσει
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των προβλημάτων και των αναγκών των νέων. Ελπίζουμε ότι ο συνυπολογισμός
των συμφερόντων των νέων και των μελλοντικών γενεών κατά τη χάραξη στρατηγικών πολιτικής σε όλα τα επίπεδα
της πολιτικής θα διασφαλίσει την αποδοτική και αποτελεσματική επίλυση των πιο επιτακτικών ζητημάτων. Επί
παραδείγματι, το μόνιμα υψηλό ποσοστό ανεργίας σε αυτήν την κοινωνική ομάδα υποδεικνύει έλλειψη λύσεων
διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως λάθη στα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία εκπαιδεύουν τους νέους χωρίς
καμία συνάφεια με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους να είναι ενεργοί στην κοινωνία των πολιτών, να είναι πολιτικά ενεργοί και να
αναπτύξουμε το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να είναι δημιουργικοί
στον τομέα του πολιτισμού και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους για την τέχνη, την επιστήμη και τις νέες
τεχνολογίες. Από την άλλη, πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των νέων από τη διακριτική μεταχείριση και
να οργανώσουμε εκστρατείες που θα προάγουν ιδέες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς όμως να
ξεχνάμε και την καταπολέμηση των ναρκωτικών ή άλλων μορφών εξάρτησης στις οποίες οι νέοι είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι. Γι’ αυτό, σήμερα υποστήριξα με χαρά το ψήφισμα που εκπόνησε ο κ. Παπανικολάου.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. – (RO) Τα 96 εκατομμύρια νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15-29 ετών
αντιστοιχούν περίπου στο 20% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό ανεργίας στους νέους έφτασε
στο 20% στις αρχές του έτους, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου έφθασε
το 17%, με τους νέους στις αγροτικές περιοχές να πλήττονται κυρίως από αυτό. Επιπλέον, όλο και συχνότερα
προτείνονται στους νέους συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, μειώνοντας έτσι τις ευκαιρίες τους να επιτύχουν
οικονομική σταθερότητα και να αγοράσουν ένα σπίτι. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και πρέπει να προωθήσουμε τη
μεγαλύτερη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκείνοι είναι που θα έπρεπε
να χαράζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές μαζί μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία
ζούμε. Ζητώ από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν άμεσα μια ειδική στρατηγική και μέτρα που θα
προωθήσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία. Αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν τους ακόλουθους
στόχους: παροχή πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στην εκπαίδευση που θα επιτρέψει στους νέους να αποκτήσουν τις
δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν μια θέση εργασίας, η οποία θα τους προσφέρει μια αξιοπρεπή διαβίωση,
παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και
ιδιωτικής ζωής και παροχή υποστήριξης για τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας και την
παροχή κοινωνικής στέγασης στους νέους.

Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η παγκόσμια οικονομική κρίση υπήρξε οδυνηρό πλήγμα για όλους
μας. Πιο θλιβερό είναι το γεγονός ότι το ισχυρότερο πλήγμα το δέχθηκαν εκείνοι από τους οποίους εξαρτάται το
μέλλον. Το χρηματοπιστωτικό τσουνάμι των τελευταίων ετών οδήγησε τους περισσότερους νέους στην ανεργία ή
στην υποαπασχόληση. Βάσει αυτής της έκθεσης, το ποσοστό της ανεργίας των νέων στα περισσότερα κράτη μέλη
της ΕΕ είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα
να μετατρέψουμε αυτήν την κρίση σε ευκαιρία. Το χρωστάμε στις μελλοντικές γενεές των Ευρωπαίων.

Είναι σημαντικό για τη χώρα μου, τη Λιθουανία, αλλά και για τους περισσότερους γείτονές της, να σταματήσει η
αυξανόμενη διαρροή εγκεφάλων ειδικευμένων εργαζόμενων. Όπως δηλώνει και ο τίτλος της έκθεσης, μπορούμε
να το επιτύχουμε αυτό με επενδύσεις και παροχή ευκαιριών. Η εκπαίδευση και η απασχόληση είναι οι πρωταρχικοί
τομείς από πλευράς επενδύσεων. Πρέπει να διευκολύνουμε την ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην
αγορά εργασίας. Ωστόσο, η επίδραση αυτής της ουσιαστικής επένδυσης θα είναι περιορισμένη αν δεν παρέχουμε
ευκαιρίες στους νέους μας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους μας να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες τόσο κοινωνικά
όσο και πολιτικά. Η προσέλευση των νέων στις εκλογικές κάλπες είναι πολύ χαμηλή στην Ανατολική Ευρώπη.
Επομένως, πρέπει να αποκαταστήσουμε το ενδιαφέρον τους για την πολιτική διαδικασία.

Η κοινωνία των πολιτών και οι αντίστοιχες μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να υποστηρίξουν τα συμφέροντα
της ΕΕ· επί παραδείγματι, το σχέδιο «Η ψήφος μου», το οποίο χρησιμοποίησε καινοτόμες τεχνολογίες του διαδικτύου,
συνέβαλε στην πολιτική ευαισθητοποίηση των νέων. Επιπροσθέτως, πρέπει να ξεκινήσουμε έναν εποικοδομητικό
διάλογο με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαιών στην Ευρώπη, μακριά από τα δίχτυα της γραφειοκρατίας και
της τεχνικής ορολογίας.
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Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα την έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη
νεολαία διότι πιστεύω ότι θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι νέοι πλήρη απασχόληση
τα προσεχή έτη. Με 5,5 εκατομμύρια Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 25 ετών χωρίς εργασία, είναι σαφές ότι απαιτείται
μια αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση του προβλήματος.

Το πρόβλημα της ανεργίας στους νέους δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση· οι εργοδότες αναζητούν άτομα
με επαγγελματική εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση για πιο αποτελεσματική σύνδεση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι βασικό στοιχείο για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας των νέων, η οποία μπορεί να έχει πολύ σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό
κόστος.

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Ήταν σημαντικό να ενισχυθεί η προστασία των αυτοαπασχολούμενων
γυναικών. Η έκθεση της κ. Lulling για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική
δραστηριότητα αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Προβλέπει άδεια μητρότητας 14 εβδομάδων και
κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης για τις συμβοηθούσες συζύγους, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Γιαμια ακόμη
φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγγυάται την προστασία των γυναικών στην εργασία τους. Ψήφισα υπέρ της
παρούσας έκθεσης, καθώς συμμερίζομαι αυτό το όραμα.

Regina Bastos (PPE), γραπτώς. – (PT) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κατάργησης της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη
δραστηριότητα, η προτεινόμενη τροποποίηση συνιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου, και για την κατάσταση των
συζύγων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων.

Όσον αφορά την κοινωνική προστασία, προτείνεται ότι όπου υπάρχει σύστημα κοινωνικής προστασίας για τους
αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι σύζυγοι να μπορούν
να επωφελούνται από την κοινωνική προστασία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μολονότι η κοινωνική προστασία
των συζύγων δεν είναι υποχρεωτική, η πρόταση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, εφόσον σε πολλά κράτη μέλη,
οι σύζυγοι δεν απολαμβάνουν καμία μορφή κοινωνικής προστασίας, υποχρεωτική ή προαιρετική.

Τέλος, σε αυτήν την πρόταση υπάρχει πρόβλεψη για προστασία της μητρότητας, μολονότι δεν προβλέπεται οι
συμβοηθούσες σύζυγοι των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων να έχουν άδεια μητρότητας ίσης διάρκειας με
αυτή των μισθωτών εργαζομένων. Ωστόσο, θα έχουν δικαίωμα σε κατάλληλη αποζημίωση που θα τους δίνει την
δυνατότητα να διακόπτουν τις δραστηριότητές τους για 14 τουλάχιστον εβδομάδες και/ή να ζητούν υπηρεσία
προσωρινής αντικατάστασης. Για τους ανωτέρω λόγους, ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Για να αντιμετωπιστεί η οικονομική ύφεση, είναι πολύ σημαντικό
να επενδύσουμε σε ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινωνικές υποδομές, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε άνδρες και
γυναίκες να εκμεταλλευτούν όλες τους τις ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλησιάσει τώρα τον στόχο της
στρατηγικής της Λισαβόνας για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 60% για τις γυναίκες ως το 2010, όμως τα
ποσοστά απασχόλησης των γυναικών στα κράτη μέλη είναι πολύ άνισα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό την οδηγία για την
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική
δραστηριότητα. Το ζήτημα της προστασίας της μητρότητας για τις γυναίκες που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα,
καθώς και για τις συμβοηθούσες συζύγους ή τις αναγνωρισμένες συντρόφους συμβίωσης είναι πολύ σημαντικό.
Πρέπει να αναγνωριστεί ότι είναι απαραίτητο να τους χορηγείται αποζημίωση που θα τους επιτρέπει να διακόπτουν
τη δραστηριότητά τους για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία μιας κανονικής
εγκυμοσύνης και η φυσική αποκατάσταση της μητέρας μετά από ένα κανονικό τοκετό, και ότι το επίδομα μητρότητας
που χορηγείται στις γυναίκες θα πρέπει να είναι επαρκές. Ως εκ τούτου, συμφωνώ ιδιαιτέρως με τη γνώμη της
εισηγήτριας για τις προτάσεις στη δεύτερη ανάγνωση αυτής της οδηγίας. Επιπλέον, στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής
για τη νέα στρατηγική 2020, δεν δίνεται επαρκής προσοχή στο ζήτημα της ισότητας των φύλων. Πρέπει να
ενισχύσουμε και να ενσωματώσουμε τα ζητήματα που αφορούν τη διάσταση της ισότητας των φύλων στη νέα
στρατηγική.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της οδηγίας για τη θέσπιση
πλαισίου σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα, ή που συμβάλλουν στη διεξαγωγή τέτοιας δραστηριότητας. Η
μειωμένη συμμετοχή των γυναικών σε αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα συνιστά ανισότητα, στον βαθμό
που οι οικογενειακές υποχρεώσεις φαίνονται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα των γυναικών
σε σύγκριση με τους άνδρες. Όσον αφορά τις συμβοηθούσες συζύγους, η έλλειψη κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης
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και η μη αναγνώριση της συνεισφοράς τους σε οικογενειακές επιχειρήσεις παρέχει ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε μερικές εταιρείες, επομένως η πρωτοβουλία αυτή θα διασφάλιζε ίσους όρους στην Ευρώπη. Είναι
σημαντικό να υιοθετηθούν μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην επιχειρηματικότητα,
προκειμένου να συνδυαστεί καλύτερα η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Καλώ τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν
πλήρη ισότητα στην πράξη μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική ζωή, με σκοπό την προώθηση
πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Η οδηγία του Δεκεμβρίου του 1986 αποδείχτηκε αναποτελεσματική,
καθώς δεν είχε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις εκθέσεις εφαρμογής της. Για τον λόγο αυτόν
είναι επείγουσα ανάγκη να προβούμε στην ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες
γυναίκες και να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που αυτοαπασχολούνται,
συμπεριλαμβανομένων των συμβοηθουσών συζύγων τους.

Στην Ευρώπη, 16% του ενεργού πληθυσμού είναι αυτοαπασχολούμενοι, εκ των οποίων μόνο ένα τρίτο είναι γυναίκες.
Ο αριθμός αυτός είναι αναμφισβήτητα αποτέλεσμα των αναρίθμητων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
επιχειρηματίες, ιδίως όσον αφορά τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής τους ζωής. Ωστόσο,
παρόλο που η οδηγία του 1986 δεν πέτυχε τους στόχους της, η παρούσα πρόταση στερείται επίσης φιλοδοξίας.

Είναι θλιβερό που το δυναμικό της οδηγίας αυτής μειώθηκε προκειμένου να επιτευχθεί πολιτικός συμβιβασμός στο
Συμβούλιο. Εντούτοις, μπορεί να θεωρηθεί ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης όσον
αφορά την κοινωνική προστασία που παρέχεται στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και στις συμβοηθούσες
συζύγους. Δημιουργήθηκαν ελάχιστοι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους, για πρώτη φορά, το δικαίωμα παροχών
μητρότητας θα αναγνωρίζεται σε επίπεδο Ένωσης, δίνοντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διακόπτουν την εργασία
τους για 14 τουλάχιστον εβδομάδες.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic και Alf Svensson
(PPE), γραπτώς. – (SV) Η σουηδική αντιπροσωπεία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) καταψήφισε χθες (18 Μαΐου 2010) τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την
κοινή θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν
αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ (A7-0146/2010). Είναι
κρίσιμης σημασίας τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών
έτσι ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορέσουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενες. Από την άλλη πλευρά, δεν
πιστεύουμε ότι η ΕΕ είναι αρμόδια για να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πολιτική για την ισότητα των φύλων,
οι οποίες έχουν εκτεταμένο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να
μπορούν να λαμβάνουν μόνα τους αυτού του είδους τις αποφάσεις. Επίσης, δεν πιστεύουμε ότι οι γυναίκες και οι
άνδρες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης αν οι παροχές και η γονική άδεια είναι εγγυημένα μόνο για τις
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες (και όχι τους άνδρες) όταν γίνονται γονείς. Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε
το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ισότητα είναι μια από τις μείζονες προκλήσεις για την ΕΕ, και σε αυτό το θέμα η
Σουηδία θα μπορούσε να εμπνεύσει τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης. Στην παρούσα οικονομική κρίση, έχει
εξέχουσα σημασία οι αυτοαπασχολούμενοι να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται.

Corina Creţu (S&D), γραπτώς. – (RO) Έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τη συζήτηση της έκθεσης
για την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, στη διάρκεια της οποίας ζητήσαμε να γίνουν οι αναγκαίες
ενημερώσεις στη νομοθεσία περί κοινωνικής προστασίας. Το Συμβούλιο μας υποβάλλει τώρα έναν νέο τύπο οδηγίας,
το πεδίο εφαρμογής της οποίας, ωστόσο, περιορίζεται μόνο στη γεωργία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν λόγοι γι’ αυτόν
τον περιορισμό. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως στα νέα κράτη
μέλη, και πρέπει να ασχολούμαστε ενεργά και αδιάκοπα με το θέμα αυτό. Ωστόσο, όταν μιλάμε για αυτοτελή
επαγγελματική δραστηριότητα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε εκείνους που ασκούν προσοδοφόρα δραστηριότητα
στη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις ΜΜΕ και τα ελεύθερα επαγγέλματα.

Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε εκείνες τις διατάξεις που προτείνονται από το Συμβούλιο και θα
μπορούσαν να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να περιορίσουν την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής προστασίας.
Σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, η οδηγία, στην τροποποιημένη μορφή της
που προτείνεται από το Κοινοβούλιο, παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των
ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Από αυτήν την άποψη,
πιστεύω ότι, αφενός, η προστασία της μητρότητας είναι ζωτικής σημασίας, βάσει του δικαιώματος σε άδεια
τουλάχιστον 14 εβδομάδων και σε παροχές μητρότητας. Το δικαίωμα των συζύγων ή των συντρόφων συμβίωσης,
αφετέρου, να συστήνουν νόμιμα εταιρεία είναι εξίσου ζωτικής σημασίας.
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Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Ως πιστός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της
ισότητας, δεν θα υπονόμευα πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην
αγορά εργασίας, όπως συμβαίνει με την έκθεση της αγαπητής συναδέλφου μου, κ. Lulling. Όπως έχω ήδη πει, «Οι
γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να έχουν δίκαιη μεταχείριση, που να τους δίνει τα ίδια δικαιώματα αλλά να λαμβάνει
υπόψη τις αντίστοιχες ανάγκες τους. Στην περίπτωση των γυναικών, αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε τομείς όπως η στήριξη
της μητρότητας, ο συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής…».

Για τον λόγο αυτόν επιδοκιμάζω το γεγονός ότι βρίσκω στην έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων πραγμάτων, ενδιαφέρον
για την προστασία της μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες. Εντούτοις, είμαι επίσης πιστός
υποστηρικτής της αρχής της επικουρικότητας και πιστεύω ότι πολλά από τα θέματα που συζητούνται πρέπει να
παραμένουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για να ενισχύσει τους μηχανισμούς κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πέραν του ότι αποτελεί μια αδιαφιλονίκητη αρχή του πολιτισμένου κόσμου, και ιδίως σε μια Ευρώπη που
θεωρεί ότι είναι πολιτιστικά και κοινωνικά ανεπτυγμένη, η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των
αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών –ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε μηχανισμούς κοινωνικής
προστασίας, πρωτίστως αυτούς που αφορούν τη μητρότητα– καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα και προφανής
κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Θα ήθελα να επισημάνω
ότι αποτελεί μέλημά μας να εξαλειφθούν οι διαφορές στη μεταχείριση μεταξύ διαφόρων τομέων δραστηριότητας,
ενόψει των πολύ γνωστών εξελίξεων στα επίπεδα τόσο της οργάνωσης όσο και των εργαλείων και των μηχανισμών
εργασίας ή παραγωγής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τα ίδια κριτήρια για την πρόσβαση σε δημόσια συστήματα
κοινωνικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τις συνεισφορές και τα προνόμια. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι
η σύσταση αυτή θα ενισχύσει οπωσδήποτε τα κίνητρα για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η ευρωπαϊκή οικονομία
έχει ακόμη να κερδίσει πολλά και να περάσει από πολλές φάσεις ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της ισχυρότερης και
χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής των γυναικών.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Ως άτομο με ιδιαίτερες ευαισθησίες για τα ζητήματα της ισότητας
των φύλων και της ισότητας εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων, επιδοκιμάζω
την έγκριση αυτής της έκθεσης. Πράγματι, κατά την άποψή μου, είναι θεμελιώδες τα κράτη μέλη να εγγυώνται
κοινωνική προστασία για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και τις συμβοηθούσες συζύγους και ότι αυτή η
προστασία θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με αυτή των μισθωτών γυναικών. Το μέτρο αυτό αφορά την τόνωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών στην Ευρώπη, η οποία είναι ακόμη υπερβολικά συγκρατημένη· και,
πάνω απ’ όλα, το μέτρο έχει ως στόχο να επιτρέψει στις γυναίκες αυτές να επωφεληθούν από άδεια μητρότητας με
τον ίδιο τρόπο με τις γυναίκες που κάνουν άλλου είδους δουλειά. Η άδεια μητρότητας πρέπει να είναι εγγυημένη
σε όλα τα κράτη μέλη και για όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της απασχόλησής τους. Εφόσον το μέτρο αυτό
υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας, ας ελπίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να
διασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες θα μπορούν να συνδυάσουν την οικογενειακή και επαγγελματική
ζωή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Lívia Járóka (PPE), γραπτώς. – (HU) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου, κ. Astrid Lulling, για την έγκριση
της έκθεσής της, η οποία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου στην επίλυση ενός εξαιρετικά μακροχρόνιου
προβλήματος. Η κατάσταση των συζύγων και των συντρόφων συμβίωσης αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων –που
συνεισφέρουν στις δραστηριότητες και τα έσοδα των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν καθεστώς υπαλλήλου ή συνεταίρου
της επιχείρησης– δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά στην οδηγία του Συμβουλίου του 1986. Ως εκ
τούτου, ήταν καιρός να καταργηθεί η προαναφερθείσα νομοθεσία και να καταρτιστεί μια νέα οδηγία που θα
αναγνωρίζει το έργο των συμβοηθουσών συζύγων και θα τις τοποθετεί σε ίση μοίρα από την άποψη της προστασίας
κοινωνικής ασφάλισης με τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους.

Επιπλέον, ένα σημαντικό επίτευγμα της εισηγήτριας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι, σε σύγκριση με
την αρχική σύσταση του Συμβουλίου, το πεδίο εφαρμογής δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε κερδοσκοπικές
αυτοτελείς επαγγελματικές δραστηριότητες στον γεωργικό τομέα, καθώς αυτή η ομάδα-στόχος εργάζεται επίσης
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ή στο λιανικό εμπόριο, όπου αποτελεί την πλειονότητα. Μολονότι
το Συμβούλιο δεν δέχτηκε αρκετές σημαντικές συστάσεις που έγιναν από την εισηγήτρια και το Κοινοβούλιο
–αφήνοντας την παροχή ίσης κοινωνικής προστασίας για τις συζύγους και τις συντρόφους συμβίωσης στα κράτη
μέλη και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να διατηρήσουν περιοριστικές διατάξεις σχετικά με ορισμένα συστήματα ή
επίπεδα προστασίας κοινωνικής ασφάλισης– ωστόσο, η πρόταση οδηγίας στο σύνολό της αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα.

Barbara Matera (PPE), γραπτώς. – (IT) Επικροτώ την έγκριση της πρότασης οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Επιτέλους, το
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει μια γνώμη για την εφαρμογή αυτής της αρχής, τόσο συμβολική για την κοινωνική
και οικονομική πρόοδο!

Ενώ σέβομαι τα κρατικά προνόμια, πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη όχι μόνο να διαμορφωθεί ένα ελάχιστο πρότυπο
προστασίας για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες, καθώς και για τις συμβοηθούσες συζύγους και τις αναγνωρισμένες
συντρόφους συμβίωσης, αλλά και να γίνει ο βαθμός προστασίας τους ίσος με αυτόν τον γυναικών-μητέρων που
είναι μισθωτές και όχι αυτοαπασχολούμενες.

Εκφράζεται η ελπίδα ότι η διακήρυξη αυτών των δικαιωμάτων θα ακολουθηθεί από de facto σεβασμό προς αυτά
και ότι τα κράτη θα δεσμευτούν για τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, ιδίως για την προστασία των
αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των συμβοηθουσών συζύγων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της
μητρότητας. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας σε όλες τους τις μορφές προκειμένου
να υποστηρίξουμε τη χειραφέτηση των γυναικών όπως και των ανδρών.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση των
αυτοαπασχολούμενων γυναικών και ανδρών. Συνεπώς, βλέπω την έγκριση του κειμένου αυτού ως ένα σημαντικό
και πολύ θετικό βήμα στην προσέγγιση στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους μισθωτούς εργαζόμενους,
καθώς τα θεμελιώδη δικαιώματα της ισότητας και της κοινωνικής προστασίας προστατεύονται ήδη, και οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις του αρχικού κειμένου κινούνται προς την κατεύθυνση της γενικής βελτίωσης όσον
αφορά την προστασία των συζύγων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, ειδικότερα όσον αφορά το επίδομα
μητρότητας που δίνεται στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και συζύγους ή αναγνωρισμένες συντρόφους των
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, όχι μόνο επειδή είναι σημαντική
και θα επηρεάσει, πιστεύω, εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. Γνωρίζω πολλούς καλλιτέχνες, δικηγόρους, και άλλους
αυτοαπασχολούμενους και γνωρίζω ότι πολύ συχνά υποβοηθούνται από μέλη της οικογένειας τους, συνήθως από
μια σύζυγο ή παιδιά. Το γεγονός ότι αυτοί θα έχουν τώρα δικαίωμα σε κοινωνική προστασία θα βελτιώσει αναμφίβολα
την υλική τους κατάσταση, το ηθικό τους και την παρόρμησή τους να εργαστούν. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
για τη Λιθουανία, γιατί τώρα, σε μια εποχή όπου η κρίση έχει πλήξει σοβαρά τα κράτη της Βαλτικής, η υλική
κατάσταση πολλών οικογενειών αγγίζει τα όρια της φτώχειας.

Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε απαθείς όταν οι αυτοαπασχολούμενοι άνδρες και γυναίκες
με οικογένεια βιώνουν κοινωνική αδικία. Η έγκριση της έκθεσης αυτής αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να υποστηρίξουν τους/τις συζύγους των αυτοαπασχολούμενων, να τους
εγγυηθούν το δικαίωμα σε σύνταξη, σε άδεια μετ’ αποδοχών, σε άδεια μητρότητας ή πατρότητας και να τους/τις
βοηθήσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Θέλω να εκφράσω τη στήριξή μου στην έκθεση της κ. Lulling. Η πρόταση
είναι αναγκαία εξαιτίας του σοβαρού διαχωρισμού των φύλων που εξακολουθεί να υπάρχει στον τομέα της
αυτοαπασχόλησης και απειλεί να γίνει ακόμη πιο έντονος. Η πρόταση θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να παρέχεται
κοινωνική προστασία στις συμβοηθούσες συζύγους, οι οποίες συχνά συνεισφέρουν σημαντικά στην επιχείρηση των
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να απολαμβάνουν καμία τέτοια προστασία σε πολλά κράτη
μέλη.

Η πρόταση, που έχει ως στόχο να παράσχει κίνητρα για τις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά
εργασίας και να συμβάλει στον αγώνα κατά της αδήλωτης εργασίας, φέρνει τρεις βασικές αλλαγές στην ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία: ο ορισμός της «συμβοηθούσας συζύγου» αλλάζει ώστε να συμπεριλάβει και τα ζευγάρια που
δεν είναι παντρεμένα, αλλά αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο· χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες
και τις συμβοηθούσες συζύγους το δικαίωμα να επωφελούνται εφόσον το ζητήσουν από άδεια μητρότητας μετ’
αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον 14 εβδομάδων. Στη συμβοηθούσα σύζυγο δίνεται επίσης το δικαίωμα σε σύστημα
κοινωνικής προστασίας μετά από αίτηση.

Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την έκθεση διότι πιστεύω ότι η έγκριση αυτής της οδηγίας
έχει ύψιστη σημασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της σημερινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης που βιώνουμε. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη μέλη, οι συμβοηθούσες σύζυγοι
δεν απολαμβάνουν τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης του συζύγου τους, θεωρώ ότι στην περίπτωση που ένα κράτος
μέλος καθιστά υποχρεωτική την ένταξη του αυτοαπασχολούμενου σε σύστημα κοινωνικής προστασίας, αυτή θα
πρέπει να είναι επίσης υποχρεωτική για τις συμβοηθούσες συζύγους και τις συντρόφους συμβίωσής τους.

Η θέση του Συμβουλίου είναι λυπηρή διότι δεν δέχεται ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τις συζύγους και τις
συντρόφους συμβίωσης που βοηθούν τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους να εντάσσονται σε συστήματα
κοινωνικής προστασίας στις χώρες όπου αναγνωρίζεται ότι έχουν αυτό το καθεστώς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
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Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι μέλη τέτοιων συστημάτων, δεν γνωρίζουν τις παροχές που χορηγούν
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες καλύπτουν την ασθένεια, την αναπηρία και το γήρας.

Ως σκιώδης εισηγήτρια της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, υποστήριξα τη θέση ότι οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, οι σύζυγοι και οι σύντροφοι συμβίωσης
που αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδιά θα πρέπει να απολαμβάνουν κοινωνικής προστασίας και άδειας μετ’
αποδοχών και δεν θα πρέπει να αποκλείονται από το επίδομα τέκνου, πρακτική που εφαρμόζει η ρουμανική
κυβέρνηση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση τη θέση του σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ.

Οι γυναίκες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διατήρηση επιχειρήσεων αυτοαπασχόλησης ως ιδιοκτήτριες και
συμβοηθούσες σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης. Χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και τις συζύγους
τους ως ένα σημαντικό τμήμα της κοινοτικής νομοθεσίας.

Marina Yannakoudakis (ECR), γραπτώς. – (EN) Η Ομάδα ECR υποστηρίζει θερμά το έργο για τη γεφύρωση
του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και τις συντρόφους
τους. Υποστηρίζουμε τον σκοπό της έκθεσης, καθώς θα θέλαμε να δούμε όλες τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν στήριξη
και κοινωνική προστασία στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους. Ωστόσο, αντιτιθέμεθα στη θέσπιση αυτής
της νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ. Η Ομάδα ECR υπερασπιζόταν ανέκαθεν την αρχή της επικουρικότητας και πιστεύει
σθεναρά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην δημιουργία και καθοδήγηση της νομοθεσίας
για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής. Για αυτούς τους λόγους, η Ομάδα ECR απείχε από την ψηφοφορία
για τις τροπολογίες 1-17.

Έκθεση: Toine Manders (A7-0122/2010)

Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. – (IT) Σήμερα, το Κοινοβούλιο επανέλαβε την ανάγκη εξασφάλισης υψηλού
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, και τη σημασία της εναρμόνισης των κανονισμών που
αφορούν επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθιστώντας την υποχρεωτική για όλα τα είδη ρουχισμού
που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρώπης. Η εφαρμογή ενός μελλοντικού κανονισμού για την ονομασία των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και οι πληροφορίες στις επισημάνσεις σχετικά με τα υλικά, θα
απλοποιήσουν το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, καθιστώντας το διαφανές, σαφές και επωφελές για τους καταναλωτές
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις επισημάνσεις για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα
που αγοράζουν όντας ενήμεροι και λαμβάνοντας υπόψη ηθικές θεωρήσεις όπως η υγεία, τα ζητήματα του
περιβαλλοντικού αντίκτυπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας και ο μισθός των εργαζομένων που
παράγουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Εν τω μεταξύ, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και ο
κλωστοϋφαντουργικός κλάδος γενικά, θα μπορούν να προστατεύσουν την ποιότητα, τον σχεδιασμό και την
καινοτομία των προϊόντων τους, χαρακτηριστικά που θα τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές, όχι μόνο στην
ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και παγκοσμίως. Η επισήμανση «κατασκευάσθηκε σε» δεν θα έδινε μόνο τη δυνατότητα
στους καταναλωτές να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά των προϊόντων, αλλά θα συνέβαλε
επίσης στην ενίσχυση της οικονομίας με την ανάπτυξη νέων προϊόντων για πολλούς τομείς, την προώθηση της
απασχόλησης και την υποστήριξη του αγώνα κατά της απομίμησης όσον αφορά προϊόντα από τρίτες χώρες.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Σε αυτήν την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου τα προϊόντα είναι όλο
και περισσότερο αποτέλεσμα μιας διαδρομής μέσω μιας διεθνούς γραμμής παραγωγής, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε
την «εθνικότητά» τους. Παράλληλα με αυτό το φαινόμενο, οι καταναλωτές θέλουν να μπορούν να κάνουν αγορές
έχοντας πλήρη γνώση των δεδομένων, προτιμώντας μερικές φορές προϊόντα που προέρχονται από χώρες με
υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας ή κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Σε αυτό το πλαίσιο,
αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της παρούσας έκθεσης καθώς προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η επισήμανση της
χώρας καταγωγής. Κατά τη γνώμη μου, αυτές είναι ουσιώδεις πληροφορίες που πρέπει πάντα να γνωστοποιούνται
στον καταναλωτή. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα εκπόνησης, σε δύο χρόνια από σήμερα, έκθεσης ή ακόμη και
νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή που θα αποσκοπεί στην εναρμόνιση της επισήμανσης των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Πράγματι, δεδομένου του γεγονότος ότι μοιραζόμαστε την ίδια αγορά εδώ και
δεκαετίες, γιατί τα συστήματα μεγεθών και πολλές άλλες εξίσου σημαντικές πληροφορίες εξακολουθούν να
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο;
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Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τον κανονισμό αυτό καθώς πιστεύω ότι θα παράσχει
περισσότερη σαφήνεια στους κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και στους καταναλωτές. Χαιρετίζω
την μορφή του κανονισμού που επελέγη, ο οποίος συνενώνει τις ξεχωριστές οδηγίες που ισχύουν επί του παρόντος
προκειμένου να αποφεύγεται το διοικητικό βάρος που φέρουν τα κράτη μέλη όταν μεταφέρουν στην εθνική τους
νομοθεσία τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται όταν μια νέα ονομασία ίνας προστίθεται στον κατάλογο.
Εντούτοις, πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να συζητούμε μια αναθεώρηση του συστήματος επισήμανσης
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που δεν θα αποτελούσε πρόσθετο βάρος για τους κατασκευαστές και θα
γινόταν εύκολα κατανοητή και αποδεκτή από τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω τις προτάσεις που
υιοθετήθηκαν στον κανονισμό και αφορούν το ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να καλύπτει
ζητήματα όπως ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και τα
υποδήματα, μια ένδειξη των οποιωνδήποτε πιθανών αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών και ζητήματα οικολογικής
και κοινωνικής επισήμανσης.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. – (FR) Αν και μπορεί να φαίνεται παράδοξο, η φράση «κατασκευάσθηκε
σε» που βρίσκουμε σε πολλές ετικέτες ρούχων, δεν είναι υποχρεωτική σήμερα και η χρήση της ποικίλλει σημαντικά
μεταξύ των κρατών μελών. Έχοντας εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό σχετικά με τον χρόνο
που απαιτείται για τη διάθεση μιας νέας ίνας στην αγορά, την χρησιμοποιήσαμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα
της επισήμανσης. Στην πραγματικότητα, ελλείψει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν
προϊόντα που κατασκευάστηκαν σε τρίτες χώρες, τα οποία όμως φέρουν μια επιγραφή που δηλώνει ότι
κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη. Η έκθεση καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επισήμανσης που
θα έδινε στους καταναλωτές πρόσβαση σε πληροφορίες για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της
κατασκευαστικής πρακτικής των προϊόντων που αγοράζουν.

Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. – (IT) Συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Manders, για τη σκληρή εργασία που κατέβαλε
για τη συνένωση τριών περίπλοκων οδηγιών. Η έκθεση αυτή απλοποιεί το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο
διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι μια νέα ίνα μπορεί να διατεθεί γρήγορα στην αγορά. Για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις μας, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών και ταχύτερη αποκόμιση οφέλους από την
πώληση νέων ινών. Τα μέτρα αυτά ενθαρρύνουν την καινοτομία, ένα στοιχείο που είναι –κατά τη γνώμη μου–
ουσιώδες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Πράγματι, μόνο με καινοτομικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τον σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό και να βγούμε από αυτήν τη δύσκολη κρίση.

Το κείμενο προστατεύει επίσης τους καταναλωτές, τα συμφέροντα των οποίων –το τονίζω– κατέχουν κομβική θέση
στις πολιτικές μας. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν θα διασφαλίσουν σαφέστερους και πιο διαφανείς κανονισμούς για
τους ευρωπαίους πολίτες, και αυτό θα σημαίνει επίσης ότι οι τελευταίοι θα μπορούν να επωφεληθούν πιο γρήγορα
από καινοτομικά προϊόντα. Τέλος, η δημόσια υγεία θα προστατευτεί καλύτερα: η λεπτομερέστερη επισήμανση θα
παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για την προέλευση των νημάτων και συναφών προϊόντων.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την παρούσα πρόταση κανονισμού, η οποία επιδιώκει
να απλουστεύσει και να βελτιώσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο να ενθαρρύνει την καινοτομία στον
τομέα των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους χρήστες των ινών και τους
καταναλωτές να επωφεληθούν συντομότερα από καινοτόμα προϊόντα. Το ζήτημα της απλούστευσης είναι ουσιώδες
για την προώθηση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή οικονομία και την αύξηση του αριθμού των πληροφοριών που
δίνονται στους καταναλωτές. Είναι επίσης σημαντικό να βρεθεί εναλλακτική νομοθεσία που να είναι λιγότερο
επαχθής από την άποψη των διαδικασιών και του κόστους κατά τη μεταφορά οδηγιών. Η βιομηχανία θα επωφεληθεί
από τον μειωμένο χρόνο μεταξύ της υποβολής μιας αίτησης και της δυνατότητας διάθεσης του προϊόντος στην
αγορά, γεγονός που θα σημαίνει εξοικονομήσεις σε διοικητικό κόστος και τη δυνατότητα να φτάσει στην αγορά
συντομότερα, αυξάνοντας τα κέρδη από τις πωλήσεις.

Lara Comi (PPE), γραπτώς. – (IT) Επιτέλους εγκρίναμε κανονισμούς για την επισήμανση «κατασκευάστηκε σε»
στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Το Κοινοβούλιο είχε ήδη ψηφίσει υπέρ της πρότασης κανονισμού του
Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από
τρίτες χώρες ήδη το 2005, όμως το Συμβούλιο έθεσε εμπόδια για την έγκρισή της. Εφόσον δεν επρόκειτο όμως
για διαδικασία συναπόφασης, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πολλά ενάντια στην αντίθεση ορισμένων εθνικών
κυβερνήσεων.

Η σημερινή ψηφοφορία, ωστόσο, αποτελεί ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα από τη συνέλευση που εκπροσωπεί τους
ευρωπαίους πολίτες και καλεί τώρα μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να υιοθετήσει αυτούς τους κανονισμούς. Αυτός
ο στόχος είναι σήμερα πιο κοντά και συνάδει επίσης με τους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Αυτή μπορεί να είναι μόνο η ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση, αλλά είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, η κατάληξη
πολλής δουλειάς που έγινε τους τελευταίους μήνες με συναδέλφους από τις άλλες εθνικές αντιπροσωπείες και
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άλλες πολιτικές Ομάδες. Αυτός ο νέος κανονισμός προστατεύει τους ευρωπαίους καταναλωτές που επιθυμούν να
γνωρίζουν την προέλευση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τα
κατασκευάζουν εντός των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να
δηλώσουμε ότι ένα προϊόν «κατασκευάστηκε σε» ένα κράτος μέλος όταν στην πραγματικότητα μόνο το 25%
κατασκευάστηκε εκεί· σήμερα, τουλάχιστον το 50% ενός προϊόντος πρέπει να κατασκευάζεται στη χώρα που
αναγράφεται στην ετικέτα.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Σε γενικές γραμμές,
υποστηρίζουμε την έκθεση του συναδέλφου μας, κ. Manders, για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τούτου λεχθέντος, είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί για την υποχρεωτική επισήμανση
της καταγωγής καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές για τους ευρωπαίους καταναλωτές,
μαζί με κατώτερες συνθήκες και υψηλότερα κόστη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε στο
ελεύθερο εμπόριο, και ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερα τεχνικά
εμπόδια στο εμπόριο μέσω περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων. Αντίθετα, υποστηρίζουμε ένα προαιρετικό σύστημα
επισήμανσης βάσει της ζήτησης των καταναλωτών για τη σήμανση προέλευσης.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Στις 30 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νέου κανονισμού
για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η πρόταση συνενώνει το σύνολο
της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση με τις ονομασίες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την συναφή
επισήμανση σε έναν ενιαίο κανονισμό. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η αναθεώρηση «είναι ουσιαστικά μια τεχνική
άσκηση χωρίς σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις».

Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κλωστοϋφαντουργικός τομέας –πάνω
απ’ όλα από τα κινέζικα προϊόντα– καθιστά αναγκαία τη λήψη βαθύτερων μέτρων για την επισήμανση στο μέλλον,
και αυτό πρέπει να είναι το καθήκον της Επιτροπής στο εξής. Επίσης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η
Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση και ενίσχυση της αγοράς, και ως εκ τούτου πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για να αρθούν τα εμπόδια προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως αυτό. Η εναρμόνιση και
απλοποίηση των προδιαγραφών που αφορούν τις ονομασίες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ικανοποιούν
αυτόν τον σκοπό, εφόσον αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή και συμβάλλουν κατ’
αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ικανότητα σωστού προσδιορισμού του τόπου και του τρόπου
με τον οποίο κατασκευάστηκε ένα προϊόν, καθώς και της σύνθεσής του, αποτελεί θεμελιώδες προνόμιο των
καταναλωτών προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η προστασία των δικαιωμάτων τους· εισάγει επίσης
έναν σημαντικό παράγοντα στην προώθηση του δίκαιου ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, η τυποποίηση του τρόπου επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα
ωφελήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών και ενδύματος της Ευρώπης, και της
Πορτογαλίας ειδικότερα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την
ένδειξη προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και ακριβή κριτήρια
για τη χρήση του σήματος προέλευσης «Made in» για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ένωση, καθώς και
για κοινωνική επισήμανση προκειμένου οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών
υγείας και ασφάλειας, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ επίσης σημαντική την οικολογική επισήμανση
σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η εισαγωγή αυτών των σαφέστερων
και πιο διαφανών κανόνων για την επισήμανση –που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με μη κλωστοϋφαντουργικά
συστατικά ζωικής προέλευσης– θα ενισχύσει επίσης την ικανότητα των καταναλωτών να ξεχωρίζουν τα προϊόντα
και την ποιότητά τους.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής εξαιτίας του κύριου περιεχομένου
της, που υποστηρίζει τις ενδείξεις προέλευσης και ασχολείται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
των εργαζομένων και της παραγωγής των βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργικών και ενδύματος των χωρών μας.
Ωστόσο, διαφωνούμε με κάποιες από τις λεπτομέρειες σχετικά με την επισήμανση, συγκεκριμένα σε σχέση με το
υπερβολικά λεπτομερές περιεχόμενο όσον αφορά τις ίνες, ιδίως όταν εμπλέκονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
εξαιτίας των δαπανών που θα μπορούσαν να ενέχονται.

Ως εκ τούτου, μολονότι ψηφίσαμε υπέρ γενικά, υπάρχουν προτεινόμενες λεπτομέρειες με τις οποίες δεν συμφωνούμε.
Εμείς υποστηρίζουμε ότι το παρόν ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να αναθεωρηθεί ή τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρξει
πρόβλεψη για μέτρα ενίσχυσης που θα περιόριζαν τα προβλήματα των ΜΜΕ.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο προσδιορισμός της προέλευσης ενός προϊόντος είναι σημαντικός έτσι ώστε
οι καταναλωτές να γνωρίζουν την ακριβή πηγή του προϊόντος που αγοράζουν. Δεν είναι σωστό να αναγράφεται
για ένα δεδομένο προϊόν ότι προέρχεται από χώρα της ΕΕ όταν απλά συσκευάζεται σε χώρα της ΕΕ, ενώ οι άλλες
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φάσεις της παραγωγής του εκτελούνται σε χώρες εκτός της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν θα συμβάλουν στη
μεγαλύτερη διαφάνεια του διεθνούς εμπορίου και θα κάνουν τα πράγματα σαφέστερα για τους καταναλωτές. Γι’
αυτό ψήφισα με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Για μια ακόμη φορά, η επισήμανση του οργανικού υπόσχεται κάτι αρκετά
διαφορετικό από αυτό που μπορεί να εκπληρώσει στην πραγματικότητα –αρκεί να φέρουμε στο νου μας το σκάνδαλο
με το «οργανικό βαμβάκι» ή τις πρόσφατες παταγώδεις αποτυχίες με τα βιοχημικά. Πρώτον, προκαλεί ακόμη μια
σύγχυση επισημάνσεων και ενδείξεων σε αυτήν την αγορά των οργανικών προϊόντων –την οποία η ΕΕ θα μπορούσε
να τυποποιήσει λογικά μια για πάντα, κάτι που συνήθως αρέσκεται να κάνει– και, δεύτερον, είναι επιτέλους καιρός
να δεχτεί η ΕΕ το γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι. Αν περιμένουμε να εκπονηθούν μελέτες σχετικά με τις πιθανές
επιπτώσεις των βλαβερών ουσιών, τότε οι επισημάνσεις θα πρέπει εν τω μεταξύ να δηλώνουν τουλάχιστον ότι τα
προϊόντα περιέχουν γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι.

Επίσης, είναι καιρός η ΕΕ να μεριμνήσει και για τον Εντοπισμό Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Δεν μπορούμε να
εφαρμόζουμε ηλεκτρονική επισήμανση σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα χωρίς γνώση των ενδιαφερομένων·
εξακολουθούμε να μην έχουμε κατάλληλους κανόνες επισήμανσης. Αν οι πεζοί γίνονται ορατοί μέσω ενδυμάτων
με Εντοπισμό Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων, θα είναι δυνατόν να παρακολουθείται κάθε βήμα των ανθρώπων. Δεδομένου
ότι η έκθεση επισημαίνει το σημείο αυτό, έλαβε τη στήριξή μου στην ψηφοφορία.

Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. – (IT) Είμαι υπέρ της έκθεσης του κ. Manders για την επισήμανση
καταγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς επιλύει ένα πρόβλημα που απειλεί από μακρού την
ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών. Τα σήματα προέλευσης είναι ουσιώδους σημασίας καθώς διασφαλίζουν τη
διαφάνεια, την ασφάλεια και την πληροφόρηση για τους ευρωπαίους πολίτες και, ταυτόχρονα, δίνουν στις επιχειρήσεις
μας σαφείς, κοινούς κανόνες.

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει ανοικτό για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες
χώρες, τους εμπορικούς εταίρους μας. Καλώ, ως εκ τούτου, τους συναδέλφους μου να επιβεβαιώσουν τη στήριξή
τους στον κανονισμό για τη σήμανση καταγωγής που συζητείται στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Αυτό θα
προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μας, σε σχέση όχι μόνο με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
και το ένδυμα, αλλά και με τομείς που είναι ευαίσθητοι όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Η ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία αντέδρασε στις μεγάλες
οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων ετών πραγματοποιώντας μια δύσκολη διαδρομή αναδιάρθρωσης,
εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής καινοτομίας. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει τη θέση τους στην
παγκόσμια αγορά, καθώς επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως η ποιότητα, ο σχεδιασμός και η
τεχνολογική καινοτομία των προϊόντων με τις υψηλότερες προστιθέμενες αξίες. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία
διαδραματίζει καίριο ρόλο παγκοσμίως στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας και μη υφασμένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για νέες εφαρμογές, καθώς και προϊόντων για καθαρισμό, για την
αυτοκινητοβιομηχανία ή τον ιατρικό τομέα.

Χαιρετίζω την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, καθώς πιστεύω ότι απλοποιεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων ινών και έχει το δυναμικό να ενθαρρύνει την καινοτομία στους τομείς των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ενδύματος και, ταυτόχρονα, να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες
ινών και στους καταναλωτές να ωφεληθούν συντομότερα από καινοτόμα προϊόντα.

Τέλος, θα εκφράσω την πλήρη στήριξή μου στον κανονισμό για την επισήμανση «κατασκευάστηκε σε», καθώς
πιστεύω ότι είναι ουσιαστικός για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με
τη σύνθεση και την προέλευση του προϊόντος που αγοράζουν.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Εμείς, οι Πράσινοι, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία
γι’ αυτήν την έκθεση διότι εγκρίθηκαν κάποιες από τις βασικές τροπολογίες που είχαν προτείνει το PPE, οι
Φιλελεύθεροι και η EFD. Συνοπτικά, όλες αυτές οι τροπολογίες κινούνται προς την κατεύθυνση της επέκτασης των
διατάξεων για την επισήμανση «κατασκευάστηκε σε».

Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς. – (FR) Δεν υποστήριξα τις τροπολογίες στην έκθεση Manders για τις ονομασίες και
τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όσον αφορά την επισήμανση «κατασκευάστηκε σε»
(47/49, 48, 12 και 67). Οι τροπολογίες αυτές, που επιδιώκουν την επιβολή επισήμανσης καταγωγής για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (εκτός εκείνων που κατάγονται από την Τουρκία
και τα κράτη μέλη του ΕΟΧ) ή την ακριβή ρύθμιση των συνθηκών προαιρετικής επισήμανσης καταγωγής των
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη μέσω αυτού του κανονισμού, θα έθεταν σε
κίνδυνο την έγκριση, εντός ενός εύλογου χρονοδιαγράμματος, αυτής της σημαντικής νομοθεσίας. Η πρόταση
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κανονισμού για την επισήμανση καταγωγής που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να συζητείται
στο Συμβούλιο και αποτελεί το θέμα μιας έκθεσης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.

Δεν είμαι κατά της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή. Εντούτοις,
ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε ευθύνη να σεβόμαστε ορισμένα ρυθμιστικά πλαίσια. Κατά
τη γνώμη μου, πριν από την υιοθέτηση της υποχρεωτικής ένδειξης «κατασκευάσθηκε σε» στις ετικέτες των ρούχων
που πωλούνται στην Ευρώπη, θα έπρεπε να έχουμε διασφαλίσει ότι η πρόταση κανονισμού για την επισήμανση
«κατασκευάσθηκε σε» περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις, ιδιαίτερα στις μεθόδους εφαρμογής της.

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0058/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα αυτό το έγγραφο. Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της
Ουκρανίας ήταν ανέκαθεν πολύ στενές και βασίζονταν σε εποικοδομητικό διάλογο. Η ουκρανική οικονομία, όπως
οι οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ, επλήγη από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα
δραματική μείωση της παραγωγής, επιδείνωση της δημοσιονομική θέσης και αύξηση των αναγκών εξωτερικής
χρηματοδότησης. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ,
δεν θα πρέπει απλώς να υποκαταστήσει προγράμματα και πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την
Παγκόσμια Τράπεζα αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει πρόσθετη αξία για την εμπλοκή της ΕΕ. Ωστόσο, η συνδρομή
αυτή μπορεί να συμβάλει στην οικονομική σταθεροποίηση στην Ουκρανία μόνον εφόσον οι κυριότερες πολιτικές
δυνάμεις διασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα στη χώρα και επιτύχουν ευρεία συναίνεση ως προς την αυστηρή
εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία
είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε αυτήν τη χρονική συγκυρία. Η συνδρομή αυτή μπορεί να αυξήσει την επιρροή της
ΕΕ στη χάραξη της πολιτικής της Ουκρανίας και να βοηθήσει την Ουκρανία να ξεπεράσει την τρέχουσα βαθιά
οικονομική κρίση. Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας
ως δυνητικά υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Η ΜΧΣ χορηγείται σε μια εποχή κατά την οποίαν η ΕΕ συμβάλλει
ταυτόχρονα και στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την στήριξη της μεταρρύθμισης της Ουκρανίας στον
ενεργειακό τομέα. Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται εργάζονται από κοινού σε μια δέσμη
μέτρων στήριξης προς τις αρχές της Ουκρανίας, που αποσκοπούν να συνδράμουν στην εξεύρεση μιας βιώσιμης
λύσης όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου της Ουκρανίας και τις σχετικές υποχρεώσεις
πληρωμής αυτού. Παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη ΜΧΣ δεν αποσκοπείται να συνδεθεί άμεσα με αυτήν τη
δέσμη μέτρων, θα επέτρεπε να στηριχθεί η οικονομική σταθεροποίηση και οι μεταρρυθμίσεις της Ουκρανίας.
Συμφωνώ με αυτήν την απόφαση να παρασχεθεί στην Ουκρανία έκτακτη ΜΧΣ. Χωρίς τη συνδρομή αυτή, η Ουκρανία
δεν θα ήταν σε θέση να ενσωματωθεί πλήρως σε πολλούς τομείς της οικονομίας και να υλοποιήσει τους περαιτέρω
στόχους της.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η Ουκρανία πληρώνει τώρα το τίμημα μιας σοβαρής
οικονομικής κρίσης, καθώς και μιας παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας, που επέτρεψαν στις αρχές του Κιέβου να
αθετήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ενώπιον των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Είναι σημαντικό η
Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στην παροχή συνδρομής προς τη γείτονα χώρα που βρίσκεται στα ανατολικά
σύνορα της ΕΕ σε μια εποχή όπου η κοινωνική κατάσταση επιδεινώνεται ξανά ενόψει της έλλειψης ταμειακής ροής,
η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία κάθε κράτους.

Η Ουκρανία πρέπει να έχει σταθερότητα. Το δάνειο που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έγκριση
του νομοθέτη της Κοινότητας, παρέχει επίσης την επιβεβαίωση ότι η Ουκρανία μπορεί να θεωρηθεί υποψήφια προς
ένταξη χώρα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει, από δω και στο εξής, μεγάλη προσοχή στους
μηχανισμούς παρακολούθησης της πορείας του δανείου που χορηγήθηκε στο Κίεβο.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να ζητήσει από την Ουκρανία να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα ζωτικές μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Η μετάβαση
της Ουκρανίας από μια κρατικά ελεγχόμενη οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς είναι μια δύσκολη και επίπονη
διαδικασία, ιδίως για τον πληθυσμό της. Αυτή η οικονομική μετάβαση πρέπει να υποστηριχθεί από προσπάθειες με
στόχο τη θεσμική μεταρρύθμιση. Η Ουκρανία πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και στα δύο μέτωπα, όσο δύσκολο
και αν φαίνεται αυτό επί του παρόντος.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την έγκριση του νομοθετικού ψηφίσματος για τη
χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία, καθώς θα επιτρέψει στη χώρα να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης διασφαλίζοντας ότι οι δημοσιονομικοί και
εξωτερικοί λογαριασμοί της είναι βιώσιμοι. Αυτή η απάντηση στο αίτημα της Ουκρανίας είναι ουσιώδης για τη
στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Ωστόσο, είναι
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απαραίτητο να λάβει η Ουκρανία τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς
και όλων των παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή αυτή και να προβλεφθούν έλεγχοι από την Επιτροπή και
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αναφέρομαι εδώ στο μνημόνιο συμφωνίας και τη συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης
που πρόκειται να συναφθούν με τις αρχές της Ουκρανίας και τα οποία προβλέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων που
θα εφαρμοσθούν από την Ουκρανία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και
οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με τη συνδρομή.

Mário David (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα με χαρά υπέρ της πρότασης του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία. Ως πιθανή υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση χώρα, η Ουκρανία είναι ένας προνομιούχος εταίρος και πρέπει να αποτελέσει τον στόχο ειδικών πολιτικών
που θα αποσκοπούν στην επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων της. Ωστόσο, η μακροοικονομική χρηματοδοτική
συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία θα συμβάλει στην οικονομική σταθεροποίηση της χώρας
μόνο αν το κομματικό-πολιτικό τοπίο σταθεροποιηθεί και οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις –που τα τελευταία
χρόνια επιδόθηκαν με υπερβολικό ζήλο στους μικρούς εσωτερικούς πολέμους τους για την εξουσία ή την επιρροή–
επιτύχουν ευρεία συναίνεση ως προς την αυστηρή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτεί το
μέλλον της χώρας.

Είναι επίσης απολύτως σημαντικό η ουκρανική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για να θέσει τέρμα στην έλλειψη
ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών, καθώς δέχονται υπερβολικά μεγάλες επιρροές, όχι μόνο από τις πολιτικές
δυνάμεις αλλά και από οικονομικούς παράγοντες. Χωρίς ελεύθερο και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα δεν μπορεί
να υπάρξει κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι εγγυημένα, και δεν υπάρχουν ξένες επενδύσεις ή
πρόοδος. Όλοι οι μηχανισμοί που θα συσταθούν από τη συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης πρέπει να λάβουν
υπόψη αυτούς τους παράγοντες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να
παρακολουθήσουν αυστηρά πόσο καλά εφαρμόζεται.

Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. – (RO) Η Ουκρανία, που είναι άμεσος γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συγκαταλέγεται επίσης στις ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν σκληρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο
επιζήμιος αντίκτυπος της κρίσης στην ουκρανική οικονομία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την εσωτερική σταθερότητα,
αλλά και τη σταθερότητα της περιοχής συνολικά. Ψήφισα υπέρ της χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής
συνδρομής στην Ουκρανία, η οποία θα συμβάλει με ιδιαίτερα σημαντικό τρόπο στη δημιουργία σταθερότητας και
στη συνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε αυτήν τη χώρα.

Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται –Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων– πρέπει να επιταχύνουν
τη διαδικασία δημιουργίας μιας δέσμης μέτρων στήριξης για την Ουκρανία, προκειμένου να εξευρεθεί και να
εφαρμοστεί μια βιώσιμη λύση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της και, πρωτίστως, του ενεργειακού
της τομέα.

Η επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου στην ουκρανική επικράτεια
είναι στρατηγικής σημασίας. Πιστεύω ότι η συμπερίληψη του ζητήματος της διαμετακόμισης του αερίου στην
Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας ήταν ευπρόσδεκτη. Πιστεύω σθεναρά ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να ενισχυθεί,
γεγονός που σημαίνει επίσης ότι πρέπει να βρεθούν νέες μορφές συνεργασίας. Πρέπει να υποστηρίξουμε την
Ουκρανία στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και να τη βοηθήσουμε να προοδεύσει στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, η οποία συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκιαγραφούνται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Τα πρόσφατα νέα σχετικά με τη βία μεταξύ βουλευτών του ουκρανικού
κοινοβουλίου προκάλεσαν ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και αντικατοπτρίζουν σαφώς τις διαιρέσεις της
ουκρανικής κοινωνίας, τα σταυροδρόμια στα οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα και τον αναπόδραστο ρόλο της Ρωσίας
στην περιοχή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να σταματήσει να δείχνει στην Ουκρανία τον ευρωπαϊκό
δρόμο. Για τον σκοπό αυτόν, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγούμε σήμερα πρέπει να
αποτελέσει άλλο ένα σημάδι προσέγγισης με την Ουκρανία και αλληλεγγύης προς τη χώρα, σε μια εποχή ιδιαίτερης
κοινωνικής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής αδυναμίας.

Ευελπιστώ ότι η Ουκρανία θα αναλάβει ανεπιφύλακτα μια διαδικασία σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η
προτεινόμενη συμφωνία σύνδεσης θα τεθεί σε ισχύ και θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις και ανταλλαγές, και ότι το
τέλος αυτού του δρόμου θα μπορούσε να είναι η ένταξη της Ουκρανίας στον κοινό μας χώρο. Ευελπιστώ επίσης
ότι η ανάγκη για βοήθεια αυτού του είδους θα ελαττώνεται προοδευτικά, ότι η Ουκρανία θα ανακτήσει πολιτική
σταθερότητα, ότι η χώρα θα καταφέρει ισορροπήσει εκ νέου κοινωνικά και να ανανεώσει τον εμπορικό ιστό της και
ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να επιλέγει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
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José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ουκρανική οικονομία πλήττεται ολοένα και περισσότερο από
τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, με δραματική μείωση της παραγωγής, επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης
και αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης. Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντικατοπτρίζει τη
στρατηγική σημασία της Ουκρανίας ως δυνητικά υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Ψήφισα, ως εκ τούτου,
υπέρ της χορήγησης στην Ουκρανία μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής υπό τη μορφή δανειακής
διευκόλυνσης ανώτατου ποσού 500 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης
της χώρας και την ελάφρυνση του ισοζυγίου πληρωμών και των δημοσιονομικών αναγκών της, οι οποίες
προσδιορίστηκαν στο τρέχον πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θεωρώ σημαντικό να βοηθήσουμε
την Ουκρανία να επιστρέψει στα ελάχιστα αναγκαία κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα και να κατορθώσει να
σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της, δημιουργώντας έτσι προοπτικές για ανάπτυξη και πολιτική εμπιστοσύνη.
Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να εξασφαλιστούν μηχανισμοί παρακολούθησης που θα ενισχύουν τη διαφάνεια, τη
σαφήνεια και η υπευθυνότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτική βάση για το έργο
της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία,
η οποία προτείνεται επί του παρόντος, δεν αποτελεί μορφή γνήσιας, ανιδιοτελούς βοήθειας: εντελώς το αντίθετο.
Μεταξύ άλλων, το να εξαρτηθεί η χορήγηση αυτής της συνδρομής από τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και «τις βασικές αξίες και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στην Ατζέντα
σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας» σημαίνει τα ακόλουθα: τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών
μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας· την υποταγή στους στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφάλειας της ΕΕ· τη στενότερη συνεργασία μέσω στρατιωτικών διαύλων προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα
κοινού ενδιαφέροντος· την πιθανή συμμετοχή της Ουκρανίας στη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ Atalanta· τη δημιουργία
στην Ουκρανία μιας ολοκληρωμένης και πλήρως λειτουργικής οικονομίας της αγοράς και την καθιέρωση των αρχών
της μακροοικονομικής σταθερότητας που θεσπίστηκαν από την ΕΕ· και την ανταλλαγή «βέλτιστων πρακτικών»
μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας, με στόχο να καταστεί το
συνταξιοδοτικό σύστημα της Ουκρανίας πιο βιώσιμο. Ως αποτέλεσμα όλων όσων δηλώνονται ρητά και όλων όσων
μπορεί να υπονοούνται, και δεδομένης της πασίγνωστης σημασίας μεγάλου μέρους του λεξιλογίου της ΕΕ που
αναφέρεται ανωτέρω, η ψήφος μας για την πρόταση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να είναι αρνητική. Ψηφίζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Ουκρανίας.

Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υποστήριξα την έκθεση για την
μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία. Είναι μια σημαντική απόφαση, η οποία σημαίνει ότι
θα βοηθήσουμε έναν πολύ σημαντικό γείτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολωνίας.

Ένα δάνειο ύψους 500 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει την Ουκρανία να βγει από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Υποθέτω
ότι δεν χρειάζεται να πείσω κανέναν σχετικά με το ότι η οικονομική σταθεροποίηση της Ουκρανίας και η μεταρρύθμιση
του ουκρανικού ενεργειακού τομέα είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Το αν θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι εξαρτάται από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Χαίρομαι που σήμερα δείξαμε ότι θέλουμε να
εργαστούμε μαζί τους και να τους βοηθήσουμε.

Iosif Matula (PPE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία καθώς πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, πράγμα που σημαίνει
επίσης να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία, ως
γειτονική ευρωπαϊκή χώρα που επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ στο εγγύς μέλλον, ένα σαφές πολιτικό μήνυμα που θα
ενθαρρύνει τις αρχές να υλοποιήσουν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που συμφωνήθηκαν με την ΕΕ.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό για εμάς στην Ευρώπη να έχουμε γείτονες που ευημερούν, γείτονες με σταθερή
εσωτερική πολιτική κατάσταση, που τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες. Από αυτήν την άποψη, ελπίζουμε
ότι το δάνειο που χορηγήθηκε από την ΕΕ σε αυτήν τη γειτονική χώρα θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το σύνολο
της ουκρανικής κοινωνίας. Αυτή περιλαμβάνει περισσότερους από 500.000 Ρουμάνους που ζουν στη βόρεια
Bukovina, στο βόρειο Maramureş και στη νότια Βεσσαραβία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει φυσικά να λάβει τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτή η έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή θα χρησιμοποιηθεί με σύνεση και
στα μέρη όπου είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι όροι χορήγησης
της βοήθειας πρέπει να συνάδουν με τους μείζονες σκοπούς της Ατζέντας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας και η διαδικασία
για τη χρησιμοποίηση των πόρων πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό ευρωπαϊκό έλεγχο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να ενημερώνεται σε τακτική βάση.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Είναι απαράδεκτο τα ευρωπαϊκά δάνεια και επιδοτήσεις να
υπόκεινται σε περιορισμούς επιβαλλόμενους από το ΔΝΤ. Είναι απαράδεκτο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει
με τη θέλησή της το καθήκον της επαλήθευσης ότι οι πολιτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ εφαρμόζονται
από τα κράτη μέλη που είναι δικαιούχοι τους, αγνοώντας την κυριαρχία του ουκρανικού λαού.
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Ψηφίζω κατά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που παρουσίασε σήμερα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Και αυτό όχι γιατί δεν υποστηρίζω τον λαό της Ουκρανίας. Απεναντίας, δεν θέλω να τους δω να
υποφέρουν περισσότερο απ’ όσο υποφέρουν ήδη από το παρωχημένο και επικίνδυνο νεοφιλελεύθερο σύστημα που
το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επιβάλλουν.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
συμβάλλει στη διαδικασία οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης της Ουκρανίας. Ενόψει των επιδεινούμενων
οικονομικών προοπτικών της, η Ουκρανία ζήτησε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Το
πρόγραμμα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας των ευρωπαϊκών εθνών που έχουν επηρεαστεί από την πρόσφατη παγκόσμια
κρίση και έχουν υποστεί τις συνέπειες που είχε η κρίση στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους τους. Οι
δημοσιονομικές ανισορροπίες σχετίζονται με τους προϋπολογισμούς και το ισοζύγιο πληρωμών. Η ενίσχυση αυτή
είναι σημαντική για να αντιμετωπίσει η Ουκρανία την κρίση με τον πιο συνεκτικό τρόπο. Η ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να
είναι τομέας αλληλεγγύης. Έτσι αιτιολογείται η ψήφος μου.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Η Ουκρανία, ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος εταίρος της ΕΕ μεταξύ
των γειτόνων της από ανατολάς, επλήγη σοβαρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Για τον λόγο αυτόν, η
χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους έως και 500 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή δανείου
βάσει της πρότασης της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί. Η χρηματοδότηση αυτή θα καλύψει την ανάγκη του
γενικού ισοζυγίου πληρωμών της χώρας και το εξωτερικό χρηματοδοτικό της έλλειμμα, όπως καθορίζεται από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η Ουκρανία πρέπει να υποστηριχθεί κατά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης μακροοικονομικής σταθερότητάς
της, καθώς αποτελεί επίσης έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο για την ΕΕ. Για μένα, ωστόσο, ήταν επίσης σημαντικό
η βοήθεια που χορηγείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό όχι μόνο να είναι συνεπής προς το πρόγραμμα του
ΔΝΤ αλλά και να συμμορφώνεται προς τις σημαντικότερες αξίες και τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ έναντι της
Ουκρανίας. Χάρη στη βοήθεια της ΕΕ δρομολογήθηκαν περαιτέρω απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην
Ουκρανία βάσει θετικών όρων. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Moreira. Η προτεινόμενη μακροοικονομική
χρηματοδοτική συνδρομή έχει ως στόχο να συμπληρώσει τη στήριξη που παρέχει το ΔΝΤ στο πλαίσιο της συμφωνίας
πλαισίου stand-by, καθώς και τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, που θα πρέπει να λάβει τη μορφή δανείων
χορηγούμενων στην πολιτική δημοσιονομικής στήριξης.

Το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής επιδιώκει να συμπληρώσει άλλη χρηματοδότηση
από την Ένωση. Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας ως
δυνητικά υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντικατοπτρίζει τη
στρατηγική σημασία της Ουκρανίας ως δυνητικά υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Η ΜΧΣ χορηγείται σε
μια εποχή κατά την οποίαν η ΕΕ συμβάλλει ταυτόχρονα και στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την στήριξη
της μεταρρύθμισης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα. Συμφωνώ με τον στόχο του εισηγητή να βελτιωθεί η
σαφήνεια, η διαφάνεια και η δυνατότητα τεκμηρίωσης του προτεινόμενου έργου.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), γραπτώς. – (EN) Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Ουκρανία είναι ο «στρατηγικός εταίρος»
μας, η κατάσταση του οποίου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σήμερα, η Ουκρανία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι από
οικονομική άποψη, δεδομένης της δύσκολης κατάστασής της, και από πολιτική άποψη καθώς έχει μια νέα κυβέρνηση
που ευνοεί τις στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία. Η βοήθεια προς την Ουκρανία με τη διάθεση 500 εκατ. ευρώ είναι,
ως εκ τούτου, η στρατηγικά ορθή απόφαση, την οποία θα υποστηρίξουμε. Ωστόσο, από άποψη τακτικής, δεν υπάρχει
ανακολουθία μεταξύ του επιπέδου χρηματοδοτικής συνδρομής –μόλις μισό δισεκατομμύριο σε σύγκριση με άλλα
προγράμματα που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή δεκάδων δισεκατομμυρίων– και του ελέγχου επί της
οικονομικής πολιτικής της Ουκρανίας που θέλουμε να επιτύχουμε σε αντάλλαγμα; Η ΕΕ έχει, φυσικά, αυστηρούς
κανόνες που πρέπει να σέβονται οι δικαιούχοι χρηματοδοτικής συνδρομής, ανεξαρτήτως των χρηματικών ποσών
που λαμβάνουν, αλλά ορισμένες φορές, ιδίως όταν το επίπεδο της συνδρομής είναι σχετικά χαμηλό, η διατήρηση
των ίδιων αυστηρών όρων αντικατοπτρίζει μια πολιτική δυσκαμψία που απλώς μειώνει την αποτελεσματικότητα
του μέσου αυτού, ιδίως σε μια εποχή όπου άλλοι είναι πολύ πιο ευέλικτοι στη στήριξή τους.

Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. – (EN) Υπό την ιδιότητά μου ως αντιπροέδρου της EURONEST, ψήφισα
υπέρ της χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία. Ελπίζω ότι θα παραδοθεί
γρήγορα σύμφωνα με τους όρους της χορήγησης. Χαιρετίζω, ειδικότερα, τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως συνέπεια της έναρξης ισχύος των διατάξεων της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για την Ουκρανία είναι η πρώτη υπόθεση
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που θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας. Εν τω μεταξύ, η καθυστέρηση που σημειώνεται στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων λόγω της νέας διαδικασίας είναι λυπηρή.

Προτρέπω τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βασιστούν στην εμπειρία της χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής
συνδρομής στην Ουκρανία και να αποφύγουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Οι ανατολικοί εταίροι μας δεν πρέπει να
υποστούν περιττές καθυστερήσεις. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
και της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησής της, η οποία ακόμη αναμένει την παράδοση της κοινοτικής μακροοικονομικής
χρηματοδοτικής συνδρομής. Ενώ η Δημοκρατία της Μολδαβίας χρειάζεται επειγόντως τη συνδρομή, η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ήδη απαράδεκτα καθυστερημένη. Θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μόλις αυτήν την εβδομάδα. Καλώ όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αποφύγουν περαιτέρω καθυστέρηση στην
απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Έκθεση: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Οι εννιά εξόχως απόκεντρες περιοχές μας (οι Αζόρες, οι Κανάριοι Νήσοι,
η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαδέρα, η Μαρτινίκα, η Ρεουνιόν, ο Άγιος Βαρθολομαίος και ο Άγιος
Μαρτίνος) αποτελούν πραγματικό περιουσιακό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς η μεγάλη τους απόσταση
συνιστά μειονέκτημα για την ανάπτυξή τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει ειδικά αντισταθμιστικά
μέτρα. Επομένως, στη Ρεουνιόν, για παράδειγμα, πρέπει να είναι δυνατόν να παραχθεί γάλα UHT εξ ανασυστάσεως
από γάλα σε σκόνη για ανθρώπινη κατανάλωση. Η πολύτιμη εξαίρεση που χορηγήθηκε στη Μαδέρα πρέπει να
επεκταθεί στη Ρεουνιόν, η οποία μοιράζεται αυτό το χαρακτηριστικό της πολύ σημαντικής γεωγραφικής
απομάκρυνσης. Ψήφισα, ως εκ τούτου, υπέρ αυτής της έκθεσης που αποσκοπεί στην εισαγωγή, παράταση της ισχύος
ή προσαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων για τις Αζόρες, τις Κανάριες Νήσους, τη Ρεουνιόν και τη Μαδέρα στον τομέα
της ζάχαρης, του γάλακτος και του οίνου.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες
προκλήσεις εξαιτίας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους, τα οποία τις τοποθετούν μακριά από το κέντρο της
Ένωσης. Επιδοκιμάζω, ως εκ τούτου, την έγκριση ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας που θα βοηθήσουν τις
περιοχές αυτές στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, θέλω να τονίσω τον ειδικό χαρακτήρα των περιοχών
των Αζορών και της Μαδέρας και επιδοκιμάζω τα κύρια μέτρα που εγκρίθηκαν. Τα μέτρα αυτά αφορούν την
εισαγωγή, παράταση της ισχύος ή προσαρμογή ορισμένων παρεκκλίσεων στον τομέα της ζάχαρης, του γάλακτος
και του οίνου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, χωρίς να ξεχνούμε ότι καθεμία από αυτές έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες: είναι
σημαντικό να βρεθούν οι καλύτερες αποκρίσεις για κάθε διαφορετική περιοχή. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε αρκετά
υφιστάμενα κοινοτικά μέσα, όπως οι περιφερειακές στρατηγικές και η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, καθώς και το
πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να συζητάμε για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των παραγόντων λήψης αποφάσεων για τα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των περιοχών αυτών.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι περισσότερες από μια. Κάθε
νησί, κάθε έδαφος, έχει δικό του ειδικό χαρακτήρα, ταυτότητα και προβλήματα. Η έκθεση που μόλις εγκρίναμε θα
επιτρέψει την καθιέρωση ορισμένων εξαιρέσεων στον τομέα της γεωργίας που θα βοηθήσουν τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές. Για παράδειγμα, ο λαός της Ρεουνιόν θα μπορεί τώρα να παράγει γάλα UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα
σε σκόνη κοινοτικής προέλευσης, αντισταθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανεπαρκή παραγωγή νωπού γάλακτος.
Οι Αζόρες, στο μεταξύ, θα ωφεληθούν από μια εξαίρεση από τους κανόνες που περιορίζουν τις εξαγωγές ζάχαρης
στην ΕΕ, καθώς η παραγωγή ζαχαρότευτλων αντιπροσωπεύει την πλέον βιώσιμη εναλλακτική για το νησί –τόσο για
την οικονομία όσο και για το περιβάλλον του– όταν λήξουν οι ποσοστώσεις γάλακτος. Οι εξαιρέσεις αυτές θα
βοηθήσουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτό είναι καλό, και είναι ο λόγος για τον οποίο θα θέλαμε να είναι
εγγυημένες μακροπρόθεσμα. Αυτό περιμένουμε από την Επιτροπή.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την πρόταση κανονισμού περί καθορισμού
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός του ότι παρέχει
μια ευκαιρία για γεωργική διαφοροποίηση, η έγκριση αυτής της έκθεσης σημαίνει την άρση της απαγόρευσης της
επανεξαγωγής ορισμένων προϊόντων. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, πρόκειται για μια αποφασιστική συνεισφορά
στην αναδιάρθρωση και τη διατήρηση όχι μόνο δεκάδων θέσεων εργασίας στις Αζόρες, αλλά και της δραστηριότητας
στη βιομηχανία ζάχαρης της περιοχής.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η πρόταση της Επιτροπής εξετάζει τροποποιήσεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.
Οι αλλαγές αφορούν τους τομείς της ζάχαρης, του γάλακτος και του οίνου. Συγχαίρω τους εμπλεκόμενους εισηγητές
για την ποιότητα της εργασίας τους. Μία από τις βασικές αρχές του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
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και των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών πρέπει να είναι η αρχή της αλληλεγγύης· η κοινωνική και εδαφική
συνοχή πρέπει να διασφαλίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουμε όλοι τις φυσικές δυσκολίες με τις οποίες πρέπει
να παλέψουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης και των
συνθηκών τους, που καταλήγουν σε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγική
τους ικανότητα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με αυτήν την αρχή της αλληλεγγύης, γι’ αυτό τις
υποστηρίζω.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ο προϋπολογισμός στον οποίο στηρίζεται η παρούσα έκθεση –ο
οποίος παρουσιάζεται λεπτομερώς στην πρώτη παράγραφο του προοιμίου της συμβιβαστικής πρότασης που
αποδέχεται το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων– είναι απαράδεκτος για εμάς, και γι’ αυτόν τον λόγο
καταψηφίσαμε την έκθεση. Στην πραγματικότητα, ο τερματισμός των ποσοστώσεων –που όπως παραδέχεται η
εγκεκριμένη έκθεση, παρουσιάζεται ως τετελεσμένο γεγονός- θα έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες στον τομέα
γάλακτος στις Αζόρες, και σε ολόκληρο τον γαλακτοκομικό τομέα της περιοχής .

Οι συνέπειες της κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων –κατά της οποίας αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε– για την οικονομία της περιοχής δεν θα μετριαστούν με τα μέτρα που προτείνονται τώρα και
απευθύνονται στη βιομηχανία μεταποίησης ζάχαρης, δεδομένου ότι η επανεξαγωγή της ζάχαρης παρατείνεται. Είναι
ένας θεμιτός στόχος, ο οποίος όμως αποδυναμώνεται ευθύς εξαρχής όταν γίνεται αποδεκτό ότι και αυτό το μέτρο
θα καταργηθεί σταδιακά σε μια πενταετή περίοδο.

Όσον αφορά τη Μαδέρα, η διαδικασία μετατροπής των αμπέλων παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με
το πρόγραμμα και θα μπορούσε ακόμη και να διακυβευθεί αν τα κίνητρα δεν ενισχυθούν. Οι αρνητικές συνέπειες
της λεγόμενης «Συμφωνίας της Γενεύης» για το εμπόριο μπανάνας αγνοούνται επίσης. Ένα άλλο ζήτημα που θα
ήταν σημαντικό να εξεταστεί είναι η δυνατότητα βοήθειας για να τονωθεί η διανησιωτική αγορά για την πώληση
τοπικών γεωργικών προϊόντων.

Elie Hoarau (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του τελικού κειμένου, το οποίο εγκρίθηκε επειγόντως,
γιατί η εφαρμογή αυτών των διαφορετικών εξαιρέσεων για τη Ρεουνιόν, τις Αζόρες, τις Κανάριες Νήσους και τη
Μαδέρα είχε κεντρική σημασία για τη διασφάλιση της προστασίας των θέσεων εργασίας και της συνέχισης των
γεωργικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα, της παραγωγής γάλακτος στη Ρεουνιόν. Ωστόσο, καταψήφισα τον συμβιβασμό
που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς το τελευταίο υπέβαλε προτάσεις που
υπολείπονταν πολύ από τα μέτρα που είχαμε προτείνει και που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την Επιτροπή Γεωργίας.

Είναι λυπηρό που οι ποσοστώσεις για τις εξαγωγές ζάχαρης δεν διατηρήθηκαν στους 3.000 τόνους για τις Αζόρες,
που δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο η εξαίρεση που χορηγήθηκε στη Ρεουνιόν για την παραγωγή γάλακτος να δοθεί
και στα υπόλοιπα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, και που οι διασφαλίσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα των
αποτελεσμάτων που πέτυχαν οι γαλακτοπαραγωγοί της Ρεουνιόν δεν διατηρήθηκαν από την Επιτροπή. Θα έθετα
ξανά όλα αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του
προγράμματος POSEI.

Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές χαρακτηρίζονται συνήθως από
μικρό πληθυσμό, μικρή έκταση, στασιμότητα και δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Είναι περιοχές που εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες, και των οποίων η πρόσβαση σε προϊόντα και
υπηρεσίες βασίζεται στη συνεργασία με την ηπειρωτική Ευρώπη. Η συνδρομή προς αυτές τις περιοχές θα πρέπει να
είναι μονίμως εγγυημένη, καθώς οι δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουν οι άνθρωποι στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές είναι μόνιμες. Προκειμένου να διασφαλίσουμε για τις περιοχές αυτές την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την
τόνωση της επαγγελματικής δραστηριότητας και το ίδιο επίπεδο με ολόκληρη την Ευρώπη στον γεωργικό τομέα,
πρέπει να θεσπίσουμε νέες νομοθετικές παραχωρήσεις –και να συνεχίσουμε εκείνες που ήδη υπάρχουν–
προσαρμοσμένες στις ανάγκες ειδικών περιοχών.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της
EE επηρεάζεται καθοριστικά από τη μεγάλη απόστασή τους από την ηπειρωτική Ευρώπη, τον νησιωτικό τους
χαρακτήρα, τη μικρή τους έκταση, τις δυσμενείς κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες, καθώς και την οικονομική
τους εξάρτηση από ένα μικρό φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Καθώς οι παράγοντες αυτοί, συνολικά, περιορίζουν
αυστηρά την ανάπτυξή τους, υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 349 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη δυνατότητα
λήψης ειδικών μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή μέσω κατάλληλων
πρωτοβουλιών που θα ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τους, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.
Οι κύριες τροποποιήσεις αφορούν την εισαγωγή, παράταση της ισχύος ή προσαρμογή ορισμένων παρεκκλίσεων
στον τομέα της ζάχαρης, του γάλακτος και του οίνου. Ψηφίζουμε υπέρ αυτών των μέτρων εξαιτίας όλων αυτών
των περιορισμών και της διεθνούς κρίσης που μας ταλανίζει. Γι’ αυτό ψήφισα κατ’ αυτόν τον τρόπο.
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Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(A7-0056/2010), διότι ο δεύτερος πυλώνας της κοινής γεωργικής πολιτικής, ήτοι η πολιτική για την ανάπτυξη
της υπαίθρου, είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ίδιας της ΚΓΠ, αλλά και
για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της γης που έχει φυσικά μειονεκτήματα. Το έγγραφο που συνέταξε ο εισηγητής
είναι πολύ αναγκαίο, όχι μόνο για μας, αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε πληροφορίες
για τη γη που, για λόγους ανεξάρτητους από τους ιδιοκτήτες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά ή αποτελεσματικά.
Συμφωνώ με τον εισηγητή στην αξιολόγησή του για την αναθεώρηση –που ξεκίνησε το 2005– των κριτηρίων για
τον χαρακτηρισμό των μειονεκτικών περιοχών. Τα προηγούμενα κριτήρια για τη στήριξη αυτών των περιοχών πρέπει
να τροποποιηθούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τα μειονεκτήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Θα
πρέπει επίσης να θυμούμαστε ότι υπάρχουν περιοχές που υπάγονται σε ειδικά κριτήρια αλλά όπου τα μειονεκτήματα
δεν υπάρχουν πλέον λόγω της εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα
για την επισήμανση των μειονεκτικών περιοχών και για την κατάρτιση προγραμμάτων βοήθειας και ανάπτυξης.
Φυσικά, όλα τα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε ένα κοινοτικό πλαίσιο.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Η πρόταση της Επιτροπής, όπως βελτιώθηκε από τον εισηγητή, προβλέπει
ορισμένες αλλαγές στην προηγούμενη κοινοτική νομοθεσία, συγκεκριμένα στον κανονισμό αριθ. 247 του 2006.
Οι κύριες αλλαγές αφορούν την εισαγωγή, παράταση της ισχύος ή προσαρμογή ορισμένων παρεκκλίσεων στον
τομέα της ζάχαρης, του γάλακτος και του οίνου. Πιστεύω ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι θετικές για τις
ενεχόμενες εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ιδίως σε ορισμένες περιοχές των οποίων οι κύριοι οικονομικοί τομείς επλήγησαν
από τις πρόσφατες κρίσεις (γαλακτοκομικός τομέας στις Αζόρες, ζαχαρότευτλο κ.λπ.) Θα ήταν επομένως ενδεδειγμένο
να ενθαρρύνουμε τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, για να ενθαρρυνθεί μια τέτοια
διαφοροποίηση, θα πρέπει να προσφερθούν στους παραγωγούς και τους μεταποιητές μακροπρόθεσμες προοπτικές,
και να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς να φτάσουν ένα κατάλληλο επίπεδο βιομηχανικής και εμπορικής
δραστηριότητας. Ενόψει του συστήματος που σκιαγράφησε ο εισηγητής και των τροπολογιών που παρουσίασαν
οι συνάδελφοί μου από την αρμόδια επιτροπή, τάσσομαι υπέρ της έκθεσης.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Ως εισηγητής γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
για την έκθεση του κ. Alves, είμαι ικανοποιημένος με τον δρόμο που ακολουθήσαμε με σκοπό την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη προσαρμογή των μέγιστων ποσοτήτων εξαγωγής για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα
καθεστώτα εφοδιασμού από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το πλαίσιο για αυτήν την έκθεση είναι το άρθρο 349
της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο προβλέπει την παροχή βοήθειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές
προκειμένου να ξεπεράσουν τις μόνιμες δυσκολίες που απορρέουν από τη γεωγραφική τους κατάσταση, την
τοπογραφία και το κλίμα.

Οι διατάξεις αυτού του κανονισμού πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες αυτών των περιοχών και τις
συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά. Αυτόν τον στόχο είχα κατά νου όταν συνέτασσα τις προτάσεις μου,
τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να επανεξετάσει κατά τη διάρκεια της γενικής αναθεώρησης αυτού
του κανονισμού που αναμένεται να γίνει μέσα στο 2010.

Με ενδιέφερε επίσης να διασφαλιστούν τα εισοδήματα των παραγωγών οίνου της Μαδέρας και των Αζορών από
υβριδικές ποικιλίες απαγορευμένες από την κοινή οργάνωση αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα, δίνοντας τους τη
δυνατότητα να συνεχίσουν να καλλιεργούν αυτές τις ποικιλίες για κατανάλωση από τις οικογένειές τους, γεγονός
που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να τις εκριζώσουν. Όπως ήλπιζα, ο συμβιβασμός που προέκυψε από τις
τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου επικυρώθηκε από μεγάλη πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο σήμερα.

Έκθεση: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Trüpel για τον προϋπολογισμό του 2011 αποτελεί ένα νέο
στάδιο στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον Μάρτιο, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2011. Ο στόχος τώρα είναι να εγκριθεί το σχέδιο κατάστασης
προβλέψεων, που έπεται των διαπραγματεύσεων οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
και του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι το αρμόδιο όργανο για το θέμα αυτό. Υποστήριξα
την έκθεση, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα την έγκριση της δεύτερης δόσης από τη μηνιαία αύξηση των 1.500
ευρώ του επιδόματος επικούρησης των βουλευτών, τη χρηματοδότηση των 18 νέων βουλευτών του ΕΚ κατά την
ανάληψη των καθηκόντων τους, τη βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται για τους βουλευτές του
ΕΚ (θεματικά τμήματα, υπηρεσίες βιβλιοθήκης) και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών που κάθε βουλευτής
μπορεί να χρηματοδοτήσει από 100 σε 110 ετησίως. Οι διάφορες αυτές διατάξεις είναι σύμφωνες με τις νέες ευθύνες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκχωρούνται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας: εφεξής, ως συννομοθέτες με
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τους υπουργούς των κρατών μελών σε όλους σχεδόν τους ευρωπαϊκούς τομείς αρμοδιοτήτων, οι βουλευτές του
ΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από εις βάθος τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε νομοθετικά θέματα, αλλά
επίσης να ενημερώνουν τους πολίτες για το έργο τους, συγκεκριμένα, με το να τους υποδέχονται στο Κοινοβούλιο
στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες.

Martin Ehrenhauser (NI), γραπτώς. – (DE) Καταψήφισα την έκθεση της κ. Trüpel. Πράττοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο, τάσσομαι σαφέστατα κατά της αύξησης του επιδόματος γραμματείας και οποιασδήποτε αύξησης στον
αριθμό των υπαλλήλων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επιχείρημα ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα φέρει
περισσότερη εργασία για τους βουλευτές του ΕΚ πρέπει πρώτα να αποδειχθεί.

Σε τέτοια περίπτωση, η λύση σε αυτήν την περίοδο της ραγδαίας αύξησης του δημόσιου χρέους, ωστόσο, δεν μπορεί
παρά να είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα, όχι η μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό για
μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε αυτό το Κοινοβούλιο, και θα ήταν εύκολο να αυξηθεί η απόδοση και με λιγότερο
προσωπικό και λιγότερη χρηματοδότηση.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Όπως είπα πριν, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο όγκος των
θεμάτων που θα χειρίζεται το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας θα αυξηθεί. Επαρκή
τεχνικά μέσα και μέσα υλικοτεχνικής υποστήριξης είναι απαραίτητα για να διεξάγονται οι εργασίες γρήγορα και
αποτελεσματικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να ενημερώνονται οι πολίτες
καλύτερα σχετικά με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επομένως αναγκαίο να διατεθούν κονδύλια
που θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να εργαστεί αποτελεσματικά το 2011, έτσι ώστε ολόκληρη η νομοθετική
διαδικασία της Ένωσης να μην γίνει πιο αργή λόγω της υποχρηματοδότησης του Κοινοβουλίου.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Σύμφωνα με τις πολιτικές που ανέκαθεν υποστήριζα, θεωρώ
σημαντική την έγκριση της πολιτικής για την κατάρτιση προϋπολογισμού σε μηδενική βάση στην αρχή κάθε
κοινοβουλευτικής περιόδου. Ως αποτέλεσμα, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα αντικατοπτρίζει τις
πραγματικές ανάγκες και θα αυξήσει τη διαφάνεια, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την αποδοτικότητα. Υποστηρίζω
επίσης τη διάκριση ανάμεσα σε πάγιο και μεταβλητό κόστος, με το τελευταίο να δικαιολογείται από μια ανάλυση
κόστους-οφέλους. Αυτή η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι σημαντική για να διασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσματα
και διαχείριση πόρων. Νέες αρμοδιότητες ανατέθηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και η
συμπερίληψη 18 νέων βουλευτών καθιστά αναγκαία τη δημιουργία συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν
την εντολή τους με ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Θέλω να τονίσω ότι η νομοθετική αριστεία πρέπει να
είναι η κύρια προτεραιότητα του Κοινοβουλίου. Το Σώμα αυτό πρέπει να εφοδιαστεί με τους απαραίτητους πόρους
για να λειτουργεί σωστά· πολύ δε περισσότερο σε αυτήν την απαιτητική περίοδο που βιώνουμε, στην οποία τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο για τους Ευρωπαίους και την κοινωνία
γενικά.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Εμείς, οι Πράσινοι, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης της
συναδέλφου μου, κ. Helga Trüpel. Όλες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στην έκθεση απορρίφθηκαν. Η κατάσταση
προβλέψεων του ΕΚ για το έτος 2011 διαβιβάζεται, συνεπώς, στην Επιτροπή για να συμπεριληφθεί στο προσχέδιο
προϋπολογισμού για το 2011. Όσον αφορά την αύξηση της δεύτερης δόσης του επιδόματος επικούρησης των
βουλευτών για το 2011, αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις εγγράφονται τώρα σε αποθεματικό εν αναμονή λεπτομερούς
δημοσιονομικού δελτίου όλων των συναφών δαπανών. Το Κοινοβούλιο μπορεί να επανέλθει σε αυτό το θέμα στην
πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2011 τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο. Όσον αφορά την πρώτη δόση της
αύξησης του επιδόματος γραμματείας για το 2010, θα ψηφιστεί αύριο στο πλαίσιο της έκθεσης Maňka για τον
διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2010. Εδώ βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία προϋπολογισμού αυτή καθαυτή
και η ψηφοφορία αυτή θα αποτελέσει το τελικό αποτέλεσμα.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. – (PL) Κατορθώσαμε να συνηθίσουμε το γεγονός ότι
ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει περίπλοκους συμβιβασμούς μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και επίσης –εμμέσως– μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών.

Το επόμενο έτος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο από αυτήν την άποψη, αν δούμε τη σπουδαιότητα και τις
διαστάσεις της εργασίας που περιμένει το Κοινοβούλιο. Διότι, αφενός, το Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με
την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες που απορρέουν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας
και από τη διεύρυνση της ΕΕ με την Κροατία – αρκεί να αναφέρω τους 18 νέους βουλευτές, τις 68 πρόσθετες θέσεις
και τις 62 θέσεις που συνδέονται με τη διεύρυνση της Κροατίας. Αφετέρου, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου
δεν πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2010 (5,5%), γεγονός που εγείρει το ερώτημα πώς μπορεί
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να συμβιβαστεί το νούμερο αυτό με τη νέα πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδοκιμάζω την πρόταση, η οποία
επαναλαμβάνεται σε όλη την έκθεση, για τον συνετό προγραμματισμό των δαπανών.

Όπως η συντάκτρια του εγγράφου, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί το επίπεδο των επιδοτήσεων που
δίνονται στις οικογένειες των εργαζομένων, να αυξηθεί η απασχόληση στη βιβλιοθήκη μόνο μετά από διεξοδική
ανάλυση των αναγκών των βουλευτών του ΕΚ και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού του Κοινοβουλίου
με λογικό κόστος και βάσει της αρχής του ανοικτού χαρακτήρα προς τον απλό πολίτη. Το Κοινοβούλιο παραμένει
υπερβολικά κλειστό ως θεσμικό όργανο και, στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για
σχέδια όπως ο Οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και οι περιηγήσεις του Κοινοβουλίου.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας σήμαινε ότι οι εξουσίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκαν, πράγμα που σημαίνει, φυσικά, νέα κονδύλια για να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες. Συνεπώς, αυτή η κατάσταση προβλέψεων του προϋπολογισμού για το 2011 αποτελεί αύξηση 5,8% σε
σύγκριση με το οικονομικό έτος 2010, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να
αξιοποιήσει πλήρως και να ασκήσει τα προνόμια του.

Ο προϋπολογισμός για το 2011 θα αυξηθεί σε 1.710.574.354 ευρώ, το 20,32% των οποίων θα είναι για τον
τομέα 5 (διοικητική λειτουργία), που θα επιτρέψει στους πολιτικούς στόχους να συνδυαστούν με την αντίστοιχη
χρηματοδότηση. Αυτή η δημοσιονομική πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την εκπροσώπηση της
Κροατίας, επιπλέον κονδύλια για τις γραμματειακές υπηρεσίες των βουλευτών, επιπλέον θέσεις εργασίας, αύξηση
του ετήσιου αριθμού επισκεπτών που μπορούν να προσκαλέσουν οι βουλευτές, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
του Κοινοβουλίου και χρηματοδότηση για τον Οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και το Κέντρο Επισκεπτών.

Η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει έναν λογικό προϋπολογισμό, που αποσκοπεί σε μια πολιτική βιωσιμότητας του
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, δεν παραλείπει μια αυστηρή προσέγγιση στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων
πόρων.

Έκθεση: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. – (EN) Καταψηφίσαμε την έκθεση αυτή σύμφωνα με τις
αρχές του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και με βάση το γεγονός ότι υποστηρίζουμε νομοθεσία
μόνο όταν περιορίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ ή τις επιστρέφει στα εθνικά κράτη. Όλες οι τροπολογίες που πιστεύουμε
ότι βλάπτουν αδικαιολόγητα τους βρετανούς γεωργούς δεν υποστηρίχθηκαν, όπως και καμία τροπολογία που
επεκτείνει τον έλεγχο της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει
να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των βρετανών γεωργών έναντι της παρέμβασης της ΕΕ, καθώς πιστεύουμε ότι ο
βρετανικός γεωργικός τομέας είναι απολύτως ικανός να χειριστεί τις υποθέσεις του και διαθέτει ήδη υψηλές
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου αντιτίθεται στον
εξαναγκασμό του βρετανού φορολογούμενου να επιδοτήσει γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε άλλα μέρη της Ευρώπης
που ανταγωνίζονται τους δικούς μας αγρότες. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δεσμευμένο
στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των όρων των κανόνων του ΠΟΕ.

Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. – (GA) Ο διοικητικός φόρτος των αγροτών πρέπει να μειωθεί και η υπερβολική
γραφειοκρατία που εμπλέκεται συχνά στις γεωργικές υποθέσεις πρέπει να περιοριστεί. Οι αγρότες πρέπει να είναι
σε θέση να επικεντρωθούν στην πρωταρχική ευθύνη τους: να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Ψήφισα υπέρ των διατάξεων αυτής της έκθεσης που αφορούν την εξάλειψη της τρέχουσας επικάλυψης των
αρμοδιοτήτων και τη βελτίωση της ευελιξίας. Συμφωνώ επίσης με τις δηλώσεις της έκθεσης σε σχέση με τη νομοθεσία
σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται στον στόχο και θα πρέπει να θεσπίζεται
μόνο μετά από μια αξιολόγηση των επιπτώσεών της όσον αφορά τον ενδεχόμενο οικονομικό της φόρτο. Η υπερβολική
γραφειοκρατία πρέπει να περιοριστεί αν θέλουμε να επιτύχουμε έναν αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό γεωργικό
τομέα στην Ευρώπη.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου, καθώς θεωρώ ότι είναι απαραίτητο
να συνεχιστεί η απλούστευση του κανονισμού και των διατάξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής που ξεκίνησε από
το 2005. Οι αγρότες και οι άλλοι οικονομικοί φορείς στον γεωργικό τομέα θα πρέπει να ελευθερωθούν από
γραφειοκρατία και απαιτήσεις που δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη των πολιτικών στόχων και τη διασφάλιση
της ορθής διαχείρισης των χρημάτων των φορολογούμενων. Η διαδικασία απλούστευσης της ΚΓΠ είναι ουσιώδους
σημασίας προκειμένου να καταστεί η γεωργική οικονομία μας περισσότερο ανταγωνιστική, να διατηρηθούν και να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην υγιή ανάπτυξη της υπαίθρου. Σε ορισμένα κράτη μέλη έχει
καταγραφεί υψηλό επίπεδο σφαλμάτων στις αιτήσεις και αυτό καθιστά δύσκολη για τους αγρότες την έγκαιρη
λήψη βοήθειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν στη διάθεση των δυνητικών δικαιούχων συστήματα που να
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είναι απλά, σαφή και διαφανή. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτό το θέμα στις διμερείς
συζητήσεις με τα κράτη μέλη.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. – (IT) Τρία χρόνια από τότε που ξεκίνησε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, αναρωτιόμαστε
σήμερα πώς να προσαρμόσουμε την γεωργική πολιτική μας στις σημερινές προκλήσεις. Η έκθεση πρωτοβουλίας
προσφέρει χρήσιμες και κοινής παραδοχής υποδείξεις για την επίτευξη του στόχου ενός γεωργικού τομέα που
συνδυάζει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να επικροτήσουμε το πνεύμα αυτής της έκθεσης, γιατί
με αυτήν την έκθεση, το Κοινοβούλιο ζητάει την εισαγωγή μιας νέας ΚΓΠ το 2013 η οποία θα περιορίζει τη
γραφειοκρατία για τους αγρότες. Οποιοδήποτε μέτρο ικανό να μειώσει τις διοικητικές διαδικασίες και τα βάρη που
συντρίβουν τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων –για να μην αναφέρω τις ενεχόμενες τοπικές αρχές– και δεν
διακυβεύει τις προδιαγραφές ποιότητας, αξίζει οπωσδήποτε τη στήριξή μας. Μια έκθεση σαν και αυτήν, που είναι
προσηλωμένη στις ανάγκες των αγροτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίοι
δεν παρεμποδίζονται από υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο, θα συμβάλει σίγουρα σημαντικά στη διαδικασία
μετασχηματισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής που, για προφανείς λόγους, είναι αναγκαστικά μια σύνθετη και
πολύ ευαίσθητη διαδικασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την προστασία των αναρίθμητων
ποικιλιών παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. – (IT) Η γεωργία ήταν ανέκαθεν προσφιλές θέμα για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και τη θεωρούμε θεμελιώδη τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο,
οι αγρότες μας καταβάλλονται εδώ και πάρα πολύ καιρό από γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη: είναι καιρός να
ελαφρύνουμε το φορτίο τους.

Είμαι πράγματι πεπεισμένος ότι η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα εγκριθούν με τη
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ από το 2013 δεν είναι απλά επιθυμητή, αλλά αναγκαία. Πιστεύω, ως εκ τούτου, ότι είναι
καιρός να απλοποιηθούν οι κανόνες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των ζώων και να δημιουργηθεί μια τηλεφωνική
γραμμή βοήθειας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που θα παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Επιπλέον,
είναι ουσιώδους σημασίας να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών και των αγροτών.

Οι αγρότες, επίσης, δεν πρέπει πλέον να περνούν τις μέρες τους συμπληρώνοντας έντυπα και δηλώσεις, αλλά να
ασχολούνται με τα χωράφια τους και να παρέχουν καλύτερα γεωργικά προϊόντα που συμμορφώνονται με υψηλότερες
προδιαγραφές. Ψήφισα, ως εκ τούτου, υπέρ αυτών των μέτρων, που αποτελούν μέρος της διαδικασίας απλούστευσης
της γραφειοκρατίας -που υποστηρίχθηκε θαρραλέα από την κοινοβουλευτική Ομάδα μου- η οποία προσφέρει μια
αξιόλογη απάντηση στην εποχή της κρίσης.

David Campbell Bannerman (EFD), γραπτώς. – (EN) Καταψηφίσαμε την έκθεση αυτή σύμφωνα με τις αρχές
του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και με βάση το γεγονός ότι υποστηρίζουμε νομοθεσία μόνο
όταν περιορίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ ή τις επιστρέφει στα εθνικά κράτη. Όλες οι τροπολογίες που πιστεύουμε
ότι βλάπτουν αδικαιολόγητα τους βρετανούς γεωργούς δεν υποστηρίχθηκαν, το ίδιο και οι τροπολογίες που
επεκτείνουν τον έλεγχο της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει
να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των βρετανών γεωργών έναντι της παρέμβασης της ΕΕ, καθώς πιστεύουμε ότι ο
βρετανικός γεωργικός τομέας είναι απολύτως ικανός να χειριστεί τις υποθέσεις του και διαθέτει ήδη υψηλές
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου αντιτίθεται στον τρόπο
με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά η ΚΓΠ με διεφθαρμένους τρόπους (π.χ. αμπελώνες-φαντάσματα) ή στον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει το εισόδημα ορισμένων πολιτικών στις χώρες της ΕΕ που
έχουν «γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Το Κόμμα Ανεξαρτησίας αντιτίθεται επίσης στον εξαναγκασμό να επιδοτήσουμε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε άλλα μέρη της Ευρώπης που ανταγωνίζονται τους δικούς μας αγρότες. Το Κόμμα
Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δεσμευμένο στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των όρων
των κανόνων του ΠΟΕ.

Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. – (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου καταψήφισε
την έκθεση για την απλούστευση της ΚΓΠ επειδή, μολονότι η εφαρμογή της έκθεσης θα έκανε την πολιτική πιο
κατανοητή, διαφανή και πραγματοποιήσιμη, απλουστεύοντας τις επιθεωρήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
ενισχύοντας την ευελιξία των τρόπων πληρωμής και καθιστώντας τους πιο φιλικούς προς τον γεωργό, για να γίνει
αυτό θα πρέπει η ΚΓΠ να παραμείνει στη σημερινή πορεία και ενδεχομένως να παραταθεί για άλλη μια γενιά! Το
Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε, ως εκ τούτου, κατά του ψηφίσματος συνολικά, ιδίως επειδή
δεν έχει καμία νομοθετική συνέπεια.

Lara Comi (PPE), γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση για την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής,
και συγχαίρω την κ. Ashworth και τους σκιώδεις εισηγητές για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσαν. Πρέπει να
αναλάβουμε δράση για την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και απαιτήσεων που επιβάλλονται στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες τους και, ταυτόχρονα, να αυξηθεί η
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ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια δικαίου τους. Συχνά ξεχνούμε ότι, μολονότι παράγουν προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι και επιχειρήσεις η ανταγωνιστικότητα των οποίων πάσχει ως
αποτέλεσμα της υπερβολικής γραφειοκρατίας.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύω ότι εκθέσεις όπως αυτή είναι σημαντικές, διότι υπογραμμίζουν τα προβλήματα
που προκύπτουν λόγω των προϋποθέσεων ή των υπερβολικά περίπλοκων διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα προτείνουν
λύσεις για την απλούστευση και τη βελτίωση αυτού που , σε τελική ανάλυση, εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο
πρόγραμμα της ΕΕ, τουλάχιστον από οικονομική άποψη. Πιστεύω ότι, ψηφίζοντας υπέρ αυτής της έκθεσης, το
Κοινοβούλιο έκανε ένα ακόμη βήμα προς μια ΚΓΠ που είναι πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και ολιγοδάπανη και
που είναι, πάνω απ’ όλα, ικανή να διασφαλίσει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες της Ευρώπης θα καλύπτονται όχι μόνο
σήμερα, αλλά και στα επόμενα χρόνια.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. – (RO) Οι αγρότες ήταν ανέκαθεν οι πιο ένθερμοι και πιστοί
υποστηρικτές της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουν ακράδαντα ότι η ΚΓΠ εξακολουθεί να είναι
μια κοινή πολιτική με την πραγματική έννοια του όρου. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
με την κοινοτική αγορά της, πρέπει να λάβει ενιαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού
τροφίμων και να προαγάγει τους ανανεώσιμους πόρους. Πρέπει επίσης να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή
και να εντείνει την ερευνητική της προσπάθεια προκειμένου να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των ευκαιριών
που μπορεί να προσφέρει η έρευνα.

Οι πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα προκαλούσαν σοβαρή κοινωνική και οικονομική αναταραχή,
εμποδίζοντας τη γεωργία να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα
εισοδήματα των γεωργών εξαρτώνται από τις άμεσες πληρωμές, παρόλο που αυτές μόνες τους δεν παρέχουν στους
αγρότες ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Το μέσο γεωργικό εισόδημα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των
άμεσων πληρωμών, αντιστοιχεί μόλις στο ήμισυ του μέσου μισθού που καταβάλλεται στους υπόλοιπους οικονομικούς
τομείς.

Πιστεύω ότι η μείωση των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του πυλώνα Ι της ΚΓΠ θα είχε ολέθριες συνέπειες όχι
μόνο για τους αγρότες, αλλά τόσο για τις αγροτικές περιοχές όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται
με τη γεωργική παραγωγή, για τους καταναλωτές και την κοινωνία που επωφελούνται από αυτές τις πληρωμές
συνολικά. Οι άμεσες πληρωμές είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας και πρέπει να διατηρηθούν.

Mário David (PPE), γραπτώς. – (PT) Γενικά, ψήφισα υπέρ των προσπαθειών απλούστευσης της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ). Η απλούστευση θα πρέπει να ωφελήσει τους αγρότες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να
επικεντρωθούν στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς και τις εθνικές και κοινοτικές αρχές,
μειώνοντας τον γραφειοκρατικό φόρτο που συνδέεται με την υλοποίηση της ΚΓΠ.

Η ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, τόσο γιατί διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών τροφίμων όσο και λόγω
του ενδιαφέροντός της για την προστασία του περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών, με απώτερο σκοπό την
δεόντως βιώσιμη ανάπτυξη. Η απλούστευση πρέπει να σημαίνει μεγαλύτερη ευθύνη για όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.

Θέλω να τονίσω, ως εκ τούτου, την ανάγκη μετασχηματισμού της ΚΓΠ σε ένα πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο διαφανές
μέσο. Αρχικά θα ήθελα να υπογραμμίσω την πρόταση δημιουργίας ενός ομοιόμορφου συστήματος αναγνώρισης
των ζώων. Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα αυτοπιστοποίησης, τη μείωση του ποσοστού
των επιθεωρήσεων σε όρια χαμηλότερα από τα ισχύοντα, και το ζήτημα της ανιχνευσιμότητας του κρέατος
αιγοπροβάτων· αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόταση για σήμανση σε επίπεδο κοπαδιού για το ζωικό κεφάλαιο.
Τέλος, η απαραίτητη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να διακρίνει ανάμεσα στην υποστήριξη μεμονωμένων αγροτών
ή συνεταιρισμών τέτοιων ατόμων και στην εγκατάλειψη των μεγάλων επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων διατροφής
στο έλεος των αγορών.

Robert Dušek (S&D), γραπτώς. – (CS) Το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την απλούστευση της κοινής γεωργικής
πολιτικής αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και της ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας της ΚΓΠ. Πρέπει, φυσικά, να κάνουμε περισσότερα για να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής γεωργίας, να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε πρόσθετες θέσεις εργασίας και να υποστηρίξουμε
τη φυσική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να αναφέρω το ζήτημα των άμεσων
πληρωμών στις μεθοριακές περιοχές, όπου υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και διακρίσεις βάσει του τόπου
καταχώρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στις γειτονικές περιοχές των κρατών μελών με διαφορετικά επίπεδα τιμών, υπάρχουν ενδείξεις μαζικής οικονομικής
δράσης από την πλευρά ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως απάντηση σε αυτές τις διαφορές των τιμών. Μια
γεωργική εκμετάλλευση που παίρνει υψηλότερες τιμές στη χώρα προέλευσής της αναπτύσσει επιχειρηματικές
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δραστηριότητες σε μια άλλη χώρα (με χαμηλότερες άμεσες τιμές) με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και οι πωλήσεις
της καταγράφονται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε
χώρες με χαμηλότερες άμεσες τιμές υφίστανται διακρίσεις και βρίσκονται σε οικονομικά μειονεκτική θέση στην
τοπική αγορά, ενώ οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις από κράτη μέλη με υψηλότερες άμεσες τιμές εξασφαλίζουν ένα
οικονομικό πλεονέκτημα στην αγορά ως αποτέλεσμα των κοινοτικών πολιτικών. Για τους λόγους αυτούς, στη
διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στις τιμές, συγκρίνοντας
δηλαδή τον τόπο της παραγωγής με τον τόπο όπου καταγράφονται οι άμεσες τιμές. Μέσω του κανονισμού αυτού,
θα συμβάλουμε επίσης στη δημιουργία μιας νέας και δίκαιης αγοράς στον τομέα της γεωργίας. Είμαι υπέρ της
έκθεσης που υποβλήθηκε.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι θεωρώ την απλούστευση της κοινής
γεωργικής πολιτικής κρίσιμης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Οι κανόνες για τους ελέγχους
πρέπει να απλουστευθούν και να καταστούν πιο εύκολα προσβάσιμοι στους αγρότες μέσω βοήθειας και συμβουλών
από εθνικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων δεν θα
επιφέρει περιττές επιβαρύνσεις και πρόσθετες δυσκολίες για παράγοντες που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η απλούστευση της νομοθεσίας είναι ένας στόχος που είναι ουσιαστικός για
να προσεγγίσει η Ευρώπη περισσότερο τους πολίτες. Απλές και διορατικές πολιτικές είναι απαραίτητες για όσους
δεν γνωρίζουν καλά τον κώδικα της Ένωσης και δεν μιλούν «ευρωπαϊκά». Για τον λόγο αυτόν μια πολιτική τόσο
θεμελιώδης και μόνιμη όσο η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να γίνεται κατανοητή από τους κύριους
δικαιούχους της· σε αυτήν την περίπτωση, τους ευρωπαίους αγρότες.

Θέλω να αναγνωρίσω πόσο δίκιο έχει ο εισηγητής όταν λέει ότι «μια νέα ΚΓΠ θα πρέπει να επιτρέπει στους αγρότες
να επικεντρώνονται στον βασικό στόχο της παροχής ασφαλών, ποιοτικών και ανιχνεύσιμων τροφίμων, παρέχοντάς
τους παράλληλα υποστήριξη για την παραγωγή μη εμπορεύσιμων δημόσιων αγαθών». Ελπίζω ότι η νέα ΚΓΠ θα
είναι απλούστερη, πιο διαφανής και πιο δίκαιη· ότι θα στοχεύει καλύτερα στις ανάγκες των αγροτών και της αγοράς·
και ότι οι διαδικασίες της θα είναι ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές, αλλά ασφαλείς και αποτελεσματικές.
Η ασφάλεια δικαίου δεν απαιτεί περιπλοκότητα ή βραδυκίνητες διαδικασίες, αλλά μάλλον απλότητα και
αποτελεσματικότητα. Αυτό ακριβώς θέλουμε για τη νέα ΚΓΠ.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει, αφενός, να διασφαλίζει
τον επαρκή εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα και, αφετέρου, να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η διατήρηση των
αγροτικών περιοχών, των ορεινών περιοχών, των μειονεκτουσών περιοχών, και η πολυλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής
γεωργίας. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύεται από εξάλειψη της επικάλυψη;. Ελπίζουμε ότι ο
στόχος της μείωσης κατά 25% του διοικητικού φόρτου θα επιτευχθεί πριν από το 2012. Η ΚΓΠ πρέπει να
απλουστευθεί, καθώς αυτό θα καταστήσει τη γεωργική οικονομία μας περισσότερο ανταγωνιστική, διατηρώντας
και δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μας. Η
απλούστευση της ΚΓΠ πρέπει να ωφελήσει πρώτα απ’ όλα τους αγρότες και όχι μόνο τις εθνικές αρχές και τους
οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη. Οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λειτουργικά συστήματα που
θα τους επιτρέπουν να υποβάλλουν εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία αιτήσεις για άμεσες πληρωμές στον
τόπο όπου ζουν. Η απλούστευση πρέπει να συνοδεύεται με απλούστευση της εφαρμογής της, και τα κράτη μέλη
πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαιτούνται από τους δικαιούχους, ιδίως στον
τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και γι’ αυτό υποστηρίζουμε την έγκριση πιο
ευέλικτων τρόπων πληρωμών ακόμη και πριν από την οριστική ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή έχει θετικές πτυχές, από τις οποίες θα τονίσουμε τις
ακόλουθες: η απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) δεν πρέπει να σημαίνει λιγότερες ενισχύσεις για
τους αγρότες και διάλυση των παραδοσιακών μέσων για τη διαχείριση των αγορών· την ανάγκη να τροποποιηθούν
τα πρόστιμα, ιδιαίτερα όταν αφορούν παραβάσεις που δεν είναι ευθύνη του παραγωγού· την απλούστευση της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων· και πολύ θετικές τροποποιήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των ζώων, ιδίως των
αιγοπροβάτων.

Εντούτοις, η προσέγγιση που προτείνει ο εισηγητής στοχεύει σε μεγάλο βαθμό στην αγορά, στην ανταγωνιστικότητα,
στη «μείωση του υπερβολικού προστατευτισμού», και στη συνέχιση της ελευθέρωσης, με τις ιδιαίτερα γνωστές και
καταστροφικές συνέπειές της. Η έκθεση συνεχίζει επίσης να υποστηρίζει το σημερινό μοντέλο για την αναδιανομή
των ενισχύσεων. Δηλώνει ότι «η κατανομή της ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να διασφαλίζει
τη δικαιοσύνη», αλλά δεν προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η έκθεση εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ισχύων ορισμός της γεωργικής δραστηριότητας για την καταβολή της
ενιαίας πληρωμής θα πρέπει να επανεξεταστεί, αλλά δεν προτείνει τίποτα για να τροποποιηθεί το σημερινό μοντέλο
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στο οποίο οι άνθρωποι πληρώνονται για να μην παράγουν. Συνοπτικά, η έκθεση στερείται προτάσεων και μέτρων
για την αλλαγή του ισχύοντος μοντέλου της ΚΓΠ, πρωτίστως (αλλά όχι μόνο) όσον αφορά τη διανομή των ενισχύσεων.

Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. – (EN) Συμφωνώ πλήρως ότι η απλούστευση της ΚΓΠ δεν θα πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα μικρότερη στήριξη για τους αγρότες και δεν θα πρέπει να οδηγεί στη διάλυση των παραδοσιακών
μέσων διαχείρισης της αγοράς. Επίσης, συμφωνώ με την αναστολή της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής σήμανσης
των προβάτων.

Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Η απλούστευση των αρχών που καθορίζουν τη λειτουργία της
κοινής γεωργικής πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντική. Η ΚΓΠ δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί απλά στη διανομή
χρημάτων. Προσωπικά, θα ήθελα να κατευθύνονται περισσότεροι πόροι σε μεμονωμένους γεωργικούς επενδυτές,
οι οποίοι θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν αποτελεσματικότερα τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να επεκτείνουν
την παραγωγή. Ωστόσο, η αύξηση της χρηματοδότησης των άμεσων πληρωμών είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας
τρόπος να διατηρηθεί η φτώχεια στις πλέον οπισθοδρομικές περιοχές, ο οποίος υποστηρίζει ανθρώπους που, στην
πραγματικότητα, δεν έχουν σχέση με τη γεωργία και παρακωλύει την αναδιάρθρωση της γεωργίας. Μόνο οι
επιδοτήσεις προς «πραγματικούς» αγρότες –παραγωγούς υγιεινών τροφίμων και προϊόντων υψηλής ποιότητας–
μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN)
Καταψήφισα την έκθεση Ashworth σχετικά με την απλούστευση της ΚΓΠ (A7-0051/2010), εξαιτίας της
παραγράφου 12. Οι αγρότες δεν χρειάζονται περισσότερη άμεση κοινοτική ενίσχυση· χρειάζονται πιο δίκαιες τιμές
για τα προϊόντα τους.

Ωστόσο, συμφωνώ με την ουσία της έκθεσης. Η ΚΓΠ είναι υπερβολικά περίπλοκη και επιβάλλει περιττές επιβαρύνσεις
στους αγρότες, τα κράτη μέλη και τις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις και αρχές. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να περιοριστεί
αυτή η διοικητική επιβάρυνση και να μειωθεί η γραφειοκρατία, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο κρίσης.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων για τους αγρότες που, χωρίς τη θέλησή τους
ή εξαιτίας παραγόντων που δεν είναι υπό τον έλεγχό, διέπραξαν παραβάσεις για τις οποίες τιμωρούνται, καθώς και
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά αυτές τις ποινές.

Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για τον εφοδιασμό των πολιτών μας με τρόφιμα είτε για τη διατήρηση και
προστασία των ορεινών περιοχών και των αγροτικών περιοχών, καθώς και των εξόχως απόκεντρων ή μειονεκτουσών
περιοχών. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι υποστηρίζω την ανάγκη απλούστευσης της ΚΓΠ. Πρέπει να είναι
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και να προσφέρει μεγαλύτερη ικανότητα αντίδρασης. Πιστεύω επίσης ότι
χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των τοπικών αρχών όσον αφορά την ανταλλαγή
ορθών πρακτικών. Ταυτόχρονα, οι αγρότες πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και να τους παρέχεται περισσότερη
βοήθεια από τις αρχές.

Erminia Mazzoni (PPE), γραπτώς. – (IT) Η γεωργία είναι ένας από τους κύριους πόρους στην Ευρώπη, αλλά
είναι επίσης ο τομέας με τη μέγιστη επιβάρυνση από τα γρανάζια της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Επίσης, δεν
πρέπει να υποτιμούμε τον αντίκτυπο των κλιματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που είναι, από την ίδια τους
τη φύση, δύσκολο να προβλεφθούν και αναγκάζουν τον αγροτικό κόσμο να αντιμετωπίζει νέες και δύσκολες
προκλήσεις λόγω των παγκόσμιων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητο να έχουμε υπόψη ότι ο στόχος της μείωσης
κατά 25% του διοικητικού φόρτου που καθορίζεται στο πρόγραμμα 2003 δεν αρκεί ούτε είναι αρκετά φιλόδοξος,
δεδομένου ότι πιθανώς θα τον πετύχουμε πριν από την προθεσμία του 2012. Το Κοινοβούλιο πιστεύει επίσης ότι
πρέπει να προτείνει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο επείγουσες στρατηγικές για την περαιτέρω μείωση του φόρτου
που επιβαρύνει τους αγρότες μας.

Επίσης, στόχος είναι οι προτάσεις σε αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου να προηγηθούν της ανασύνταξης της
ΚΓΠ υπό το πρίσμα της στρατηγικής ΕΕ 2020. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη
σε αυτόν τον τομέα και για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότησή της θα διατηρηθεί, ενόψει της συρρίκνωσης των
κοινοτικών πόρων που προβλέπεται για το 2013.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η αξία της παρούσας έκθεσης έγκειται στο ότι επισημαίνει
ότι μόνο η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των επιθεωρήσεων και στο ότι τονίζει
την ιδέα ότι η γεωργία αποτελεί δημόσιο αγαθό. Η επιμονή στην ανιχνευσιμότητα των τροφίμων είναι επίσης
σημαντική, αν και η σαφής επισήμανση για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι πιθανότερο να ενισχύσει την
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ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών (παραγωγών και καταναλωτών) για τη σημασία της μετεγκατάστασης και της
οικολογικής ποιότητας των προϊόντων.

Η αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται στην έκθεση για την απλούστευση των διοικητικών κανόνων της κοινής
γεωργικής πολιτικής είναι επίσης σημαντική. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ΚΓΠ εξετάζεται μόνο από τη σκοπιά της
ανταγωνιστικότητας και του νεοφιλελευθερισμού, μέσα στην άμεση παράδοση των πολιτικών που εφαρμόζονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, με εμποδίζει να ψηφίσω υπέρ. Απείχα, ως εκ τούτου, από την
ψηφοφορία επί αυτού του κειμένου ως σημάδι καλής θέλησης για την πρόοδο που σημειώθηκε στις προθέσεις που
εκφράστηκαν.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Είναι σημαντικό να απλουστευθεί η κοινή γεωργική πολιτική αν θέλουμε να
επιτευχθεί μέχρι το 2010 ο στόχος της μείωσης κατά 25% του διοικητικού φόρτου στον γεωργικό τομέα. Η
γραφειοκρατία είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για τους αγρότες που παραμελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες
στα χωράφια γιατί σπαταλούν πολύ χρόνο λόγω της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, οι νέες τροπολογίες θα έχουν επίσης
ως αποτέλεσμα μια μείωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στον διοικητικό φόρτο των αγροτών, με χειροπιαστά
οφέλη, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε. Η απλούστευση των
προδιαγραφών και των μηχανισμών ελέγχου είναι σημαντική για τους αγρότες, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν
τον εφοδιασμό με τρόφιμα για 500 εκατομμύρια άτομα σε λογική τιμή. Γι’ αυτό ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία περιέχει σημαντικές
διατάξεις με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας η οποία επηρεάζει τους αγρότες της Ευρώπης, ιδίως αυτήν
τη στιγμή που η γεωργία πλήττεται πολύ σκληρά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους μου που ψήφισαν τις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κείμενο
που έχει ήδη εγκριθεί στην επιτροπή.

Αναφέρομαι κυρίως στην τροπολογία 49 η οποία αφορά το υψηλό επίπεδο σφαλμάτων στις αιτήσεις άμεσων
πληρωμών που καταγράφονται σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία τονίζει επίσης ότι τα εν λόγω σφάλματα οφείλονται
κυρίως στον εξοπλισμό ορθοφωτογραφίας που χρησιμοποιείται, παρά στους αγρότες. Αναφέρομαι επίσης στην
τροπολογία 65 όσον αφορά την αναστολή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής αναγνώρισης αιγοπροβάτων από το
2010, δεδομένου του υπερβολικού κόστους της εν καιρώ οικονομικής κρίσης.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Η πρόταση απλούστευσης της ΚΓΠ είναι μέρος της ευρύτερης διαδικασίας
μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, μιας διαδικασίας την οποία ξεκίνησαν πριν από καιρό διάφορα κράτη
μέλη της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο αποδοτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες.

Η μεταρρύθμιση αυτή είναι επίσης απαραίτητη για τον γεωργικό τομέα, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στους
αγρότες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και να έχουν πρόσβαση στα οφέλη στο πλαίσιο της επιβολής όρων
και των άμεσων πληρωμών, καθώς και σε σχέση με ορισμένες πτυχές της ανάπτυξης της υπαίθρου και μεθόδους
αναγνώρισης των εκτρεφόμενων ζώων.

Την παρούσα στιγμή, με τη συζήτηση για την ΚΓΠ μετά το 2013 να είναι ήδη σε εξέλιξη, αυτή η πρόταση
απλούστευσης αποτελεί ένα είδος δοκιμής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επισημάνει τις ευκαιρίες και τις
απειλές και να αποτελέσει τη βάση μιας πρότασης για την ευρωπαϊκή γεωργία στο μέλλον. Για τους λόγους που
εξήγησα ανωτέρω, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. – (PT) Η έκθεση για την απλούστευση της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΚΓΠ) εξετάζει ένα ζήτημα που υπήρξε σοβαρή πηγή ανησυχίας για τους αγρότες, οι οποίοι είναι οι κύριοι
δικαιούχοι της ΚΓΠ, και για το ευρωπαϊκό κοινό γενικά, που θεωρεί την ΚΓΠ δυσνόητη εξαιτίας της περιπλοκότητας
των μηχανισμών της. Τα μέτρα απλούστευσης αναγνωρίζονται, συνεπώς, από όλους ως αναγκαία και επείγοντα.
Είναι σημαντικό τα μέτρα αυτά να έχουν άμεσο αντίκτυπο στους αγρότες και όχι απλά στη διοίκηση κάθε κράτους
μέλους, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Η εξάλειψη των μέσων διαχείρισης της αγοράς δεν μπορεί να προωθηθεί ως
ένα από τα μέσα απλούστευσης.

Ένα πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η απλούστευση είναι η ανάγκη εξάλειψης των διακρίσεων στο ενιαίο
πλαίσιο πληρωμών στα διάφορα κράτη μέλη, που είναι προβλήματα που προκύπτουν από την ανικανότητα των
εθνικών διοικήσεων, όπως έλεγχοι, προθεσμίες, πληρωμές κ.λπ. Η εξάλειψη αυτών των διακρίσεων θα αποτρέψει
το ενδεχόμενο να έχουμε μια ΚΓΠ πολλών ταχυτήτων που ενθαρρύνει τις ανισότητες μεταξύ των αγροτών των
διαφόρων κρατών μελών.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την έκθεση Ashworth για μια απλούστερη κοινή
γεωργική πολιτική, η οποία θα είναι και πιο εύκολα κατανοητή για τους αγρότες. Η διαχείριση της κοινής γεωργικής
πολιτικής είναι συχνά υπερβολικά περίπλοκη. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά σημαντικό για ολόκληρο τον γεωργικό
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τομέα να την απλουστεύσουμε και να κάνουμε τις ζωές των αγροτών ευκολότερες. Οι κανόνες που προτείνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν και υπάρχει ένα πολύ
υψηλό επίπεδο γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη γεωργία.
Ειδικότερα, η νομοθεσία για την αναγνώριση των ζώων πρέπει να επανεξεταστεί για να γίνει πιο ευέλικτη και λιγότερο
γραφειοκρατική. Οι τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις σε αυτόν τον τομέα είναι υπερβολικά αυστηρές και σε πολλές
περιπτώσεις αντιπαραγωγικές.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Η απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι κρίσιμης
σημασίας προκειμένου να καταστεί η γεωργική οικονομία της Ευρώπης περισσότερο ανταγωνιστική, να διατηρηθούν
θέσεις εργασίας και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία τους και να ευνοηθεί η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Μου
φαίνεται ότι είναι ουσιώδους σημασίας να επιχειρήσει η Επιτροπή να εξαλείψει τα αδικαιολόγητα γραφειοκρατικά
εμπόδια προτείνοντας την ίδια στιγμή νέους κανονισμούς σε αυτόν τον τομέα.

Όσο πιο απλή είναι η νομοθεσία τόσο ευκολότερο είναι για τα ενδιαφερόμενα μέρη να την κατανοήσουν, είτε είναι
αγρότες ή εθνικές και περιφερειακές αρχές, είτε οργανισμοί για την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των
κονδυλίων. Κατά τον ίδιο τρόπο, όσο λιγότερο χρόνο χρειάζονται οι φορείς αυτοί για την προετοιμασία των αιτήσεων,
τόσο λιγότερα σφάλματα θα κάνουν. Το κόστος της παρακολούθησης της χρηματοδότησης θα είναι επίσης
χαμηλότερο.

Απλούστευση χρειάζεται επίσης στην παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια
και θεωρώ ότι οι εξωτερικοί έλεγχοι είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό. Τα πρόστιμα πρέπει να εφαρμόζονται
με διαφανή και αναλογικό τρόπο και πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη το μέγεθος της εκμετάλλευσης και την
κατάσταση επί τόπου, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως η Μαδέρα. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης
σήμερα στο Σώμα γιατί επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Πρέπει τώρα να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει
καλύτερος συντονισμός μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής στην γενική αναθεώρηση της
ΚΓΠ.

Artur Zasada (PPE), γραπτώς. – (PL) Υποστηρίζοντας αυτό το έγγραφο, εκφράσαμε την αποφασιστικότητά μας
για την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η διαδικασία αυτή είναι ουσιώδης για την εγγύηση του
ορθού επιπέδου ανταγωνιστικότητας στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Είναι προφανές ότι εναρμονίζοντας τους
κανονισμούς, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και περιορίζοντας τις δαπάνες έχουμε την ευκαιρία για
μια απλούστερη, δικαιότερη και πιο κατανοητή κοινή γεωργική πολιτική. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμούμαστε ότι οι
υποψήφιοι αποδέκτες των απλουστεύσεων δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι αρχές και οι εθνικοί οργανισμοί που
διαχειρίζονται τον γεωργικό τομέα αλλά, πρωτίστως, οι αγρότες, οι οποίοι είναι υπερβολικά επιβαρυμένοι με
κανονισμούς.

Έκθεση: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση που παρουσίασε η κ. Rühle είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας
που έχει ως στόχο να μελετήσει τρόπους για τη βελτίωση των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη,
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πιο σταθερό και διαφανές νομικό πλαίσιο. Η εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων
για τις δημόσιες συμβάσεις συγκαταλέγεται, πράγματι, στις συχνότερες πηγές σφαλμάτων στον τομέα των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών ταμείων. Υποστηρίζω τα κύρια σημεία της έκθεσης πρωτοβουλίας: έκκληση για καλύτερο συντονισμό
των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων στο εσωτερικό των διαφόρων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια
δήλωση ότι οι στόχοι που καθορίστηκαν με την αναθεώρηση των οδηγιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων του
2004 (αποσαφήνιση των κανόνων και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου) δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί πλήρως.
Επιδοκιμάζω επίσης τη θέση που υιοθετεί η έκθεση ως προς το ότι ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
υποφέρουν από την περιπλοκότητα αυτών των διαδικασιών, που ενδέχεται κάποιες φορές να τις αποτρέπουν από
τη συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προσφορών λόγω της έλλειψης πόρων νομικής βοήθειας. Ψήφισα, ως εκ
τούτου, υπέρ της έκθεσης και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την ορθή εφαρμογή, στα κράτη μέλη μας και
ειδικά στη Γαλλία, των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις που είναι ήδη σε ισχύ.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση, καθώς ένα σύστημα δημοσίων
συμβάσεων που λειτουργεί με ορθό και διαφανή τρόπο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την εσωτερική αγορά
προκειμένου να προαχθεί ο διασυνοριακός ανταγωνισμός και η καινοτομία και να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος
για τους κυβερνητικούς θεσμούς. Οι στόχοι της αναθεώρησης των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις του 2004
δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων για τις συμβάσεις και τη δημιουργία
περισσότερης ασφάλειας δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εξετάσει δυσανάλογο αριθμό υποθέσεων
παραβάσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πράγμα που δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν αγωνιστεί για
να συμμορφωθούν με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενσωμάτωσε στο πρωτογενές
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αναγνώριση για πρώτη φορά του δικαιώματος της περιφερειακής και τοπικής
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αυτοδιοίκησης και παγίωσε την έννοια της επικουρικότητας. Δεδομένου ότι η νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των δημοσίων πόρων και να δώσει
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο δίκαιου
ανταγωνισμού, καλώ την Επιτροπή να απλουστεύσει τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προκειμένου
να απαλλάξει τόσο τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και τις εταιρείες από την ανάλωση πολύ χρόνου και
χρήματος για γραφειοκρατικά απλώς ζητήματα και να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις συμβάσεις αυτές
και να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πιο ισότιμο και δίκαιο τρόπο.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Ένα σημαντικό μερίδιο των κονδυλίων από τους προϋπολογισμούς
των κρατών μελών δαπανάται σε δημόσιες συμβάσεις. Ως εκ τούτου, συμφωνώ με τη γνώμη της εισηγήτριας ότι τα
δημόσια κονδύλια θα πρέπει να είναι διαφανή και ανοικτά στον δημόσιο έλεγχο. Η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων
πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των ενδιαφερομένων με τελικό
κριτήριο τη σχέση τιμής και απόδοσης του έργου, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη προσφορά και όχι
αποκλειστικά και μόνο η χαμηλότερη οικονομικά προσφορά. Για να αυξηθεί η διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων
είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να απαλλαγούν
τόσο οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και οι εταιρείες από την ανάλωση πολύ χρόνου και χρήματος για
γραφειοκρατικά απλώς ζητήματα. Η απλούστευση των διαδικασιών θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση των ΜΜΕ
στις συμβάσεις αυτές και θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν με πιο ισότιμο και δίκαιο τρόπο. Λόγω των διαδικασιών
της παγκοσμιοποίησης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να επικεντρωθεί η Επιτροπή στις διαδικασίες για την εφαρμογή
κοινωνικών κριτηρίων. Ως εκ τούτου, κατευθυντήριες γραμμές ή άλλα μέσα πρακτικής βοήθειας προς τις αρχές και
άλλους δημόσιους οργανισμούς για βιώσιμες προμήθειες είναι ουσιώδους σημασίας.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω το παρόν ψήφισμα, το οποίο επιδιώκει να
απλουστεύσει τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μεγαλύτερης
ασφάλειας δικαίου. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτούν συντονισμό σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την αποφυγή ασυνεπειών και νομικών προβλημάτων. Η νομική αποσαφήνιση των όρων εφαρμογής του
δικαίου των συμβάσεων όσον αφορά τις θεσμοθετημένες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι επίσης
σημαντική. Καλώ την Επιτροπή να απλουστεύσει τις διαδικασίες προκειμένου να απαλλάξει τόσο τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης όσο και τις εταιρείες από την ανάλωση πολύ χρόνου και χρήματος για γραφειοκρατικά απλώς
ζητήματα. Η απλούστευση των διαδικασιών θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση των ΜΜΕ στις συμβάσεις αυτές
και θα τους επιτρέψει να συμμετέχουν με πιο ισότιμο και δίκαιο τρόπο. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες
διοικήσεις να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.
Καλώ την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πράσινων δημόσιων συμβάσεων ως εργαλείο
για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Το 2004 η Επιτροπή διεξήγαγε μια αναθεώρηση των οδηγιών για τις δημόσιες
συμβάσεις, σκοπός της οποίας ήταν να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να γίνουν οι δημόσιες συμβάσεις πιο
διαφανείς, πιο αποτελεσματικές, πιο ευέλικτες και λιγότερο γραφειοκρατικές.

Όπως λέει η εισηγήτρια «Κύριο καθήκον του τομέα των δημοσίων προμηθειών είναι η συμφέρουσα και φθηνή αγορά
αγαθών και υπηρεσιών για την εκπλήρωση καθηκόντων του δημόσιου τομέα. Όμως, το Δημόσιο δεν είναι ένας
παράγων της αγοράς σαν όλους τους άλλους αλλά, καθώς διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη».

Πρέπει να πω ξανά ότι ένας περίπλοκος νόμος δεν είναι αυτός που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα
των μερών· μάλλον το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων. Όσο πιο περίπλοκες, λιγότερο
διαφανείς και πιο αργές είναι οι διαδικασίες, τόσο πιο πιθανό είναι να παρακαμφθεί ο νόμος και, σε ακραίες
περιπτώσεις, να υπάρξει διαφθορά. Είναι, επομένως, κρίσιμης σημασίας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
αναθεώρησης των ισχυουσών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, να αναζητηθούν απλούστεροι και πιο
αποτελεσματικοί κανόνες για να ρυθμιστεί ένας τομέας που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 16% του ΑΕγχΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του τομέα των δημοσίων προμηθειών
αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 1.500 δισ. ευρώ, δηλαδή ξεπερνά το 16% του
ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, οι οδηγίες για
τις δημόσιες συμβάσεις δεν πρέπει να κάνουν τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων πιο αργή ή πιο δαπανηρή.
Οι εντολοδόχοι, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, απαιτούν ασφάλεια δικαίου και ταχείες διαδικασίες.
Πιστεύω ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και
τοπικές αρχές, τα διάφορα σύνολα κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό να ενοποιηθούν οι
κανόνες αυτοί και να απλοποιηθεί το όλο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ειδικότερα με την προοπτική
να μειωθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εσφαλμένη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ για τις συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο οδηγεί σε
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μεγάλο αριθμό παρατυπιών κατά την εκτέλεση ευρωπαϊκών έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά
ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα συνέχισης της
προσφυγής, ακόμη και μετά το 2010, σε εσπευσμένες διαδικασίες σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία, έτσι ώστε
τα κράτη μέλη να μην σπαταλήσουν αυτούς τους πόρους.

Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. – (FR) Μολονότι υποστηρίζω τον σκοπό της έκθεσης που καλεί την
Επιτροπή να απλουστεύσει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να απαλλαγούν τόσο οι
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και οι εταιρείες από την ανάλωση πολύ χρόνου και χρήματος για γραφειοκρατικά
απλώς ζητήματα, λυπάμαι για τη διατύπωση του δεύτερου μέρους της παραγράφου 9.

Αισθάνομαι ότι αυτή η ερμηνεία της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ σύμφωνα με την οποία οι αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεργαστούν χωρίς καν να χρειαστεί να προσφύγουν στην αγορά παρεκκλίνει από την
αρχή της ουδετερότητας. Αυτό μπορεί επίσης να είναι επιζήμιο για τις επιχειρήσεις (κεφάλαια δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα), οι οποίες βλέπουν συνεπώς τους εαυτούς τους να αποκλείονται από κάθε ευκαιρία να ανταγωνιστούν για
συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών οικονομικού χαρακτήρα.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Η παρούσα έκθεση ρίχνει λίγο φως στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
προδιαγραφές που πρέπει να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών· διατυπώνει
επίσης συστάσεις για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. Εντούτοις, έχει μια
σημαντική αδυναμία λόγω της ρητής απουσίας οποιασδήποτε αναφοράς στην ανάγκη υιοθέτησης ενός νομικού
μέσου που θα προσδιορίζει τον ορισμό και το καθεστώς των παραχωρήσεων δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στη
χρονική στιγμή της αναδιατύπωσης των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με
τη σημερινή νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών· η ανάγκη
για μια οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος είναι έντονα αισθητή. Η νομική διασαφήνιση είναι
ουσιώδους σημασίας και προς όφελος όλων. Γι’ αυτό απείχα από την τελική ψηφοφορία επί αυτής της έκθεσης.

Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς. – (PL) Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του
ΑεγχΠ στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων είναι ευεργετικό
για τους αναθέτοντες οργανισμούς γιατί οι μεγαλύτερες αγορές παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες επιλογής, και
κατά συνέπεια ευκαιρίες για χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα. Το πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια
είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως τώρα που η οικονομία μετά την κρίση απαιτεί τόνωση και τα κράτη μέλη
αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. Όπως σωστά παρατήρησε η εισηγήτρια, η ισχύουσα νομοθεσία είναι
αρκετά περίπλοκη, και αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, απαιτείται ακόμη διασαφήνιση για ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν τις
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την πολεοδομία και τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών.

Συμφωνώ, ως εκ τούτου, με τα κύρια σημεία της έκθεσης της κ. Rühle, που δείχνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη
νομική διαφάνεια στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, και που δεν απαιτούν την αλλαγή των ισχυουσών οδηγιών
επί του παρόντος, αλλά τη διενέργεια μιας διεξοδικής ανάλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων από τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν σημαντική αναλογία
του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των δημοσίων συμβάσεων είναι η αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην
καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις καθυστερούν τη διαδικασία
ανάθεσης των συμβάσεων, την καθιστούν πιο δαπανηρή και περιορίζουν το πεδίο δράσης των αναθετουσών αρχών
δημόσιων συμβάσεων. Δυστυχώς, ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός κρατών μελών αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης, καθώς υποστηρίζω σθεναρά τα μέτρα για την
απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Μια απλοποιημένη, ενιαία νομοθεσία απαιτείται για όλα τα
κράτη μέλη. Αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξαλείψουμε τις σημερινές διαφορές μεταξύ των κανονισμών
που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, μαζί με τα σφάλματα, καθώς και να κάνουμε αποτελεσματικότερη χρήση
των δημοσίων πόρων.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αξίζει να
αντιμετωπιστεί με μεγάλη σοβαρότητα, καθώς αφορά δημόσιους πόρους. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει, ως εκ
τούτου, να είναι διαφανείς και εντελώς ανοιχτές στον δημόσιο έλεγχο έτσι ώστε να μην εγείρουν οποιουδήποτε
είδους υποψίες. Για τον λόγο αυτόν, η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των ενδιαφερομένων με τελικό κριτήριο τη σχέση τιμής και απόδοσης του
έργου, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη προσφορά και όχι αποκλειστικά και μόνο η χαμηλότερη οικονομικά
προσφορά. Έτσι αιτιολογείται η ψήφος μου.
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Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% του κοινοτικού
ΑΕγχΠ και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αναθέρμανση της οικονομίας και της απασχόλησης.
Οι δημόσιες συμβάσεις έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συχνά ενεργούν
ως υπεργολάβοι.

Στο τρέχον πλαίσιο, όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ της εσωτερικής αγοράς και των διεθνών αγορών είναι ολοένα
και πιο σαφής, οι ευρωπαϊκές εταιρείες διατρέχουν τον σοβαρό κίνδυνο να πληγούν από αθέμιτο ανταγωνισμό από
εταιρείες σε τρίτες χώρες (για παράδειγμα, την Κίνα), οι οποίες επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις που δεν
επιτρέπονται για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, και που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερα κόστη και
μικρότερους χρόνους παραγωγής επειδή δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια
και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Τέλος, θέλω
να σας υπενθυμίσω πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός της αρχής της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας. Για
παράδειγμα, οι κινέζικες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην Κίνα. Συγχαίρω τον εισηγητή για το
έργο του και υπερψηφίζω την έκθεση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Χαίρομαι ιδιαίτερα που η τροπολογία την οποία πρότεινε
η Ομάδα των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών απορρίφθηκε, γεγονός που επέτρεψε στη δική μας Ομάδα, τους
Πράσινους/EFA, να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσης Rühle.

Bernadette Vergnaud (S&D), γραπτώς. – (FR) Καταδικάζω την πολιτική στρουθοκαμηλισμού όσων πιστεύουν
ότι η τρέχουσα νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις παραχωρήσεις δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών είναι
ικανοποιητική και ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη για θέσπιση νομοθεσίας. Οι σοσιαλιστές μάχονται και
πραγματοποιούν εκστρατεία εδώ και χρόνια για την εξασφάλιση οδηγιών-πλαίσιο για την προστασία των υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος, και δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψουμε αυτήν τη δέσμευση. Η μόνη μακροπρόθεσμη
εγγύηση για τις δημόσιες υπηρεσίες είναι η πραγματική ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι οι δικαστικές αποφάσεις, όσο
εμπεριστατωμένες και αν είναι. Όπως μπορούμε να δούμε από τις δυσκολίες στη μεταφορά της οδηγίας για τις
υπηρεσίες όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, μόνο ένα ειδικό πλαίσιο μπορεί να παράσχει ασφάλεια δικαίου
και ποιότητα υπηρεσίας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναμένουν
σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων όπως οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνική
κατοικία. Ωστόσο, δεν θέλαμε ούτε να καταψηφίσουμε την έκθεση, η οποία περιέχει σημαντικά στοιχεία, ιδιαίτερα
όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, που πρέπει να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε
στις διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συστάσεις για τη διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ και μια
σαφή έκκληση για επαγρύπνηση στις συμβάσεις σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Έκθεση: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανάπτυξη να είναι
συνεκτικές. Ωστόσο, αυτή η έκθεση της κ. Keller έχει σε κάποια σημεία την τάση να είναι είτε υπερβολική είτε
αόριστη στη διατύπωσή της. Λέω πολύ ξεκάθαρα «ναι» στη συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά «όχι»
στην αμφισβήτηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (και η Γαλλία) εντός του πλαισίου του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η γεωργία μας πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά και να δώσει απαντήσεις στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας, οι οποίοι είναι παράγοντες-κλειδιά όχι μόνο στις αγροτικές περιοχές
μας αλλά και στις πόλεις μας. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας
στον κόσμο. Πράγματι, φέτος ο όγκος της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται σε χώρες που δεν ανήκουν στην
ΕΕ αναμένεται να φθάσει τα 69 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2008. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αποδειχθεί συνεπής σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους διεθνείς οργανισμούς.
Η σύγκρουση μεταξύ των αναπτυξιακών πολιτικών και των εμπορικών πολιτικών της Ευρώπης αποτελεί
πραγματικότητα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ με αντίκτυπο στις
αναπτυσσόμενες χώρες θα λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί.

Αντίθετα με τις αρχικές προβλέψεις, η οικονομική κρίση επηρεάζει ιδιαίτερα τις φτωχές χώρες, πολλές από τις
οποίες συμμετέχουν σε αναπτυξιακά σχέδια που εκτελούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την άλλη πλευρά, η
εξαγωγική και γεωργική πολιτική που εφαρμόζονται από την ΕΕ σε αυτές τις χώρες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην
ανάπτυξή τους. Έχουμε, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσουμε ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής:
η ΕΕ οικοδομεί σε μακροεπίπεδο και έχει αρνητικό αντίκτυπο σε μικροεπίπεδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι στόχοι
που εγκρίθηκαν μέσω του ψηφίσματος, το οποίο υπερψηφίστηκε χθες κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκτούν τεράστια σημασία και πρέπει να υιοθετηθούν από όλα τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Ενόψει της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης την οποία παλεύει να
ξεπεράσει ολόκληρος ο κόσμος, είναι πιο επείγον παρά ποτέ να γίνει η επεξεργασία των πολιτικών αναπτυξιακής
βοήθειας της Ένωσης με συνεπή και ενιαίο τρόπο, ο οποίος θα συνδέεται απόλυτα με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης
για το εμπόριο, το περιβάλλον κ.λπ. Είναι σαφές τώρα ότι, παρά τη δέσμευση της ΕΕ σχετικά με την αναπτυξιακή
πολιτική και το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο, δεν υπάρχει πάντα αποτελεσματική
σύνδεση μεταξύ των πολιτικών της, γεγονός που υπονομεύει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας
(ΑΣΧ).

Στοχεύουμε, και πολύ σωστά, στην αλλαγή του status quo. Πρέπει να δούμε την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια από
μια μακροπρόθεσμη προοπτική συγκέντρωσης συνεργειών μεταξύ όλων των κρατών μελών και επίτευξης συνοχής
μεταξύ των πολιτικών. Αυτή η συνέπεια πρέπει να επιτευχθεί διότι συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών
απαιτήσεων των ενδεών. Υποστηρίζω γενικά αυτήν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θεωρώ κρίσιμης
σημασίας οι παράγοντες της ΕΕ να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη,
για την επίτευξη των ΑΣΧ, για την καταπολέμηση της φτώχειας, και για τη διασφάλιση ότι τα ανθρώπινα, κοινωνικά,
οικονομικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα εφαρμόζονται πραγματικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE), γραπτώς.
– (SV) Η αντιπροσωπεία των Σουηδών Συντηρητικών καταψήφισε χθες (18 Μαΐου 2010) την έκθεση A7-0140/2010
σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ
+) (2009/2218(INI)). Ο πρωταρχικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι δεν υποστηρίζουμε την πρόταση για την εισαγωγή
ενός διεθνούς φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η εισαγωγή ενός φόρου Tobin θα έβλαπτε απλά τις
αναπτυσσόμενες χώρες και θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη φτώχεια. Θα θέλαμε να τονίσουμε, ωστόσο, ότι υπάρχουν
στοιχεία στην έκθεση που συμφωνούν με τη συλλογιστική μας, για παράδειγμα, το σημείο ότι οι επιδοτήσεις της
Ένωσης για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων έχουν καταστροφικές συνέπειες στην επισιτιστική
ασφάλεια και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο επιβιώνουν με λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να καταπολεμήσει αυτήν
την κατάσταση. Αυτό απαιτεί αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας και
βοήθειας. Οι δεσμεύσεις για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν εκπληρώνονται ακόμη ικανοποιητικά. Για να
αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες της ανάπτυξης, καλούμε την Επιτροπή να εντοπίσει επειγόντως επιπρόσθετες
καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, όπως ένα φόρο για τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
προκειμένου να δημιουργηθούν επιπρόσθετοι πόροι με σκοπό την αντιμετώπιση των χειρότερων επιπτώσεων της
κρίσης. Στο ίδιο πνεύμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευση που αναλήφθηκε στη διάσκεψη
κορυφής της Χιλιετίας για την διάθεση 0,7% του ΑΕγχΠ στην ΕΑΒ την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα
υπόψη τις ικανότητες απορρόφησης και τη χρηστή διακυβέρνηση των κρατών αποδεκτών της βοήθειας. Τέλος, η
ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να συνδέεται με ευέλικτη ρύθμιση της κυκλοφορίας των ατόμων, των
αγαθών και του κεφαλαίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Υποστηρίζουμε τον
σκοπό αυτής της έκθεσης σύμφωνα με τον οποίο η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι συνεπής με τον στόχο της
Ένωσης να προωθεί την ανάπτυξη σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ωστόσο, η έκθεση της κ. Keller
θεωρεί, για παράδειγμα, την αναπτυγμένη αγορά υπηρεσιών και τους σαφείς κανόνες ανταγωνισμού ως εμπόδια
για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι δεν νιώθουμε ότι μπορούμε
να υποστηρίξουμε την έκθεση στο σύνολό της. Οι σαφείς βασικοί κανόνες αποτελούν προϋπόθεση για την ικανότητα
μιας οικονομίας της αγοράς να λειτουργήσει σωστά και το εμπόριο των υπηρεσιών είναι ένα σημαντικό στοιχείο
για την ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με παράδοξα που έχει
δημιουργήσει η ίδια και με τις ανομοιογένειες που επιφέρουν οι πολιτικές της για τα κράτη μέλη και τους πολίτες
τους, καθώς και για τρίτες χώρες και για τους πληθυσμούς τους. Ως ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας
στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να αγωνιστούν ώστε η πολιτική τους για την αναπτυξιακή
βοήθεια να μην είναι μόνο αποτελεσματική, αλλά και συνεπής και συνεκτική· αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Κάθε
προσπάθεια που ενθαρρύνει αυτήν τη συνέπεια και επιδιώκει να λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές ανάγκες των
ανθρώπων που λαμβάνουν τη βοήθεια θα πρέπει να γίνεται δεκτή με ικανοποίηση. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να
μην ισχύει για την εμπορική πολιτική..
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João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το θέμα της παρούσας έκθεσης είναι πολύ σημαντικό, καθώς
γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ σε αρκετούς τομείς έρχονται συχνά σε αντίθεση με τους
δεδηλωμένους στόχους της «αναπτυξιακής βοήθειας». Υπάρχουν αρκετές σημαντικές και θετικές πτυχές, όπως: η
έμφαση στην τραγωδία της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο· η επισήμανση της ασυμφωνίας και της
αναποτελεσματικότητας των αλιευτικών συμφωνιών ενόψει των διακηρυχθέντων στόχων της αναπτυξιακής
συνεργασίας· η καταγγελία των επιπτώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων στις εξαγωγές· η επίκριση της ελευθέρωσης
των υπηρεσιών, της εισαγωγής κανόνων ανταγωνισμού, των φορολογικών παραδείσων, της εκροής κεφαλαίων από
τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ΕΕ που προκαλείται από πολιτικές οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνοχής,
του μικρού όγκου της βοήθειας που χορηγείται στη γεωργία· η υποστήριξη της δημιουργίας μιας τράπεζας
ευρεσιτεχνιών για φάρμακα κατά του HIV/AIDS. Δυστυχώς, η ίδια η εισηγήτρια καταλήγει να είναι ανακόλουθη,
ιδίως υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη μέσων όπως οι ζώνες ελευθέρων συναλλαγών και οι λεγόμενες
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η εισηγήτρια αγνοεί το γεγονός ότι τα μέσα αυτά απειλούν τα συμφέροντα
των αναπτυσσόμενων χωρών σε αρκετούς τομείς, όπως έχει γίνει σαφές από τις αντιδράσεις πολλών εξ αυτών στην
υπογραφή αυτών των συμφωνιών, που ξεπεράστηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο μέσω απαράδεκτων πιέσεων
και εκβιασμών από την πλευρά της ΕΕ.

Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE), γραπτώς. – Αναγνωρίζω απολύτως τη σπουδαιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής
της ΕΕ και της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καταψήφισα, ωστόσο, την έκθεση Kellerλόγω των θέσεων
που περιέχει σχετικά με τις επιπτώσεις των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ στον γεωργικό τομέα των
αναπτυσσομένων χωρών, οι οποίες είναι απολύτως ανακριβείς.

Εξάλλου, η ΕΕ αποτελεί μια ιδιαιτέρως ανοικτή αγορά σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές προϊόντων αναπτυσσομένων
χωρών ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της πρωτοβουλίας «Όλα πλην όπλων» και άλλων προτιμησιακών συμφωνιών.
Σημειώνεται, σχετικά με τη δέσμευση των κρατών μελών του ΠΟΕ στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης στο
Χονγκ Κονγκ (2005), ότι αφορά σε παράλληλη εξάλειψη των εξαγωγικών επιδοτήσεων και επιβολή πειθαρχιών σε
όλα τα μέτρα εξαγωγικού ανταγωνισμού ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Evelyn Regner (S&D), γραπτώς. – (DE) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς με απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνουν νομικά δεσμευτικές κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να
εφαρμόζει την αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά επίσης να την διαδώσει και
πέρα από τα σύνορά της. Οι εταίροι μας στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να τηρούν ορισμένες
προδιαγραφές, και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να θέσουμε τέλος στις διαπραγματεύσεις με κράτη που δεν
συμμορφώνονται με τις εν λόγω προδιαγραφές.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα με ενθουσιασμό υπέρ της έκθεσης της Franziska
Keller για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και είμαι πολύ χαρούμενος που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.
Λυπάμαι για την αρνητική ψήφο των Ομάδων PPE και ECR.

Alf Svensson (PPE), γραπτώς. – (SV) Στην ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισα κατά της έκθεσης
«Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) της ΕΕ και η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν» (ΕΑΒ +)». Η άσκηση
μιας υπεύθυνης, αποτελεσματικής πολιτικής για την ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελεί βασικό σημείο εστίασης για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι για το οποίο εγώ, μαζί με πολλούς άλλους, εργαζόμαστε σε καθημερινή
βάση στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Είναι σαφέστατα παράλογο και κάθε άλλο παρά υπεύθυνο η ΕΕ να παίρνει με το
ένα χέρι –για παράδειγμα, μέσω γεωργικών επιδοτήσεων που καθιστούν τις αναπτυσσόμενες χώρες λιγότερο ικανές
να ανταγωνιστούν– και στη συνέχεια να παρέχει βοήθεια για να «αποκαταστήσει τη ζημιά» με το άλλο χέρι. Η
συζήτηση για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι σημαντική και πολύτιμη.

Ωστόσο, η παρούσα έκθεση περιέχει στοιχεία που δεν μπορώ να υποστηρίξω, όπως η παράγραφος για την επιβολή
ενός φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και η χρήση του ασαφούς όρου «περιβαλλοντικά δικαιώματα».
Ωστόσο, μεγάλα μέρη της έκθεσης –η οποία ψηφίστηκε στην Ολομέλεια– είναι πολύ λογικά, και η αρνητική μου
ψήφος δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως απροθυμία συμμετοχής στο έργο για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής.
Αντιθέτως, πρόκειται για μια διαδικασία που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλω πολύ να εξελιχθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.

Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. – (FR) Με χαροποιεί ιδιαιτέρως η έγκριση της έκθεσης για τη συνοχή της
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια «συν», η οποία είναι μια εξαιρετική έκθεση
που στοχεύει στη διασφάλιση μεγαλύτερου σεβασμού για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιδοκιμάζω ιδιαίτερα την
έγκριση, με ισχνή πλειοψηφία, της παραγράφου 70, η οποία ζητεί από την Επιτροπή τη συστηματική συμπερίληψη
νομικά δεσμευτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός δικαιότερου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να δώσει το παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, η έκθεση
αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς επιδιώκει να καταστήσει τις πολιτικές της Ένωσης πιο συνεπείς ώστε να
επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η ίδια, όπως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος
χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο –τα τελευταία ποσά κυμαίνονται στα 49 εκατομμύρια ευρώ– και οι
παρεμβάσεις της δίνουν προσοχή τόσο στις χώρες όσο και στους πολίτες τους, επομένως πρόκειται για μια μεγάλης
εμβέλειας πολιτική της Ένωσης με εμπορικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες.

Υπογραμμίζεται εδώ η ανάγκη προώθησης της πρόσβασης προϊόντων από αυτές τις χώρες στις ευρωπαϊκές αγορές·
μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη μέσων της Ένωσης για τη μείωση των τελωνειακών δασμών. Ωστόσο, θέλω να εκφράσω
την ανησυχία μου όσον αφορά ορισμένες προτάσεις, καθώς πρέπει να πούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες
για τους ευρωπαίους παραγωγούς, ιδίως όσους προέρχονται από γεωγραφικές τοποθεσίες που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής. Η αναπτυξιακή βοήθεια και η εξάλειψη της φτώχειας είναι μια απαίτηση υψίστης σημασίας που αξίζει
την πλήρη υποστήριξή μου. Εντούτοις, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αναληφθούν δεσμεύσεις που δεν μπορούν να
υλοποιηθούν χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Οι πολίτες μας δεν πρέπει να
λησμονούνται ή να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα: έχουμε ειδικές υποχρεώσεις απέναντι τους.

Έκθεση: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η οποία απαντά στην ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις
των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών. Σήμερα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών
μελών που επηρεάζουν δυσμενώς τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την οδική ασφάλεια. Η Επιτροπή
Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει εν προκειμένω κάποιους τρόπους για να
βρεθούν λύσεις. Ειδικότερα, η έκθεση προτείνει την εναρμόνιση των κυρώσεων μέσω μιας ενιαίας κατηγοριοποίησης
των προστίμων. Ζητεί τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου που θα είναι υπεύθυνο για τη βελτίωση της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στην εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων, καθώς και τη συγκρότηση φορέων
ελέγχου. Τέλος, η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής στους οδικούς μεταφορείς και στους οδηγούς επαρκών
πληροφοριών για τους σχετικούς κοινωνικούς κανόνες και τις κυρώσεις για παραβάσεις μέσω έντυπων μέσων, της
τεχνολογίας των πληροφοριών και ευφυών συστημάτων μεταφορών. Καθώς υποστηρίζω πλήρως αυτές τις προτάσεις,
ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Τα συστήματα κυρώσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και, ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τους
οδηγούς να κατανοήσουν τη νομική κατάσταση στον τομέα των διεθνών μεταφορών. Οι κανονισμοί και η οδηγία
για τους κοινωνικούς κανόνες στις οδικές μεταφορές που ισχύουν επί του παρόντος παρέχουν στα κράτη μέλη
μεγάλα περιθώρια ερμηνείας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης ενιαίας μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο των κρατών μελών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει μια ευκαιρία προσέγγισης των διατάξεων του ποινικού
δικαίου και άλλης νομοθεσίας των κρατών μελών. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτήν την
ευκαιρία για να αναπτύξει και να προωθήσει τέτοιες εναρμονισμένες προσεγγίσεις σε ελέγχους και να επέμβει
κανονιστικά για να αρθούν τα εμπόδια στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.
Προκειμένου να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά η εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων στις οδικές
μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια ενιαία και δεσμευτική ερμηνεία του κανονισμού
σχετικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, την οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικοί φορείς ελέγχου.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. – (FR) Από το 2006, ένας ευρωπαϊκός κανονισμός υποχρεώνει όλους
τους οδικούς μεταφορείς που οδηγούν στην Ευρώπη να τηρούν το ίδιο ανώτατο ημερήσιο όριο χρόνου οδήγησης
και να κάνουν παύσεις για να αναπαυθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ευρωπαϊκών οδών. Δυστυχώς,
ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα απέχει πολύ από το ιδανικό: οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
είναι εντελώς διαφορετικές σε κάθε κράτος μέλος.

Έτσι, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε έναν οδηγό ο οποίος υπερβαίνει το ανώτατο ημερήσιο όριο οδήγησης κατά
περισσότερο από δύο ώρες είναι δέκα φορές υψηλότερο στην Ισπανία απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Σε κάποια κράτη μέλη
μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης για διάφορες παραβάσεις, ενώ σε άλλα απλά αφαιρείται η άδεια οδήγησης.
Αυτή η έλλειψη εναρμόνισης υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού και προκαλεί σημαντική
ανασφάλεια δικαίου για τους οδικούς μεταφορείς.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ranner, η οποία καλεί την Επιτροπή να προτείνει ελάχιστες και μέγιστες ποινές
για παραβάσεις που θα ήταν εναρμονισμένες σε όλα τα κράτη μέλη. Η έκθεση απευθύνει επίσης έκκληση για τη
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δημιουργία ενός απλού και προσιτού ενημερωτικού φυλλαδίου που θα ενημερώνει τους οδηγούς φορτηγών για
τους κινδύνους που διατρέχουν σε περίπτωση που υπάρξει παράβαση.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απουσία
ενός ομοιόμορφου συστήματος για τη ρύθμιση των οδικών προστίμων σε επίπεδο κράτους μέλους είναι
δικαιολογημένη. Η επιβολή τέτοιων προστίμων, ιδίως μη χρηματικών προστίμων, σε όλους τους οδηγούς αυτοκινήτων
στα κράτη μέλη θα μείωνε τη σύγχυση που βιώνουν πολλοί οδικοί μεταφορείς ή μεμονωμένοι οδηγοί ως αποτέλεσμα
των κανονιστικών διαφορών μεταξύ της χώρας καταγωγής και ενός τρίτου κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο
οδηγούν.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν δίκιο όταν λένε ότι
είναι πολύ νωρίς ακόμη και για να σκεφτούμε την τυποποίηση των χρηματικών προστίμων που εφαρμόζονται σε
οδικές παραβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει σοβαρές διαφορές όσον αφορά την οικονομική κατάσταση
των εταιρειών και του πληθυσμού, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την ίδια οδική
παράβαση δεν μπορεί να είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η τυποποίηση των κανονισμών που
εφαρμόζονται στις επιβατικές μεταφορές θα συνεπαγόταν μεγαλύτερη ευθύνη για τις μεταφορικές εταιρείες.

Η εναρμόνιση των κανονισμών σε όλα τα κράτη μέλη, που υποστηρίζεται από την αυστηρή εφαρμογή τους, χωρίς
να αφήνεται σε κάθε κράτος μέλος η διακριτική ευχέρεια της υιοθέτησης ευρωπαϊκών συστάσεων, θα αύξανε επίσης
την ασφάλεια των ευρωπαϊκών δρόμων.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι παραβάσεις είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στις οδικές μεταφορές, που
δημιουργεί σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τις διελεύσεις των συνόρων. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να εξετάσει
η Επιτροπή την κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και το τι συνιστά παράβαση στα διαφορετικά εθνικά
νομικά συστήματα και τις αντίστοιχες κυρώσεις και πρόστιμα. Γι’ αυτό το θέμα, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι «ένα
αποτελεσματικό, ισόρροπο σύστημα κυρώσεων με αποτρεπτική δράση μπορεί να είναι βασισμένο μόνο σε σαφείς,
διαφανείς και συγκρίσιμες κυρώσεις στα διάφορα κράτη μέλη» και «καλεί τα κράτη μέλη να βρουν νομοθετικές και
πρακτικές λύσεις για να μειωθούν οι, σημαντικότατες σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορές ως προς το είδος και το
ύψος των κυρώσεων».

Θα συμφωνήσω με τη σπουδαιότητα ενός αποτελεσματικού και ισόρροπου συστήματος κυρώσεων, καθώς και ότι
τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν μαζί για να μειώσουν τις διαφορές στον τρόπο μεταχείρισης των οδικών
παραβάσεων. Ωστόσο, μου είναι πιο δύσκολο να σκεφτώ ότι ο εθνικός νομοθέτης θα χάσει την εξουσία τους σε
ποινικά θέματα προς χάριν της εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τον χαρακτήρα των κυρώσεων και το
ύψος των προστίμων.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η έκθεση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοψίζει τους
διάφορους τύπους κυρώσεων που υπάρχουν στα κράτη μέλη και καταδεικνύει τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων
που έχει υιοθετήσει κάθε κράτος μέλος στον τομέα αυτόν, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική. Καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους κοινωνικούς κανόνες στις οδικές μεταφορές
με εναρμονισμένο τρόπο. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει την αύξηση των προσπαθειών
εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα, ιδίως στο επίπεδο της «ερμηνείας όσον αφορά την εφαρμογή της κοινωνικής
νομοθεσίας» και των κυρώσεων, κατηγοριοποιώντας το και επιδιώκοντας «την πραγμάτωση εσωτερικής αγοράς
στον τομέα των μεταφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου».

Η οδική ασφάλεια είναι, αναμφίβολα, ένα σημαντικό θέμα, όπως και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στον
τομέα των οδικών μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου
ότι οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται αναγκαστικά μέσω γενικής εναρμόνισης. Η εναρμόνιση είναι πράγματι
απαραίτητη, αλλά μέσω προόδου και όχι με το να πέσουν όλοι στο ίδιο χαμηλό επίπεδο, όπως ήταν κοινή πρακτική
όπου έγιναν προσπάθειες για «την πραγμάτωση εσωτερικής αγοράς». Η αυξημένη οδική ασφάλεια είναι απαραίτητη,
όπως και οι βελτιωμένες εργασιακές συνθήκες στον τομέα των μεταφορών. Αυτό θα διασφαλίσει καλύτερη οδική
ασφάλεια σε καθένα από τα κράτη μέλη.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ασφάλεια των οδικών μεταφορών υπήρξε πάντα ένα μέλημα για την ΕΕ. Η
έγκριση αυτού του ψηφίσματος είναι ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εξάλειψης σοβαρών παραβάσεων
των κοινωνικών κανόνων σε αυτόν τον τομέα. Η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών είναι απαραίτητη
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εύκολο δίκτυο επικοινωνίας για όλους τους επαγγελματίες του τομέα κάθε φορά
που εργάζονται σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους. Μια χρηματοδοτική προσπάθεια είναι επίσης
αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων επαρκών και ασφαλών
χώρων και υπηρεσιών στάθμευσης, στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, προκειμένου οι οδηγοί να μπορούν πραγματικά
να τηρούν τις διατάξεις για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης. Έτσι αιτιολογείται η ψήφος μου.
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Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα βαρέα εμπορικά οχήματα ειδικότερα
εμπλέκονται σε μεγάλο ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων. Είναι, συνεπώς, ακόμα σημαντικότερο το όχημα να είναι
σε άψογη κατάσταση. Η συγκέντρωση του οδηγού μειώνεται σχεδόν το ίδιο λόγω κόπωσης όσο και λόγω της
επήρειας του αλκοόλ. Κατά συνέπεια, για χάρη της γενικής ασφάλειας, πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση
με αυτούς τους κανονισμούς. Είναι σημαντικό, από αυτήν την άποψη, να εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι σε μισθωτούς
και αυτοαπασχολούμενους έτσι ώστε να μην ωθήσουμε και άλλους ανθρώπους σε ψευδή αυτοαπασχόληση, οι
οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ακόμη και πέρα από τα όρια της αντοχής τους.

Τα πρόστιμα, ωστόσο, είναι συχνά ένας ακατάλληλος τρόπος για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους χρόνους
ανάπαυσης, πράγμα που μπορεί να είναι εφικτό μόνο όταν ένα όχημα είναι ακινητοποιημένο. Καθώς δεν σχεδιάζεται
καμία επέκταση αυτών των μέτρων οδικής ασφάλειας, καταψήφισα την έκθεση.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. – (IT) Η έκθεση της κ. Ranner, την οποία συγχαίρω για την εργασία της,
διαφωτίζει όχι μόνο τις διαφορές μεταξύ των προστίμων στα διάφορα κράτη μέλη, αλλά και τις διαφορές στα είδη
των κυρώσεων με την επισήμανση του μη ικανοποιητικού χαρακτήρα της κατάστασης αυτής για τους οδηγούς και
τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

Συμφωνώ με την προσέγγιση της έκθεσης του Κοινοβουλίου, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την
εσωτερική αγορά η πλήρης εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων, εφαρμόζοντας συχνότερους ελέγχους αν χρειαστεί,
θεσπίζοντας ένα ευρωπαϊκό μέσο συντονισμού και εναρμονίζοντας τις παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις τους.
Μόνο με μια ενιαία ρύθμιση θα είναι δυνατό να διασφαλιστεί η ταχεία ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών για
παραβάσεις. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η έκθεση της συναδέλφου μου στην Επιτροπή Μεταφορών και
Τουρισμού είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της επίλυσης ορισμένων από τα υφιστάμενα
προβλήματα που αφορούν τις κυρώσεις των οδικών μεταφορών οι οποίες εφαρμόζονται σε σοβαρές παραβάσεις.
Οι κανόνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων των κοινωνικών κανόνων ποικίλλουν σημαντικά
σε κάθε κράτος μέλος όσον αφορά το ύψος των προστίμων και τον χαρακτήρα και την κατηγοριοποίηση των
κυρώσεων, καθιστώντας αναγκαία τη μεγαλύτερη εναρμόνιση.

Επικροτώ τις λύσεις που προτείνει η έκθεση για τέτοιου είδους διαφορές, ιδίως την αναγκαία εναρμονισμένη
κατηγοριοποίηση των σοβαρών παραβάσεων και την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχων –που θα συντονίζονται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από έναν οργανισμό με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά– σκοπός του οποίου θα ήταν η βελτίωση
της συνεργασίας όσον αφορά την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων και τη διασφάλιση της εκπαίδευσης των
φορέων ελέγχου που θα έχουν αναλάβει την εφαρμογή των κανόνων αυτών.

Θέλω να τονίσω επίσης τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την παροχή επαρκών πληροφοριών
σχετικά με τους κοινωνικούς κανόνες, και τη δημιουργία επαρκών υποδομών και χώρων σταθμεύσεως για να
διασφαλιστεί ο σεβασμός των κανόνων. Για τους ανωτέρω λόγους, ψήφισα υπέρ της έκθεσης που παρουσιάστηκε
στο Κοινοβούλιο σήμερα.

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

12. Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται
για μεταμόσχευση - Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων
(2009-2015) (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

– της έκθεσης (A7-0106/2010), του κ. Mikolasik, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση
(COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD)) και

– της έκθεσης (A7-0103/2010), του κ. Perello Rodriguez, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά
και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (2009/2104(INI)).

Miroslav Mikolasik, εισηγητής. – (SK) Είμαι ευτυχής που έχω αυτήν τη μοναδική ευκαιρία να εμφανιστώ ενώπιόν
σας σήμερα και να μιλήσω για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο και, επίσης,
κατά τον επακόλουθο τριμερή διάλογο σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της δωρεάς και μεταμόσχευσης
οργάνων.

Προσωπικά, θεωρώ το εν λόγω νομοσχέδιο εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο ως κύριος εισηγητής, αλλά επίσης και
ως ιατρός. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εν λόγω νέα οδηγία εξετάζει σε βάθος τη μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος όσον αφορά τη διαδικασία δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, η οποία
συνίσταται στην έλλειψη οργάνων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή για αυτά.

Στο πλαίσιο παροχής της καλύτερης προστασίας της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος μας είναι
να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα όργανα τα οποία προορίζονται για μεταμόσχευση είναι ασφαλή και υψηλής
ποιότητας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ψήφισε επί του σχεδίου έκθεσης στις
16 Μαρτίου, το οποίο εγκρίθηκε με σαφή πλειοψηφία στο πλαίσιο των συστάσεων του εισηγητή. Στη συνέχεια,
ολοκληρώσαμε τρεις εντατικούς διοργανικούς τριμερείς διαλόγους με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της
Επιτροπής και του Συμβουλίου, υπό την ηγεσία της ισπανικής Προεδρίας.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσω τα ακόλουθα σημεία, τα οποία υπήρξαν βασικά για τη συζήτησή μας.

Πρώτον, τις αρχές που έχουν εφαρμογή στη δωρεά οργάνων.

Η εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά αποτελεί θεμελιώδη αρχή, η οποία δεν πρέπει να αμφισβητείται με κανέναν
τρόπο ή υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Η αλτρουιστική φύση της δωρεάς πρέπει να διαφυλαχθεί, προκειμένου να
μπορέσουμε να αποτρέψουμε κάθε μορφή εμπορευματοποίησης ή οικονομικού κινήτρου των δωρητών. Ταυτόχρονα,
πρέπει να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή προστασία για τους ζώντες δότες. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τη ζωηρή
συζήτηση που προκάλεσε το θέμα της δωρεάς οργάνων από ζώντες δότες. Η εν λόγω μέθοδος, αφενός, παραμένει
συμπληρωματική της λήψης οργάνων από νεκρούς δότες αλλά, αφετέρου, αποτελεί μια εναλλακτική με αξιοσημείωτες
δυνατότητες.

Φυσικά, πρόθεσή μας δεν είναι να αποτρέψουμε την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι η δωρεά οργάνων από ζώντες δότες, οι οποίοι δεν έχουν γενετικό ή οικογενειακό δεσμό με τον λήπτη, είναι
πάντοτε εθελοντική και μη αμειβόμενη. Η αρχή της δωρεάν παραχώρησης δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις της
επονομαζόμενης αποζημίωσης, όπου ο ζων δότης μπορεί να λάβει εισφορά σύμμορφη με τις δαπάνες οι οποίες
σχετίζονται με τη δωρεά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν επακριβώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
μπορούν να παρέχονται τέτοιου είδους εισφορές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε κάθε είδους οικονομικό
κίνητρο ή κέρδος για τους εν δυνάμει δότες.

Άλλα σημαντικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρχών περιλαμβάνουν τα κριτήρια διάθεσης –που διασφαλίζουν ότι
τα όργανα δεν λαμβάνονται από ένα άτομο πριν από τη νομική αναγνώριση θανάτου, και την εν απολύτω επιγνώσει
συναίνεση του δότη. Αυτά τα υποστηρίξαμε στα εισαγωγικά μέρη της διάταξης, γνωστά ως αιτιολογικές σκέψεις.

Η δεύτερη αρχή περιλαμβάνει την ανιχνευσιμότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την
εμπιστευτικότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα όργανα τα οποία λαμβάνονται, διατίθενται
και χρησιμοποιούνται σε μεταμοσχεύσεις στην επικράτειά τους, μπορούν να εντοπιστούν από τον δότη έως τον
λήπτη και αντιστρόφως. Η εν λόγω ιδέα έχει αντικαταστήσει την αρχική πρόταση για ανωνυμία, η οποία λειτουργεί
σε βάρος της ασφάλειας της διαδικασίας. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά.

Η τρίτη αρχή είναι το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας. Συμφωνήσαμε πλήρως ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν
ένα εθνικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει από οργανωτικής άποψης όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη δωρεά
έως τη μεταμόσχευση. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες
και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού μέσα σε τρία χρόνια
από τη θέση του σε ισχύ. Εδώ αναμένουμε σημαντική πρόοδο, ειδικά στην περίπτωση χωρών στις οποίες το σύστημα
δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και στις οποίες μπορεί να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός μεταμοσχεύσεων μέσω της
υιοθέτησης κατάλληλων συστημικών μέτρων.
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Θα ήθελα ιδίως να υπογραμμίσω τον ρόλο του συντονιστή ή της συντονιστικής ομάδας για τις μεταμοσχεύσεις, η
σημασία των οποίων είναι αναμφισβήτητη. Έχει αποδειχθεί η αξία της σε πολλές χώρες, όπου οι διαδικασίες
διεξάγονται ομαλά.

Θα ήθελα να τελειώσω αναφέροντας κριτήρια όπως η οργάνωση και οι επιδόσεις των συλλογών, ο καθορισμός του
ρόλου των αρμόδιων αρχών, η συμμετοχή τρίτων χωρών, η ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες και η ασφάλεια
της διαδικασίας. Εγκρίναμε τις επονομαζόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με διατάξεις που βασίζονται
στη Συνθήκη της Λισαβόνας (θα ολοκληρώσω αμέσως).

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πόσο τρομερά σημαντικό είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού και θα ήθελα,
κατά συνέπεια, να ζητήσω από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δωρεά οργάνων μέσω
ειδικών προγραμμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία των
διαπραγματεύσεων και να εκφράσω ιδιαιτέρως την επιδοκιμασία μου για την αποτελεσματική και εποικοδομητική
προσέγγιση της ισπανικής Προεδρίας.

Andres Perello Rodriguez, εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Jimenez Garcia-Herrera, κύριε Επίτροπε,
πέρασαν 43 χρόνια από τότε που ο δρ Christiaan Barnard είπε τη φράση «Jesus, dit kan werk», η οποία στα
Αφρικάανς σημαίνει «Χριστέ μου, αυτό θα λειτουργήσει», καθώς παρακολουθούσε με δυσπιστία την καρδιά που
μόλις είχε μεταμοσχεύσει να χτυπά. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει κοινή πρακτική η μεταμόσχευση ενός χρήσιμου οργάνου
από ένα άτομο που δεν το χρειάζεται πλέον σε ένα άλλο, που το χρειάζεται προκειμένου να ζήσει.

Είναι, ωστόσο, αλήθεια ότι αυτό δεν απέτρεψε ακόμα 56.000 Ευρωπαίους από το να βρίσκονται στη λίστα αναμονής
και δεν απέτρεψε την πιθανότητα να έχουν χάσει τη ζωή τους 12 από αυτά τα άτομα μέχρι να λήξει η εν λόγω
συζήτηση, επειδή δεν έχουν το όργανο που χρειάζονται. Εκεί έγκειται η πρόκληση για το Κοινοβούλιο, το οποίο
κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου της Ολομέλειας, πρέπει να εγκρίνει και την οδηγία, την οποία εξήγησε τόσο
καλά ο δρ Mikolasik, και επίσης το σχέδιο δράσης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να προσφέρουμε σαφείς και αποτελεσματικούς διαύλους υποστήριξης στους
ευρωπαίους πολίτες, έτσι ώστε κανένας Ευρωπαίος να μην πεθαίνει εξαιτίας έλλειψης οργάνων λόγω αδυναμιών
του συστήματος μεταμοσχεύσεων.

Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η πρόοδος της επιστήμης πρέπει, φυσικά,
να εξυμνούνται, αλλά σημαίνουν επίσης ότι πρέπει να είναι διαθέσιμα περισσότερα όργανα καθώς υπάρχουν
περισσότερα άτομα που τα χρειάζονται.

Η ανταπόκριση των Ευρωπαίων όταν ερωτώνται εάν είναι διατεθειμένοι να δωρίσουν όργανα προκειμένου να σώσουν
τη ζωή ενός συνανθρώπου τους είναι πολύ ισχυρή και πολύ θετική. Ο λόγος που αυτό δεν αντανακλάται συχνά
άμεσα στον αριθμό μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα είναι αναμφίβολα το γεγονός ότι πρέπει
να βελτιώσουμε σημαντικές πτυχές του συστήματος μεταμοσχεύσεών μας, όπως ο συντονισμός, η ενημέρωση, η
επαγγελματική κατάρτιση και η παιδεία του κοινού σχετικά με αυτό το θέμα.

Σε ορισμένες χώρες, έχουμε παραδείγματα που δείχνουν ότι όταν ο συντονισμός και η κατάρτιση βρίσκονται σε
βέλτιστο επίπεδο, ο αριθμός των μοσχευμάτων ανά εκατομμύριο ατόμων αυξάνεται. Εάν μου επιτρέπετε, θα αναφέρω
το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου έχει θεσπιστεί ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς.

Εκτός από τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας των μοσχευμάτων και τον συμπληρωματικό, δωρεάν και εθελοντικό
χαρακτήρα των μοσχευμάτων από ζώντες δότες που θεσπίζει η οδηγία, υπάρχουν οι συστάσεις που θεσπίζει το
σχέδιο δράσης σχετικά με την ανάγκη για συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών και για παροχή πληροφοριών και
εκπαίδευσης στην κοινωνία όσον αφορά αυτό το θέμα, χωρίς τα οποία είναι δύσκολο να εργαστούμε.

Όλα αυτά δημιουργούν τη βάση για τη βελτιστοποίηση εκείνου που μπορούμε να ονομάσουμε εναρμονισμένο
ευρωπαϊκό σύστημα μεταμοσχεύσεων, κοινό για όλα τα κράτη μέλη ως μέσο για την επίτευξη του στόχου που εμείς
οι ίδιοι θέσαμε. Στόχος μας είναι απλώς να φτάσουμε στο σημείο όπου κανένας Ευρωπαίος δεν θα πεθαίνει λόγω
έλλειψης του οργάνου που χρειάζεται προκειμένου να ζήσει, εξαιτίας συστημάτων τα οποία δεν έχουν τελειοποιηθεί.

Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην έλλειψη συντονισμού ή βελτιστοποιημένων
συστημάτων να οδηγήσουν στην απώλεια ενός οργάνου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ωφεληθεί από αυτό άλλος
ένας Ευρωπαίος. Αυτό επιτυγχάνει η έγκριση της εν λόγω οδηγίας και του εν λόγω σχεδίου δράσης, που είναι
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να επισημάνω την προθυμία και τη συνεργασία που επέδειξαν αμφότεροι οι εισηγητές
–στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Mikolasik – και οι σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη σημαντική
ώθηση που έδωσε η ισπανική Προεδρία –η οποία εκπροσωπείται από το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας και τον
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δρα Matesanz, ως Διευθυντή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας– στην εν λόγω οδηγία και
στο σχέδιο δράσης, επειδή πάντοτε μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτήν.

Θα ήθελα να τονίσω ότι εκείνοι που εργάστηκαν τόσο σκληρά αξίζουν τις ευχαριστίες μας και να σας ζητήσω να
τους ανταμείψετε εγκρίνοντας ομόφωνα την εν λόγω έκθεση. Ως βουλευτής, είμαι ευγνώμων για το έργο που
επιτελέστηκε, και ως Ευρωπαίος, είμαι ευγνώμων που πραγματοποιείται αυτό το βήμα ώστε να σωθούν οι ζωές όλων
των πολιτών της Ένωσης που μπορεί να το χρειαστούν αυτό οποιαδήποτε στιγμή.

Trinidad Jimenez Garcia-Herrera, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευτυχής που εμφανίζομαι ενώπιον της συνόδου της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου
για να συμμετάσχω στην κοινή συζήτηση σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων.

Πρόκειται σίγουρα για σημαντική συζήτηση, πρώτον επειδή έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων και στην
υγεία χιλιάδων Ευρωπαίων. Ως προς αυτό, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, παρά τη συνεχή αύξηση του αριθμού
δωρεών και μεταμοσχεύσεων τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται πως επί του παρόντος υπάρχουν 56.000 ασθενείς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στη λίστα αναμονής για το κατάλληλο όργανο, ενώ πολλοί από αυτούς πεθαίνουν προτού το
λάβουν.

Δεύτερον, πρόκειται για σημαντική συζήτηση επειδή μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τη γενναιοδωρία και την
αλληλεγγύη της κοινωνίας μας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: επί του παρόντος υπάρχουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση 18 δότες για κάθε εκατομμύριο κατοίκων. Εάν μπορούσαμε να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό
ώστε να ισούται με τους υψηλότερους αριθμούς, όπως το 34 στην Ισπανία ή το άνω του 30 στην Πορτογαλία, θα
σώζονταν στην Ευρώπη 20.000 ζωές παραπάνω.

Ομοίως, η προώθηση της δωρεάς οργάνων από ζώντες δότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στα επίπεδα των
σκανδιναβικών χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών θα απάλλασσε 2.000 άτομα ακόμα κάθε
χρόνο από την αιμοκάθαρση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, κυρίες και κύριοι, ότι χωρίς δότες δεν μπορούν να γίνουν
μεταμοσχεύσεις.

Η συζήτηση σήμερα το απόγευμα θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε αποφασιστικά την εκκίνηση μιας κοινής
στρατηγικής της Ένωσης για να επιτύχουμε την καλύτερη δομή στον κόσμο για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση
οργάνων. Επιπλέον, το άρθρο 168 της πρόσφατης Συνθήκης της Λισαβόνας μάς δίνει την ευκαιρία να
δημιουργήσουμε αυτό το κοινό πλαίσιο υψηλής ποιότητας και ασφάλειας για τη διαδικασία δωρεάς και
μεταμόσχευσης.

Υπάρχουν τώρα δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με αυτό, οι οποίες παρουσιάστηκαν το 2008,
και επί των οποίων το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο έχουν εργαστεί πολύ σκληρά και πολύ γενναιόδωρα τους
τελευταίους μήνες.

Η πρώτη είναι η πρόταση για μια οδηγία η οποία θα ρυθμίζει τις πτυχές που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια
των οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Όπως είπα, η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ένα κοινό νομικό πλαίσιο,
το οποίο πρέπει να μας επιτρέπει να περιορίζουμε ορισμένους κινδύνους σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας χρήσης
οργάνων για θεραπεία, από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση. Σε αυτό περιλαμβάνεται η εγγύηση της ποιότητας και
της ασφάλειας των οργάνων, αλλά και η προστασία των δοτών και των ληπτών μέσω του διορισμού των αρμόδιων
αρχών.

Δεύτερον, έχουμε επίσης ένα σχέδιο δράσης που συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη
μέλη, το οποίο έχει τριπλό στόχο: πρώτον, την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων∙ δεύτερον, τη βελτίωση της
αποδοτικότητας και της προσβασιμότητας στο σύστημα μεταμοσχεύσεων∙ και τρίτον, τη βελτίωση της ποιότητας
και της ασφάλειας.

Κυρίες και κύριοι, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες μάς παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο που ενσωματώνει όχι μόνο τα καλύτερα κοινά στοιχεία, αλλά και τα καλύτερα στοιχεία της ορθής πρακτικής
οργάνωσης και πρόνοιας που τα διαφορετικά κράτη μέλη έχουν οικοδομήσει σε αυτόν τον τομέα. Με άλλα λόγια,
πρόκειται για ένα πλαίσιο το οποίο βασίζεται στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία.

Το δημιουργούμε θεσπίζοντας ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για δωρεές και μεταμοσχεύσεις γύρω από αξίες και αρχές
που όλοι συμμεριζόμαστε: την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και τη συνοχή, που είναι τα σύμβολα της ταυτότητας
της Ένωσης. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη αυτάρκειας όσον αφορά τη δωρεά οργάνων και, κατά συνέπεια, στην
καταπολέμηση του τουρισμού για την εξεύρεση οργάνων προς μεταμόσχευση.
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Είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως η θέση σε ισχύ της εν λόγω οδηγίας και η στήριξη του Κοινοβουλίου
προς το σχέδιο δράσης θα αυξήσουν την ανταλλαγή οργάνων ανάμεσα στα κράτη μέλη και θα προωθήσουν τις
δωρεές.

Πρώτον, θεσπίζουμε ένα κοινοτικό πλαίσιο για να δώσουμε στους Ευρωπαίους ίση πρόσβαση στην υγεία γενικά
και στη θεραπεία μέσω μεταμοσχεύσεων ειδικότερα. Δεύτερον, αυτό το πιο αποτελεσματικό πλαίσιο της Ένωσης
θα ωφελήσει άμεσα τους ασθενείς που λόγω των χαρακτηριστικών τους έχουν μικρότερη πιθανότητα να βρουν ένα
όργανο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξει μείωση του αριθμού των οργάνων
που μένουν αναξιοποίητα λόγω απουσίας κατάλληλου λήπτη σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Κυρίες και κύριοι, προτού ολοκληρώσω, η ισπανική Προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει την τσεχική και τη σουηδική
Προεδρία για το έργο που επιτέλεσαν αρχίζοντας τις διαπραγματεύσεις το 2009 και δημιουργώντας τις συνθήκες
για σημαντική πρόοδο χάρη στη συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Η ισπανική Προεδρία θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την σκληρή εργασία του και ιδίως τους
εισηγητές, κ.κ. Mikolasik και Perello, για το έργο που επιτέλεσαν ώστε να προωθηθεί η απαραίτητη συμφωνία και
συναίνεση.

Μέσω του κοινού έργου όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να επιτύχουμε μια συμφωνία, η οποία θα μας
επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που, αφενός, θα προσφέρει σε 500 εκατομμύρια ανθρώπους
τις καλύτερες εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας και, αφετέρου, θα προωθεί την ίση πρόσβαση στη θεραπεία από
την οποία εξαρτώνται τόσες πολλές ζωές κάθε χρόνο, και επίσης την αλληλεγγύη της κοινωνίας μας. Ας ενισχύσουμε
αυτό που σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα.

John Dalli, μέλος της Επιτροπής. – EN Κυρία Πρόεδρε, 56.000 Ευρωπαίοι βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση
οργάνων στην Ευρώπη∙ για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, μια επιτυχημένη μεταμόσχευση αποτελεί ζήτημα
ζωής και θανάτου. Για αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ σήμερα: για να διασφαλίσουμε ασφαλή και υψηλής ποιότητας
μεταμόσχευση οργάνων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό αφορούν η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής και το σχέδιο δράσης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, δρα Mikolasik, και τους σκιώδεις εισηγητές για το εξαιρετικό έργο τους
σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων. Θα ήθελα, επίσης, να
ευχαριστήσω τον κ. Perello Rodriguez για την υποστηρικτική έκθεση πρωτοβουλίας του όσον αφορά το σχέδιο
δράσης για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων.

Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι οι βασικοί στόχοι των δύο εν λόγω πρωτοβουλιών είναι να βελτιωθεί η ποιότητα
και η ασφάλεια των ανθρωπίνων οργάνων προς μεταμόσχευση, να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων και να καταστούν
τα συστήματα μεταμοσχεύσεων πιο αποδοτικά και προσβάσιμα. Η πρόταση οδηγίας ορίζει το νομικό πλαίσιο για
τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας και το σχέδιο δράσης εστιάζει στην αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων
και της αποδοτικότητας των συστημάτων μεταμοσχεύσεων.

Το εξαετές σχέδιο δράσης ορίζει 10 δράσεις προτεραιότητας για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη
μέλη μέσω κοινών δράσεων και της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών. Σημειώνω τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου
για συμπερίληψη στο σχέδιο δράσης δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να καταστούν νομικές υποχρεώσεις,
στην οδηγία βάσει του άρθρου 168 της Συνθήκης, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για διάθεση οργάνων, την
καταγραφή των επιθυμιών πιθανών δωρητών και θέματα που σχετίζονται με ιατρικές πρακτικές. Η Επιτροπή είναι
πρόθυμη να στηρίξει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων που είναι σημαντικά για το Κοινοβούλιο.

Σε σχέση με την οδηγία, είμαι πολύ ικανοποιημένος που βρισκόμαστε τώρα κοντά σε συμφωνία κατά την πρώτη
ανάγνωση μετά από γρήγορο και εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο.
Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη συμφωνία που θα επιτευχθεί κατά την πρώτη ανάγνωση από τη στιγμή που ετέθη
σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Είμαι πεπεισμένος ότι το προτεινόμενο κείμενο με τις τροπολογίες περιλαμβάνει τα κύρια μελήματα του Κοινοβουλίου
όπως αναφέρονται στην έκθεση του δρος Mikolasik. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω ορισμένα συγκεκριμένα θέματα.

Υποστηρίζω σθεναρά την ενίσχυση των αρχών της εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς, που είναι ουσιαστικές
για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των οργάνων. Χαιρετίζω, επίσης, τη διευκρίνιση ότι η αρχή της
δωρεάν παραχώρησης δεν θα εμποδίζει τους ζώντες δότες να λάβουν αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή
περιορίζεται αυστηρά στην κάλυψη των δαπανών και στην απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τη δωρεά.
Συμμερίζομαι πλήρως την ανησυχία του Κοινοβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου
οργάνων. Ωστόσο, το εύρος της πρότασης περιορίζεται στην ποιότητα και την ασφάλεια, όπως ορίζεται στο άρθρο
της Συνθήκης για τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδοκιμάζω τη δήλωση στο κείμενο ότι η οδηγία θα
συμβάλει έμμεσα στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου οργάνων, για παράδειγμα, μέσω της αδειοδότησης
κέντρων μεταμοσχεύσεων, της θέσπισης όρων αφαίρεσης και συστημάτων ανιχνευσιμότητας οργάνων.
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Κατανοώ, επίσης, την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με διαφανή, επιστημονικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια
διάθεσης οργάνων. Παρόλο που το ζήτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ, μπορώ να δεχθώ τη
συμπερίληψη της εν λόγω αρχής σε μια αιτιολογική σκέψη. Χαιρετίζω, επίσης, το γεγονός ότι το προτεινόμενο
κείμενο αναγνωρίζει πως η δωρεά από ζώντες δότες συνυπάρχει με τη δωρεά από νεκρούς δότες στα περισσότερα
κράτη μέλη. Η δωρεά από ζώντες δότες αυξάνει τον αριθμό διαθέσιμων οργάνων και επικροτώ το γεγονός ότι το
κείμενο ενισχύει τις προσπάθειες προστασίας των ζώντων δοτών ως μέσο εγγύησης της ποιότητας και της ασφάλειας
των οργάνων για μεταμόσχευση.

Συνεχίζοντας, όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν συστήματα συναίνεσης και την πιστοποίηση θανάτου, τα εν
λόγω θέματα διέπονται από την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, σε πνεύμα συμβιβασμού, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί
τις περαιτέρω διευκρινίσεις που προτείνονται. Σημειώνω, επίσης, την επιθυμία του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθούν
στο σχέδιο δράσης δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από την οδηγία, ιδίως σε ό,τι αφορά
κριτήρια για διάθεση οργάνων, καταγραφή των επιθυμιών πιθανών δοτών και θέματα που σχετίζονται με ιατρικές
πρακτικές. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν τα εν λόγω θέματα.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να θέσω ένα άλλο θέμα: η έγκριση ενός νόμου είναι το πρώτο βήμα. Εκείνο που είναι σημαντικό
είναι να εφαρμοστεί ο νόμος. Για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή επιμένει να ανακοινώνουν τα κράτη μέλη τον τρόπο
με τον οποίο μεταφέρουν τις οδηγίες στην εθνική νομοθεσία: τους «πίνακες αντιστοιχίας». Το Κοινοβούλιο πάντοτε
το υποστήριζε αυτό. Εκφράζω τη λύπη μου που, για πρώτη φορά, το Κοινοβούλιο δεν υποστηρίζει τη συμπερίληψη
στην οδηγία της υποχρέωσης των κρατών μελών να συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη μεταφορά.

Τέλος, ορισμένες τροπολογίες ευθυγραμμίζουν τις προτάσεις με τις διατάξεις επιτροπολογίας της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Χαιρετίζω τη δυνατότητα που παρέχεται στην Επιτροπή να εγκρίνει, σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις,
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει της διαδικασίας του κατεπείγοντος. Δηλώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναλαμβάνει να ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πιθανότητα
έγκρισης μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης βάσει της διαδικασίας του κατεπείγοντος. Όταν οι υπηρεσίες της Επιτροπής
διαβλέπουν ότι μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να εγκριθεί βάσει της διαδικασίας του κατεπείγοντος, θα
προειδοποιούν αμέσως άτυπα τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Δηλώνω, επίσης, εξ ονόματος της Επιτροπής ότι οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε
μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου είδους διατάξεις.

Συμπερασματικά, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη συμβιβαστική δέσμη.

Cecilia Wikstrom, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (SV) Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Mikolasik για αυτήν την τόσο εξαιρετική και πολύ εποικοδομητική
συνεργασία για αυτήν τη σημαντική έκθεση.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στον τομέα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης ανθρωπίνων οργάνων. Έχουμε ευθύνη
και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του μεγάλου αριθμού ατόμων στις λίστες αναμονής, τα οποία ζουν
στην αβεβαιότητα από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς περιμένουν τη νέα ζωή που ένα νέο όργανο μπορεί να φέρει.
Η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο δεν μπορεί να γίνει σαφέστερη.

Στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται, επίσης, η διεξαγωγή αποφασιστικής μάχης κατά
του απαράδεκτου εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων. Αυτό είναι, επίσης, κάτι που κάνουμε. Ορίζοντας σαφείς κανόνες
δεοντολογίας και ασφάλειας, μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερα το προφανές δικαίωμα των ατόμων στο σώμα
τους, την ακεραιότητά τους και την αυτοδιάθεσή τους. Είμαι ικανοποιημένη που ελήφθη υπόψη η ανάλυση της
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Είναι δύσκολο να σκιαγραφηθεί καλύτερη εικόνα του κοινού σκοπού μας από εκείνη της διαφύλαξης της ζωής των
ατόμων στα διάφορα κράτη μέλη. Η εν λόγω έκθεση παρουσιάζει αυτήν την εικόνα με μεγάλη σαφήνεια.

Eva Lichtenberger, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι, ναι, είναι αλήθεια, πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η
εν λόγω συζήτηση είναι τόσο φορτισμένη συναισθηματικά.

Στις διάφορες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τελείως διαφορετικά συστήματα όσον αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων
και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα παρέχουν ή δεν παρέχουν τη συναίνεσή τους, το εάν τα ίδια τα όργανα των
ατόμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή το εάν τα μέλη της οικογένειας μπορούν να συναινέσουν για μια
μεταμόσχευση. Στο μέλλον, βάσει αυτής της έκθεσης, οι χώρες με τα πολύ περιοριστικά συστήματα οφείλουν να
εξετάσουν πολύ προσεκτικά τα παραδείγματα άλλων χωρών προκειμένου να παρατηρήσουν επίσης τις θετικές
επιπτώσεις. Διότι όταν βρίσκονται σε αναμονή για μεταμοσχεύσεις τόσο πολλοί άνθρωποι, αυτό πρέπει να αποτελέσει
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μήνυμα για εμάς, όχι μόνο για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη προσβασιμότητα, αλλά
και για να εγγυηθούμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Αυτό θα παρείχε, επίσης, ένα σημαντικό
εργαλείο για να καταπολεμηθεί το εμπόριο οργάνων –μια πραγματικά ποταπή δραστηριότητα– και να καταστεί
δυνατή η καλύτερη ρύθμιση των μεταμοσχεύσεων από ζώντες δότες, οι οποίες πρέπει πραγματικά να
πραγματοποιούνται δωρεάν.

Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Jimenez Garcia-Herrera, κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, οι Ισπανοί είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει
αυτό, και είναι ωραίο, όμως δεν έχει τόση σημασία όσο το γεγονός ότι οι Ισπανοί είναι επίσης πρωταθλητές Ευρώπης
σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Το κλειδί του ισπανικού μοντέλου, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι απολύτως, είναι η οργάνωση στα
νοσοκομεία. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λυπάμαι που το λέω, χάνονται όργανα, όχι επειδή τα μέλη της οικογένειας
είναι απρόθυμα να συναινέσουν ή επειδή το θύμα δεν έχει κάρτα δότη ή είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε να δωρίσει
τα όργανά του, αλλά, τα περισσότερα όργανα που χάνονται στην Ευρώπη, χάνονται για τον απλούστατο λόγο ότι
οι γιατροί δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ασχοληθούν με το εν λόγω ζήτημα.

Η Ισπανία το έχει οργανώσει αυτό πολύ καλύτερα με τους συντονιστές για τις μεταμοσχεύσεις που διαθέτει.
Οπουδήποτε εγκριθεί το εν λόγω σύστημα, περισσότερα άτομα θα μπορούν να σωθούν και περισσότεροι άνθρωποι
θα μπορέσουν να ζήσουν μια υγιή ζωή χωρίς να χρειάζεται να υφίστανται αιμοκάθαρση και άλλες δυσάρεστες
εμπειρίες. Για αυτόν τον λόγο πρέπει πραγματικά να τονίσουμε αυτό το σημείο της έκθεσης Perello στα κράτη μέλη.

Η οδηγία πραγματεύεται, πρωτίστως, την ποιότητα και την ασφάλεια, αλλά επίσης και τις επιπτώσεις στα άτομα
που βρίσκονται σε αναμονή για όργανα. Αυτό συμβαίνει επειδή, επί του παρόντος, ένα όργανο σε ένα κράτος μέλος
μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί διότι δεν μπορεί να βρεθεί αρκετά γρήγορα συμβατός λήπτης. Εάν έχουμε κοινές
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε τη διασυνοριακή ανταλλαγή οργάνων
προκειμένου να βοηθήσουμε ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι και αυτό είναι σημαντικό σημείο.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της οδηγίας είναι το ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το εμπόριο οργάνων.
Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει απλώς να αγνοήσουμε. Για αυτόν τον λόγο, ορισμένοι άλλοι βουλευτές
και εγώ καλέσαμε επίσης έναν ειδικό, ο οποίος έχει ερευνήσει το εμπόριο οργάνων και τους εκ προθέσεως φόνους
ανθρώπων στην Κίνα για όργανα προς μεταμόσχευση, να έρθει και να μας μιλήσει αύριο. Θα ήθελα να ζητήσω από
όλους τους συναδέλφους μου να επιδείξουν επίσης ενδιαφέρον για το εν λόγω θέμα.

Με την οδηγία και το σχέδιο δράσης αποστείλαμε σαφές μήνυμα. Η εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ορίζεται
με νομικά δεσμευτικό τρόπο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν να επιτύχουμε αυτούς τους
στόχους.

Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Jimenez Garcia-Herrera, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές και να ξεκινήσω
με τη φράση «η ζωή είναι ωραία». Είναι μια φράση που ακούω επανειλημμένως από έναν πρώην συνάδελφό μου,
τον Αναπληρωτή Κυβερνήτη Ernst Hoger, ο οποίος υπέστη σοβαρό καρδιακό νόσημα μετά από τσίμπημα
τσιμπουριού, αλλά είχε την τύχη, τον Δεκέμβριο του 2004, να επωφεληθεί από δωρεά συμβατής καρδιάς. Ο Ernst
Hoger είναι ακόμα ζωντανός, περπατά ανάμεσά μας γεμάτος ζωή και ενέργεια και μας λέει ότι «η ζωή είναι ωραία».

Σήμερα ακούσαμε τα αριθμητικά στοιχεία: 55.000-60.000 Ευρωπαίοι περιμένουν την ευκαιρία για να μπορέσουν
να μας πουν στο μέλλον, όπως ο Ernst Hoger, ότι «η ζωή είναι ωραία». Χάνουμε δώδεκα από αυτούς κάθε ημέρα,
επειδή τα συστήματά μας απλώς δεν έχουν εξελιχθεί στο επίπεδο στο οποίο θα μπορούμε να δίνουμε έγκαιρα στα
άτομα που τα χρειάζονται τα όργανα που καθίστανται διαθέσιμα σε άλλο μέρος. Για αυτόν τον λόγο έχουμε καθήκον
να το εφαρμόσουμε αυτό. Πιστεύω ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι κάτι πραγματικά σημαντικό, ότι πρέπει να
διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δωρεών και των μεταμοσχεύσεων οργάνων, ότι πρέπει επίσης να παράσχουμε
στους ζώντες δότες, τους οποίους χρειαζόμαστε εξίσου –το λέω αυτό έχοντας στο νου μου αποκλειστικά τους
πολλούς ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση– τη σιγουριά των καλύτερων ιατρικών προδιαγραφών, και
ότι πρέπει να είμαστε ανένδοτοι στην καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων –με άλλα λόγια, η εθελοντική και μη
αμειβόμενη δωρεά είναι το απολύτως ουσιαστικό πράγμα.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συναίνεση των δοτών. Πρέπει να αναπτύξουμε τα συστήματα της Ευρώπης, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να κλείσουμε το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μια δωρεά ανά εκατομμύριο πολιτών σε πολλά κράτη
μέλη και τις 40 δωρεές ανά εκατομμύριο στην Ισπανία, τους ευρωπαίους πρωταθλητές μας. Πρέπει να στοχεύσουμε,
μαζί με τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης το συντομότερο
δυνατό και στην εγγύηση των υψηλότερων προδιαγραφών, έτσι ώστε οι 55.000 που βρίσκονται επί του παρόντος
σε αναμονή να μπορέσουν να πουν ότι «η ζωή είναι ωραία».
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Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, αύριο αναμένεται η οδηγία σχετικά με
τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, η οποία είναι σημαντική. Στην Ευρώπη, περίπου 60.000 ασθενείς, οι
οποίοι βρίσκονται σε αναμονή για μια καρδιά, έναν πνεύμονα, ένα ήπαρ ή έναν νεφρό, περιμένουν αυτόν τον νόμο
εδώ και χρόνια. Δώδεκα από αυτούς πεθαίνουν καθημερινά, επειδή περίμεναν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Όπως και εκείνοι που μίλησαν νωρίτερα, θα ήθελα να τονίσω το εξαιρετικό αποτέλεσμα που επιτύχαμε, το οποίο
δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συνεργασία ανάμεσα στους εισηγητές μας, τον κ. Perello Rodriguez και τον κ. Mikolasik,
τους σκιώδεις εισηγητές, στους οποίους συγκαταλέγομαι και εγώ, και την ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να αδράξω
αυτήν την ευκαιρία για να επαινέσω τον δρα Matesanz, ο οποίος υπήρξε εξαιρετικός ξεναγός κατά την επίσκεψή
μας στη Μαδρίτη.

Ας μην κάνουμε εδώ λάθος όσον αφορά τον στόχο. Η βασική προτεραιότητα είναι πράγματι να αυξηθεί ο αριθμός
δωρεών οργάνων στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, φυσικά να ενημερωθούν ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι και οι
Ευρωπαίες περισσότερο σχετικά με τη δωρεά, καθώς οι ανισότητες μιλούν από μόνες τους, είναι απολύτως καταφανείς:
υπάρχουν 34 νεκροί δότες ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ισπανία, 27 στη χώρα μου, το Βέλγιο και μόνο ένας
δότης στη Ρουμανία. Κατά συνέπεια, πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουμε τα άτομα όσον αφορά το εν λόγω θέμα της
δωρεάς∙ να δώσουμε σε πιθανούς δότες τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες∙ να καταλύσουμε τους
διοικητικούς φραγμούς, πράγμα που είναι σημαντικό∙ να θεσπίσουμε και στα 27 κράτη μέλη μια εθνική αρχή
αρμόδια για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των οργάνων, από την αφαίρεση από τον δότη έως τη
μεταμόσχευση∙ και έπειτα να δώσουμε επίσης –όπως ειπώθηκε– καλύτερα παραδείγματα οργάνωσης, όπως αυτά
που υπάρχουν, επαναλαμβάνω, στην Ισπανία, όπου η πρόοδος συνδέεται με κάποιου είδους σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης, μιας συνεχούς προειδοποίησης σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τον θάνατο του δότη έως τη
μεταμόσχευση.

Ο συμβιβασμός στην οδηγία μας, η περίφημη τροπολογία 106, η οποία συνοψίζει όλες μας τις προσπάθειες,
αποστέλλει το σωστό μήνυμα στους ασθενείς, το μήνυμα της ελπίδας, επιτρέποντας –και αυτό συνέβη μερικές
φορές στο τέλος ιδιαιτέρως έντονων συζητήσεων– τη χρήση ενός μη βέλτιστου οργάνου σε κατεπείγουσες περιπτώσεις
και ενθαρρύνοντας ιδίως τις δωρεές από ζώντες δότες, όπου αυτό είναι φυσικά δυνατό. Εδώ αναφέρομαι ουσιαστικά
στις δωρεές νεφρών ή ήπατος, δωρεές οι οποίες είναι απαραίτητες, οι οποίες εξαπλώνονται γρήγορα, τις οποίες
ενθαρρύνουν οι γενικοί ιατροί και οι ειδικοί και οι οποίες, επί του παρόντος, εξακολουθούν να ανέρχονται μόνο,
κατά μέσο όρο, στο 5% των δωρεών.

Κάντε περισσότερα και συνεργαστείτε περισσότερο: αυτή είναι η λογική πίσω από το σχέδιο δράσης επικεφαλής
του οποίου ήταν ο κ. Perello Rodriguez. Ένα παράδειγμα είναι η πρότασή μου για ηλεκτρονική εγγραφή σε έναν
κατάλογο, σε έναν εθνικό ή ευρωπαϊκό κατάλογο δοτών, με την ιδέα προσθήκης μιας αναφοράς στο δελτίο ταυτότητας
ή στην άδεια οδήγησης ενός ατόμου που θα τον προσδιορίζει ως δότη και, κατά συνέπεια, θα επιτρέπει στα πράγματα
να εξελιχθούν πιο γρήγορα, όταν είναι απαραίτητο.

Θα ήθελα απλώς να συνοψίσω πολύ σύντομα λέγοντας ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και ότι προτιμήσαμε τη
δεοντολογία της ελπίδας από τη δεοντολογία της απαγόρευσης.

Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι ευχαριστίες μου
απευθύνονται στον κ. Mikolasik και στον κ. Perello Rodriguez για το πραγματικά εξαίρετο έργο τους. Το πιο
δύσκολο ζήτημα κατά τις συζητήσεις αφορούσε τους ζώντες δότες. Αφενός, υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής
ασθενών για μεταμόσχευση νεφρών και, αφετέρου, υπάρχει η ανάγκη προστασίας των ζώντων δοτών και αποτροπής
του παράνομου εμπορίου οργάνων και της ακραίας εκμετάλλευσης των φτωχών που σχετίζεται με αυτό.

Δεν επιτύχαμε το είδος του καλού αποτελέσματος που θα θέλαμε εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή
Ελεύθερη Συμμαχία. Η ασφαλέστερη λύση, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των δοτών, θα ήταν να επιμείνουμε
ώστε εάν πρόκειται να επιτραπούν οι δωρεές από ζώντα άτομα εκτός της σφαίρας των μελών της οικογένειας και
των στενών συγγενών, να επιβάλουν τα κράτη μέλη ένα αυστηρό εθνικό σύστημα για την αποτροπή του παράνομου
εμπορίου οργάνων. Παρόλο που το νομικό κείμενο που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μάλλον είναι
λιγότερο σκληρό όσον αφορά τους στόχους του, ελπίζω ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα λάβουν αυστηρά μέτρα για
την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου οργάνων. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 5-10% των νεφρών
που μεταμοσχεύθηκαν προέρχεται από παράνομο εμπόριο οργάνων, και αυτό σημαίνει χιλιάδες θύματα ετησίως.
Οι εθελοντικές δωρεές, οι οποίες είναι δωρεάν, αποτελούν επίσης την ασφαλέστερη επιλογή, ακόμα και για τους
λήπτες των οργάνων.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν εγκλήματα που να σχετίζονται με το εμπόριο οργάνων εκτός εάν υπάρχουν μεσάζοντες
και ζήτηση. Είναι φοβερό να διαβάζει κανείς εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που αγοράζονται όργανα σε φτωχές
χώρες σε περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία και ακόμα και η Ανατολική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο σοκ προκαλούν οι
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εκθέσεις που περιγράφουν τη θανάτωση ανθρώπων. Για παράδειγμα, αυστραλοί χειρουργοί μεταμόσχευσης οργάνων
έχουν καταδικάσει την πρακτική θανάτωσης κρατουμένων στην Κίνα για τα όργανά τους. Εμείς στην Ευρώπη πρέπει
να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας αγοράς για αυτό το είδος εγκληματικότητας.

Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Jimenez, η
έλλειψη οργάνων για μεταμόσχευση αποτελεί μείζον πρόβλημα. Έχει ήδη γίνει αναφορά σε αυτό αρκετές φορές
και αποτελεί μείζον πρόβλημα, το οποίο εγείρει ερωτήματα για εμάς και όσον αφορά τη δημόσια υγεία και όσον
αφορά σχετικά ζητήματα, όπως η ενίσχυση της «γκρίζας» αγοράς και του παράνομου εμπορίου οργάνων∙ το τελευταίο
δεν είναι σε καμία περίπτωση καλό για τα συστήματα υγείας μας, ούτε για τους πολίτες μας. Πρέπει, κατά συνέπεια,
να καταπολεμήσουμε αυτό το έγκλημα και ένας τρόπος για να το πράξουμε που μου φαίνεται περισσότερο από
σημαντικός και σχετικός, είναι μέσω νομοθεσίας και προτάσεων όπως αυτές που συζητάμε εδώ σήμερα. Για αυτόν
τον λόγο θέλω να εστιάσω στα πιο σημαντικά θέματα που θίγουν οι εν λόγω δύο προτάσεις.

Το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα παρουσιάζει τεράστιες ανισότητες, επειδή απουσιάζουν αυτές οι δύο προτάσεις.
Ανισότητες ανάμεσα στα κράτη μέλη, ανισότητες ανάμεσα στα υπάρχοντα συστήματα, ανισότητες στην πρόσβαση
σε όργανα, ανισότητες ανάμεσα στα μέλη του κοινού: πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτές τις ανισότητες.
Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό να τις περιορίσουμε περαιτέρω, και αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι εν λόγω προτάσεις.
Εντούτοις, πιστεύω ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο διατηρεί ορισμένες από τις ιδιαιτερότητες κάποιων χωρών,
έτσι ώστε να μην υποχρεωθούν να έχουν πιο περιοριστικά συστήματα, αποτελεί την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα.
Το έργο που πραγματοποιήθηκε από τους εισηγητές, τον κ. Mikolasik και τον κ. Perello Rodriguez, είναι ιδιαιτέρως
σημαντικό και συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, το οποίο αντιμετωπίζουμε.

Εάν μιλάμε για προτάσεις που βασίζονται σε, και υποστηρίζονται από, θέματα όπως η δωρεά, ο εθελοντισμός, η
δωρεάν παροχή, η εμπιστευτικότητα, η διασφάλιση των δεδομένων, η ανιχνευσιμότητα, η λογοδοσία –και εδώ
πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για προσφορά βοήθειας μέχρι την ανάρρωση του
ασθενούς και όχι μόνο για την εξασφάλιση της δωρεάς– και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, είμαστε στον
σωστό δρόμο.

Ωστόσο, όσον αφορά τις δωρεές ανάμεσα σε ζώντα άτομα, πρέπει απλά να αναφέρω ότι είμαι ικανοποιημένη που
συμπεριλήφθηκε η εν λόγω επέκταση σχετικά με τα δικαιώματα. Εγγυάται προφανώς όλα τα δικαιώματα και όλες
τις προϋποθέσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προχωρήσει πέρα από τον περιορισμένο κύκλο της
συμβατικής οικογένειας, επειδή, εάν δεν το πράξουμε, θα δημιουργηθεί ένας άλλος τρόπος για να υπάρξουν άλλες
μορφές ανισότητας. Κατά συνέπεια, η προώθηση της δωρεάς ως κύριας πηγής μεταμοσχεύσεων, καθώς και η
προστασία των δεδομένων και της ασφάλειας των ασθενών, μου φαίνεται ότι είναι επαρκέστατος λόγος για να
ενωθούμε όλοι σήμερα το πρωί και να υπερψηφίσουμε αυτές τις δύο προτάσεις, οι οποίες είναι άκρως σημαντικές
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω κανείς εδώ να μην χρειαστεί ποτέ
να χρησιμοποιήσει την εν λόγω οδηγία. Εικοσιεπτά χώρες της ΕΕ σημαίνει 27 διαφορετικά σύνολα ρυθμίσεων συν
τα άτομα από χώρες εκτός της Ένωσης, τα οποία έχουν εισέλθει παράνομα και τα οποία, επειδή είναι φτωχά, είναι
πρόθυμα να δώσουν έναν νεφρό για πολύ λίγα χρήματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια σειρά από
παραδείγματα πρόχειρης δουλειάς, η οποία επηρέασε και τους ασθενείς και τους δότες. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε
συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και, φυσικά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι παρέχεται και στον λήπτη και στον δότη η
καλύτερη δυνατή θεραπεία. Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, γίνεται κανείς δότης με τη γέννησή του, ενώ στις
περισσότερες χώρες μπορεί κανείς να γίνει δότης μόνο λαμβάνοντας την ενεργή προσωπική απόφαση να το πράξει.
Έτσι, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν 27 διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και ασφαλιστικά
συστήματα, τα οποία δεν προάγουν ακριβώς ευκαιρίες για συνεργασία.

Το ζήτημα που συζητάμε είναι ιδιαίτερα σύνθετο, διότι πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα των οργάνων
θα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Για λόγους υγείας και μόνο, είναι σημαντικό για εμάς να επιληφθούμε του
θέματος της παράνομης δωρεάς, καθώς συχνά δεν γνωρίζουμε τον δότη και, ως εκ τούτου, την κατάσταση της
υγείας του. Θα ήταν πολύ δυσάρεστο εάν καταλήγαμε με νεφρούς, καρδιές και άλλα όργανα τα οποία θα προέρχονταν
από δότες με μεταδοτικές νόσους, λοιμώξεις, λευχαιμία ή κάτι χειρότερο. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ελέγχουμε τα
εν λόγω όργανα, προτού χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι παρεμβάσεις διενεργούνται με
ασφάλεια, με άλλα λόγια, ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ίδια την επέμβαση έχει επαρκή κατάρτιση
στον τομέα του και ότι διενεργείται το υψηλότερο επίπεδο παρακολούθησης.

Pilar Ayuso (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Jimenez Garcia-Herrera, θα ήθελα καταρχάς
να υπογραμμίσω το έργο που επιτέλεσαν οι εισηγητές –ο κ. Mikolasik και ο κ. Perello– και όλες τις προσπάθειες
που κατέβαλαν για να επιτύχουν τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό για μια πολιτική μεταμοσχεύσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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Θα ήθελα, επίσης, να υπογραμμίσω τη συμβολή της ισπανικής Προεδρίας και του δρος Matesanz, Διευθυντή του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας, επειδή η Ισπανία είναι επί του παρόντος πρώτη παγκοσμίως
όσον αφορά τις δωρεές, με 34,4 για κάθε εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη συνεχή βελτίωση
της οργάνωσης και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός όσον αφορά τη δωρεά
οργάνων.

Πρέπει να επιτύχουμε το εξής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση: αύξηση του αριθμού δωρεών, διασφάλιση ότι όλες οι
μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται με τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και, επίσης, προώθηση της συνεργασίας
ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι κάθε δωρεά θα είναι εθελοντική και δεν θα αμείβεται, με τις εξαιρέσεις που
ανέφερε ο Επίτροπος Dalli, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο οργάνων, το οποίο συνδέεται
πλήρως με την έλλειψη οργάνων. Το σχέδιο δράσης μπορεί να συμβάλει σε αυτό βοηθώντας να αντιμετωπιστεί η
έλλειψη οργάνων και να βελτιωθεί η πρόσβαση του κοινού στις μεταμοσχεύσεις.

Η λύση στην οποία καταλήξαμε για τους ζώντες δότες είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι
οι δωρεές από ζώντες δότες είναι συμπληρωματικές και έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές, ακόμα και εάν
δεν υπάρχει γενετική σχέση ανάμεσα στον δότη και τον λήπτη.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ενθάρρυνση, συντονισμός και εποπτεία της
δωρεάς οργάνων: αυτοί είναι οι στόχοι μας και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε συγκεντρωθεί
εδώ ώστε να επιτρέψουμε την ανάπτυξη της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων στην Ευρώπη.

Επί του παρόντος, 60.000 άτομα –Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες– αναμένουν μεταμόσχευση στην Ευρώπη και, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις μας, 12 άτομα πεθαίνουν καθημερινά από έλλειψη μοσχεύματος, επειδή, ενώ το 81% των Ευρωπαίων
λένε ότι είναι υπέρ της κάρτας δωρητή οργάνων, μόνο το 12% την κατέχει. Συνεπώς, πρόκειται καταρχάς για ζήτημα
εναρμόνισης πρακτικών ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας, του άριστου μαθητή ανάμεσα στους 27. Τα
ποσοστά δωρεάς οργάνων ποικίλλουν σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ζήτημα
εναρμόνισης.

Όπως αναφέρατε νωρίτερα, κύριε Επίτροπε, η πρόκληση είναι επίσης να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δοτών
οργάνων, το οποίο θα μας επέτρεπε να ικανοποιήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.

Πρόκειται, επίσης, για ζήτημα βελτίωσης της συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι μπορούμε να συστήσουμε εθνικές αρχές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της ποιότητας και της
ασφάλειας των οργάνων, από την αφαίρεση από τον δότη έως τη μεταμόσχευση. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, ένα
άτομο που βρίσκεται σε αναμονή για μεταμόσχευση ήπατος θα μπορεί έτσι να λάβει ένα συμβατό όργανο από τη
Γερμανία ή την Ιταλία γνωρίζοντας ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη ισχύουν ελάχιστες κοινές προδιαγραφές.

Πρόκειται, επίσης, όπως αναφέρθηκε, για ζήτημα επιβεβαίωσης του ελεύθερου και εθελοντικού χαρακτήρα της
δωρεάς ως πιο αποτελεσματικού τρόπου καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου οργάνων και του τουρισμού
για την εξεύρεση οργάνων προς μεταμόσχευση και, συνεπώς, αποτροπής της φυγής στο εξωτερικό των εύπορων
ασθενών –στην Κίνα, για παράδειγμα– προκειμένου να λάβουν μόσχευμα.

Τέλος, επικροτώ το σχέδιο δράσης που στοχεύει στην ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη, επί του οποίου
θα διεξαχθεί επίσης ψηφοφορία σήμερα, και είμαι πολύ ικανοποιημένος με το έργο των εισηγητών και, ιδίως, με
την έκθεση του κ. Perello Rodriguez.

Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της ομάδας ECR. – (CS) Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου αφαιρέθηκε
ο λόγος από έναν εκπρόσωπο της Ομάδας μου κατά το εισαγωγικό μέρος ομιλίας εξ ονόματος της Ομάδας. Ασφαλώς
θα έγινε κάποιο λάθος.

Στην ομιλία μου θα ήθελα να επαινέσω το έργο αμφότερων των εισηγητών, το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμο.
Εάν υπάρχει ένας τομέας στην υγειονομική περίθαλψη και τη δημόσια υγεία που είναι γνήσια ευρωπαϊκός, αυτός
είναι σίγουρα οι μεταμοσχεύσεις. Το πρότυπο αυτό είναι ένα λογικό και πολύ θετικό βήμα. Θα ήθελα, επίσης, να
εκφράσω την επιδοκιμασία μου προς τους εισηγητές για το γεγονός ότι εξαίρεσαν το στοιχείο της δεοντολογίας,
το οποίο φυσικά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κρατών μελών. Όπως ήδη ειπώθηκε εδώ, υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις, και στη δική μου χώρα για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την αρχή της εικαζόμενης συναίνεσης που
αναφέρθηκε προηγουμένως. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες χώρες απαιτούν ρητή συναίνεση.

Κατά την άποψή μου, πρόκειται για θεμέλιο λίθο που μπορεί να βελτιώσει και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής
του υπάρχοντος συστήματος Intertransplant και εφόσον ειπώθηκε εδώ ότι αυτό είναι σαφώς το πρώτο πρότυπο
το οποίο μπορεί να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυτό μου προκαλεί
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ικανοποίηση. Ωστόσο, μου προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα το
οποίο είναι γνήσια ευρωπαϊκό. Σε αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία.

Πρόεδρος. – Σε ό,τι αφορά τη λίστα των ομιλητών, γίνεται διερεύνηση του ζητήματος.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων, βελτίωση
της ποιότητάς τους και της πρόσβασης σε αυτά και μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού για τα εν λόγω ζητήματα:
αυτές είναι οι απαιτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να μειωθούν οι λίστες αναμονής για μεταμοσχεύσεις.

Πρέπει, κατά συνέπεια, να προωθήσουμε τη βιοτεχνολογική έρευνα και τη διάθεση οργάνων εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά πρέπει επίσης να θεσπίσουμε μια ευρωπαϊκή κάρτα δωρητή, να αποτρέψουμε τον τουρισμό για την
εξεύρεση οργάνων προς μεταμόσχευση και να ενισχύσουμε την αντίδρασή μας στο παράνομο εμπόριο οργάνων
επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στους υπεύθυνους. Προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες πρακτικές, οι
δωρεές από ζώντες δότες πρέπει να εξετάζονται μόνο ως έσχατη λύση, όταν δεν υπάρχουν άλλες πιθανές επιλογές,
όπως η μεταθανάτια δωρεά. Ο ζων δότης δεν πρέπει να λάβει κανενός είδους αμοιβή, εκτός από την αποζημίωση
για την κάλυψη των δαπανών μετά την επέμβαση, η οποία θα προσδιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.

Τα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν αυστηρά νομικά μέτρα για τις μεταμοσχεύσεις και
τους ζώντες δότες οι οποίοι δεν είναι συγγενείς εξ αίματος, προκειμένου να καταστεί το σύστημα διαφανές και να
εξαλειφθεί η πιθανότητα παράνομης πώλησης οργάνων ή εξαναγκασμού σε δωρεά. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουν
την απόδοση του κοινωνικού κόστους στους ζώντες δότες και να τους προστατεύσουν από διακρίσεις, ιδίως από
την πλευρά ασφαλιστικών συστημάτων.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι δωρεές από ζώντες δότες πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές
των δωρεών μετά θάνατον. Η δωρεά οργάνων πρέπει να παραμείνει αυστηρώς μη εμπορική, στηρίζοντας τα μέτρα
που στοχεύουν στην προστασία των δοτών και διασφαλίζοντας το γεγονός ότι η δωρεά οργάνων πραγματοποιείται
σε εθελοντική βάση για αλτρουιστικούς λόγους.

Πρόεδρος. – Κύριε Ouzky, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι που το θέσατε αυτό υπόψη μας. Το εξετάσαμε.
Επρόκειτο για πρόβλημα κατανομής που προκλήθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά συνέπεια, θα
συμπεριληφθείτε εσείς στα πρακτικά ως ομιλητής της Ομάδας σας. Ελπίζω ότι αυτό επιλύει το ζήτημα. Σας ευχαριστώ
που το επισημάνατε.

Elisabetta Gardini (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, σήμερα συζητάμε για τις
μεταμοσχεύσεις οργάνων, οι οποίες αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, μια από τις πιο θετικές πτυχές προόδου στον
τομέα της υγείας, αλλά δημιουργούν επίσης μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τα δικαιώματα του δότη και του
ασθενούς, τα οποία πρέπει να εξεταστούν σε δεοντολογικό, κοινωνικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο.

Πρόκειται για ζήτημα εισόδου σε ένα ενάρετο μονοπάτι, το οποίο αντιμετωπίζει τη σοβαρή ανισορροπία ανάμεσα
στην ανάγκη και την ποσότητα των διαθέσιμων οργάνων χωρίς να βλάπτει την αρχή της ελεύθερης, εθελοντικής
δωρεάς. Στόχος πρέπει να είναι η αποτροπή κάθε μορφής εμπορευματοποίησης και παράνομου εμπορίου, η
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των οργάνων που προορίζονται για μεταμοσχεύσεις και η θέσπιση
μέτρων που συνδυάζουν την εμπιστευτικότητα και την ανιχνευσιμότητα. Εξυπακούεται ότι, στο πλαίσιο των
διασυνοριακών ανταλλαγών και των σημαντικών διαφορών ανάμεσα στα συστήματα μεταμόσχευσης που
χρησιμοποιούνται στα διαφορετικά κράτη μέλη, οι εν λόγω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της προώθησης
του συντονισμού και της συνεργασίας.

Επ’ αυτού, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων και να εγκριθούν κοινά
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην θεσπιστούν άσκοπα
αυστηροί κανόνες ούτε να δημιουργηθεί περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση, που θα θέσουν σε κίνδυνο μια
διαδικασία η οποία σήμερα διεξάγεται με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό δεν θα ήταν μόνο αντίθετο όσον
αφορά τους στόχους μας…

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συζητάμε ένα ζήτημα το
οποίο, από την ίδια τη φύση του, επηρεάζει άμεσα περιορισμένο αριθμό ατόμων, σε σύγκριση με άλλα θέματα τα
οποία είναι σημαντικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά,
πρόκειται για ένα ζήτημα αυξημένου ενδιαφέροντος για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι
μεταμοσχεύσεις θεωρούνται κορυφαίο επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, στην πράξη,
όλοι οι πολίτες είναι δυνητικοί δότες, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα διαφορετικής φύσης.
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Επιπλέον, θέλω να τονίσω ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και ότι πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να σωθεί μια τέτοια ζωή. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση διαφέρει σημαντικά ανάμεσα
στα διάφορα κράτη μέλη. Σε ορισμένες χώρες έχει δημιουργηθεί μια καλή δομή σε όλο το μήκος της αλυσίδας, ενώ
σε άλλες χώρες τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και οι μεταμοσχεύσεις
είναι πιο πιθανό να ενταχθούν στην ενότητα της «εξωτικής ιατρικής». Οι ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση
στις εν λόγω χώρες υποχρεώνονται να καταφύγουν στον τουρισμό για την εξεύρεση οργάνων προς μεταμόσχευση,
έχοντας σαφώς συναίσθηση του υψηλού κινδύνου που υπάρχει και του ότι παραβιάζουν το νόμο και τη δεοντολογία
καθώς συχνά η ζωή τους σώζεται σε βάρος μιας άλλης ζωής που τερματίζεται ή καταστρέφεται μέσω της βίας.

Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η εμπορευματοποίηση της δωρεάς οργάνων και να υπάρξουν εγγυήσεις ότι η δωρεά
οργάνων από ζώντες δότες θα είναι απολύτως δωρεάν, ενώ θα διασφαλίζεται προφανώς η παροχή κάθε απαραίτητης
φροντίδας και αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί ένα διαφανές
σύστημα παρακολούθησης οργάνων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τη
μεταμόσχευση.

Πιστεύω ότι η προτεινόμενη οδηγία θα βελτιώσει την πρόσβαση σε όργανα όσον αφορά τους ευρωπαίους πολίτες
που χρειάζονται μεταμόσχευση, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα δωρεάς και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή
καλών πρακτικών που μπορεί να εφαρμοστεί σε υπερεθνικό επίπεδο.

Marina Yannakoudakis (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, όλοι στηρίζουμε τις οδηγίες που συμβάλλουν στο να
σωθούν ζωές, και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του σε μια έκθεση που μοιάζει καταρχήν απλή,
αλλά που είναι, στην πραγματικότητα, σύνθετη όσον αφορά τις λεπτομέρειες.

Στον τομέα της μεταθανάτιας δωρεάς υπάρχουν θέματα λεπτού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν, όπως
η δεοντολογία, η θέση της οικογένειας του αποθανόντος, το ζήτημα εάν οι κάρτες δωρητή πρέπει να είναι
υποχρεωτικές και εάν πρέπει, πράγματι, να υπάρχει ευρωπαϊκή κάρτα δωρητή. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να
αντιμετωπιστούν με σεβασμό, καθώς δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη προσέγγιση.

Ο τομέας της δωρεάς από ζώντες δότες ήταν ο πιο απαιτητικός. Υπάρχει μια σημαντική κόκκινη γραμμή την οποία
δεν μπορούμε να υπερβούμε, και η εν λόγω γραμμή διασφαλίζει ότι οι δωρεές από ζώντες δότες μπορούν να γίνονται
δωρεάν και χωρίς οικονομικό κέρδος.

Η οδηγία έχει επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση καλής ποιότητας μεταθανάτιων δωρεών και στην
αναγνώριση της ανάγκης για δωρεές από ζώντες δότες. Η ισχύ της έγκειται στην αναγνώριση ότι μόνο οι μεταθανάτιες
δωρεές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την παροχή των απαιτούμενων οργάνων και, κατά συνέπεια, έχει θεσπίσει
ελέγχους και κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλισθεί ότι όταν γίνονται δωρεές από ζώντες δότες, αυτές
πραγματοποιούνται με τον σωστό τρόπο προστατεύοντας και τον δότη και τον λήπτη και διασφαλίζοντας ότι
διενεργούνται σε δωρεάν και εθελοντική βάση.

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ένα μέλος του προσωπικού
μου χρειαζόταν μεταμόσχευση οργάνου. Είδα πόσο ικανοποιήθηκε επειδή κατάφερε να ωφεληθεί από αυτήν. Ωστόσο,
είδα επίσης πόσο περίμενε και σε ποιον βαθμό περιορίστηκε η ποιότητα της ζωής του. Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό
που εγκρίνουμε αυτήν την πρόταση τώρα. Χίλιοι ασθενείς εξακολουθούν να πεθαίνουν στη Γερμανία ετησίως –και
αυτό είναι γεγονός– επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο όργανο, και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να διορθωθεί αυτή
η αδυναμία και να υπάρξει εγγύηση ποιότητας. Αυτό έχει μεγάλη κοινωνική σημασία.

Στην Ευρώπη υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντική βελτίωση χάρη στην
ύπαρξη της εσωτερικής αγοράς και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ας αξιοποιήσουμε τις εν λόγω συνθήκες.
Είμαι πολύ ικανοποιημένος που ορίσαμε στην οδηγία ότι οι δωρεές πρέπει να είναι εθελοντικές και μη αμειβόμενες,
διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των δοτών, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή –το έχει ήδη αποδείξει αρκετές φορές–
να δημιουργήσει μια νοοτροπία διαλόγου και ενημέρωσης στην Ευρώπη ώστε να ενισχυθεί η αποδοχή στους κόλπους
των πολιτών. Πραγματικά, δεν πιστεύω ότι πρέπει να εναρμονιστούν τα διαφορετικά συστήματα. Εκείνο που πρέπει
να γίνει, είναι να συντονιστούν, και πιστεύω ότι ο διορισμός συντονιστή μεταμοσχεύσεων στα νοσοκομεία αποτελεί
σημαντικό βήμα.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Jimenez, κύριε Επίτροπε, η
ικανότητα αντικατάστασης ανθρωπίνων οργάνων που έχουν υποστεί βλάβη με εκείνα ενός άλλο ατόμου και η
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αποτροπή απόρριψής τους είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιατρικής. Η ευρωπαϊκή συγκριτική
αξιολόγηση δείχνει διαφορές. Δείχνει ότι μέσες χώρες, όπως η Πορτογαλία, τα πηγαίνουν πολύ καλά σε τέτοιες
συγκρίσεις και ότι μεγαλύτερες χώρες, όπως η Ισπανία, αναγνωρίζονται σήμερα ως ηγέτιδες όσον αφορά την
οργάνωση και τις βέλτιστες πρακτικές.

Υπάρχουν ορισμένες αρχές και πρακτικές που πρέπει να διαφυλαχθούν. Πρώτον, η ενίσχυση κάθε επιστημονικής
γνώσης και πληροφορίας που οδηγεί αυξανόμενο αριθμό δοτών στην πραγματοποίηση δωρεάς ενώ βρίσκονται εν
ζωή και στην πραγματοποίηση γενικά δωρεάς μετά θάνατον. Δεύτερον, η απαγόρευση δωρεάς για εμπορικούς
λόγους όχι μόνο στα κράτη μέλη, αλλά και εκτός αυτών, η απαγόρευση του τουρισμού για την εξεύρεση οργάνων
προς μεταμόσχευση και η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου οργάνων. Τρίτον, η ενεργός προώθηση της
δωρεάς στα νοσοκομεία ως τρόπος υπερνίκησης των ελλείψεων.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, η εγγύηση της ίσης πρόσβασης στις μεταμοσχεύσεις για όλους εκείνους που τις χρειάζονται
και που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο εναρμονισμένων κλινικών κριτηρίων, με τήρηση της αρχής
της καθολικής πρόσβασης στην υγεία: ένα παράδειγμα κοινωνικής Ευρώπης για το οποίο είμαστε περήφανοι.
Συγχαρητήρια στους εισηγητές για το έργο τους.

James Nicholson (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω αμφότερους τους εισηγητές
οι οποίοι εργάστηκαν πολύ σκληρά επάνω σε αυτές τις εκθέσεις και παρήγαγαν ένα εξαιρετικό έργο, στο οποίο
περιέχεται ένα αληθινό σχέδιο για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων σε όλη την Ευρώπη.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τα αριθμητικά στοιχεία –χιλιάδες άτομα σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται ετησίως
μεταμοσχεύσεις οργάνων. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, χαίρομαι που βλέπω ότι πρόκειται να κάνουμε συντονισμένες
προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των μητρώων δωρητών οργάνων ενθαρρύνοντας διαφορετικές μορφές
συστημάτων ταξινόμησης και ενισχύοντας τη διασυνοριακή μας συνεργασία, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι
καλύτεροι συνδυασμοί ανάμεσα σε δότες και σε λήπτες. Για εμένα, το βασικό θέμα είναι η ευαισθητοποίηση, και
πιστεύω ότι οι εν λόγω εκθέσεις θα βοηθήσουν στην επίτευξή της.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να πω ότι χαίρομαι που βλέπω ότι τονίσαμε στις εν λόγω εκθέσεις τις βασικές αρχές ότι η
δωρεά οργάνων πρέπει πάντοτε να είναι αλτρουιστική, εθελοντική και μη αμειβόμενη. Αυτό είναι σημαντικό, εάν
θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να πραγματοποιεί δωρεές και να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια
του συστήματος συνολικά. Πολλές ζωές σώθηκαν. Πολύ περισσότερες μπορούν να σωθούν. Επικροτώ αυτήν την
έκθεση.

Θεόδωρος Σκυλακάκης (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, η οδηγία την οποία συζητούμε σήμερα θα αφορά στα επόμενα
χρόνια όλο και περισσότερους ανθρώπους, καθώς η ιατρική τεχνολογία και η γενετική θα προοδεύουν. Δεν μπορούμε
σήμερα να προβλέψουμε στην κυριολεξία τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων που κάποια στιγμή θα περιλαμβάνει
αυτή η οδηγία, η οποία μπορεί να γίνει πολύ σημαντικότερη απ' ό,τι φανταζόμαστε.

Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ καλό ότι το κείμενο που έχουμε θέτει στέρεες βάσεις, στηριζόμενο στον αλτρουισμό
και στον εθελοντισμό, και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θέτουν πολύ αυστηρές διαδικασίες για όλη αυτήν την
προσπάθεια. Όμως, είναι ένα μειονέκτημα του συμβιβασμού τον οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε το γεγονός ότι
αποδυναμώνει, σε σχέση με το κείμενο που αρχικά είχαμε ψηφίσει, τον έλεγχο, λέγοντας ότι είτε θα υπάρχει έλεγχος
είτε «audit», ενώ το αρχικό κείμενο προέβλεπε και έλεγχο και αξιολόγηση των οργανισμών που θα κάνουν τις σχετικές
μεταμοσχεύσεις και θα παρέχουν τα όργανα. Αυτή είναι μια αδυναμία, ελπίζω και πιστεύω ότι δεν είναι καίρια,
θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό να την επισημάνω γιατί η διαφάνεια είναι κλειδί στην υπόθεση των μεταμοσχεύσεων.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η μεταμόσχευση και η μεταμοσχευματολογία χρειάζονται την
ισχυρή υποστήριξή μας και, ως ζήτημα προτεραιότητας, χρειάζονται καλύτερη οργάνωση και συντονισμό ως τμήμα
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη
της κοινωνίας σε αυτόν τον κλάδο της ιατρικής, ιδίως επειδή συχνά γίνονται γνωστά στην κοινή γνώμη στην Ευρώπη
νέα σχετικά με μια σειρά ατασθαλιών, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου οργάνων από άγνωστες
πηγές.

Ως γενικός εισαγγελέας στην Πολωνία, επέβλεψα μου μια έρευνα στην οποία εντοπίστηκε μια σειρά παρατυπιών
όσον αφορά την εύρεση οργάνων, συμπεριλαμβανομένων παράνομων καταβολών ποσών σε ιατρούς, που τους
κινητοποίησαν ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες για δότες με εικαζόμενο εγκεφαλικό θάνατο. Για την παροχή
πληροφοριών σχετικά με έναν μόνο δότη, οι ιατροί στην Πολωνία μπορούσαν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα
από τον μισθό ενός μήνα.
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Σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις, η κοινωνία πρέπει να είναι βέβαιη ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τον νόμο, με
διαφάνεια και χωρίς κρυφά συμφέροντα και ότι αυτή η ευγενική ιατρική διαδικασία δεν χρησιμοποιείται ως κάλυψη
για λόγους διαφορετικούς από τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Η εμπιστοσύνη είναι απολύτως απαραίτητη.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, σήμερα κάνουμε μια
συζήτηση η οποία σαφώς δείχνει πως τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και πως, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε
αυτήν την πρόκληση, πρέπει να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή ανταλλαγή οργάνων ώστε να δημιουργήσουμε τη
σύνδεση ανάμεσα σε δότες και σε λήπτες. Δείχνει επίσης πως δεδομένης της έκτασης των λιστών αναμονής, η απουσία
τέτοιου είδους δράσης σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να λάβουν οι ασθενείς τα όργανα που χρειάζονται.

Οι κοινές δεσμευτικές προδιαγραφές για την ποιότητα και την ασφάλεια των δωρεών στα 27 κράτη μέλη πρέπει
οπωσδήποτε να εγκριθούν προκειμένου να βελτιωθούν οι διασυνοριακές ανταλλαγές και να αυξηθούν τα ποσοστά
δωρεών. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο σχετικά με αυτό το θέμα.

Φυσικά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά το θέμα του παράνομου εμπορίου οργάνων. Όλα τα
μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να καταπολεμηθούν τα δίκτυα που παραπέμπουν σε πρακτικές της
μαφίας και ο τουρισμός για την εξεύρεση οργάνων προς μεταμόσχευση. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε
να μην τεθούν προσκόμματα σε δωρεές από ζώντες δότες, οι οποίες πρέπει να είναι θέμα ελεύθερης και συνειδητής
επιλογής. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αρχή των δωρεάν μεταμοσχεύσεων και να αποτρέψουμε την άσκηση
οιασδήποτε πίεσης σε δυνητικούς δότες.

Πρέπει, κατά συνέπεια, να ενθαρρύνουμε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι θέλουν ελεύθερα να δώσουν τα όργανά
τους ώστε να σωθούν ζωές, επειδή οι κίνδυνοι απόρριψης στην περίπτωση αυτών των μεταμοσχεύσεων είναι σημαντικά
μικρότεροι απ’ ό,τι στις περιπτώσεις που τα όργανα προέρχονται από αποθανόντες δότες.

Θα ήθελα, επίσης, να προειδοποιήσω εκείνους, οι οποίοι για δεοντολογικούς λόγους θα ήθελαν να περιοριστούν
οι δωρεές οργάνων από ζώντες δότες στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι υπάρχει ο κίνδυνος του
παράνομου εμπορίου. Η δωρεά οργάνων από ζώντες δότες πρέπει, πρωτίστως, να υπόκειται σε πολύ αυστηρούς
κανονισμούς, και αυτή είναι η μόνη λύση.

David Casa (PPE). – (MT) Κυρία Πρόεδρε, όπως ανέφερε ο κύριος Επίτροπος, υπάρχουν περίπου 56.000 άτομα
τα οποία βρίσκονται σε αναμονή για εγχείρηση μεταμόσχευσης οργάνων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολλές
από αυτές τις περιπτώσεις, όπως ήδη ειπώθηκε, αυτό μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου και
ως εκ τούτου πιστεύω ότι αυτές είναι σημαντικές εξελίξεις που αξίζουν περαιτέρω συζήτηση. Τα μέτρα δεν θα
αυξήσουν άμεσα τον αριθμό των οργάνων προς μεταμόσχευση, ωστόσο η εφαρμογή κοινών πρακτικών εντός των
κρατών μελών πρέπει να αυξήσει το επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ανάμεσα σε αυτές τις χώρες, πράγμα που
με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση των δωρεών οργάνων και εντός και μεταξύ χωρών.

Ορισμένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην έκθεση, όπως το παράνομο εμπόριο οργάνων, δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ωστόσο, εκτιμώ τις προσπάθειες του εισηγητή όσον αφορά την αύξηση της ενημέρωσης
για αυτό το θέμα και ελπίζω ότι αυτές θα προσαρτηθούν στο τελικό έγγραφο με μη δεσμευτικό τρόπο.
Συμπερασματικά, θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Dalli και τους εισηγητές για το καλό έργο που επιτέλεσαν
σε αυτό το ευαίσθητο θέμα.

Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Οι μεταμοσχεύσεις και η δωρεά οργάνων σώζουν και παρατείνουν τη
ζωή χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών κάθε χρόνο. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χιλιάδες άλλοι ασθενείς πεθαίνουν ενώ
βρίσκονται στην αναμονή για μεταμόσχευση, ακόμα και αν υπάρχουν διαθέσιμοι συμβατοί δότες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πρόκειται για ένα δύσκολο και αμφιλεγόμενο θέμα, το οποίο εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Το Κοινοβούλιο
επιβεβαιώνει μέσω αυτής της έκθεσης μια κοινή άποψη, που είναι ότι κάθε εμπορική πτυχή σε αυτήν τη διαδικασία,
η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πώληση και την αγορά οργάνων, είναι παράνομη.

Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα το συντομότερο
δυνατό, όχι μόνο επειδή θα σωθούν οι ζωές ασθενών, αλλά επίσης επειδή ένα τέτοιο σύστημα θα περιορίσει τη
ζήτηση οργάνων τα οποία διαφορετικά θα λαμβάνονταν παράνομα με στόχο την αποκόμιση κέρδους, ακόμα και
ενάντια στη βούληση του δότη.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους πάντες γι’ αυτήν την
πρωτοβουλία, επειδή σημαίνει βελτίωση του προσδόκιμου ζωής πολλών ατόμων και καθιστά την αλληλεγγύη και
την αδελφοσύνη κάτι πολύ περισσότερο από απλά λόγια.

Η Χώρα την Βάσκων –Euskadi– κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στη δωρεά οργάνων. Το 2009, είχαμε ποσοστό που
ανερχόταν σε 38,5 δωρεές για κάθε εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούμε
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60 μεταμοσχεύσεις νεφρών και 30 μεταμοσχεύσεις ήπατος για κάθε εκατομμύριο κατοίκων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
τα αριθμητικά στοιχεία είναι 54,7 και 21,4∙ στην Ευρώπη είναι 35,1 και 13,4∙ και στην Ισπανία είναι 48,8 και 24,6.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία προκειμένου να εξασφαλισθούν
οι δωρεές και σε μια διαδικασία οργάνωσης και ευαισθητοποίησης, που είναι οι δύο ιδέες τις οποίες πρέπει να
στηρίξουμε. Οφείλεται, επίσης, στο έργο που ξεκίνησε το 1986 με τη δημιουργία του περιφερειακού συστήματος
συντονισμού μεταμοσχεύσεων: ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν οι περιφέρειες
στην Ευρώπη.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Πριν από περίπου δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την
έκθεση Αδάμου με συντριπτική πλειοψηφία. Η έκθεση εξέταζε για πρώτη φορά τις πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ στον
τομέα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για εμένα να συνεργαστώ σε αυτό ως
σκιώδης εισηγήτρια.

Σήμερα, προς μεγάλη μου ικανοποίηση διαπιστώνω ότι ο εισηγητής, κ. Mikolasik και οι σκιώδεις εισηγητές του
έχουν επιτελέσει εξαιρετικό έργο και, ακόμα και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν καταφέρει να επιτύχουν
συμφωνία με το Συμβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Ουσιαστικά, τα βασικά σημεία της έκθεσης που συντάχθηκε
πριν από δύο χρόνια έχουν ενσωματωθεί και έχουν επεκταθεί. Ελπίζω, κατά συνέπεια, ότι η εν λόγω οδηγία και το
σχέδιο δράσης θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των δωρητών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
έτσι ώστε οι ασθενείς να μην χρειάζεται πλέον να καταλήγουν σε λίστες αναμονής.

Krisztina Morvai (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω κάποια καθοδήγηση από τον εισηγητή σε δύο
θέματα. Το ένα είναι το θέμα του συστήματος «τεκμηρίου συναίνεσης» και του συστήματος «τεκμηρίου έλλειψης
συναίνεσης». Όπως το αντιλαμβάνομαι, τα δύο αυτά συστήματα εξακολουθούν να συνυπάρχουν στα κράτη μέλη.
Στο ένα σύστημα θεωρείται ότι ο αποθανών δότης θα είχε συναινέσει στη μεταμόσχευση. Φαίνεται προφανές ότι
αυτό είναι ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα από την άποψη του αριθμού των μοσχευμάτων που καθίστανται
διαθέσιμα. Δεν πρέπει να διατυπωθεί η σύσταση σε όλα τα κράτη μέλη για χρήση του συστήματος τεκμηρίου
συναίνεσης;

Το άλλο πράγμα είναι η ανωνυμία έναντι της ανιχνευσιμότητας. Φαίνεται να υπάρχει κάποιου είδους αντίθεση
μεταξύ των δύο. Ποια είναι τα θέματα στην περίπτωση αυτήν; Τι είναι η ανωνυμία και τι η ανιχνευσιμότητα;

Alf Svensson (PPE). – (SV) Κυρία Πρόεδρε, το 95% περίπου από εμάς λέει ότι θα επιθυμούσε μεταμόσχευση
οργάνων, εάν αυτή θα παράτεινε τη ζωή μας. Ωστόσο, όχι περισσότεροι από περίπου τους μισούς από εμάς είναι
διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν δωρεά οργάνων. Πρέπει, κατά συνέπεια, να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη σε
αυτόν τον τομέα.

Μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός; Βεβαίως. Μια καρδιά, η οποία αφαιρείται από το σώμα ενός ατόμου που πέθανε,
είναι βιώσιμη μόνο για τέσσερις ώρες. Έτσι είχαν τα πράγματα. Σήμερα, ωστόσο, είναι βιώσιμη για έως και 24 ώρες,
εάν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε για τις
μεταμοσχεύσεις.

Τώρα, επίσης, έχουμε ιατρικές γνώσεις που μας επιτρέπουν να «καθαρίσουμε» ή να επιδιορθώσουμε πνεύμονες, για
να το θέσουμε απλά –έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταμόσχευση με τρόπους οι οποίοι ήταν
αδιανόητοι στο παρελθόν. Είναι γνωστό ότι οι πνεύμονες εξακολουθούν να είναι ζωντανοί για δύο ώρες αφού
επέλθει ο θάνατος.

Ας πιέσουμε ώστε οι αντικειμενικές γνώσεις να αξιοποιηθούν στην πράξη. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί βασική
προϋπόθεση, εάν ο εν λόγω συντονισμός πρόκειται να γίνει πραγματικότητα και όχι απλώς κάτι για το οποίο
συζητάμε.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω.
Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα ζήτημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι θεμελιώδες.

Σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται πολύ διαφορετικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό
δυνητικών δοτών. Σε ορισμένες χώρες απαιτείται γραπτή συγκατάθεση από έναν δυνητικό δότη, ενώ σε άλλες χώρες
θεωρείται ότι εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, μπορεί να γίνει λήψη ενός οργάνου από τον συγκεκριμένο δότη. Τα εν
λόγω μέτρα επηρεάζουν, φυσικά, με ουσιαστικό τρόπο τον αριθμό των δοτών. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να
ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να στηρίξει πιο ενεργά τη δεύτερη
λύση, όπου δεν απαιτείται γραπτή συγκατάθεση. Μια κατάσταση κατά την οποία μπορεί να γίνει λήψη οργάνων
από εκείνους που δεν εξέφρασαν αντίρρηση ως προς αυτό, θα επαρκούσε ώστε να σημειωθεί ριζική αύξηση του
αριθμού των δοτών.
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Angelika Werthmann (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, περισσότεροι από 55.000 ασθενείς
βρίσκονται σε λίστες αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων. Σχεδόν 10 άτομα πεθαίνουν κάθε μέρα ενώ βρίσκονται
σε αναμονή.

Μεταμόσχευση οργάνων –ναι, φυσικά, αλλά πραγματικά μόνο εθελοντικά, με σύμφωνη γνώμη και χωρίς αμοιβή,
προκειμένου να μπορέσουμε να περιορίσουμε το παράνομο εμπόριο οργάνων και, φυσικά, βάσει της υψηλότερης
δυνατής ποιότητας και ασφάλειας για εκείνους που εμπλέκονται.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Είμαι ικανοποιημένη που το θέμα της δωρεάς και της
μεταμόσχευσης οργάνων αποτελεί προτεραιότητα για την ισπανική Προεδρία, διότι μπορεί κανείς να πει ότι πρόκειται
για ζήτημα ζωής και θανάτου. Παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων αυξάνεται, ο αριθμός
εκείνων που βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση δεν μειώνεται.

Παρά την αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία, μια τεράστια δυσαναλογία είναι εμφανής ανάμεσα στα κράτη μέλη
όσον αφορά τη δωρεά και τη μεταμοσχευματολογία. Κατά συνέπεια, εκτός από τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου
δωρεάς και μεταμόσχευσης, το οποίο θα χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές και λύσεις, είναι πολύ σημαντικό να
βελτιωθεί η κοινωνική ευαισθησία και αποδοχή. Για αυτόν τον λόγο είμαι ικανοποιημένη που το μοντέλο για τα
προτεινόμενα μέτρα είναι η Ισπανία, η οποία έχει επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά τον αριθμό
των δοτών και τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται, αλλά και όσον αφορά την τεράστια
κοινωνική στήριξη της ιδέας της μεταμόσχευσης και της δωρεάς οργάνων.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Jimenez Garcia-Herrera, επιτρέψτε μου να αρχίσω
λέγοντάς σας ότι κατάγομαι από την Κανταβρία, μια μικρή περιοχή της Ισπανίας με ποσοστό που ανέρχεται σε
61 δωρεές ανά εκατομμύριο κατοίκων, το υψηλότερο στην Ισπανία και την Ευρώπη. Θα ήθελα να συγχαρώ τους
κ.κ. Perello και Mikolasik για αυτήν την έκθεση και για τη στήριξη της εν λόγω πρότασης οδηγίας, η οποία ήρθε
ως απάντηση στην έλλειψη οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιτυχία της ισπανικής περίπτωσης είναι ένα μοντέλο που μπορεί να φανεί χρήσιμο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση, με στοιχεία όπως οι αρμόδιες εθνικές αρχές, η ανιχνευσιμότητα των οργάνων και οι ζώντες δότες.

Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ την ισπανική Προεδρία για τη σθεναρή στήριξή της για αυτό το θέμα το οποίο έθεσε
ως μία από τις προτεραιότητές της.

Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε ότι περίπου 56.000 ασθενείς βρίσκονται επί του παρόντος σε λίστες αναμονής. Τα
ποσοστά δωρεάς και η διαθεσιμότητα οργάνων ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη
οργάνων αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει τα προγράμματα μεταμόσχευσης. Οι καλές πρακτικές που
μπορούν να επιτευχθούν δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα οφέλη σε ορισμένα κράτη μέλη απ’ ό,τι σε άλλα. Για αυτόν
τον λόγο –θα ολοκληρώσω τώρα– η έγκριση της εν λόγω έκθεσης είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της κατάστασης
σε όλα τα κράτη μέλη.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Jimenez Garcia-Herrera, κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, την εποχή αυτή τα άτομα στερούνται συχνά του δικαιώματος να κάνουν μεταμόσχευση. Η στέρηση του εν
λόγω δικαιώματος είναι ίσως η πιο προβληματική παράμετρος σε ό,τι αφορά την κοινωνική πρόνοια, κυρίως λόγω
των ψυχολογικών της συνεπειών, και ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει χρόνια απόκλιση ανάμεσα στον αριθμό των
ατόμων που βρίσκονται στη λίστα αναμονής και στον αριθμό των ασθενών που λαμβάνουν μόσχευμα. Επιπλέον, η
διαδικασία δωρεάς είναι πολύ ευαίσθητη όσον αφορά τα ζητήματα υγείας και τα νομικά ζητήματα και συχνά
αποδυναμώνεται από διαδικασίες οι οποίες είναι γενικά βραδυκίνητες και αργές, όταν αντίθετα θα έπρεπε να
ενισχύουμε την αντίδραση της πρόνοιας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να δεσμευτεί όσον αφορά τη διασφάλιση της πραγματικής αλληλεγγύης
και της εθελοντικής δράσης, η οποία δεν καθιστά τις διαδικασίες λιγότερο αυστηρές, βελτιώνοντας τον επαγγελματικό
χαρακτήρα και την ίδια τη νοοτροπία δωρεάς. Η έγκριση κοινών προδιαγραφών ποιότητας αποτελεί, συνεπώς, ένα
σαφές βήμα προόδου, το οποίο πρέπει να το δούμε θετικά ως τμήμα ενός στόχου στον οποίο μπορεί να συμβάλει
περαιτέρω η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά αυτήν τη συζήτηση. Οι
λέξεις σχηματίζουν εικόνες στον νου των ανθρώπων. Σήμερα ακούσαμε επανειλημμένως για το παράνομο εμπόριο
οργάνων –για μια παράνομη δραστηριότητα και για το εμπόριο. Πιστεύω ότι η εν λόγω οδηγία αναφέρει με σαφήνεια
ότι το εμπόριο οργάνων αυτό καθεαυτό αποτελεί παράνομη δραστηριότητα. Δεν πρέπει να αποστείλουμε το μήνυμα
ότι το εμπόριο οργάνων μπορεί να είναι νόμιμο σε κάποιες περιστάσεις.

Θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές να τονίζουν, και όταν έχουν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωσης, ότι
επιθυμούμε τη δωρεά οργάνων, με άλλα λόγια, μια δραστηριότητα όπου το ένα μέρος έχει τη θέληση να βοηθήσει
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κάποιον να ζήσει περισσότερο, αλλά χωρίς να υπάρχει ανταμοιβή πέρα από την ευγνωμοσύνη. Επομένως, δεν μπορεί
να υπάρξει παράνομο εμπόριο οργάνων επειδή δεν επιτρέπεται το εμπόριο οργάνων. Υπάρχει μόνο δωρεά οργάνων.

Trinidad Jimenez Garcia-Herrera, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές Ομάδες και όλους όσους πήραν τον λόγο
για τη στήριξη και το εποικοδομητικό ύφος των ομιλιών τους. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ικανοποίησή μου,
επειδή με την εν λόγω συμφωνία την οποία επιτυγχάνουμε σήμερα εδώ, σε αυτήν τη συζήτηση, ολοκληρώνουμε
μια διαδικασία.

Εκτός από τη δυσκολία του να νομοθετεί κανείς επί τεχνικών πτυχών, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν καθώς προχωρά
η επιστήμη, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας σε
αυτό το διάστημα των έξι μηνών. Η ισπανική Προεδρία θα ήθελε, κατά συνέπεια, να ευχαριστήσει ειλικρινά όλα τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα –το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο– και όλα τα κράτη μέλη για τη
συνεργασία τους στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ήταν μια διαδικασία που περιελάμβανε, πρώτον, ευελιξία
και προσαρμογή και, δεύτερον, υπευθυνότητα και την επιθυμία για συναίνεση, η οποία εκφράστηκε σήμερα το
απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, επιτύχαμε να καταστήσουμε την Ένωση πιο αποτελεσματική και να τη φέρουμε πιο κοντά στο
κοινό και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι γι’ αυτό. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, το έργο δεν τελειώνει με την έγκριση
της εν λόγω οδηγίας. Αντίθετα: πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πνεύμα της
προστασίας της δημόσιας υγείας, το οποίο επιδιώξαμε και επιτύχαμε, να διατηρηθεί κατά τη μεταφορά.

Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να δημιουργηθεί περισσότερη αλληλεγγύη και να διατηρηθεί η
κοινωνική αξία που επιθυμούν όλοι όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία και τη δρομολόγηση της εν λόγω οδηγίας.
Έχουμε, επίσης, σημαντικό έργο να επιτελέσουμε ακόμα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, το οποίο μας προσφέρει
μια μοναδική ευκαιρία για συνεχή μάθηση, προσαρμογή και βελτίωση.

Ευχαριστώ και πάλι όλες τις κοινοβουλευτικές Ομάδες για τη στήριξή τους, το ύφος και την εποικοδομητική στάση
τους. Μαζί, θα το επιτύχουμε αυτό. Το έχουμε ήδη επιτύχει.

John Dalli, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, μετά από την πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είμαι πεπεισμένος ότι καταλήξαμε τώρα σε συμφωνία σε όλα τα βασικά
θέματα. Θα ήθελα να συγχαρώ ξανά και να ευχαριστήσω τον δρα Mikolasik και τον κ. Perello Rodriguez για τη
συμβολή τους.

Πιστεύω ότι με τη διασφάλιση προδιαγραφών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας για τα ανθρώπινα όργανα, η
προτεινόμενη οδηγία θα ωφελήσει σημαντικά τους ευρωπαίους ασθενείς. Η οδηγία θα παράσχει συγκρίσιμες
προδιαγραφές ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και αυξημένη εμπιστοσύνη στα συστήματα μεταμοσχεύσεων.
Είμαι πεπεισμένος ότι η προτεινόμενη οδηγία επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των
δεδομένων των πολιτών και την ανιχνευσιμότητα των οργάνων και, έμμεσα, συμβάλλει στην καταπολέμηση του
παράνομου εμπορίου οργάνων.

Αυτή δεν είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα του τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων∙ η εν λόγω οδηγία παρέχει
το πλαίσιο, αποσαφηνίζει τα όρια των ευθυνών και ορίζει ορισμένα πρότυπα. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα
στον τομέα της οργάνωσης των νοσοκομείων μας, της συλλογής και της διάδοσης πληροφοριών, του σωστού
χαρακτηρισμού των οργάνων και της δράσης κατά του παράνομου εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ανιχνευσιμότητα
θα επιχειρήσει να το επανορθώσει αυτό, ωστόσο αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή που ασκείται στα κράτη μέλη.

Στα κράτη μέλη έχει παραχωρηθεί μεγάλη ευελιξία και ελπίζουμε ότι όλα τα κράτη μέλη θα αποδώσουν στο εν λόγω
θέμα την σημασία που του αξίζει. Οι αρμόδιες αρχές, τις οποίες χρειάζεται να συγκροτήσουν, πρέπει να είναι επαρκώς
εξοπλισμένες και να διαθέτουν πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συλλογή και ο έλεγχος των δεδομένων, η
ανιχνευσιμότητα, η εποπτεία των προτύπων, ο χαρακτηρισμός των οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις, και να υπάρχει
αποτελεσματική επαγρύπνηση σχετικά με την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, η οποία θα
βοηθήσει όλους εμάς να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο στο μέλλον.

Κυρία Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, από τη συμβολή των αξιότιμων
μελών κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης είναι προφανές ότι το συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο υποβάλλεται
σήμερα, ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς όλων. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή, τη συνεργασία και την
υποστήριξή σας.

Αναλυτικός πίνακας των τροπολογιών σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση

18-05-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL114



(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

Εισηγητής: Κύριος Miroslav Mikolasik (PPE)

Τροπολογίες:

Άμεσα αποδεκτές: τροπολογία 106 (Το κείμενο στο σύνολό του, ομάδα αριθ. 1, συμβιβαστική τροπολογία). Η
Επιτροπή τάσσεται υπέρ της έγκρισης του συμβιβαστικού κειμένου των συννομοθετών

Miroslav Mikolasik, εισηγητής. – (SK) Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας σε αυτήν τη συζήτηση
και να εκφράσω την ακράδαντη πεποίθηση, την οποία πιστεύω ότι είχαμε όλοι κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων, ότι η εν λόγω οδηγία υπερβαίνει τις πολιτικές διαφωνίες, επειδή αφορά τους ανθρώπους, τους
ασθενείς και τη σωτηρία ζωών.

Κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος αριθμός οργάνων και ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχώς θεραπευμένων ασθενών
σημαίνει ότι μεγαλύτερος αριθμός ατόμων θα επιστρέψει σε μια κανονική ζωή, στις οικογένειές τους και σε νέες
θέσεις εργασίας ή στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, πραγματοποιώντας μια θεμελιώδη αλλαγή στην ποιότητα της
ζωής τους.

Η διαφάνεια, η προσβασιμότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, ο αλτρουισμός, ο μεγαλύτερος αριθμός
ζώντων δοτών, η μη αμειβόμενη και εθελοντική δωρεά –αυτές είναι οι αρχές που έχουμε ενσωματώσει στην εν λόγω
οδηγία.

Πιστεύω ότι η εν λόγω οδηγία θα εξασφαλίσει επίσης περισσότερα όργανα χάρη στην καλύτερη συνεργασία και τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ανάμεσα στις επιμέρους χώρες και ότι θα συνδέσει μεταξύ τους τα κράτη μέλη της ΕΕ
με έναν νέο και θεμελιώδη τρόπο.

Μέσω αυτής της οδηγίας, πιστεύω ότι θα συμβάλουμε όλοι σε κάτι που αποφασίσαμε στο αρχικό στάδιο: περισσότερη
συναίνεση, περισσότερη αγάπη, περισσότερη συνεργασία και κυρίως περισσότερους ευτυχισμένους ασθενείς.

Andres Perello Rodriguez, εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της δύσκολης
περιόδου κρίσης την οποία βιώνει σήμερα η Ευρώπη και ο κόσμος, το Κοινοβούλιο μπόρεσε να εγκρίνει σε πρώτη
ανάγνωση την πρώτη οδηγία από τη στιγμή που ετέθη σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας λέει πολλά σχετικά με την
ευαισθησία αυτού του Σώματος. Αυξάνει, επίσης, την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και δείχνει ότι
τα μέλη αυτού του Σώματος επιθυμούν να προχωρήσουν και να προοδεύσουν με τον ίδιο ρυθμό με την επιστήμη
και με το ίδιο επίπεδο προθυμίας και δύναμης αλληλεγγύης με την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Δεν γνωρίζω εάν τα έχουμε κάνει όλα καλά ή εάν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι ακόμα, αλλά θέλω να ξεδιαλύνω
τις όποιες αμφιβολίες που μπορεί να προέκυψαν. Εκείνο για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι εάν τηρήσουμε όλα
όσα πρόκειται να εγκρίνουμε σε αυτό το Σώμα, θα προσφέρουμε στον κόσμο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα
αποτρέψουμε τη διάπραξη εγκλημάτων σχετικά με το παράνομο εμπόριο οργάνων στην Ένωση. Τα εγκλήματα αυτά
μπορεί να διαπράττονται αλλού στον κόσμο, όμως αυτό ασφαλώς δεν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια, εάν εξαιτίας κάποιας ομιλίας υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες στο νου οποιουδήποτε, όπως είπαν οι
συνάδελφοι, επιθυμώ να τις ξεδιαλύνω. Δεν ήταν αυτό το καθήκον μας. Προσπαθήσαμε να σεβαστούμε τη συνείδηση,
τα μέτρα δεοντολογίας και ηθικής όλων, χωρίς να παραβλέψουμε τον θεμελιώδη στόχο: ότι ούτε ένας Ευρωπαίος
δεν πρέπει να μένει χωρίς τη μεταμόσχευση που χρειάζεται για να ζήσει, επειδή μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερες
μεταμοσχεύσεις και, κατά συνέπεια, πιο περιορισμένο παράνομο εμπόριο οργάνων.

Συνεπώς –και θα ολοκληρώσω τώρα– δεν γνωρίζω εάν επιτύχαμε να σεβαστούμε τις ηθικές αξίες όλων με το έργο
που επιτελέσαμε, όμως είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι πρόκειται να σωθούν πολλές ζωές. Αυτός ήταν ο στόχος
μας και αυτό πράξαμε.

Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.25 και επαναλαμβάνεται στις 16.30

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Jim Higgins (PPE), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ τη νέα νομοθεσία για τη ρύθμιση των προδιαγραφών ποιότητας
και ασφάλειας της δωρεάς οργάνων στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, τη θέσπιση πρακτικών μέτρων που θα βοηθήσουν να
εξασφαλισθεί ότι δεν μένουν αναξιοποίητα όργανα που σώζουν ζωές, όπως η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής
βάσης δεδομένων για όργανα. Ο νέος νόμος θα σώσει πολλές ζωές και θα βελτιστοποιήσει τη δωρεά οργάνων
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επιτρέποντας στα κράτη μέλη να μοιραστούν όργανα. Πριν από την εν λόγω νομοθεσία, εάν δεν υπήρχε κατάλληλος
λήπτης σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, το όργανο παρέμενε αχρησιμοποίητο. Τώρα, το όργανο μπορεί να δοθεί
σε έναν από τους 56.000 πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση. Ο εν λόγω κανονισμός
συνιστά σημαντικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί από τα αντίστοιχα κράτη μέλη. Όσον αφορά την Ιρλανδία,
χρειάζεται ένα ανεξάρτητο σώμα για την παρακολούθηση της μεταμόσχευσης και της λήψης οργάνων που
προέρχονται από δωρεά. Επί του παρόντος, η Ιρλανδία και η Μάλτα είναι οι μόνες δύο χώρες στην ΕΕ χωρίς εθνική
αρχή μεταμοσχεύσεων για μεγιστοποίηση της χρήσης οργάνων. Προκειμένου να εξαλειφθούν οι λίστες αναμονής
ασθενών για μεταμόσχευση, πράγμα που είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ψηφίσματος, πρέπει να
προβάλουμε τη δωρεά οργάνων στους πολίτες της ΕΕ –στην Ιρλανδία αυτό θα μπορούσε να γίνει με την εφαρμογή
ενός προγράμματος ενημέρωσης με κυβερνητική υποστήριξη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ANGELILLI
Αντιπροέδρου

13. Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
- Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου, η οποία θα διεξαχθεί στην Καμπάλα, Ουγκάντα (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με:

- την έκθεση (A7-0144/2010), του Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών
Υποθέσεων, σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (2009/2241(INI)), και

- τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού
της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στην Καμπάλα, Ουγκάντα.

Ramón Jáuregui Atondo, εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε López Garrido, νομίζω ότι
η σημερινή ημέρα είναι σημαντική. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές ημέρες σε τούτο το Σώμα, ειλικρινά
όμως πιστεύω ότι η εντολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών υπήρξε ένα από τα ορόσημα της διαδικασίας
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Συνεπώς, πιστεύω ότι είμαστε μάρτυρες της κορύφωσης μιας πολύχρονης προσδοκίας που είναι μέρος της ιστορικής
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία
και το κράτος δικαίου είναι τμήμα του DNA εκείνου που αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό την ιστορική διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η έκθεση που θα εγκρίνουμε αύριο υλοποιεί αυτήν την εντολή, την οποία έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η
Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτούσε προσχώρηση στη Σύμβαση. Θα ήθελα να συνοψίσω το περιεχόμενο αυτής της
έκθεσης με βάση τρεις κύριες ιδέες.

Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο τα κράτη μέλη εκείνα που προστατεύουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη νέα νομική
της προσωπικότητα δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας· αποτελεί δίκαιο της Ένωσης και είναι η εξέλιξη ενός
ενωσιακού κράτους, το οποίο μπορούν να πραγματώσουν τα κράτη μέλη. Μπορούν να το πράξουν αυτό, αν υπαχθούν
στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και σε ένα δικαστήριο που ασκεί εξωτερικό έλεγχο στην Ένωση και στα κράτη
μέλη και εγγυάται την εκπλήρωση των εν λόγω αρχών οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Η δεύτερη ιδέα παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες έναν νέο νόμο και ένα νέο δικαστήριο: το δικαίωμα των Ευρωπαίων
να προσφεύγουν σε αυτό το νέο δικαστήριο προκειμένου αυτό να εγγυηθεί την εκπλήρωση των δικαιωμάτων που
κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό
δίκαιο.

Ακόμη και οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, της αστυνόμευσης,
της ασφάλειας έξω από τα σύνορά μας και της διεθνούς συνεργασίας υπόκεινται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό; Κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι, μιλώντας από ιστορική
σκοπιά, συνιστά ένα μείζον βήμα προόδου στη διαδικασία ολοκλήρωσης και οικοδόμησης της πλέον ουσιαστικής

18-05-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL116



έννοιας της ευρωπαϊκής ιδέας περί ανθρώπινης αξιοπρέπειας που, όπως είπαμε πριν, ανταποκρίνεται στα αιτήματα
των ευρωπαίων πολιτών.

Σημαίνει επίσης την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων διότι,
παράλληλα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δημιουργεί ένα περιβάλλον,
ένα πλαίσιο νομικής προστασίας που είναι σχεδόν τέλειο και, συνεπώς, το πλέον προηγμένο στον κόσμο. Ενισχύει,
επίσης, την αξιοπιστία της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν ζητούσε την εκπλήρωση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διμερείς της σχέσεις.

Αυτή η έκθεση καθορίζει θεσμικές και νομικές πτυχές, τις οποίες δεν πρόκειται να περιγράψω τώρα. Εκείνο όμως
που θέλω να επισημάνω, είναι ότι ξεκινά εδώ και τώρα μια διαδικασία, αφού, παράλληλα με αυτήν την έκθεση, η
οποία εκπονήθηκε από κοινού από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή τώρα έχει μια θέση, ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης που θα της
δώσει τη δυνατότητα να επανέλθει στο Κοινοβούλιο για την έγκριση αυτής της συμφωνίας και θα δώσει τη δυνατότητα
στα κράτη μέλη να επικυρώσουν την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κ. Reding για την ταχύτητα με την οποία η Επιτροπή ενέκρινε την εντολή διαπραγμάτευσης, καθώς και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, που θα πράξει το ίδιο προσεχώς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Gál και τον κ. Preda για τη
συνεργασία τους στις δύο άλλες επιτροπές. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτά είναι πρωτοσέλιδα νέα.

Diego López Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε ο κ. Jáuregui,
η συζήτηση που θα διεξαγάγουμε τώρα, μαζί με εκείνη που μόλις είχαμε, είναι εξαιρετικά σημαντική. Νομίζω ότι
η ανθρωπότητα κάνει ένα ιστορικό βήμα εμπρός από τη στιγμή που η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
καθίσταται όχι μόνο ευθύνη των κρατών, που είναι οι παραδοσιακοί πολιτικοί φορείς και οι παραδοσιακοί πολιτικοί
παράγοντες των τελευταίων αιώνων, αλλά κάτι που, από τη σκοπιά της προάσπισης της ανθρωπότητας, υπερβαίνει
τα σύνορα των κρατών και θεσπίζει μια σειρά μηχανισμών και θεσμικών εγγυήσεων, προκειμένου να προασπιστούμε
καλύτερα τις οικουμενικές αξίες.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία ενδεχομένως αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
θησαυρούς που κατέχει η Ευρώπη, και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο υπερβαίνει την Ευρώπη, αποτελούν
παραδείγματα αυτού του βήματος προόδου, το οποίο γίνεται στις μέρες μας, προς την κατεύθυνση της
παγκοσμιοποίησης και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λίγα μπορεί να προσθέσει κανείς σε αυτά
που είπε ο κ. Jáuregui και στην εξαίρετη έκθεσή του, η οποία εκπονήθηκε από κοινού με τους συντάκτες
γνωμοδότησης, τον κ. Preda και την κ. Gál, για το ζήτημα της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να επαναλάβω πολλά από τα πράγματα που είπε ο κ. Jáuregui και να επισημάνω ότι η υπογραφή της
Σύμβασης αποτελεί στοιχείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το οποίο, συνεπώς, ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον,
πρόκειται να συμπράξει με το μείζον νέο στοιχείο που κόμισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίο είναι ο Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρόκειται να λειτουργήσουν από κοινού. Αυτό είναι ένα
από τα καθήκοντα –όχι μόνο τα πολιτικά καθήκοντα, αλλά και τα τεχνικά καθήκοντα– του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να φαλκιδεύει κατ’ ελάχιστον τη
δικαιοδοσία τους.

Επιπλέον, αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αυξάνει επίσης την αξιοπιστία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ζητούμε όχι από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά από τις ευρωπαϊκές χώρες να συμβάλουν στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με άλλα λόγια, τους ζητούμε να κατοχυρώσουν τον σεβασμό και την προάσπιση των
δικαιωμάτων που θεσπίζονται στη Σύμβαση, και κατ’ αυτόν τον τρόπο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τα
κράτη μέλη της θα υπόκειται στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό
αυξάνει την αξιοπιστία μας, όπως πολύ ορθά αναφέρει η έκθεση του κ. Jáuregui.

Όσον αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, νομίζω ότι αυτή είναι μια στιγμή την οποία θα περιγράψουμε επίσης
ως «ιστορική» και μείζονος πολιτικής σημασίας, διότι σε λίγες μέρες θα συνεδριάσει η διάσκεψη για την αναθεώρηση
του Καταστατικού της Ρώμης. Αυτή είναι η μόνη υποχρεωτική διάσκεψη που πρέπει να συνεδριάσει για την
αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης, αν κριθεί αναγκαίο, καθώς και για την αξιολόγηση του άκρως σημαντικού
βήματος προόδου που συνιστά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Αυτό είναι, συνεπώς, ένα άκρως αξιοσημείωτο γεγονός, το οποίο εξετάζεται σήμερα στην Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας και αύριο πρόκειται να συζητηθεί στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ). Ελπίζουμε ότι την
ερχόμενη εβδομάδα θα εγκριθεί το ψήφισμα του Συμβουλίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνταχθούμε με την
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πολύ θετική αξιολόγηση που έκαναν άλλα κράτη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως τα κράτη της Λατινικής
Αμερικής, τα οποία είναι μέλη της Ένωσης Νοτιοαμερικανικών Εθνών (Unasur).

Μιλάμε για ένα Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το οποίο αντιπροσωπεύει μια δέσμευση για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, συνεπώς, για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας σε οικουμενικό
επίπεδο. Αυτή είναι μια δέσμευση την οποία ανέλαβαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Θα ήθελα να σας
υπενθυμίσω ότι υπήρξε μια κοινή θέση το 2003, υπήρξε ένα σχέδιο δράσης το 2004, καθώς και μια συμφωνία από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεργασία με το Δικαστήριο το 2006. Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι τώρα συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης και, συνεπώς, υπάγονται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Νομίζω ότι αυτό είναι άκρως σημαντικό για να υπογραμμιστεί ο ρόλος που διαδραματίζει το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο στον κόσμο, καθώς και η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυσή του. Το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο επί του παρόντος ασκεί το έργο του σε σχέση με την αφρικανική ήπειρο, η διάσκεψη όμως της
Καμπάλα λέει στους Αφρικανούς ότι δεν είμαστε κατά της Αφρικής: τουναντίον, είμαστε με την Αφρική.

Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η διάσκεψη για την αναθεώρηση είναι πολύ σημαντική. Είναι ανοικτή σε όλα τα
κράτη, καθώς και στην κοινωνία των πολιτών και στους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, θα μας επιτρέψει
δε να αξιολογήσουμε την κατάσταση της διεθνούς δικαιοσύνης σε μια στιγμή κατά την οποία το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο καθίσταται το μοναδικό μόνιμο διεθνές ποινικό δικαστήριο.

Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με όλους τους ομιλητές και με
όλους εκείνους τους βουλευτές του ΕΚ που εργάστηκαν επί του θέματος. Η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ενέργεια με συνταγματική σημασία. Θα συμπληρώσει το
σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ένωσης, γνωρίζετε δε άριστα ότι η Συνθήκη της
Λισαβόνας δεν το καθιστά αυτό προαιρετική επιλογή, αλλά στόχο.

Συνεπώς, επικροτώ το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επιδεικνύει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν τον φάκελο –και
μάλιστα εξαρχής, να σημειώσω παρεμπιπτόντως– γεγονός που αποδεικνύεται από το ψήφισμα που κατέθεσε το
Κοινοβούλιο.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την έξοχη συνεργασία τους επί του φακέλου.
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ακρόαση που οργανώθηκε και που αποτέλεσε σημαντική βοήθεια και ήταν
πολύ χρήσιμη για την προώθηση αυτού του φακέλου.

Το σχέδιο έκθεσης που κατέθεσε ο κ. Jáuregui Atondo συμβαδίζει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τη θέση της Επιτροπής.
Επιτρέψτε μου μόνο να αναφέρω τρία σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά.

Πρώτον, η Επιτροπή συμμερίζεται τη θέση ότι η προσχώρηση της ΕΕ στα πρόσθετα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης –τα οποία, παρεμπιπτόντως, δεν έχουν επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη– είναι επίσης πολύ επιθυμητή.
Μάλιστα, πολλά από αυτά τα πρωτόκολλα είναι δυνητικά συναφή όσον αφορά την άσκηση των εξουσιών της Ένωσης,
ορισμένες δε εγγυήσεις που κατοχυρώνονται σε αυτά τα πρωτόκολλα αποτυπώνονται, επίσης, στον Χάρτη. Συνεπώς,
οι διαπραγματευτικές οδηγίες θα πρέπει να εντέλλονται την Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια διάταξη, η οποία θα
διασφαλίζει ότι η Ένωση δύναται να προσχωρήσει σε οποιοδήποτε από τα πρόσθετα πρωτόκολλα.

Η απόφαση, λοιπόν, αναφορικά με το σε ποια πρωτόκολλα θα προσχωρήσουμε εκ των πραγμάτων, πέραν της
προσχώρησης στην ίδια τη Σύμβαση, θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο, αφού εξασφαλιστεί η
συναίνεση του Κοινοβουλίου. Κατά την άποψη της Επιτροπής, τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει κατά προτίμηση να
περιλαμβάνουν όλα τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα και θα πρέπει να ληφθούν μαζί με την απόφαση που
ολοκληρώνει την ίδια τη συμφωνία προσχώρησης.

Δεύτερον, είναι σημαντικό να πραγματευτούμε την ειδική κατάσταση της Ένωσης ως διακριτής νομικής οντότητας
που απολαμβάνει αυτοτελείς εξουσίες, η οποία πρόκειται να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος σε έναν μηχανισμό που
αρχικά σχεδιάστηκε μόνο για κράτη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίες ορισμένες περιορισμένες και τεχνικές
διαδικαστικές προσαρμογές στη Σύμβαση σε σχέση με την ειδική φύση του ενωσιακού δικαίου.

Μεταξύ αυτών είναι το λεγόμενο «καθεστώς του συν-εναγόμενου» προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αποκεντρωμένη
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη. Με αυτόν τον μηχανισμό, η Ένωση θα λάβει το δικαίωμα να
συμμετάσχει στις διαδικασίες ως συν-εναγόμενος σε υποθέσεις κατά κρατών μελών, όταν τίθεται θέμα σχετικά με
το ενωσιακό δίκαιο. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου συνηγορεί επίσης υπέρ αυτού.

Τρίτον, συντάσσομαι πλήρως με την έκθεση που συνιστά συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης στα όργανα της
Σύμβασης σε ισότιμη βάση με τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. Μια τέτοια συμμετοχή είναι πράγματι
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καίριο στοιχείο για την ομαλή προσχώρηση και ενσωμάτωση της Ένωσης στο σύστημα της Σύμβασης. Αυτό
θεωρήσατε τώρα ότι σημαίνει συγκεκριμένα την παρουσία στο Δικαστήριο του Στρασβούργου ενός δικαστή
εκλεγμένου από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Συνεπώς, η Επιτροπή τάσσεται σθεναρά υπέρ της θέσης ενός μόνιμου δικαστή πλήρους απασχόλησης, εκλεγμένου
για την Ένωση, ο οποίος θα χαίρει του ίδιου καθεστώτος και θα έχει τα ίδια καθήκοντα με τους ομολόγους του.
Ένας ad hoc δικαστής, ο οποίος θα παρεμβαίνει μόνο σε υποθέσεις κατά της Ένωσης ή σε υποθέσεις που εμπλέκεται
το ενωσιακό δίκαιο, κατά τη γνώμη μας, δεν θα αρκούσε.

Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο της εκλογής ενός δικαστή της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί η κανονική διαδικασία
που ορίζεται στη Σύμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου θα εκλέξει έναν δικαστή βάσει πρότασης τριών
υποψηφίων, την οποία θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνώ δε με το σχέδιο έκθεσης ότι θα πρέπει να επιτραπεί
σε επαρκή αριθμό βουλευτών του Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της Συνέλευσης, όταν αυτή
εκλέγει τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου με τους τρεις υποψηφίους δεν είναι θέμα της συμφωνίας προσχώρησης:
είναι δικό μας θέμα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό σύμφωνα με εσωτερικούς νομικούς κανόνες, η δε ιδέα ότι το
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που προβλέπεται στο άρθρο 255 όσον
αφορά την επιλογή υποψηφίων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρήζει
επισταμένης εξέτασης.

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, η ισπανική Προεδρία δίνει πολύ μεγάλη προτεραιότητα σε αυτόν τον φάκελο, όπως
γνωρίζετε, η δε ισπανική Προεδρία θα ήθελε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από το τέλος Ιουνίου. Αν το
Συμβούλιο μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία έως τότε –πράγμα που ελπίζω να το καταφέρει– αυτό θα μας δώσει
τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε ακολούθως διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση μετά το καλοκαίρι. Όπως ήδη
είπα πριν δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, θα διασφαλίσω ότι η Επιτροπή –ως διαπραγματευτής της Ένωσης– θα
κρατεί το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο καθ’ όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Όλα αυτά άπτονται των ευρωπαϊκών υποθέσεων, αλλά έχουμε επίσης στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των διεθνών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε, 138 κράτη έκαναν ένα βήμα προόδου το 1998 όταν ενέκριναν το
Καταστατικό της Ρώμης που δημιούργησε, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα μόνιμο διεθνές δικαστήριο για να
διασφαλιστεί ότι θα λογοδοτούν οι αυτουργοί γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων
πολέμου. Το Δικαστήριο άρχισε να λειτουργεί το 2003 και τώρα, επτά χρόνια μετά, έχουμε στην Καμπάλα τη
διάσκεψη για την αναθεώρηση, γεγονός που μας καλεί να προβούμε σε μια πρώτη ανάλυση των δραστηριοτήτων
του Δικαστηρίου, των προκλήσεων με τις οποίες θα βρεθούμε αντιμέτωποι και της αποτελεσματικότητας της
στήριξης της ΕΕ.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Δικαστηρίου, γνωρίζουμε ότι το Δικαστήριο λειτουργεί πλήρως, βρίσκεται
όμως ακόμη σε νηπιακό στάδιο. Δεν ολοκληρώθηκε κανένας δικαστικός κύκλος, αλλά το ΔΠΔ εξετάζει την κατάσταση
σε πέντε χώρες: ξεκίνησε μια δίκη, άλλη μια πρόκειται να ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου και άλλη μια υπόθεση βρίσκεται
σε προδικαστικό στάδιο – όλες τους αφορούν το Νταρφούρ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ας μη λησμονούμε ότι αυτό είναι μόνο ένα δικαστήριο έσχατης προσφυγής, επομένως, η πρωταρχική ευθύνη
επαφίεται στα ίδια τα κράτη. Στις περισσότερες υποθέσεις, το Δικαστήριο ενεργεί ως καταλύτης ώστε τα κράτη να
ερευνήσουν και να ασκήσουν προσφυγές για υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. Ταυτόχρονα, κατά τη σύντομη
διάρκεια λειτουργίας του, το Δικαστήριο υπήρξε ισχυρό αποτρεπτικό μέσο μελλοντικών αποτρόπαιων πράξεων,
διότι οι αυτουργοί γνωρίζουν τώρα ότι η δικαιοσύνη θα κατισχύσει και, υπ’ αυτήν την έννοια, το Δικαστήριο
αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Η επικύρωση από το Μπαγκλαντές ανέβασε τον αριθμό των κρατών μελών στο Καταστατικό της Ρώμης σε 111.
Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να επιδιώξουμε την οικουμενική αποδοχή του Καταστατικού και του Δικαστηρίου.
Το Δικαστήριο χρειάζεται τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και μη κρατών, καθώς και
των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να επιτελέσει τις λειτουργίες του αν τα
κράτη δεν συλλαμβάνουν εκείνους για τους οποίους έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ· ούτε αν οι
μάρτυρες δεν μπορούν να προστατευθούν· ούτε αν δεν υπάρχουν καθόλου φυλακές για εκείνους που έχουν
καταδικαστεί και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ υποστήριξε το Δικαστήριο τα τελευταία δέκα χρόνια για
να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Εμείς, ως ΕΕ, υπήρξαμε εξαρχής σθεναροί υποστηρικτές της σύστασης του Δικαστηρίου ως ουσιώδους μηχανισμού
της νέας διεθνούς τάξης που στοχεύει στο να θέσει τέλος στην ατιμωρησία που, όπως γνωρίζετε, επέτρεψε
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εκατομμύρια άνθρωποι να πέσουν θύματα εγκλημάτων στην πρόσφατη ιστορία, ενώ ελάχιστοι μόνο από εκείνους
που ευθύνονταν προσήχθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η ΕΕ θεωρεί ότι ένα αποτελεσματικό ΔΠΔ είναι απαραίτητο μέσο για να καταπολεμήσει η διεθνής κοινότητα αυτήν
την ατιμωρησία και να προωθήσει μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
υποστηρίξαμε το Δικαστήριο χρησιμοποιώντας τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, στα οποία αναφέρθηκε
ήδη ο Υπουργός. Η κοινή θέση μεταφράστηκε σε σχέδιο δράσης. Υπήρξαμε ο πρώτος οργανισμός που συνήψαμε
συμφωνία συνεργασίας και συνδρομής με το Δικαστήριο το 2006, παρέχουμε δε στο ΔΠΔ πλήρη πολιτική και
διπλωματική στήριξη μέσω διαβημάτων, πολιτικών διαλόγων και δηλώσεων. Η συμπερίληψη ρητρών για το ΔΠΔ
στις διεθνείς συμφωνίες αποτελεί πλέον πάγια πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 2000, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία –που αργότερα ονομάστηκε ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα– συνεισέφερε 29 εκατομμύρια ευρώ για την άμεση ή έμμεση υποστήριξη του Δικαστηρίου,
κυρίως μέσω των παγκόσμιων εκστρατειών της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ ενέκρινε επίσης αρκετές αποφάσεις
στον χώρο της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών στην έρευνα και δίωξη εγκλημάτων που εμπίπτουν στο Καταστατικό της Ρώμης σε εθνικό επίπεδο,
συνεπώς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξέλιξη του συστήματος. Το σύστημα χρήζει περαιτέρω
τελείωσης, για να γίνει αυτό όμως απαιτείται ισχυρή δέσμευση από όλα τα έθνη σε όλο τον κόσμο.

Cristian Dan Preda, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (RO) Θα αναφερθώ
στην έκθεση του κ. Jáuregui Atondo. Θέλω καταρχάς να τον συγχαρώ για την εκπόνηση αυτής της έξοχης έκθεσης
που, κατά την άποψή μου, προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή των οφελών και των προκλήσεων που αναδύονται
συνεπεία της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Από τη σκοπιά της γνωμοδότησης που συνέταξα για λογαριασμό της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα
να τονίσω το κύριο όφελος από την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Αυτό το βήμα μπορεί να φαίνεται στις μέρες
μας, την περίοδο μετά τη Λισαβόνα, απόλυτα προφανές, όμως η ελπίδα γι’ αυτό εκφραζόταν σε σταθερή βάση τα
τελευταία 30 χρόνια. Θεωρώ ότι η προσχώρηση στην ΕΣΔΑ θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ΕΕ σε οποιοδήποτε
διάλογο με τρίτες χώρες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβεβαιώνοντας σε όλους για μια ακόμη φορά ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, πρωτίστως, κοινότητα που βασίζεται στο δίκαιο.

Κατά συνέπεια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και εκείνα των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα
υπόκεινται στον εξωτερικό, ανεξάρτητο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο
Στρασβούργο, βάσει της δήλωσης: «ένα ενιαίο πρότυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα και μόνο Δικαστήριο». Από
τη σκοπιά της απόκτησης ενός ενιαίου προτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να τονίσω ότι η προσχώρηση
στην ΕΣΔΑ παρέχει, ταυτόχρονα, μια ευκαιρία στην ΕΕ να προσχωρήσει και σε άλλες Συνθήκες του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Εννοώ, βέβαια, τα πρόσθετα πρωτόκολλα, τον αναθεωρημένο ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη που, όπως
γνωρίζετε, συμπληρώνει και ενισχύει αυτήν την προστασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω επίσης ότι η
αυξανόμενη συμμετοχή των ευρωπαϊκών αρχών στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης που ειδικεύονται στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί λογική συνέπεια αυτού του ενιαίου προτύπου προστασίας.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο έδωσα επίσης έμφαση στη γνωμοδότηση που συνέταξα για λογαριασμό της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων είναι ότι πρέπει επίσης να εξευρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα, αφενός, στη διατήρηση των
ειδικών χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού δικαστικού συστήματος και, αφετέρου, στη διατήρηση του συστήματος
δικαιοδοσίας στο Στρασβούργο, το οποίο κατέδειξε την αποτελεσματικότητά του στην προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Kinga Gál, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων. – (HU) Κυρίες και κύριοι, καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το πρόσωπο που είναι αρμόδιο
για την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, τον κ. Jáuregui Atondo, για τη συνεργασία του. Πιστεύω
ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπλήρωσαν
το έργο μας, ασχολήθηκε με επιτυχία με αρκετά ζητήματα που άπτονται της προσχώρησής μας στη Σύμβαση,
επεσήμανε δε ορθά τα ζητήματα που ανακύπτουν και εξακολουθούν να χρήζουν αποσαφήνισης.

Προσωπικά, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αποφάσισα
πρώτα απ’ όλα να εστιάσω –και αυτό επιβεβαιώθηκε τελικά από την επιτροπή– στο να διασφαλιστεί ότι η προσχώρησή
μας όντως συνεισφέρει προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι τελευταίοι γνωρίζουν
αυτές τις αξίες και ευκαιρίες, παρόλο που θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε τις υπερβολικές προσδοκίες.
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Υπάρχουν αναρίθμητα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν την προσεχή περίοδο στην πορεία των
διαπραγματεύσεων· αυτά περιλαμβάνουν τη σχέση μεταξύ του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και εκείνου του
Λουξεμβούργου, αφού δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο σύστημα της δικαιοδοσίας κανενός από αυτά τα Δικαστήρια.
Θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι η αναθεώρηση της λειτουργίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου συμπίπτει
με την προσχώρηση και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί δεόντως. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αυτή η προσχώρηση
θα είναι επιτυχής μόνο εάν ενισχύσει πραγματικά τα τρέχοντα θεσμικά όργανα, τα δε δικαστικά συστήματα των
κρατών μελών πρέπει να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προς τον σκοπό αυτόν. Η προσχώρηση της ΕΕ στη
Σύμβαση αποτελεί μοναδικό πείραμα, δεν πρέπει όμως να υπονομεύσει ό,τι υφίσταται ήδη όσον αφορά την επιβολή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι θα είναι επιτυχής αν ενισχύσει ήδη
υφιστάμενους θεσμούς και προσφέρει πραγματικά προστιθέμενη αξία στους πολίτες.

Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η διάσκεψη για την αναθεώρηση
του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) είναι ένα αναμενόμενο εδώ και πολύ καιρό και
σημαντικό γεγονός στην εξέλιξη του ίδιου του Δικαστηρίου και, γενικότερα, της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης.

Η διάσκεψη για την αναθεώρηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να εξετάσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τις υφιστάμενες
ελλείψεις του ΔΠΔ και να προτείνουν πιθανές αλλαγές ή κατευθύνσεις για μεταρρύθμιση. Θα ήθελα να αναφερθώ
σε αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν στην ημερήσια διάταξη τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως και η
αντιπροσωπεία του ΕΚ.

Ένα από τα ζητήματα είναι βέβαια η θέση των διατλαντικών μας εταίρων για το ΔΠΔ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι
η έλλειψη συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΔΠΔ είναι ο μοναδικός σημαντικός λόγος που μειώνει τη
σημασία και εξουσία του ΔΠΔ. Συνεπώς, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν οι αμερικανοί εταίροι μας μπορούσαν να
εκφράσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την τρέχουσα θέση και δέσμευσή τους στο ΔΠΔ.

Θα ήθελα επίσης να παρωθήσω την ΕΕ να επιμείνει στη συζήτηση –και, ευελπιστώ, στην αναθεώρηση– του
άρθρου 124, γνωστού και ως μεταβατική διάταξη, του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη να
επιλέξουν να μην υπαχθούν οι υπήκοοί τους στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου για περίοδο επτά
ετών από την επικύρωση του Καταστατικού. Αυτό είναι ένα αξιοκατάκριτο «παραθυράκι», το οποίο πρέπει να
αφαιρεθεί από το Καταστατικό της Ρώμης.

Τελευταίο, πλην όμως εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΕΕ πρέπει να αγωνιστεί για την ευρύτερη
δυνατή επικύρωση και εφαρμογή του Καταστατικού της Ρώμης από εκείνες τις χώρες που δεν το έχουν πράξει
ακόμα. Αυτό πρέπει να αποτελεί στόχο της ΕΕ στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση και τα στάδια
της ένταξης των νέων κρατών μελών της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να είναι προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη στις
επαφές μας με τη Ρωσία, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επί του παρόντος διαπραγματευόμαστε τους
όρους των συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τους ρώσους εταίρους μας.

Debora Serracchiani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον
εισηγητή για το έξοχο έργο του όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, η οποία είναι επωφελής για τους ευρωπαίους πολίτες: χάρη στην εν λόγω Σύμβαση, θα υπάρχει ένα
νέο δικαστήριο, που θα ασκεί εξωτερικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα των
ευρωπαίων πολιτών τηρούνται πάντοτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη.

Με βάση την αρχή της δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει πάντοτε να έχουν το
δικαίωμα να μπορούν να προασπιστούν εαυτούς. Συνεπώς, πιστεύω ότι έχει κρίσιμη σημασία κάθε έθνος που είναι
συμβεβλημένο μέρος στη Σύμβαση να έχει έναν δικαστή για να εξηγεί το πλαίσιο κάθε προσφυγής, όπως θεωρώ
σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ένα άτυπο όργανο για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου, καθώς και να υπάρχει διαβούλευση
με το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να κατανοούν τους μηχανισμούς που
διέπουν αυτήν την ιδιότητα μέλους, όπως έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Συνεπώς,
πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσουν το ενδεχόμενο
θέσπισης κατευθυντηρίων γραμμών, με πλήρη επεξήγηση όλων των συνεπειών και επιπτώσεων που ενέχει η εν λόγω
ιδιότητα μέλους.

Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ
αποτελούσε προσδοκία εδώ και πολύ καιρό. Είναι ουσιαστικό κομμάτι του ψηφιδωτού, η τελική εικόνα του οποίου
είναι να αποτελέσει ένα ανώτερο καθεστώς δικαιωμάτων, το οποίο θα ενισχυθεί από το Δικαστήριο και θα τελεί υπό
την εξωτερική εποπτεία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.
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Είναι ένα κατ’ ανάγκην περίπλοκο μέτρο, διότι έχει χαρακτήρα δούναι και λαβείν προκειμένου να καταστεί δεσμευτικός
ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σηματοδοτεί μια σημαντική νέα συναίνεση μεταξύ εκείνων που, όπως οι
παραδοσιακοί Βρετανοί, τάχθηκαν υπέρ της διακυβερνητικής προσέγγισης σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης,
και των φεντεραλιστών όπως εγώ, που συντάχθηκαν με την υπερεθνική προσέγγιση. Ένας τέτοιος δυισμός είναι
εξαιρετικά κατάλληλος αυτήν την ώρα της διαμόρφωσης ενός συνασπισμού στο πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου
Βασιλείου μεταξύ του κόμματος των Βρετανών Φιλελευθέρων Δημοκρατών και του κόμματος των Συντηρητικών.

Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η έγκριση του Καταστατικού
της Ρώμης και η θέσπιση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) είναι μια ιστορία επιτυχίας. Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα που το δείχνουν αυτό, το κρίσιμο όμως είναι ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, είναι πλέον δυνατόν
υψηλά ιστάμενοι εκπρόσωποι κράτους –πολιτικοί ή στρατιωτικοί– να κληθούν να λογοδοτήσουν επειδή έδωσαν
εντολή να διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η ΕΕ υποστήριξε τη θέσπιση και το έργο του ΔΠΔ με πολλούς και πολύ θετικούς τρόπους και πρέπει να συνεχίσει
στο μέλλον να υποστηρίζει και να ενισχύει το Δικαστήριο και να προστατεύει την ανεξαρτησία του. Η προσεχής
διάσκεψη αναθεώρησης στην Καμπάλα θα καταγράψει και θα θέσει το ερώτημα αναφορικά με το τι υπήρξε επιτυχές
και τι πρέπει να βελτιωθεί. Τώρα είναι ακριβώς η στιγμή να αναγνωρίσουμε με σαφήνεια ότι τα κράτη πρέπει να
επιδιώξουν σε εθνικό επίπεδο να ψηφίσουν νόμους ή να εφαρμόσουν υφιστάμενους νόμους με συνέπεια, προς
υποστήριξη του ΔΠΔ.

Πολλοί εξακολουθούν να κωλυσιεργούν όταν τίθεται θέμα σύλληψης υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων για τους
οποίους έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η Επίτροπος Reding το επεσήμανε αυτό. Συχνά, ο φόβος διπλωματικών
δυσχερειών βαραίνει περισσότερο από την κατανόηση ότι το ΔΠΔ χρειάζεται απτή στήριξη προκειμένου να είναι
αποτελεσματικό.

Η διάσκεψη στην Καμπάλα πρέπει να εργαστεί για τον ορισμό του όρου «επιθετικός πόλεμος». Μια ειδική ομάδα
εργασίας από τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης επιτέλεσε κάποιο επιτυχημένο
προπαρασκευαστικό έργο επ’ αυτού και υπέβαλε ήδη ένα κατάλληλο κείμενο, το οποίο μπορεί επίσης να το βρει
κανείς στο ψήφισμά μας. Καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν εντατικά για την ενσωμάτωση
αυτού του ορισμού στο Καταστατικό και, συνεπώς, για τη συμπερίληψή του στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δοθεί η μέγιστη προσοχή στο να διασφαλιστεί ότι δεν θα θεσπιστεί κανένας περιορισμός
σε σχέση με την ανεξαρτησία του Δικαστηρίου. Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, να τονίσω επίσης πόσο σημαντική
είναι η έκκληση να εκπροσωπηθεί η ΕΕ στη διάσκεψη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό θα αποτελούσε ένδειξη
της υποστήριξής μας προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και θετικό παράδειγμα για άλλες κυβερνήσεις.

Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα μου είναι ταγμένη στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι θα είναι συνετό να επιτρέψουμε στην ΕΕ να υπογράψει
τη Σύμβαση. Δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση, ποιο είναι το όφελος
εάν υπογράψει και η ΕΕ; Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα μπορούσε να μου δώσει
ένα πρακτικό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα προστατευθούν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα
κάποιου πολίτη της εκλογικής μου περιφέρειας ως αποτέλεσμα της υπογραφής της Σύμβασης από την ΕΕ.

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να καταστήσουν άμεσα εφαρμόσιμη τη Σύμβαση στο εσωτερικό
τους δίκαιο. Θέλω να με διαβεβαιώσετε ότι αν η ΕΕ υπογράψει τη Σύμβαση, αυτή η θέση δεν θα αλλάξει. Δεν θέλω
να υπονομευθεί η εξουσία του βρετανικού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο
αποφασίζουμε να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποψιάζομαι ότι ένα από τα κίνητρα πίσω από αυτήν
την πρόταση είναι μια επιθυμία να ενισχυθεί το καθεστώς της ΕΕ για να δείξουμε ότι είναι παίκτης στη διεθνή σκηνή.
Κατά την άποψή μου, αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να μην επιτρέψουμε στην ΕΕ να υπογράψει τη Σύμβαση.

Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα μου επικροτεί θερμά την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται, δίχως
αμφιβολία, για το πλέον σημαντικό μέσο της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δε σημασία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Στρασβούργο είναι σαφής –ενδεχομένως ακόμη και για
τον κ. Fox– λόγω του γεγονότος ότι εξετάζει κατά μέσο όρο 30.000 καταγγελίες ετησίως. Το 2009, παρεμπιπτόντως,
υπήρχαν 57.000, και το Δικαστήριο εξέδωσε 2.000 αποφάσεις εκείνο το έτος, ή για την ακρίβεια, έπρεπε να εκδώσει
αυτές τις αποφάσεις.

Κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επίσης ένα δικαστήριο, σε αντίθεση
όμως με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο της ΕΕ δεν είναι υπεύθυνο μόνο για
την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν θα ήταν μάλιστα εντελώς λάθος να επισημανθεί εν προκειμένω
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ότι το Δικαστήριο δεν είχε αναλάβει στο παρελθόν τον αποκλειστικό ηγετικό ρόλο στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και η ΕΕ χαρακτηρίζουν ιστορική την προσεχή προσχώρηση και νομίζω ότι
εμείς στην Ολομέλεια θα παράσχουμε κατά πλειοψηφία την υποστήριξή μας σε αυτήν μέσω της ψήφου μας. Ελπίζω,
πρώτον και κύριον, ότι αυτό πράγματι θα αποδειχθεί ιστορικής σημασίας για τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς θα
δημιουργήσει έναν χώρο εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα δεσμεύει όχι μόνο 47 κυβερνήσεις, αλλά
και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους
πολίτες της Ευρώπης πως δεν είναι υπεράνω του νόμου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πως οι ίδιοι οι
πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν προσφυγή σε περίπτωση που τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας παραβιάσουν
τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Η ειδική μορφή της ίδιας της προενταξιακής διαδικασίας αναμφίβολα θα δημιουργήσει μερικά προβλήματα, συνεπώς
είναι σημαντικό να βρούμε τις καλύτερες λύσεις στα εξαιρετικά δύσκολα τεχνικά και νομικά προβλήματα γρήγορα,
με εποικοδομητικό, ανοικτό και δημιουργικό πνεύμα.

Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, είναι εύκολο να δει κανείς τα
οφέλη από την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα είναι επωφελής
για εκείνα τα άτομα που προσελήφθησαν στην ΕΕ και απολύθηκαν επειδή αρνήθηκαν να βάλουν την υπογραφή
τους σε πλαστούς ισολογισμούς και να γίνουν πληροφοριοδότες. Μπορούν να καταθέσουν προσφυγές αυτού του
είδους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δυνάμει του άρθρου 6. Θα είναι επωφελής
για τους συναδέλφους βουλευτές εδώ στο Κοινοβούλιο, που τους επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα επειδή εκφράζουν
ελεύθερα τις απόψεις τους και που δεν έχουν πουθενά να αποταθούν για να προσφύγουν. Προσφυγές για τέτοιες
υποθέσεις μπορούν να κατατεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο
Στρασβούργο δυνάμει του άρθρου 10. Επομένως, είναι εύκολο να δει κανείς τα οφέλη.

Ωστόσο, ο λόγος που η Ομάδα μου και εγώ είμαστε αντίθετοι στην προχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι το γεγονός ότι τα μειονεκτήματα σαφώς υπερτερούν έναντι των
πλεονεκτημάτων. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα χρησιμοποιήσει
την προσχώρηση προκειμένου να διευρύνει και πάλι τις εξουσίες της ΕΕ. Σε ολοένα και περισσότερα πεδία –στην
κοινωνική σφαίρα, στην πολιτική για τους αλλοδαπούς και στις θεμελιώδεις ελευθερίες– θα δούμε με ποιον τρόπο
θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η προσχώρηση στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως ένα ακόμη
επιχείρημα υπέρ της λήψης περισσότερων αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που σημαίνει τη λήψη λιγότερων
αποφάσεων από τα κράτη μέλη. Δεν θέλουμε να περιέλθουμε σε μια κατάσταση όπου τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν
να καθορίσουν την δική τους πολιτική για τους αλλοδαπούς ή για ζητήματα που αφορούν τις ελευθερίες τους, την
ελευθερία έκφρασης και ό,τι άλλο καλύπτεται από τη Σύμβαση. Αυτά πρέπει να παραμείνουν εθνικά θέματα και,
επομένως, η ΕΕ δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο εισηγητής αναφέρει στην έκθεσή του ότι η προσχώρηση στην
ΕΣΔΑ θα παράσχει στους πολίτες προστασία έναντι των δράσεων της Ένωσης. Θα με ενδιέφερε πολύ περισσότερο
η προστασία των κατοίκων της εκλογικής μου περιφέρειας, των West Midlands στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι της
δράσης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Βέβαια, στο Ηνωμένο Βασίλειο την ενσωματώσαμε στο δίκαιό μας το 1998, επιτρέποντας να έχει ισχύ η ΕΣΔΑ σε
όλα μας τα δικαστήρια. Στο μανιφέστο της νέας κυβέρνησης των Συντηρητικών δόθηκε υπόσχεση ότι θα άρουν
τον Νόμο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως όμως θα έπρεπε να γνωρίζουν, η Λισαβόνα κατέστησε την ΕΕ νομική
προσωπικότητα και η ΕΕ έχει μεγαλύτερες εξουσίες από το εκλογικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μας θυμίζουν
τον George Orwell. Οι οιωνοί φάνηκαν και, όπως γνωρίζουμε, μερικοί άνθρωποι είναι πιο ίσοι από τους άλλους
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας στο Meriden και στο Hatton υπέστησαν
εισβολές από τους λεγόμενους «ταξιδιώτες», που διατάραξαν την ησυχία και που κατασκευάζουν χωρίς άδεια και
ενδεχομένως παράνομα κτίσματα στο λίγο που έχει απομείνει από την πολύτιμη ζώνη πρασίνου που διαθέτουμε.
Χάρη στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αυτοί οι ταξιδιώτες έχουν ειδικά δικαιώματα προστασίας.
Έχουν προτεραιότητα στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, όλα δε αυτά σε βάρος των ντόπιων
φορολογούμενων!

Ο εισηγητής θέλει να εμπλέξουμε εμείς τα εθνικά μας δικαστήρια και υπουργεία δικαιοσύνης σε αυτήν τη διαδικασία.
Υποστηρίζω ότι η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκάλεσε ήδη αρκετή ζημιά. Ίσως ο εισηγητής να
ήθελε να επισκεφθεί την εκλογική μου περιφέρεια και να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τη βεβήλωση της γης μας. Ίσως
να ήθελε να μιλήσει στους σκληρά εργαζόμενους χωρικούς, που είδαν τις τιμές των ακινήτων τους να κατρακυλούν.
Μπορεί να επιθεωρήσει τις αστυνομικές δυνάμεις που επιστρατεύτηκαν για να διατηρήσουν την τάξη και, βέβαια,
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να διαφυλάξουν τα ειδικά δικαιώματα των ταξιδιωτών. Θα μπορούσε μάλιστα να απολαύσει το θέαμα 90 φορτηγών
φορτωμένων με αμμοχάλικο, να πηγαινοέρχονται στις αγροτικές οδούς, όπου οι γονείς περπατάνε με τα παιδιά
τους. Ίσως να βοηθήσει τους κατοίκους, καθώς θα σπεύδουν να εγκαταστήσουν μηχανισμούς ασφαλείας ενόψει
της αύξησης της εγκληματικής δραστηριότητας που συχνά συνοδεύει τέτοιες εξελίξεις.

Βέβαια, αυτές δεν είναι παρά μικρές τραγωδίες και δεν είναι τίποτε σε σύγκριση με το σημαντικό πολιτικό εγχείρημα
που αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη πως όταν προτείνουμε ειδικά δικαιώματα για
μια ομάδα πολιτών, αυτόματα υποβαθμίζουμε τα δικαιώματα άλλων.

Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υποβάθμισε τα δικαιώματα των πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας.
Δεν πρέπει να εναπόκειται σε μη αιρετούς αξιωματούχους να αποφασίζουν ποιος αποτελεί ειδική περίπτωση και
ποιος όχι. Διαθέτουμε μια νεοεκλεγμένη κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έδωσε υποσχέσεις σε αυτόν τον
τομέα. Εν ονόματι της δημοκρατίας, ας τους αφήσουμε να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποσχέσεις!

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια –για την ακρίβεια, πριν από
23 χρόνια– είχα την μεγάλη τύχη να παραστώ στην υπογραφή μιας συμφωνίας στο άλλο κτίριο του Κοινοβουλίου
μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Jacques Delors, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης, του κ. Marcelino Oreja, για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αυτό συνέβη πριν από 23 χρόνια.

Αυτό μου θυμίζει την απάντηση που έδωσε ο ποιητής Heinrich Heine, όταν τον ρώτησαν, «Πού θα θέλατε να
πεθάνετε;». Απάντησε: «Στην Αγγλία, διότι εκεί τα πάντα συμβαίνουν 100 χρόνια αργότερα». Με βάση μερικές
ομιλίες που ακούσαμε, φαίνεται ότι τα πάντα συμβαίνουν 200 χρόνια αργότερα, κυρία Πρόεδρε. Ευελπιστώ, ωστόσο,
ότι η επιρροή του κ. Duff στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Συντηρητικών θα
βελτιώσει αυτήν την κατάσταση.

Κατά συνέπεια, κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα μου, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες),
έχει ταχθεί υπέρ αυτής της προσχώρησης εδώ και πολύ καιρό και επικροτούμε θερμά την έξοχη έκθεση του κ. Jáuregui.
Είναι η πρώτη του έκθεση και είμαι βέβαιος ότι δεν θα είναι η τελευταία του.

Το κάνουμε αυτό, διότι θεωρούμε ότι θα αυξήσει τις εγγυήσεις για τους πολίτες, διότι εκείνο που κάνουμε είναι να
παράσχουμε περισσότερες εγγυήσεις στους πολίτες ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται από
τα κράτη μέλη και οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζουν με τη δέσμη των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αυτή η έκθεση ανοίγει τον δρόμο για την επίλυση πολλών από τα τεχνικά νομικά προβλήματα που πρόκειται να
ανακύψουν, διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Σύμβαση σχεδιάστηκε για να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί από
κράτη μέλη. Ανεξαρτήτως της προπαγάνδας από μερικές πτέρυγες του Σώματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι
κράτος ή υπερκράτος. Είναι διεθνής οργανισμός και, κατά συνέπεια, υπάρχουν δυσχέρειες για να προσαρμοστεί
ένας διεθνής οργανισμός σε κάτι που δημιουργήθηκε για κράτη.

Η κ. Γιαννάκου, που ήταν η σκιώδης εισηγήτριά μας και επιτέλεσε έξοχο έργο, για το οποίο την ευχαριστώ ειλικρινά,
θα μιλήσει για τα ειδικά θέματα. Το μόνο που θέλω να κάνω τώρα είναι να συνταχθώ με την Αντιπρόεδρο Reding
και να καλέσω το Συμβούλιο να δώσει στην Επιτροπή εντολή να διαπραγματευτεί γρήγορα, είμαι δε βέβαιος ότι ο
φίλος μου, ο κ. López Garrido, θα διασφαλίσει ότι θα γίνει αυτό. Αυτό θα σημαίνει, κυρία Πρόεδρε, ότι σύντομα
θα μπορέσουμε να εορτάσουμε την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή, τον
κ. Jáuregui, καθώς και τους συντάκτες γνωμοδότησης, που εργάστηκαν για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Το
κάνω αυτό, πρωτίστως, προκειμένου να επισημάνω το γεγονός ότι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσαμε την
οικονομική κρίση στη Νομισματική Ένωση το τρέχον έτος της θητείας του Κοινοβουλίου, τώρα είναι η στιγμή να
πούμε ότι η Ευρώπη δεν θα οικοδομηθεί μέσω της εσωτερικής αγοράς ή του ενιαίου νομίσματος, αλλά μέσω των
πολιτών.

Τα δικαιώματα των πολιτών ενισχύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αυτήν τη διακήρυξη συνταγματικών δικαιωμάτων που πρέπει να λάβει υπόψη την πολιτική και τη δημόσια διάσταση
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα δικαιώματα αυτά ενισχύονται, επίσης, από την εντολή του άρθρου 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
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Αυτό δεν μειώνει κανένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία διασφαλίζει στους ευρωπαίους πολίτες η νομοθεσία
των κρατών μελών λόγω του γεγονότος ότι είναι πολίτες των εν λόγων κρατών μελών. Τουναντίον, πολλαπλασιάζει,
ενισχύει και αυξάνει τα δικαιώματα που έχουμε όλοι μας ως συμμέτοχοι και συμπράττοντες σε ένα κοινό εγχείρημα.

Θέλω επίσης να επισημάνω, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων, το γεγονός ότι συζητήσαμε όλα τα προβλήματα –που θα ανακύψουν– από την ενσωμάτωση της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην κοινή κουλτούρα ενίσχυσης και κατοχύρωσης των
δικαιωμάτων και της ιδιότητας του πολίτη. Διοργανώσαμε άκρως εποικοδομητικές επισκέψεις στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκαλέσαμε μια τρίτη διάσκεψη
στις 21 Ιουνίου, στην οποία θα παραστούν σημαντικοί εμπειρογνώμονες και δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια
κοινή, προκαταβολική απάντηση αναφορικά με το ποια νομική κατοχύρωση θα πρέπει να υπάρχει για τα δικαιώματα
των πολιτών.

Ένας βρετανός νομικός εμπειρογνώμονας ονόματι Hart έγραψε ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα χωρίς νομική
κατοχύρωση και δεν υπάρχει καμία νομική κατοχύρωση χωρίς δικαστές, κατά τον ίδιο τρόπο που δεν μπορεί να
υπάρξει καμία Ευρώπη χωρίς πολίτες και δεν υπάρχουν καθόλου ευρωπαίοι πολίτες αν δεν γνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση μας κάνει να αναπτυσσόμαστε και ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα που ήδη έχουμε ως μέλη των
κρατών μελών της ΕΕ.

Marietje Schaake (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καθώς αναθεωρούμε το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου, πρέπει να θυμόμαστε ότι η δημιουργία του πραγματικά σηματοδοτεί μια επιτυχία για την
φιλελεύθερη δημοκρατία και μια δέσμευση για ένα αποτελεσματικό διεθνές δίκαιο. Καθώς όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ επικυρώνουν προκειμένου να συμμορφωθούν προς το Καταστατικό της Ρώμης, ξεκινάμε το επόμενο κεφάλαιο
ανταπόκρισης στις φιλοδοξίες και ευθύνες μας στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της
δικαιοσύνης.

Μια κρίσιμη αξιολόγηση είναι σημαντική, αλλά το ΔΠΔ αποτελεί ήδη σημαντικό θεσμό προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι αυτές οι θεμελιώδεις αξίες δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές, αλλά οικουμενικές. Αποτελεί έσχατο μέσον, όπως είπε η
Επίτροπος Reding, πλην όμως σημαντικό. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους
έναντι του ΔΠΔ και των αρχών που επιδιώκει να διασφαλίσει, υιοθετώντας τις βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ για το
ΔΠΔ. Αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα να γίνει έρευνα και να ασκηθεί δίωξη σε εκείνους που διαπράττουν
εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εργαζόμαστε για μια αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Η Υπάτη
Εκπρόσωπος πρέπει να προωθήσει ενεργά την προσχώρηση στο Καταστατικό της Ρώμης άλλων παγκόσμιων
παραγόντων –της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και σημαντικών υποψηφίων κρατών μελών, όπως είναι η Τουρκία–
αλλά και ο παλαιόθεν σύμμαχος της ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο για
τη συμβολή στην παγκόσμια δικαιοσύνη και θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο σύμπραξης με την
σύμμαχό τους. Ως ολλανδή ευρωπαία, θα ήθελα να καθησυχάσω τους πολίτες μας ότι ουδέποτε θα γίνει επίκληση
του αμερικανικού νόμου για την προστασία του προσωπικού των ΗΠΑ.

Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί εποικοδομητικά μαζί με την Τουρκία και τις ΗΠΑ για να σταματήσει την ατιμωρησία στο
Ιράν, που είναι μια από τις πλέον επείγουσες υποθέσεις αυτουργών και όπου η εκτέλεση, ο βιασμός και τα
βασανιστήρια ασκούνται σε πολίτες από την ίδια τους την κυβέρνηση σε καθημερινή και συστηματική βάση. Πρέπει
να εργαστούμε για την πραγματική παγκοσμιοποίηση ή οικουμενικοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, το δε ΔΠΔ αποτελεί σημαντικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Πρέπει, επίσης να παγκοσμιοποιηθεί η υποστήριξη προς αυτό το Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται
εποικοδομητικά και ομονοεί σε αυτό το θέμα.

Gerald Häfner (Verts/ALE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκείνο για το οποίο εργαζόμαστε εδώ
σήμερα είναι η επέκταση του δικαίου σε υπερεθνικό επίπεδο. Η σημασία που έχει αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτή
με μια ματιά στη φρικτή ιστορία της δικής μου χώρας, καθώς και με μια ματιά στις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που σημειώνονται επί του παρόντος. Στην πραγματικότητα, οι Γερμανοί δεν πραγματοποίησαν τα
πλέον τρομερά εγκλήματα στην ιστορία επειδή παραβίασαν νόμους, αλλά επειδή συνέταξαν νόμους που καθιστούσαν
νόμιμο το ανήθικο και αυτό, για παράδειγμα, κατέστησαν νομική υποχρέωση τον φόνο Εβραίων, κομμουνιστών,
Χριστιανών, ομοφυλοφίλων και άλλων. Αν τέτοιοι άνθρωποι και πρωτίστως εκείνοι που έδωσαν εντολή για αυτές
τις πράξεις λένε μετά ότι απλώς έπραξαν ό,τι όριζε τότε ο νόμος και δεν ήταν δυνατόν να τους ασκηθεί δίωξη
αργότερα, αυτό δείχνει απίστευτη αδυναμία του δικαίου και της ανθρωπότητας.

Για τον λόγο αυτόν, εκείνο που κάναμε εδώ με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντιπροσωπεύει μείζον βήμα προόδου
καθώς όλοι οι τέτοιου είδους άνθρωποι θα ξέρουν στο μέλλον ότι θα υπάρχει ένας δικαστής πέρα από το εθνικό
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δίκαιο και ότι, στο υπόλοιπο της ζωής τους, θα πρέπει να ζουν γνωρίζοντας ότι θα λογοδοτήσουν. Αυτό αποτελεί
μείζον βήμα προόδου, όπως ακριβώς η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάτι για το οποίο εμείς και εγώ προσωπικά αγωνιστήκαμε για αρκετό καιρό. Χαίρομαι
που θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε μαζί αυτό εδώ σήμερα, θα ήθελα δε να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον
κ. Jáuregui Atondo, για την εξαίρετη έκθεσή του.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το εθνικό κόμμα μου, οι Βρετανοί Συντηρητικοί –για εκείνους
που δεν το γνωρίζουν, είμαι Συντηρητικός– εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες στο παρελθόν για το ΔΠΔ και την επιβολή
της διεθνούς ποινικής νομολογίας του, όπως εμπεριέχεται στο Καταστατικό της Ρώμης, στους τομείς των εγκλημάτων
κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας.

Ωστόσο, η 10η επέτειος της έναρξης ισχύος του Καταστατικού όντως μας προσφέρει τώρα μια ευκαιρία να προβούμε
σε μια σαφή εκτίμηση του ρόλου του ΔΠΔ, και κατά τη γνώμη μου το Δικαστήριο, προς τιμήν του, κινήθηκε αυστηρά
στο πλαίσιο της εντολής του, αποφεύγοντας κακόβουλες διώξεις και επιδιώκοντας να ασκεί δίωξη μόνο κατά των
πλέον σοβαρών τυράννων.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου, ο Luis Moreno-Ocampo, βοήθησε με επιδεξιότητα το Δικαστήριο να
ενισχύσει την αντικειμενικότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε επιθετική εξέταση πολιτικά
υποκινούμενων υποθέσεων, κάτι που αποτελούσε μια από τις μεγάλες ανησυχίες των αμερικανών συμμάχων μας.
Η Βρετανία προσχώρησε στο ΔΠΔ επί της προηγούμενης κυβέρνησης των Εργατικών. Ενδεχομένως η πρόσφατη
συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού Συντηρητικών-Φιλελευθέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα
μας παρέχει μια ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε τη σχέση της Βρετανίας με το ΔΠΔ, στη δε Καμπάλα, να
τροποποιήσουμε μερικά από τα επίμαχα πεδία, όπως την ευθύνη στην διοικητική ιεραρχία.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπονομευθούν τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου από το
ΔΠΔ, την ίδια όμως στιγμή, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι σε ορισμένες περιστάσεις, το ΔΠΔ μπορεί να
διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για να θέσει τέρμα σε ένα κλίμα ατιμωρησίας δικτατόρων επιδιδόμενων σε
γενοκτονία.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι,
θα ήθελα να μιλήσω ταυτόχρονα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) και για την προσχώρηση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας για την ποιότητα των εκθέσεών τους και για τη
βούλησή τους να ενσωματώσουν τις προτάσεις όλων στο πλαίσιο ευρέος πνεύματος συναίνεσης.

Πέραν όλων όσων ειπώθηκαν υπέρ αυτής της προσχώρησης, θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία, τα οποία θεωρώ ότι
είναι σημαντικά: τη θέσπιση ελέγχου εκτός της Ένωσης και την εξωεδαφική εφαρμογή της Σύμβασης∙ με άλλα λόγια,
την εφαρμογή της σε όλες τις πράξεις της Ένωσης, και εκτός της επικράτειας της ΕΕ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω
την ελπίδα ότι οι ρήτρες για τα «ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία» θα έχουν έτσι λίγο περισσότερο νόημα.
Συνεπώς, όχι μόνο πρέπει να αναφέρεται η διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής στην ίδια τη Σύμβαση, σε όλα
τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες που ήδη κατοχυρώνονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών, αλλά πρέπει
να αναλάβουμε δέσμευση πολύ γρήγορα για να προσχωρήσουμε σε όλα τα νομικά μέσα της ΕΣΔΑ, προκειμένου
να έχουμε ένα συνεκτικό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσον αφορά το ΔΠΔ, θα ήθελα να εκφράσω δύο επιθυμίες. Πρώτον, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει
ιδιαίτερη εγρήγορση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων και των νομικών εκπροσώπων τους. Αυτό συνεπάγεται
ad hoc νομική βοήθεια που θα παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένους εξωτερικούς δικηγόρους.

Έχω και μια άλλη επιθυμία, κυρία Επίτροπε: να χρησιμοποιήσει η Ένωση όλη της την επιρροή, όλη της την ενέργεια,
για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συνολικά θα προσαρμόσουν το δίκαιό τους στο διεθνές δίκαιο. Η Γαλλία,
συγκεκριμένα, δεν το έχει πράξει ακόμα. Εκφράζω τη λύπη μου γι’ αυτό, όπως εκφράζω τη λύπη μου που μερικές
μεγάλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή αυτού του διεθνούς δικαίου στον
τομέα των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ακολουθήσει νομοθεσία που θα
καταστήσει τη σύμβαση μέρος του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα θα αποτελεί έγγραφο ενός
άλλου οργανισμού, ως εξωτερικό σημείο αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι το Δικαστήριο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο
θα έχει τη δικαιοδοσία να ερμηνεύει και να επιβάλλει δύο δυνητικά ανταγωνιστικά έγγραφα –τον Χάρτη της ΕΕ και
τη Σύμβαση του Συμβουλίου.
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Ρώτησα αρκετούς εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τι θα συνέβαινε αν προέκυπτε σύγκρουση μεταξύ των δύο
εγγράφων ή μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του ίδιου εγγράφου. Ποιο έγγραφο ή ποιο τμήμα θα κατισχύσει;

Μου είπαν, πρώτον, ότι το έγγραφο ή το τμήμα που αναγνωρίζει τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας θα κατισχύει
έναντι εκείνου που αναγνωρίζει τον μικρότερο βαθμό ελευθερίας. Κατόπιν ρώτησα τι θα αποφασιζόταν αν υπήρχαν
δύο μέρη σε μια διένεξη και το καθένα επικαλούνταν διαφορετικά, αλλά ανταγωνιστικά και ενδεχομένως αντιφατικά
δικαιώματα –για παράδειγμα, το δικαίωμα να ασκεί κάποιος τα θρησκευτικά του καθήκοντα χωρίς να προσβάλλεται
και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, μεταξύ άλλων, της άσκησης κριτικής στις δοξασίες οπαδών μιας
θρησκείας. Αυτό δεν είναι εντελώς θεωρητικό, όπως δείχνει η υπόθεση των δανέζικων γελοιογραφιών.

Αυτή ήταν η υπόθεση του σκύλου που δεν γάβγιζε ή μάλλον του ειδικού που δεν αποτόλμησε να εκφράσει γνώμη.
Η σιωπή ήταν τόσο εκκωφαντική όσο σαφές ήταν σε όλους που άκουσαν και κατάλαβαν. Η ελευθερία της έκφρασης
θα θυσιάζεται πάντοτε, διότι αυτή είναι η θέση της ΕΕ εκ προοιμίου. Η άρνηση της ελευθερίας της έκφρασης είναι
εκείνο που κάνει καλύτερα από όλα η ΕΕ!

Μιλάμε για δύο διαφορετικές κατηγορίες δικαιωμάτων –το πολιτικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης έναντι
της δίωξης από το κράτος και το δικαίωμα να μην προσβάλλεται κανείς από την κριτική. Το δικαίωμα να μην
προσβάλλεται κανείς θεωρείται πολύ πιο σημαντικό σε σύγκριση με το δικαίωμα να συζητείται ένα θέμα δημόσιου
ενδιαφέροντος. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου; Θα πρέπει να υπάρχουν
περιορισμοί σε εκείνους που παρακινούν στη βία, η κριτική όμως που δεν φθάνει σε αυτόν τον βαθμό θα πρέπει να
είναι ελεύθερη από την παρέμβαση του ποινικού δικαίου.

Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο, κύριο Ramón Jáuregui, για την έκθεσή
του, καθώς και την καλή συνεργασία που υπήρξε και, βεβαίως, τους συναδέλφους Preda και Gál για τη συμβολή
τους, από δύο διαφορετικές επιτροπές.

Κυρία Πρόεδρε, η ένταξη στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και άρα και στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου απορρέει βεβαίως και από το γεγονός ότι η Ένωση
απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και βέβαια, ορισμένοι διερωτώνται γιατί,
ενώ ενσωματώσαμε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είχαμε ανάγκη να προσχωρήσουμε στη δικαιοδοσία του
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου;

Καταρχήν, το Δικαστήριο του Στρασβούργου, υπό την έννοια του δεδικασμένου, έχει αποκτήσει πολύ ευρύτερες
δυνατότητες από αυτές που προβλέπονται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ήδη το υπαινίχθηκαν αυτό, τόσο η
Προεδρία όσο και η Επίτροπος κυρία Reding.

Δεύτερον, αυτό δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο, μια σύνδεση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα τεκταινόμενα
στο σύνολο της Ευρώπης, άρα και με τις χώρες που βρίσκονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βεβαίως, ορισμένοι
διερωτώνται αν αυτό θα δημιουργήσει εμπλοκές γενικότερες, αλλά η έκθεση τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν
διακρατικές προσφυγές, ούτε τα Δικαστήρια είναι το ένα υποκείμενο του άλλου και το άλλο υπερκείμενο. Το κάθε
Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα στις εξουσίες τις οποίες έχει και άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Δικαστήριο του
Λουξεμβούργου.

Θεωρώ ότι είναι ένα ουσιαστικό βήμα αυτό που γίνεται, με την προσχώρηση στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και η διαδικασία για την προσχώρηση στα Πρωτόκολλα που
αφορούν σε αντίστοιχες εξουσίες, και αυτό δίνει τη δυνατότητα βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναμειχθεί
ενεργά στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης, καθώς και να συμβάλει, μέσω της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης, στην επιλογή ενός δικαστού.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είμαι περήφανος που προεδρεύω της αντιπροσωπείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάσκεψη για την αναθεώρηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προκειμένου
να εορτάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η θέσπισή του συνέβαλε στην οικοδόμηση παγκόσμιας δικαιοσύνης και
στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και προκειμένου να εκφράσουμε την
αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, στην κοινή μας εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, να
εργαστούμε προς την κατεύθυνση της οικουμενικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.

Ζητώντας καλύτερη πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 15 από τις 24 χώρες
σε ολόκληρο τον κόσμο, που συνεισέφεραν στο Καταπιστευματικό Ταμείο για Θύματα είναι δικά μας κράτη μέλη
της ΕΕ – θα πρέπει όμως να σημειώσουμε επίσης με ταπεινότητα πως αυτό σημαίνει ότι 12 κράτη μέλη της ΕΕ δεν
έχουν καταβάλει τέτοια χρηματοδότηση και ότι 14 από τις χώρες μας ούτε έχουν ορίσει εθνικά σημεία επαφής ούτε
ανταποκρίθηκαν στην ετήσια ανασκόπηση, όπως απαιτεί ο Χάρτης. Η οικουμενική δικαιοδοσία στο εξωτερικό
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αρχίζει από την οικουμενική εφαρμογή εδώ, στη χώρα μας, κυρία Πρόεδρε, και λυπούμαι που μια από τις πρώτες
αποφάσεις της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να πάει στη διάσκεψη για την αναθεώρηση
προκειμένου να αντιταχθεί στη δικαιοδοσία για το έγκλημα της επίθεσης και να αντιδράσει στην πρόταση του
Βελγίου να συμπεριληφθεί η χρήση απαγορευμένων όπλων σε εσωτερικές συρράξεις στα εγκλήματα πολέμου.

Δίωξη για επίθεση, για αθέμιτη χρήση βίας κατά άλλου κράτους ασκήθηκε στις δίκες της Νυρεμβέργης και του
Τόκιο στο τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου και δυσκολεύομαι να κατανοήσω για ποιον λόγο το ΔΠΔ δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διωχθούν τα εγκλήματα πολέμου του 21ου αιώνα. Στο μεταξύ, δεν
καταλαβαίνω με ποιον τρόπο δικαιολογούν τον ισχυρισμό ότι η χρήση δηλητηριωδών αερίων ή σφαιρών ντουμ-ντουμ
είναι παράνομη όταν κανείς περνάει τα σύνορα, όχι όμως όταν παραμένει εντός των συνόρων. Λένε πως όταν ο
Saddam Hussein βομβάρδισε με δηλητηριώδη αέρια τους Άραβες των Βάλτων, ή όταν οι διαδηλωτές στη Γάζα
πυροβολούνται με σφαίρες που σκοπίμως διαρρηγνύονται σε θραύσματα μέσα στα κορμιά τους, οι δράστες μπορούν
να το κάνουν απαλλαγμένοι από τον φόβο ότι θα λογοδοτήσουν. Πολύ απλά, κάνουν λάθος.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, καθώς είχε σχεδιαστεί για να δικάζονται οι αυτουργοί
γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, το αναμενόμενο εδώ και πολύ καιρό
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί μια αρχική απάντηση σε εκείνα τα θύματα που πολύ συχνά και δυστυχώς
μάταια ζητούσαν αποζημίωση και δικαιοσύνη.

Πριν από τη δημιουργία του, πολλοί από μας ήθελαν να έχει το Δικαστήριο αποτρεπτικό ρόλο. Μάλιστα, θα μπορούσε
άραγε ένα διεθνές όργανο, εξουσιοδοτημένο να τιμωρήσει τους αυτουργούς εγκλημάτων τόσο φρικτών όσο αυτά
που διαπράχθηκαν στη Βοσνία, τη Ρουάντα, την Καμπότζη και το Νταρφούρ να μην αποθαρρύνει έναν δεδομένο
δικτάτορα-εκτελεστή, που θα ήξερε ότι άπαξ και διαπραχθούν τα εγκλήματά του, δεν θα μπορούσε πλέον να είναι
ασφαλής εκτός των συνόρων της χώρας του, όπου μπορούσε να ενεργεί με πλήρη ασυλία;

Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο αν πιστεύουν ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της
πρόληψης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η Επιτροπή να μου πει αν, κατά τη γνώμη της, το ένταλμα σύλληψης που
εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του προέδρου Omar al-Bashir αποτελεί μέρος της λύσης ή μέρος
του προβλήματος; Προσωπικά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μέρος της λύσης.

Όπως και να έχει, τι διδάγματα μπορεί να αντλήσει κανείς από το σύντομο διάστημα που υπάρχει το Δικαστήριο;

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα διδάγματα, προτίθεται η Επιτροπή –και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση– να
υποβάλει τροπολογίες κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την αναθεώρηση του ΔΠΔ στην Καμπάλα, που θα
αποτελέσει μια ευκαιρία να κατατεθούν και, αν παραστεί ανάγκη, να εγκριθούν τροπολογίες στο κείμενο που
αποτελεί τη νομική βάση του Δικαστηρίου;

Konrad Szymański (ECR). – (PL) Όταν προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πρέπει, πάση θυσία, να αποφύγουμε μερικούς σοβαρούς κινδύνους.

Αντιμετωπίζουμε ένα αξιοσημείωτο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο δικαστηρίων: εκείνου
του Στρασβούργου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το γεγονός ότι θα ισχύουν δύο έγγραφα –ο Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση– θα προκαλέσει προβλήματα. Θα είναι πολύ δύσκολο να
εξηγήσουμε στους πολίτες μας ποιο δικαστήριο είναι το σωστό για την καταγγελία τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι
θα αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων άρνησης εξέτασης μιας υπόθεσης λόγω σύγκρουσης δικαιοδοσιών
δικαστηρίων και των σχετικών νομικών λόγων. Υπάρχει επίσης κίνδυνος η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση να μειώσει τον σεβασμό των συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών, οι οποίες αποτελούν τις
γενικές αρχές του δικαίου σήμερα. Ιδιαίτερα, η προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση δεν θα πρέπει να αποτελέσει
μέσο παράκαμψης του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίο κατοχυρώνει την εξαίρεση του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας από κάθε ανεπιθύμητη συνέπεια του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Κυρίες και κύριοι, λυπούμαι πολύ που έχω μόνο ένα λεπτό για το σημαντικό αυτό
θέμα, συνεπώς επιτρέψτε μου, ασχέτως του πόσο σύντομος είναι ο χρόνος ομιλίας, να σας ενημερώσω ότι, καθώς
μιλάμε, μια τρομερή πλημμύρα καταστρέφει τη Βόρεια Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Η ζωή εκατοντάδων
ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να τους καθησυχάσουμε από τούτη την Αίθουσα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ότι είμαστε αλληλέγγυοι με αυτούς και συμπάσχουμε με τα θύματα και ότι ελπίζουμε
πως αυτή η καταστροφική πλημμύρα θα υποχωρήσει το συντομότερο δυνατόν. Καλώ τους επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράσχουν συνδρομή στα θύματα, αν παραστεί ανάγκη. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν
αρκετές δεκάδες πόλεων στη βόρεια Ουγγαρία που είναι εντελώς καλυμμένες από τα νερά. Ελπίζουμε ότι η μοίρα
και ο Θεός θα λυπηθούν αυτές τις πληγείσες από την καταστροφή περιοχές.
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Το βασικό πρόβλημα αυτής της έκθεσης είναι ότι θεωρούμε σημαντικό όλοι εμείς που είμαστε παρόντες, ως βουλευτές
του ΕΚ, να προαγάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα υψηλότερο επίπεδο, συγκεκριμένα στην προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η προσχώρηση στη Σύμβαση, δεν αυξάνει την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Αναδεικνύεται μόνο η ιδεολογία ενός είδους Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, την οποία δεν
υποστηρίζουμε, αφού οι κυρίαρχες χώρες, τα κράτη μέλη, έχουν ήδη προσχωρήσει στη Σύμβαση. Αντιτιθέμεθα,
επίσης, στην έννοια ότι αυτή η συμβολική απόφαση θα πρέπει να εκληφθεί σαν να είμαστε τμήμα μιας τεράστιας
αυτοκρατορίας.

Carlo Casini (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε López Garrido, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτή η
προσχώρηση αποτελεί αναμφίβολα σημάδι μιας από τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της αποστολής να
προασπίζεται και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια αποστολή που έχει ήδη διατυπωθεί πλήρως και επιβεβαιώθηκε από την ιστορία, από το γεγονός ότι επιμέρους
κράτη μέλη είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την υπενθύμιση ότι οι
γενικές αρχές της Σύμβασης και τα συντάγματα των κρατών μελών αποτελούν πλέον τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου.
Συνεπώς, αυτή η συμβολική χειρονομία είναι άκρως σημαντική.

Ωστόσο, η μετουσίωση αυτού του ιδεώδους σε ουσιαστικούς νομικούς κανόνες δεν είναι τόσο απλή: αυτή η έκθεση
αναφέρεται κατά κύριο λόγο και σε τελική ανάλυση μόνο σε θεσμικά ζητήματα και είναι πλήρως αποδεκτή. Πρέπει
να πω ότι ευχαριστώ επίσης τον κ. Atondo και νιώθω την υποχρέωση να αναφέρω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών
Υποθέσεων –της οποίας προεδρεύω– ενέκρινε αυτό το έγγραφο σχεδόν ομόφωνα. Επομένως, είμαστε ικανοποιημένοι
με αυτό το έγγραφο και δεν θα σταθώ σε επιμέρους στοιχεία του, διότι υποστηρίζουμε πλήρως όλα όσα είπαν ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου και η Επιτροπή.

Θα ήθελα μόνο να κάνω μια πρόταση, αφού η δήλωση για τη θεσμική παρουσία ευρωπαίων βουλευτών του
Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν γίνει η συνεδρίαση για τον
ορισμό του δικαστή και των δικαστών είναι κάπως αόριστη: θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα όσον αφορά
τη σχέση μεταξύ του πληθυσμού της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πληθυσμών άλλων χωρών. Ευτυχώς,
ο κανονισμός που διέπει την ιδιότητα του μέλους και την εκπροσώπηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει ήδη ότι δεν μπορούν να υπάρξουν λιγότεροι των δύο ανά κράτος και συνολικά
όχι περισσότεροι των 18, συνολικά. Δεδομένης της σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνω να θέσουμε ως
όριο τους 18.

Πρέπει, ωστόσο, να ολοκληρώσω και επομένως τελειώνω λέγοντας ότι αυτό το ψήφισμα εκθέτει ένα πρόβλημα που
αξίζει μια πιο βαθιά εξέταση, με άλλα λόγια, το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ των Δικαστηρίων το οποίο επισημάναμε
επανειλημμένα. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτό το πρόβλημα αλλά, πρωτίστως,
σε σχέση με το πρόβλημα του ευρωπαϊκού πνεύματος: είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, εδραζόμαστε στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα
–και η ισότητα εδράζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στην Ευρώπη, δεν συμφωνούμε μεταξύ μας ως προς αυτό
το σημείο και, επομένως, πρέπει να στοχαστούμε προσεκτικά πάνω σε αυτήν την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
τα όριά της και για το τι καλύπτει. Αυτό όμως δεν αποτελεί θέμα αυτής της απόφασης και αυτής της εξαιρετικά
ευπρόσδεκτης έκθεσης. Ευχαριστώ τον εισηγητή.

Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του ρόλου του στην προάσπιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ελπίδα όλων μας είναι να αποτελέσει η Διάσκεψη της Καμπάλα, η οποία θα αναθεωρήσει το καταστατικό
της Ρώμης, πραγματικό σταθμό για την περαιτέρω εξέλιξη του Δικαστηρίου.

Η διεθνής κοινότητα καλείται να ενισχύσει το κύρος του θεσμού και να εξασφαλίσει την προστασία και περαιτέρω
ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Στα πλαίσια της
αναθεωρητικής διαδικασίας, έχουν ήδη παρουσιασθεί διάφορες προτάσεις με αναμφισβήτητα πιο σημαντική αυτή
που αφορά το έγκλημα της επίθεσης. Αυτό που προέχει σήμερα, ωστόσο, είναι να γίνει σαφές ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επιθυμεί να τονίσει πως τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν μπορούν να παραμένουν
ατιμώρητα. Αυτό που θέλουμε είναι σαφήνεια δικαίου και συνεργασία από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη
μέλη της διεθνούς κοινότητας ώστε να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία μέσα από μια δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία.

Οι εγκληματίες πολέμου πρέπει να είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Είναι αυτή
η βεβαιότητα της ποινής που μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων πράξεων στο μέλλον αλλά και να
ανοίξει τον δρόμο για τη συμφιλίωση μετά από βίαιες συγκρούσεις.
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Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την απόλυτη στήριξή μας στους σκοπούς του Δικαστηρίου και την προσήλωσή μας στα
ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στην αναθεωρητική Διάσκεψη
της Ουγκάντα.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Η διάσκεψη αναθεώρησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα αποτελέσει
σημαντική ευκαιρία προκειμένου να δεσμευτούν τα κράτη μέλη της Ένωσης σε αξίες που για μας είναι καίριας
σημασίας. Ευτυχώς, αποτελεί κοινή πεποίθηση των Ευρωπαίων ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα πρέπει να εκδικάζονται
και οι δράστες να τιμωρούνται.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είναι θετικό ότι η διάσκεψη για την αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική. Η
Αφρική είναι μια ήπειρος, όπου πολλά εγκλήματα παραμένουν ακόμη ατιμώρητα. Το Δικαστήριο διενεργεί επί του
παρόντος έρευνες σε πέντε αφρικανικές χώρες: την Κένυα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν, την
Ουγκάντα και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Πρέπει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία εκείνων που διαπράττουν φρικτά εγκλήματα σε βάρος των δικών τους
πολιτών και σε βάρος άλλων ατόμων ασχέτως της υπηκοότητάς τους. Ο ρόλος του Δικαστηρίου σε αυτό το θέμα
είναι καίριας σημασίας. Αν το Δικαστήριο υφίστατο πριν 70 χρόνια, ίσως να μην είχε συμβεί η σφαγή στο Katyń.
Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού δικαστηρίου μπορεί από μόνη της να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να ενισχύσουν το Δικαστήριο στις βασικές αποστολές του: διερεύνηση και άσκηση
δίωξης για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι σημαντικό να
προσχωρήσουν στο Καταστατικό της Ρώμης περισσότερα κράτη, διότι η αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου
εξαρτάται από τη συνεργασία μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών. Κατά συνέπεια, όλα τα κράτη που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης θα πρέπει να συμπράξουν σε μια τέτοια συνεργασία, ειδάλλως
αυτή η αποτελεσματικότητα δεν θα επιτευχθεί.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Υπάρχουν σημαντικά σημεία στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης της Καμπάλα,
όπως το έγκλημα της επίθεσης. Ωστόσο, η προσαγωγή του κατηγορουμένου Omar al-Bashir σε δίκη είναι επί του
παρόντος το πλέον αξιοσημείωτο βήμα στην εδραίωση της οικουμενικής δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Χάρη στην πίεση που άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέπεμψε στο
ΔΠΔ τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Νταρφούρ. Μεταξύ των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ
συγκαταλέγεται ένα για τον νυν αρχηγό κράτους του Σουδάν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα
πολέμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με την εκτίμηση των παρατηρητών της στις εκλογές του Σουδάν,
οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι οι εκλογές δεν έγιναν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ακόμη και αν ο Omar al-Bashir
είχε εκλεγεί νομότυπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνεχίσει να απαιτεί την παραπομπή του στη δικαιοσύνη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να δίνει αντιφατικά μηνύματα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να παραδοθεί ο πρόεδρος Omar al-Bashir στο ΔΠΔ. Αυτό θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα
ώστε να αποθαρρυνθούν άλλοι δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν βία κατά των λαών τους· η αποτυχία σε αυτήν την
υπόθεση θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θέλω να υπογραμμίσω ότι θα μιλήσω ως νομικός.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στον ρόλο του Δικαστηρίου στην ερμηνεία της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ιδιαίτερα η απαίτηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ότι ο αιτών πρέπει να εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα προτού αποτανθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να αποτυπωθεί σε μια διαδικασία, η οποία θα δίνει στο Δικαστήριο σε κάθε
περίπτωση την ευκαιρία να αποφασίσει ως το ύστατο εγχώριο ένδικο μέσο προτού επιληφθεί του θέματος το
Δικαστήριο του Στρασβούργου. Αναφέρομαι κυρίως στις περιπτώσεις που κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της
ΕΕ και κράτη μέλη μηνύονται από μεμονωμένους αιτούντες μετά την εφαρμογή αυτού του δικαίου της ΕΕ. Πρέπει
πρώτα να δοθεί η δυνατότητα στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να εφαρμόζει τη Σύμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ας μην λησμονούμε ότι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου εφαρμόζει τη Σύμβαση επί χρόνια. Σε σχέση με αυτό,
θα ήθελα να υπενθυμίσω τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της
Bosphorus Airlines κατά της Ιρλανδίας το 2005. Παραθέτω: «Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το
κοινοτικό δίκαιο δύναται να θεωρηθεί ισοδύναμη εκείνης του συστήματος της Σύμβασης».

18-05-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL130



Μαζί με τους συναδέλφους μου, επικροτώ την προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση, την ίδια όμως στιγμή, ζητώ
μια πολύ προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας που θεσπίζουμε, καθώς πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα
των πολιτών μας και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε ό,τι λειτουργεί καλά.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Θέλω να τονίσω ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
και οι πορτογάλοι βουλευτές της εν λόγω Ομάδας βλέπουμε με μεγάλη μας –επιτρέψτε μας να το πούμε–
ικανοποίηση την έναρξη της διαδικασίας προσχώρησης της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Τελικά, σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία –η οποία ανέκαθεν αποτελούσε προμετωπίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
με την κατάργηση της δουλείας στην Πορτογαλία ήδη από το 1761 και η οποία ήταν πρωτοπόρος στην κατάργηση
της θανατικής ποινής– είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσε παρά να μας ενδιαφέρει να υποστηρίξουμε αυτήν τη
διαδικασία προσχώρησης.

Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο
να παρακολουθεί τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Αυτό το θεωρούμε ουσιαστικό από τεχνική, νομική και πολιτική
σκοπιά, διότι το ίδιο το Κοινοβούλιο είναι ένα Σώμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα Σώμα όπου τα ανθρώπινα
δικαιώματα έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα επίσης να σημειωθεί, συνάδελφοι, πως θεωρούμε πολύ σημαντικό
το ότι είμαστε σε επαφή με πολλές τρίτες χώρες· αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που δίνουμε στα μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης (η ένταξη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης) που δεν είναι
κράτη μέλη.

Για αυτά τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποτελεί μήνυμα ενίσχυσης της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ό,τι αφορά την κατάσταση και τα επίπεδα δημοκρατίας και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Milan Zver (PPE). – (SL) Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, πέρασε αρκετός καιρός από
τότε που τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες περιορίζονταν στο επίπεδο των μεμονωμένων εθνικών κρατών.
Αυτό καθιστά περιττό το θεμελιώδες δίλημμα αναφορικά με το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται σε
διακυβερνητικές συμφωνίες ή αν θα πρέπει να καταστεί ένα είδος υπερεθνικού κράτους. Νομίζω ότι η προσχώρηση
της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ένα βήμα προς την επέκταση της
ανθρώπινης ελευθερίας και της ελευθερίας του ατόμου. Αυτή η κίνηση θα συνεισφέρει επίσης προστιθέμενη αξία
και πρέπει να θέσουμε ως στόχο μας να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν χώρο όπου τα πρότυπα της
ανθρώπινης ελευθερίας θα είναι τα υψηλότερα στον κόσμο.

Ωστόσο, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί διαμιάς χώρος ελευθερίας μόνο και μόνο επειδή προσχώρησε
στη Σύμβαση. Τουναντίον, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών,
είναι σημαντικό όμως αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες να μην τελούν υπό συστηματική και συστημική απειλή.

Πρέπει να ενισχύσουμε τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλων δομών και να οριοθετήσουμε τις αρμοδιότητές
τους, και με αυτήν την παρατήρηση θέλω να ολοκληρώσω την ομιλία μου.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα της σημερινής διαδικασίας. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυστυχώς, η Αφρική είναι μια ήπειρος όπου υπήρξαν πολυάριθμες περιπτώσεις
εγκλήματος και γενοκτονίας σε συχνή βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να τηρεί παθητική στάση έναντι αυτής
της κατάστασης. Ευτυχώς, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην Καμπάλα προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται κατά αυτών των εγκλημάτων. Οι εγκληματίες πρέπει να γνωρίζουν
ότι ποτέ δεν θα μπορούν να ξεφύγουν ατιμώρητοι οπουδήποτε. Σε σχέση με αυτό, συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων
που τάχθηκαν αποφασιστικά υπέρ του να παράσχει η Ένωση την υποστήριξή της στις εργασίες του Δικαστηρίου.
Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να εκφράσουμε αμφιβολίες επ’ αυτού σήμερα. Νομίζω ότι στην Καμπάλα θα πρέπει να
συζητήσουμε και να σκεφθούμε τι να κάνουμε ώστε το Δικαστήριο να λειτουργήσει ακόμη πιο αποδοτικά και
αποτελεσματικά.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Όπως αναφέρθηκε ήδη, η προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν τη Σύμβαση
αποτελεί, πρωτίστως, συμβολική χειρονομία. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι δεν μπορεί παρά να ενισχύσει τη διαδικασία
ολοκλήρωσης και ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου προς την πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν του συμβολισμού, αυτό το νομικό μέτρο έχει επίσης πρακτική σημασία για την πολιτική ανθρωπίνων
δικαιωμάτων της ΕΕ. Σε τυπικό επίπεδο, θα εξαλείψει επίσης τα δύο μέτρα και σταθμά. Η Ένωση, δηλαδή, δεν ήταν
υποχρεωμένη πριν να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εφεξής, όμως, οι νόμοι της ΕΕ θα υπόκεινται σε εξωτερικούς
δικαστικούς ελέγχους, που θα παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση.
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Ένα περαιτέρω πρακτικό όφελος της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση θα είναι μια εγγύηση προστασίας όχι μόνο
για τους πολίτες της ΕΕ, και για άλλα πρόσωπα στην ΕΕ, αλλά και για όλα τα άτομα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία
της Ένωσης εκτός της επικράτειάς της. Προσωπικά, με χαροποιεί η ιδέα ότι ο στόχος της Ένωσης θα είναι η πλήρης
τήρηση των διατάξεων της Σύμβασης σε όλες τις εξωτερικές της σχέσεις και δραστηριότητες.

Είναι σημαντικό που η υποβληθείσα έκθεση αναφέρεται σε ενδεχόμενες τεχνικές και διοικητικές περιπλοκές ολόκληρης
της διαδικασίας και προτείνει τρόπους για τη μείωση της πολυπλοκότητας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η ΕΕ,
ως μέλος που δεν αποτελεί κρατική οντότητα το οποίο προσχωρεί σε σύμβαση που σχεδιάστηκε για κράτη, θα
πρέπει να μεριμνήσει ώστε να μη ζητήσει περιττές αλλαγές στη Σύμβαση ή στο δικαστικό της σύστημα. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήδη έχει υπερβολικό φόρτο. Συν τοις άλλοις, περιττές περιπλοκές ενδέχεται
να υπονομεύσουν τη νομιμοποίηση και τη δημοφιλία της διαδικασίας προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Κυρίες και κύριοι, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ένα περίπου
έτος και αρχίζω να συνηθίζω αυτό που είναι αδύνατον να συνηθίσει κανείς, ότι δηλαδή η συζήτηση για κάθε έκθεση
ξεχωριστά εξελίσσεται με βάση το ίδιο σενάριο. Είμαστε περίπου 20 με 30 βουλευτές παρόντες εδώ στην αίθουσα
επί συνόλου 800 σχεδόν βουλευτών του ΕΚ, και κάποιοι λίγοι δεν είμαστε καν εδώ από αίσθημα καθήκοντος, αλλά
απλά επειδή δεν επιθυμούμε να ψηφίσουμε σύμφωνα με την κομματική γραμμή, αλλά βάσει προσωπικών πεποιθήσεων
και συγκροτημένης ενημέρωσης και όλοι βιώσαμε την ίδια εμπειρία. Θέτουμε ερωτήσεις αλλά ουδέποτε λαμβάνουμε
κάποια απάντηση σε αυτές, με εξαίρεση ίσως κάποιες γενικές δηλώσεις. Ειλικρινά ζητώ από τον Επίτροπο που είναι
αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα να κάνει μια εξαίρεση τούτη τη φορά και να δώσει σαφή απάντηση στην
ερώτησή μου. Η ερώτηση είναι τι προστιθέμενη αξία και όφελος αντλούνται από τη σκοπιά των ευρωπαίων πολιτών
με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου είναι ήδη
μέλος κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ζητώ, αν έχετε την καλοσύνη, να μας δώσετε ένα μόνο παράδειγμα που να δείχνει
ποια νέα προστιθέμενη αξία θα συνεισφέρει αυτή η προσχώρηση στους πολίτες της Ευρώπης από πλευράς προάσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που κάνατε επιτέλους μια εξαίρεση στον γενικό
κανόνα.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η προσχώρηση στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη της Ένωσης: τα δύο
συστήματα εγγύησης θα ενισχύσουν την προστασία των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, τόσο εντός όσο και
εκτός των 27 χωρών μας, αν λάβουμε υπόψη όλες τις χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συνεπώς, πρόκειται
για μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε και μια ευκαιρία που την αναμέναμε επί πολλά χρόνια.

Το δόγμα και ο νόμος, τόσο του Δικαστηρίου όσο και του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, εργάζονται εδώ και
κάποιο διάστημα για να φθάσει αυτή η χρονική στιγμή ή μάλλον ανοίγουν τον δρόμο γι’ αυτόν τον σκοπό, διότι
για μένα είναι ένας σκοπός: είναι ένας σκοπός για όλους μας. Συνεπώς, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφερθώ
στη σημασία της προσχώρησης για όλους τους πολίτες της Ένωσης, που θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να
προσφεύγουν για υποθέσεις στο Δικαστήριο του Στρασβούργου κατά ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ή
κράτους μέλους λόγω της ευρύτερης προστασίας που απολαμβάνουν.

Τελειώνω, γνωρίζοντας ότι η ανεξαρτησία των δύο δικαστηρίων παραμένει αναλλοίωτη, όπως εξηγείται και
επιβεβαιώνεται με σαφήνεια στην έκθεση –και μάλιστα, συγχαίρω τον συνάδελφό μου για την έκθεσή του– είναι δε
σύμφωνη με όλες μας τις επιθυμίες, εξαιρουμένης προφανώς της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών, γεγονός
που δείχνει τον σεβασμό στα δικά τους πεδία ευθύνης.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αποσαφηνίσω δύο πράγματα. Πρώτον, τα
άρθρα που υπάρχουν στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και υπάρχουν επίσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι τα ίδια και σημαίνουν το ίδιο πράγμα: τα άρθρα 52 και 53 του Χάρτη· συνεπώς,
δεν υπάρχει καμία αντίφαση.

Δεύτερον, η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υπερεθνική. Κατά συνέπεια,
αν κάποιος θέλει να προσφύγει σε αυτό εξαιτίας κάποιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εφαρμογής του
δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει πρώτα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προδικαστική
απόφαση.

Καταλαβαίνω ότι οι ευρωσκεπτικιστές θέλουν πάντοτε να καταψηφίζουν την Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον για λόγους
κοινοβουλευτικής αβρότητας, θα πρέπει να διαβάσουν την έκθεση του κ. Jáuregui, στην οποία αποσαφηνίζονται
τα πάντα.

Diego López Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με το πρώτο
σημείο όσον αφορά τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους εισηγητές, καθώς και την Επιτροπή, για τον τρόπο με τον οποίο
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παρουσίασε πολύ γρήγορα ένα σχέδιο εντολής για διαπραγμάτευση. Θα ήθελα επίσης να επικροτήσω την ομιλία
του κ. Duff, που είπε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση που σχηματίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ Συντηρητικών
και Ελευθέρων Δημοκρατών συνηγορεί απόλυτα υπέρ της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, συνεπώς, υπέρ της συμμόρφωσης προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ωστόσο, μερικοί από τους συμπατριώτες του κ. Duff είπαν ακριβώς το αντίθετο: εκπρόσωποι των Ευρωπαίων
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και ο εκπρόσωπος της Ομάδας της Ευρώπης της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας
–που δεν είναι Βρετανός– μαζί με την κ. Sinclaire και ακολούθως την κ. Morvai, που είπε ξεκάθαρα, «Γιατί χρειάζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αν τα κράτη μέλη
είναι ήδη συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν»;

Εκείνο που συνέβη, είναι ότι τα κράτη μέλη εκχώρησαν μερικές από τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως, αυτές δεν ασκούνται από τα κράτη μέλη, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα μπορούσε, συνεπώς, θεωρητικά να παραβιάσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Αυτό ισχύει εκτός αν θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εξουσία ή οποιαδήποτε αρμοδιότητα, έχει
όμως όντως εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί τα
κράτη μέλη να έχουν υπογράψει τη Σύμβαση. Η Ένωση πρέπει επίσης να υπογράψει για να ολοκληρώσει την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν κατανοώ με ποιον τρόπο άτομα όπως οι εκπρόσωποι των δύο Ομάδων που ανέφερα, τα οποία επέδειξαν τον
προφανή τους ευρωσκεπτικισμό, αρνούνται τον υπερεθνικό έλεγχο επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εντελώς
αντιφατικό κάποιος που θέλει να ελέγχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που θεωρεί ότι όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι κακά ή ότι οικτροί γραφειοκράτες κάνουν τα πάντα στραβά, να αρνείται τον υπερεθνικό έλεγχο επί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι εντελώς αντιφατικό. Θα υπάρχουν άλλοι λόγοι που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα
δικαιώματα ή που έχουν να κάνουν με το ότι ένας διεθνής οργανισμός προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
διαθέτοντας μεγαλύτερη νομιμοποίηση, ισχύ και σταθερότητα. Ενδεχομένως να υπάρχουν άλλοι λόγοι, όχι όμως
αυτοί που παρατίθενται.

Πιστεύω ότι η ανάγκη υπογραφής της Σύμβασης είναι πολύ σαφής, πιστεύω δε επίσης ότι αυτό πρέπει να γίνει με
την ταχύτητα με την οποία η Επιτροπή ήδη άρχισε να ενεργεί. Όπως είπε ο κ. Méndez de Vigo, η Επιτροπή ενήργησε
γρήγορα και το Συμβούλιο πρέπει να πράξει το ίδιο. Είμαι βέβαιος ότι η εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων
θα εγκριθεί στις 4 Ιουνίου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες,
συνεπώς δεν χρειάζεται να ανησυχεί.

Όσον αφορά το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, νομίζω ότι η διάσκεψη αναθεώρησης είναι μια πολύ
σημαντική συνάντηση. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, στην οποία η Προεδρία, εξ ονόματος της οποίας
ομιλώ, πρόκειται να παραστεί για να αποσαφηνίσει και να επαναβεβαιώσει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν
με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ότι πρόκειται να εργαστούν σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις, φυσικά με
βάση την αρχή της συμπληρωματικότητας, η οποία αποτελεί βασική αρχή της λειτουργίας του Ποινικού Δικαστηρίου.

Συμφωνώ με έναν από τους μείζονες στόχους αυτής της Διάσκεψης, που είναι να θεσπιστεί το έγκλημα της επίθεσης,
καθώς και με την απάλειψη από το Καταστατικό της Ρώμης της δυνατότητας επταετούς αναβολής προτού
παραδοθούν ενδεχόμενοι ή εικαζόμενοι εγκληματίες πολέμου. Συμφωνώ επίσης με το ζήτημα που συζητείται –μια
πρόταση που κατέθεσε το Βέλγιο– σχετικά με το εάν η χρήση ορισμένων όπλων σε συρράξεις δύναται να θεωρηθεί
αυτό καθεαυτό έγκλημα πολέμου.

Σε κάθε περίπτωση, η Προεδρία θα κάνει μια δήλωση υποστήριξης του Ποινικού Δικαστηρίου και θα προβεί επίσης
σε αξιολόγηση του τι σήμαινε το Ποινικό Δικαστήριο. Υποθέτω, επίσης, ότι πολλοί βουλευτές του ΕΚ θα είναι στις
συζητήσεις στη διάσκεψη της Καμπάλα. Συνεπώς, πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική διάσκεψη, με μεγάλη
πολιτική, συμβολική και νομική σημασία· θα ληφθούν αποφάσεις που επηρεάζουν νομικά κείμενα.

Είμαι, βέβαια, εξαιρετικά ευγνώμων στο Κοινοβούλιο που διεξήγαγε αυτήν τη συζήτηση σήμερα, η οποία μας έδωσε
τη δυνατότητα να επαναβεβαιώσουμε τις κοινές μας αξίες και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι κατά βάση, όταν μιλάμε
για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μιλάμε για ανθρώπους που υπέστησαν τις θηριωδίες για τις οποίες το Καταστατικό
της Ρώμης επιδιώκει την άσκηση διώξεων και ότι, τελικά, αφορά την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και καθιστά
σαφές ότι τον 21ο αιώνα δεν υπάρχουν περιθώρια για ατιμωρησία.

Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και
η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά κείμενα. Αποτελούν τη βάση των αξιών στις οποίες
οικοδομήσαμε την κοινωνία μας και την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και ιστορικής
σημασίας για να αποτελούν αντικείμενο για μικροκομματικές διαμάχες. Πρέπει να πω ότι πράγματι είμαι πολύ
υπερήφανη που, σε αυτήν τη χρονική στιγμή στην πορεία οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να
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προχωρήσουμε εφαρμόζοντας τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και προσχωρώντας στη Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Όταν ακούω όσα είπαν ο εισηγητής σας, ο Diego López Garrido, και οι συνεισηγητές, Cristian Dan Preda και
Kinga Gál, εξ ονόματός σας σε τούτο το Κοινοβούλιο, ξέρω ότι έχετε επίσης μεγάλη επίγνωση της ιστορικής
αποστολής που έχουμε πλέον αναλάβει. Η προστιθέμενη αξία της προσχώρησης εξηγήθηκε πολύ καλά σε εκείνα
τα κείμενα και στις ομιλίες πολλών βουλευτών του ΕΚ.

Τα κράτη μέλη είναι όλα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση, αλλά εκχώρησαν επίσης –όπως μόλις εξήγησε ο
Προεδρεύων του Συμβουλίου– ουσιαστικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, είναι φυσικό που η
Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ενεργεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπόκειται στον ίδιο εξωτερικό έλεγχο του εξειδικευμένου
Δικαστηρίου, με τα κράτη μέλη.

Για να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε βάρος μιας βιομηχανίας στο πεδίο του δικαίου του ανταγωνισμού, για την οποία θα μπορούσε να γίνει προσφυγή
άμεσα στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, πράγμα που σήμερα είναι δύσκολο να γίνει. Όπως ήδη επισημάνατε,
θα υπάρξουν πολλά πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα: συγκεκριμένα παραδείγματα που θα βοηθήσουν τους
πολίτες διότι –και αυτό είναι κάτι νέο– θα έχουν τώρα μια διπλή εγγύηση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο
Λουξεμβούργο θα κρίνει με βάση τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που, παρεμπιπτόντως, είναι δεσμευτικός
για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα πρέπει να δηλωθεί ξεκάθαρα και απερίφραστα.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που έχει αιρετή εντολή και έχει εκλεγεί από τους πολίτες μπορεί να αμφισβητεί
τα δικαιώματα αυτών των πολιτών. Είναι καλύτερο να έχουν οι πολίτες τα δικαιώματα εις διπλούν παρά να μην
έχουν καθόλου δικαιώματα. Εδώ, τους παρέχουμε τα δικαιώματα εις διπλούν και αυτό ακριβώς σημαίνει η Ευρώπη.
Η Ευρώπη σημαίνει δικαιώματα για τους ευρωπαίους πολίτες και είμαι πολύ υπερήφανη που το Σώμα μάχεται για
τα εν λόγω δικαιώματα. Πράγματι, τώρα θα έχουμε τις διακηρύξεις δικαιωμάτων και οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι
μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους.

Το ερώτημα αν θα αποτελέσουμε τώρα μέρος της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή όχι δεν υφίσταται
πλέον ως ερώτημα, διότι το άρθρο 6 της Συνθήκης υποχρεώνει την ΕΕ να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συνεπώς, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό περαιτέρω, διότι
αυτό απλά είναι γεγονός.

Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι αυτή η προσχώρηση θα αφήσει απολύτως άθικτη τη θέση των μεμονωμένων κρατών
μελών έναντι της Σύμβασης, όσο δεν διακυβεύεται κανένας ευρωπαϊκός νόμος. Αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει.
Η ατομική σχέση μεταξύ ενός κράτους μέλους και της Σύμβασης θα παραμείνει ακριβώς ως έχει. Τώρα θα υπάρχουν
πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ.

Βεβαίως, πρέπει να αναλυθεί το ζήτημα του κινδύνου συγκρουόμενης νομολογίας. Αναλύεται και είμαι ευγνώμων
στον εισηγητή, που έλαβε υπόψη του αυτό το ζήτημα. Μέχρι τώρα είδαμε ότι αυτές οι συγκρούσεις θεωρούνται
ελάχιστες, διότι η Σύμβαση αποτελεί ήδη μέρος των κανόνων που λαμβάνει υπόψη σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
στο Λουξεμβούργο και η Σύμβαση θα λειτουργήσει ως ελάχιστο πρότυπο. Η Επιτροπή προσδοκά ότι η νομολογία
του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου θα αναπτυχθεί αρμονικά και θα συγκλίνει τα προσεχή χρόνια.

Περνάω τώρα σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά τη διαφορά: αυτό δεν είναι ζήτημα που άπτεται του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επί του παρόντος, αυτό αποτελεί ζήτημα για το βρετανικό σύστημα επίλυσης
διαφορών και ήδη άρχισα να συζητώ με τη βρετανική κυβέρνηση για να δω αν θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν
αυτό το σύστημα δικαστικών διαδικασιών, το οποίο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τίθεται θέμα ελευθερίας
του τύπου επί παραδείγματι, όντως να καταστεί πολύ επιζήμιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μέχρι τώρα, υπό την καθοδήγηση των εισηγητών του, πολύ καλή δουλειά.
Βασίζομαι στο ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμμετέχει σε μια διαδικασία, η οποία θα είναι βεβαίως μια
δύσκολη διαδικασία, μια μακρά διαδικασία, όπου θα πρέπει να επιλύσουμε τα τεχνικά προβλήματα –και τα τεχνικά
προβλήματα μπορούν πράγματι να προσλάβουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα– συνεπώς, βασίζομαι στο ότι το
Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτό το πολύ δύσκολο καθήκον.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτό το αφήνω στο Κοινοβούλιο. Αν χρειάζεστε χείρα βοηθείας, θα είμαι εδώ για να σας
βοηθήσω σε σχέση με αυτό, επαφίεται όμως στους βουλευτές του ΕΚ να μεριμνήσουν οι ίδιοι για να βρουν κοινό
έδαφος και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
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Σε ό,τι αφορά το ΔΠΔ, τούτο το Κοινοβούλιο έχει ήδη υποδεχθεί τον εισαγγελέα, τον κ. Moreno-Ocampo, και
τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, τον κ. Song. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα από πλευράς
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο
εντός της Ευρώπης, αλλά και εκτός Ευρώπης.

Πιστεύουμε επίσης ότι η διάσκεψη της Καμπάλα είναι η πλέον σημαντική εδώ και μια δεκαετία διεθνής διάσκεψη
που θα αφιερώσει τις εργασίες της στην ποινική δικαιοσύνη. Πρέπει να μεριμνήσουμε να φέρει αποτελέσματα. Και
πάλι βασίζομαι στο Κοινοβούλιο, και επειδή γνωρίζω πως βουλευτές του ΕΚ θα είναι παρόντες και θα μιλήσουν
στην Καμπάλα.

Γνωρίζουμε ότι η ΕΕ διαδραμάτισε και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ενσωματώνοντας τα πορίσματα της
διάσκεψης στις πολιτικές της όσον αφορά τη διεθνή δικαιοσύνη, στη συνδρομή της προς τρίτα κράτη και, πρωτίστως,
σε όλες τις διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τους ερχόμενους μήνες και χρόνια. Ιδιαίτερα, θα
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη δημιουργία εθνικής ικανότητας προκειμένου να ενισχύσουμε τις εθνικές
δικαιοδοσίες και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να διεξαγάγουν αξιόπιστες και αποτελεσματικές εθνικές έρευνες
και δίκες εγκλημάτων που εμπίπτουν στο Καταστατικό της Ρώμης.

Η πολιτική μας σε σχέση με αυτό παραμένει απαράλλακτη και ακέραιη, τώρα όμως έχουμε ένα νέο εργαλείο, και
το νέο εργαλείο είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας που μας δίνει μια νέα δυνατότητα να είμαστε πιο συνεπείς και πιο
αποτελεσματικοί όσον αφορά την υποστήριξή μας προς το Δικαστήριο. Σύμφωνα με την ενθάρρυνση του
Κοινοβουλίου και σύμφωνα με τα όσα εκφράστηκαν στο ψήφισμα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ύπατη
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος και οι υπηρεσίες της θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να προάγουν την οικουμενική
προσχώρηση στο Καταστατικό της Ρώμης. Θα το πράττουμε αυτό συστηματικά στο πλαίσιο όλων μας των συζητήσεων
με εταίρους εκτός Ευρώπης.

Υπήρξαν δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, στις οποίες θα ήθελα να απαντήσω εν συντομία.

Η πρώτη ήταν αν το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου al-Bashir αποτελεί μέρος της λύσης ή μέρος του
προβλήματος. Η Επιτροπή σαφώς το θεωρεί αυτό ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης λύσης, διότι αυτό το ένταλμα
σύλληψης δείχνει ότι, με τη δημιουργία του Δικαστηρίου, η δικαιοσύνη προσλαμβάνει άμεσο χαρακτήρα. Ασχέτως
του ποιο είναι το άτομο, ακόμη και αν αυτό το άτομο είναι αρχηγός κράτους, ακόμη και αν αυτό το ένταλμα
σύλληψης δεν εκτελεστεί άμεσα, δεν θα εξαφανιστεί, διότι το ΔΠΔ είναι ένα μόνιμο δικαστήριο και επομένως θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να καλεί το Σουδάν να συνεργαστεί πλήρως με το Δικαστήριο.

Στο ερώτημα αν η Επιτροπή θα καταθέσει τροπολογίες στη συνάντηση στην Καμπάλα, εν προκειμένω η απάντηση
είναι «όχι», διότι η ΕΕ, αυτή καθεαυτή, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος –τα κράτη μέλη είναι εκείνα που θα
διαπραγματευτούν τις τροπολογίες. Ωστόσο, η Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αποτίμηση της
διάσκεψης και βασιζόμαστε πλήρως στην ισπανική Προεδρία να ηγηθεί των ευρωπαϊκών εθνών, προκειμένου η φωνή
τους να κάνει μια μεγάλη διαφορά σε αυτήν τη διάσκεψη.

Ramón Jáuregui Atondo, εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς
όλους όσοι μίλησαν, διότι στην συντριπτική τους πλειονότητα εξέφρασαν πολύ θετική γνώμη όσον αφορά τη
συμφωνία προσχώρησης επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο∙ μάλιστα, ήταν σχεδόν ομόφωνη.

Θα ήθελα ιδίως να ευχαριστήσω την κ. Reding που μας έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από
κοινού, καθώς επίκεινται πολύ περίπλοκες διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται
πολύ κοντά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Θα ήθελα να απαντήσω σε λίγες ερωτήσεις και να αποσαφηνίσω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Η προσχώρηση
δεν αποτελεί συμβολική πράξη, κυρίες και κύριοι: έχει νομική αξία. Ορισμένοι ρωτούν ποιο το νόημα και τι παραπάνω
προσφέρει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι σε έναν διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται, για
παράδειγμα, διάκριση σε βάρος ούγγρων δικηγόρων, για τεχνικούς λόγους ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Πού
προσφεύγουν οι ούγγροι δικηγόροι; Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι παραπάνω προσφέρει η προσχώρηση;
Παρέχει σε αυτούς τους δικηγόρους την ευκαιρία να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αν το δικαίωμά τους για ισότητα δεν αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ένα νέο δικαστήριο, είναι μια νέα ευκαιρία για την κατοχύρωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
λόγου χάρη, του δικαιώματος στην ισότητα. Συνεπώς, είναι σαφές ότι αυτή η εκδήλωση δεν αποτελεί συμβολική
συνεισφορά, αλλά νομική συνεισφορά.

Θα ήθελα να αποσαφηνίσω δύο πράγματα, κυρίες και κύριοι. Οι βουλευτές του ΕΚ εξέφρασαν την επιθυμία τους
να μην περιοριστούν οι διαπραγματεύσεις στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
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Ανθρώπου, αλλά να ενσωματωθούν τα πρωτόκολλα που έχουν προσαρτηθεί με τα χρόνια στη Σύμβαση, ιδιαίτερα
εκείνα που αναφέρονται στα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς
αυτό θα δημιουργήσει ισοτιμία μεταξύ των δύο εγγράφων.

Τέλος, το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης την προσχώρηση σε όργανα και αρχές της Σύμβασης και του Συμβουλίου της
Ευρώπης, διότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα για αναγνώριση του συστήματος προστασίας των οικουμενικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Τορίνο.

Πρόεδρος. – Έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος(1) στο τέλος της συζήτησης.

Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας δημιουργεί το
νομικό πλαίσιο για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθιστώντας έτσι την ΕΕ το 48ο συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση. Η
προσχώρηση της ΕΕ στο ΕΣΔΑ θα συμπληρώσει το επίπεδο προστασίας που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
μέσω του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει δεσμευτική νομική ισχύ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο θα αποκτήσει την αρμοδιότητα να ασκεί
δικαστικό έλεγχο σε πράξεις των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των
αποφάσεων που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση, δημιουργώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα πρόσθετο επίπεδο δικαστικού ελέγχου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της
ΕΕ. Ως συνέπεια της προσχώρησης της ΕΕ, η Σύμβαση θα παράσχει το ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρώπη και θα ισχύει υποχρεωτικά, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου
το επίπεδο προστασίας που παρέχει η ΕΕ είναι χαμηλότερο από εκείνο που παρέχεται στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Πιστεύω ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσουν ενημερωτικά σημειώματα, τα
οποία θα παρέχουν εξηγήσεις για όλες τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της προσχώρησης, ούτως ώστε οι πολίτες
της ΕΕ να έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας αυτής της διαδικασίας.

Corina Creţu (S&D), γραπτώς. – (RO) Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών αποτελεί ένα λογικό βήμα μετά
τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και ενισχύει το βάθος της ολοκλήρωσης και τη δημιουργία ενός
κοινού πολιτικού χώρου. Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ θα δημιουργήσει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο πανευρωπαϊκό της σύστημα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη γνώμη μου, το πλέον σημαντικό τελικό αποτέλεσμα της προσχώρησης στην ΕΣΔΑ είναι ότι θα παράσχει
στους πολίτες προστασία έναντι των ενεργειών της ΕΕ, παρόμοια με την προστασία που αυτοί απολαμβάνουν έναντι
των ενεργειών όλων των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη εκχώρησαν
σημαντικές εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λογικό να υπάρχει η εναλλακτική επιλογή της προσφυγής στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ συνολικά.
Εφόσον μιλάμε για την ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη, πρέπει να της προσδώσουμε και το ειδικό περιεχόμενο που
περιλαμβάνει την παροχή αυτής της εναλλακτικής επιλογής.

Ελπίζω ότι αυτό το συμπληρωματικό μέσο που τίθεται στη διάθεση των ευρωπαίων πολιτών θα είναι εύκολα προσιτό
και, ιδιαίτερα, ότι η απόφαση της προσχώρησης σε αυτήν τη Σύμβαση θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο
συνεκτικού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. – (PL) Σε σχέση με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις
για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων. Αυτός
είναι ένας τομέας που θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση. Γιατί; Πρώτον,
επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει
πολύ περιορισμένη δικαιοδοσία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Η προσχώρηση στη Σύμβαση θα αντισταθμίσει
εν μέρει αυτούς τους περιορισμούς διασφαλίζοντας εξωτερική δικαστική εποπτεία όλων των πτυχών της

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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δραστηριότητας της Ένωσης. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο θα αποκτήσει το δικαίωμα
να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους τους τομείς της
δραστηριότητάς της, άρα και στην εξωτερική πολιτική. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε σε κανέναν
πόσο συχνά επανέρχεται η συζήτηση στο θέμα της ανάγκης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά
τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, η προσχώρηση
στη Σύμβαση θα προσδώσει στην Ένωση αξιοπιστία στον διάλογο με τις τρίτες χώρες σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με το να υπαχθεί στην εποπτεία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, η Ένωση έχει την ευκαιρία να ενισχύσει την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και κατ’ αυτόν τον τρόπο να προαγάγει την ιδέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων πιο αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον κόσμο, στον βαθμό που η ΕΕ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις
δικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για την Προάσπιση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών αποτελεί, δίχως αμφιβολία, ένα βήμα προς τη
σωστή κατεύθυνση για να διασφαλιστούν στους πολίτες μας ίσα και δίκαια προνόμια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε
ότι οι αρχές της τηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα βελτιώσει επίσης τη νομοθετική συνοχή μεταξύ της
Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα αυξήσει τον αριθμό των θεσμικών οργάνων, όπου οι
πολίτες θα μπορούν να προσφύγουν εφόσον έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους. Θα ενισχύσει επίσης τη σημασία
και την αξιοπιστία πολλών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών
ελευθεριών, που αποτελούν δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι παράλληλα με τον
σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών, η Ένωση θα πρέπει πρώτα να μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω
δικαιώματα να μην παραβιάζονται στα κράτη μέλη.

Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. – (LV) Υπάρχει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου επί 20 σχεδόν χρόνια
παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του 20% περίπου του πληθυσμού. Ασχέτως
αυτού του γεγονότος, η Λετονία έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Την εποχή που διενεργούνταν οι
προενταξιακές διαπραγματεύσεις της Λετονίας, η κυβέρνηση της Λετονίας υποσχέθηκε στον τότε Επίτροπο
Διεύρυνσης της ΕΕ, τον Günther Verheugen, να επιλύσει το πρόβλημα των ανιθαγενών πολιτών, μέχρι σήμερα
όμως, ασχέτως αυτών των υποσχέσεων, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν περίπου
340.000 ανιθαγενείς πολίτες που ζουν στην επικράτεια της ΕΕ. Στη Λετονία, είναι άτομα δευτέρας κατηγορίας,
που δεν τους επιτρέπεται να εργαστούν στον δημόσιο τομέα ή να κατέχουν επίσημα αξιώματα ακόμη και σε περιοχές
όπου το 60% του πληθυσμού είναι ανιθαγενείς πολίτες. Υπάρχει μια πόλη στη Λετονία, η Daugavpils, όπου
περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι ρωσόφωνο. Παρά το γεγονός αυτό, η χρήση της ρωσικής ως επίσημης
γλώσσας στην πόλη απαγορεύεται και το 30% του πληθυσμού δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές. Οι
τοπικοί σύμβουλοι που εκλέγονται σε μια ρωσόφωνη πόλη, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την μητρική τους
γλώσσα στις συνεδριάσεις. Όσο αστείο και αν φαίνεται, ακόμη και σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει βρει
ούτε τα αναγκαία επιχειρήματα ούτε τον χρόνο να ασκήσει επιρροή στη λετονική κυβέρνηση ώστε η τελευταία να
θέσει ένα τέλος στις διακρίσεις βάσει της γλώσσας. Είναι ουσιαστικό να συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας που θα
διερευνήσει την κατάσταση στη Λετονία χωρίς χρονοτριβή, ειδάλλως δεν βλέπω τον λόγο να γίνει η ΕΕ συμβαλλόμενο
μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Πρέπει να
καταστήσουμε σαφές και ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα δικαιώματα
ποσοστού μεγαλύτερου από το 25% του πληθυσμού παραβιάζονται με κυνικό τρόπο επί πολλά χρόνια.

Rafał Trzaskowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Όταν μιλάμε περί προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μιλάμε για έργο το οποίο συνεχίζεται
εδώ και 10 χρόνια και για πολλούς φόβους που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ανταγωνισμό μεταξύ του Δικαστηρίου
και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό αναμφίβολα θα δημιουργήσει προβλήματα στον
τομέα της δικαιοδοσίας και της αυτονομίας του Δικαστηρίου. Πιστεύω, πάντως, ότι αυτά που επιτύχαμε μετά από
αυτά τα 10 χρόνια μπορεί να σημαίνουν συμπληρωματικότητα των δύο συστημάτων, επομένως, ίσως θα πρέπει να
ξεφύγουμε από μια τέτοια ιεραρχική συλλογιστική. Το Δικαστήριο παρακολουθεί επί μακρόν το έργο του Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και το αντίστροφο. Τα δύο αυτά συστήματα συνυπάρχουν και δεν
υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, επομένως, αυτοί οι φόβοι ίσως είναι αδικαιολόγητοι. Χρειαζόμαστε
την προσχώρηση στη Σύμβαση και για συμβολικούς λόγους, πρωτίστως όμως, χρειαζόμαστε τη Σύμβαση διότι θα
συμπληρώσει το σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα της προσδώσει
μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών της, αφού οι τελευταίοι θα αποκτήσουν προστασία έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων, και όχι μόνο έναντι των κρατών μελών, όπως συνέβαινε μέχρι
τώρα. Συνεπώς, θα πρέπει να χαιρόμαστε που θα ενισχυθεί το σύστημα. Ωστόσο, όντως χρειαζόμαστε μια ορισμένη
πίστη, ούτως ώστε να μην υπονομεύσουμε την αξιοπιστία του συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
προτείνουμε τα κράτη μέλη να μην προσφεύγουν το ένα εναντίον του άλλου για θέματα δικαίου της ΕΕ
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η Σύμβαση.
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14. Πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το
πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης.

Η προηγούμενη συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά υπερβήκαμε τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, και
γι’ αυτό ζητώ από όσους πρόκειται να μιλήσουν να τηρήσουν τον προβλεπόμενο χρόνο.

Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, ο ευρωπαϊκός χώρος
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκαταλέγεται στις προόδους που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της εσωτερικής ασφάλειας. Πρόκειται
για ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και για ένα από τα αποτελέσματα που
προσέγγισαν περισσότερο αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μπορεί να επιτύχει, το οποίο έχει σχέση με το
κοινό.

Οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι αυτή ακριβώς η πτυχή των πολιτικών της προσθέτει περισσότερη αξία στις
σημαντικότερες πτυχές της καθημερινής τους ζωής, στην απόλαυση των ελευθεριών τους, για παράδειγμα στην
ασφάλεια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.

Υπήρξαν ακόμη και μερικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στο πλαίσιο αυτού του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας –όταν ο χώρος ήταν πρακτικά διακυβερνητικός–
οι οποίες αφορούν το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως: τη διερεύνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων
κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου σε εθνικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 και της 8ης Μαΐου 2003 θέσπισαν τη
δυνατότητα των κρατών μελών να συνεργάζονται σε εθνικό, διακυβερνητικό επίπεδο για τη δίωξη αυτών των
εγκλημάτων που ευτυχώς –και όλοι θυμόμαστε την περίπτωση του στρατηγού Pinochet– αποτελούν μάλιστα μέρος
της νομοθεσίας ορισμένων κρατών μελών.

Για παράδειγμα η Ισπανία, καθώς και άλλες χώρες, διαθέτει αυτό που αποκαλείται οικουμενική δικαιοσύνη, που
σημαίνει ότι εγκλήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά ακόμη και αν έχουν διαπραχθεί εκτός μιας χώρας, μπορούν να
εκδικαστούν εκεί, εάν αυτό είναι δυνατό, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται υπέρβαση της ιερής αρχής της εδαφικότητας
στο ποινικό δίκαιο. Αυτή η αρχή παραβλέπεται στην πράξη από ορισμένα κράτη όπου εγκλήματα τα οποία είναι
ιδιαίτερα ειδεχθή και άκρως επιζήμια για την αξιοπρέπεια της ίδιας της ανθρωπότητας μπορούν να διωχθούν ακόμη
και εκτός της επικράτειας στην οποία διαπράχθηκαν.

Μία πτυχή αυτού του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι αυτό που ονομάζεται πρόγραμμα της
Στοκχόλμης, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Συνθήκη της Λισαβόνας ανοίγει ήδη αυτόν τον χώρο όχι
μόνο στο διακυβερνητικό πεδίο αλλά και στο πεδίο που αφορά αυστηρά και ξεκάθαρα την ΕΕ. Σαφώς χαρακτηρίζει
ιδιαίτερα την κοινοτική μέθοδο και επομένως παρέχει στο Κοινοβούλιο και στο Δικαστήριο ηγετικούς ρόλους τους
οποίους δεν διέθεταν προηγουμένως.

Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι άκρως σημαντικό, γι’ αυτό και χαιρετίζουμε την έγκρισή του από το Συμβούλιο
τον Δεκέμβριο του 2009 και στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο
καθορίζει ένα σαφές πρόγραμμα εργασιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και τοποθετεί τα
συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Είναι, επομένως, ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θεσπίζει –και επιτρέψτε μου να αναφερθώ
και πάλι στην προηγούμενη συζήτηση– την υποχρέωση των κρατών μελών να συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο στο πλαίσιο της δίωξης εγκλημάτων γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, έτσι ώστε
αυτά να μην παραμένουν ατιμώρητα. Αυτό περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε στα
τέλη του προηγούμενου έτους υπό τη σουηδική Προεδρία.

Επομένως, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και να παρουσιαστεί
λεπτομερώς. Εν προκειμένω, αναγνωρίζουμε τη σημασία της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή
του προγράμματος της Στοκχόλμης», όπου παρουσιάζονται πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλουν στην εφαρμογή
του προγράμματος.
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Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μάς δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε προηγούμενα επιτεύγματα και να
αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι
μια νέα εποχή. Από θεσμική άποψη, πρόκειται ίσως, σε μεγαλύτερο βαθμό, για πραγματική επανάσταση –αν μου
επιτρέπετε να μιλήσω τόσο εμφατικά– επειδή είναι μια πραγματική νομική και θεσμική επανάσταση το γεγονός ότι
ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που προηγουμένως ανήκε εξ ολοκλήρου στο διακυβερνητικό
πεδίο μεταφέρεται τώρα σαφώς στο πεδίο της ΕΕ. Αυτό διαμορφώνεται αρχικά στο σημαντικό πρόγραμμα της
Στοκχόλμης. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία που έχει το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης, ως θεσμικός
εταίρος, σε σχέση με την πλειονότητα των μέτρων τα οποία πρόκειται να εγκρίνουμε την επόμενη πενταετία.

Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, το γνωρίζετε ήδη,
όμως επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω εν συντομία το σχέδιο δράσης της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης», ένα σχέδιο δράσης για την
εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποτελεί έναν οδηγό για πολύ
συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Αλλά πρώτα επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα πίσω: τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών απέδειξαν
ότι υπάρχει κοινή συναίσθηση της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί η οικονομική και κοινωνική κατάσταση
της Ευρώπης, καθώς και η πολύ σαφής προσδοκία των πολιτών μας ότι η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει με ταχύτητα και
αποφασιστικότητα. Θα θυμάστε την έγκριση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής στα τέλη Μαρτίου, το
περιεχόμενο του οποίου απέδειξε ότι η Επιτροπή όχι μόνο έχει την πρόθεση, αλλά αναλαμβάνει ήδη δράση.
Επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη να διαμορφώσει η ΕΕ ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των
πολιτών το οποίο τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης. Το σχέδιο δράσης στον τομέα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αποτελεί την πρώτη στρατηγική πρωτοβουλία της νέας Επιτροπής
για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος εργασίας· ακολουθεί κατά γράμμα τις εντολές, καθώς και την ευρύτερη
φιλοσοφία, του προγράμματος της Στοκχόλμης και λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και τις υποδείξεις του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η πρόκληση που συνίσταται στη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με την
παράλληλη ολοκλήρωση και εγγύηση της ασφάλειας στην Ευρώπη, αντιμετωπίζεται εδώ με ολοκληρωμένο, κατά
την άποψή μας, τρόπο. Η δέσμη των πρωτοβουλιών που καθορίζονται αποτελεί έναν χάρτη πορείας –έναν χάρτη
πορείας για μια ελεύθερη και ασφαλή Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί η ελευθερία από την
ασφάλεια: είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος· και οι δύο έχουν σχέση με τους πολίτες, και αυτός είναι ένας
τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να εξοικειωθούν περισσότερο με την Ευρώπη.

Το σχέδιο δράσης θα μας καθοδηγήσει στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη δέσμη πολύ συγκεκριμένων
μέτρων σε ένα πεδίο όπου η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης θα είναι ιδιαίτερα ορατή στους πολίτες μας. Αποτελεί
επίσης ένα ηχηρό μήνυμα που επαναλαμβάνει αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας
και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι δράσεις για τους πολίτες. Δεδομένου ότι όλες αυτές οι δράσεις
είναι αλληλοσυνδεόμενες, απαραίτητες και συνεπείς με το μέγεθος της φιλοδοξίας που καθορίστηκε στη Συνθήκη
της Λισαβόνας και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πρέπει να επιτύχουμε αυτό το φιλόδοξο αποτέλεσμα
το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών.

Επίσης, γι’ αυτόν τον λόγο το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο δράσης είναι οριστικό και
αμετάκλητο· ενδέχεται να υπάρξουν αναπάντεχα γεγονότα, και αν υπάρξουν αναπάντεχα γεγονότα, η Επιτροπή θα
κάνει ασφαλώς χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας της προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων.
Γι’ αυτό σκοπεύουμε –και αυτό θα είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο– να υποβάλουμε μια ενδιάμεση αξιολόγηση
της εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης το 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα
συνεχίσει να ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη ορθώς αναφέρει ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, το εν λόγω σχέδιο δράσης δεν αφορά
μόνο αυτά που πρόκειται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά επίσης σε μεγάλο βαθμό και αυτά που
πρόκειται να πράξουν τα κράτη μέλη: πώς τα κράτη μέλη θα αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες τους όταν διακυβεύεται
η επικουρικότητα· πώς θα εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό τους δίκαιο· και πώς θα
συνεργάζονται με άλλα κράτη μέλη.

Επομένως, το εν λόγω σχέδιο δράσης θα αποτελέσει τελικά επιτυχία μόνο αν όλα τα θεσμικά όργανα διαδραματίσουν
τον ρόλο τους, και είμαι απολύτως βέβαιη ότι το Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε γρήγορα στον
σωστό δρόμο.

Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να
συγχαρώ την Επιτροπή για την έγκαιρη παρουσίαση ενός πολύ συγκεκριμένου σχεδίου δράσης με στόχο την ενίσχυση
του ρόλου των ευρωπαίων πολιτών. Συμμετείχα ενεργά στις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο διότι πιστεύω πραγματικά
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ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση μιας Ευρώπης με επίκεντρο τον
πολίτη: μιας Ευρώπης για τους πολίτες, με τους πολίτες.

Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να παραμείνει προσηλωμένη στο όραμα του προγράμματος της Στοκχόλμης όταν
θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη πενταετία. Το εγκριθέν πρόγραμμα επιτυγχάνει μια καλή
ισορροπία παρέχοντας ασφάλεια στους πολίτες ενώ παράλληλα σέβεται τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την
ακεραιότητά τους, και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή τους.

Σχετικά με το σχέδιο δράσης, επικροτώ ιδιαίτερα τα μέτρα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα με στόχο την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής κακοποίησης, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας
των ασυνόδευτων ανηλίκων –για να αναφέρω μερικά. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει
μια στρατηγική για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της
ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών. Θα επιθυμούσα, ωστόσο, να μπορούσε να είχε υποβληθεί
αυτή η πρόταση νωρίτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν, κυρία Επίτροπε.

Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να διασφαλίσουμε
τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στα έγγραφα. Ευελπιστώ ότι τα μέτρα θα
παρουσιαστούν με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.

Τέλος, ανυπομονώ να συνεχίσω τη συνεργασία με τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο, καθώς και με την
Επιτροπή και το Συμβούλιο, προκειμένου να δημιουργηθεί πραγματικά ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, και να καταστεί πραγματικότητα.

Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (HU) Θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες γενικές και σε ορισμένες
ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο. Φυσικά θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι πολύ
σημαντικό. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το σχέδιο ήταν κάπως απογοητευτικό, καθώς οι φιλοδοξίες του δεν
αντικατοπτρίζουν πραγματικά τη σημασία την οποία του απέδωσε το Κοινοβούλιο ή το μέγεθος της πλειοψηφίας
με την οποία ψήφισε επί τροπολογιών για ορισμένα θέματα. Διαπιστώνουμε ότι τα σημαντικότερα ή πολλά σημαντικά
σημεία στο σχέδιο αναβλήθηκαν έως το 2013-2014, και όσον αφορά το τρέχον έτος, μπορούμε ήδη να
διαπιστώσουμε καθυστέρηση ως έναν βαθμό. Φαίνεται επίσης ότι αποτελεί γενικό πρόβλημα το ότι η συνεργασία
μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διεθνείς συνθήκες δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Παρόλο
που η ανατροφοδότηση έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως η ανατροφοδότηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με
τις ΗΠΑ για το SWIFT και το TFTP, εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Θα ήθελα να υποβάλω μερικές συγκεκριμένες προτάσεις: εκφράζουμε τη λύπη μας διότι η ρητορική μίσους δεν
περιλαμβάνεται στο σχέδιο νομοθεσίας, αλλά μόνο οι εκθέσεις και η απόφαση πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή
συγκαταλέγονται μεταξύ των σχεδίων. Επίσης, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
είναι αρκετά κατηγορηματική. Γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή σχετίζεται με το κατά πόσον οι άνθρωποι γνωρίζουν τα
δικαιώματά τους. Σε σχέση με τη μετανάστευση, θα ήθελα να αναφέρω ότι η συνεργασία έχει αρχίσει, αλλά φαίνεται
να υπάρχει ανεπαρκές επίπεδο φιλοδοξίας. Υπάρχουν δύο άλλα σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά την
αμοιβαιότητα στο πλαίσιο των θεωρήσεων, όπου απαιτούνται νέες, αποτελεσματικές λύσεις λόγω τόσο της
επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης όσο και των ανισοτήτων. Το δεύτερο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων, όπου είναι σημαντικό να τεθεί τέρμα στη διάκριση που εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος των νέων
κρατών μελών.

Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι
αδιαμφισβήτητα φιλόδοξο, αλλά πρέπει ακόμη να εγκρίνουμε ένα σχέδιο δράσης που θα το εφαρμόζει με τον πλέον
αποτελεσματικό τρόπο. Η αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει μόνο ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, αλλά αφορά
και το περιεχόμενο της νομοθεσίας που θα εγκρίνουμε τα επόμενα έτη, καθώς και τα θεσμικά όργανα στα οποία θα
βασίζεται μελλοντικά.

Αν θέλουμε να είναι πιο συνεκτική η Ένωση, πρέπει να επιδιώξουμε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας
αναγνώρισης στον δικαστικό χώρο ή στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, παρόμοιο με την αρχή που διέπει
την ενιαία αγορά της ΕΕ. Προκειμένου να το επιτύχουμε, πρέπει να μεταβάλουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις
νομικές μας παραδόσεις, τις οποίες δεν θα πρέπει πλέον να αντιλαμβανόμαστε, να χρησιμοποιούμε ή να καταχρώμεθα
έτσι ώστε να μας εμποδίζουν να έχουμε ελάχιστα πρότυπα, ειδικότερα στο ποινικό δίκαιο.

Οι πολίτες μας απαιτούν και αξίζουν καλύτερη προστασία έναντι της τρομοκρατίας και έναντι του οργανωμένου
ή του διασυνοριακού εγκλήματος. Είναι καθήκον μας να παρέχουμε αυτήν την προστασία, αλλά πρέπει να το
πράττουμε σεβόμενοι πλήρως τα δικαιώματα όχι μόνο των θυμάτων, αλλά και των κατηγορουμένων. Γι’ αυτόν τον
λόγο πρέπει να ισχύουν ελάχιστα δικονομικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και αν χρειαστεί να δείξουμε
τόλμη για να το επιτύχουμε, θα το πράξουμε. Θα δείξουμε τόλμη όταν αναθέσουμε περισσότερες εξουσίες στη
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Eurojust ή όταν πρέπει να προστατεύσουμε τα δεδομένα των πολιτών μας ή όταν θα πρέπει να προβούμε σε
κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το άσυλο.

Η πολιτική Ομάδα μου είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο
και, ταυτόχρονα, να αγωνιστεί με συνέπεια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καθώς ακούμε την Επίτροπο και
τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου να μιλούν για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα.

Πλησιάζουμε τώρα στο τέλος της ισπανικής Προεδρίας, καθώς απομένουν πέντε εβδομάδες. Στην αρχή, ακούσαμε
περίφημες ιδέες από την ισπανική Προεδρία σχετικά με το άσυλο, τη μετανάστευση, την οδηγία για την καταπολέμηση
των διακρίσεων και τη χειραφέτηση των γυναικών, αλλά οφείλω να πω ότι, καθώς απομένουν πέντε εβδομάδες,
αναρωτιέμαι πού είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και οι προτάσεις.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έκαναν το έργο τους όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, και πραγματικά
περιμένουμε από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση. Δεν είναι μόνο –όπως είπε η Επίτροπος Reding– τα επιμέρους
κράτη μέλη που πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους τους. Το Συμβούλιο είναι αυτό που πρέπει να προτείνει ιδέες
σχετικά με το Δουβλίνο, την οδηγία για την υποδοχή, το σύστημα Eurodac και την οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων για το καθεστώς των προσφύγων. Πραγματικά τις περιμένουμε.

Η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι κάτι επί του οποίου ψήφισε η Ολομέλεια, και οι Πράσινοι
πραγματικά την περιμένουν. Απευθύνομαι στην Επιτροπή για το θέμα αυτό: η ισότητα και η καταπολέμηση των
διακρίσεων είναι, φυσικά, θεμελιώδη στοιχεία στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, αλλά γιατί η Επιτροπή δεν επέλεξε
να καταστήσει προτεραιότητα τις σχέσεις συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων γι’ αυτό το σχέδιο δράσης; Είπατε ότι οι
άνθρωποι θα τοποθετηθούν στο επίκεντρο. Η οργάνωση των σχέσεων συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων τοποθετεί τους
ανθρώπους στο επίκεντρο. Θα μπορούσατε να μου δώσετε μια εξήγηση ως προς αυτό;

Όσον αφορά τη Europol, στην προ της Λισαβόνας εποχή, η Europol υπόκειτο σε έναν ελάχιστο έλεγχο από το
Κοινοβούλιο, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, αν και τώρα έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Για παράδειγμα, η
αρμοδιότητα για την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες βασίζεται σε αποφάσεις
του Συμβουλίου που ελήφθησαν πριν από δύο χρόνια. Κυκλοφορεί η φήμη ότι η Europol συζητεί τώρα μια συνθήκη
με το Ισραήλ, και ποιος ξέρει ποιες άλλες χώρες προσεγγίζονται με στόχο την υπογραφή συνθηκών. Η Συνθήκη
της Λισαβόνας δίνει στο Κοινοβούλιο έναν νέο ρόλο, και θα ήθελα η Επιτροπή να αναλάβει δράση επ’ αυτού.

Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 170 μέτρα σε πέντε
χρόνια, αριθμοί που είναι υπερβολικά φιλόδοξοι για ένα πρόγραμμα το οποίο στερείται πραγματικού περιεχομένου,
ιδίως όσον αφορά ορισμένα ζητήματα.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, το πρόγραμμα είναι τόσο αδύναμο ώστε να προκαλεί αμηχανία, όταν κοιτάζουμε
πέρα από τα επίσημα έγγραφα: τι νόημα έχουν οι υποσχέσεις ενίσχυσης των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών
αν δεν υπάρχει στη συνέχεια πολιτική στρατηγική; Μια πραγματικά χρήσιμη στρατηγική η οποία πρέπει να βασίζεται
σε ορισμένα σταθερά σημεία: την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης κατά μήκος των νότιων συνόρων,
τη διασφάλιση ότι οι αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης κατανέμονται μεταξύ όλων
των ευρωπαϊκών κρατών, μια πολιτική συμφωνιών με τρίτες χώρες, και ιδίως η αναγνώριση ότι η μετανάστευση δεν
αποτελεί πόρο σε περίοδο κρίσης.

Η αρχική ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου μάς ενημερώνει ότι το 20% και πλέον των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη
είναι άνεργοι. Σε μια ήπειρο όπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τις
εσωτερικές υποθέσεις δηλώνει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Αντιθέτως,
αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι συνδυασμός λογικής και ρεαλισμού: σήμερα η προτεραιότητά μας είναι να
δώσουμε δουλειά στους πολίτες μας! Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρωπιστική ρητορική που δεν βοηθά τους μετανάστες
να ενσωματωθούν, και ασφαλώς δεν βοηθά τους πολίτες μας.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για περισσότερες από
360 δράσεις σε πέντε χρόνια. Κατά την άποψή μου, η παρουσίαση του σχεδίου δράσης θα έπρεπε να διαρκέσει
περισσότερο στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές η δυνατότητα να συζητήσουν και, το
σημαντικότερο, να τροποποιήσουν τις προτάσεις.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα: η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· η παρακολούθηση της χρηματοδότησης
των τρομοκρατών και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρακολούθησης της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP)· ο συντονισμός του Κοινού Κέντρου Αντιμετώπισης Κρίσιμων
Καταστάσεων (SitCen), της Europol και της Eurojust στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του
οργανωμένου εγκλήματος· καταπολέμηση της χρήσης του Διαδικτύου για σκοπούς τρομοκρατίας· τροποποίηση
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του κανονισμού του Frontex· και η βιωσιμότητα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήματος φύλαξης των
συνόρων. Πέρα από αυτά που έχω αναφέρει, έχουν ειπωθεί πολύ περισσότερα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα
στα οποία θα άρμοζε διαφορετικό κοινοβουλευτικό σχήμα.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων το σχέδιο προτείνει
μόνο ένα μέτρο: τη δημιουργία ενός συνολικού μέσου για την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
θυμάτων της τρομοκρατίας. Πιστεύω –και αυτό θα ήταν τροπολογία την οποία δεν μπόρεσα να καταθέσω λόγω
των κανόνων– ότι η δημιουργία ενός ειδικού μέσου για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας θα πρέπει
να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι η άποψή μου.

Τέλος, κυρία Reding, όσον αφορά τη Europol, θα ήθελα να μάθω γιατί μια απόφαση του Συμβουλίου πρόκειται
να αντικατασταθεί από έναν κανονισμό της Europol έως το 2013.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Υπάρχουν διάφοροι τομείς στο σχέδιο δράσης του προγράμματος
της Στοκχόλμης για τους οποίους θα ήθελα να μιλήσω, και καθώς πρέπει να προχωρήσουμε, θα αναφέρω αυτούς
τους προβληματικούς τομείς.

Θεωρώ ασφαλώς ότι το κοινό σύστημα ασύλου της ΕΕ είναι ένας προβληματικός τομέας, πράγμα για το οποίο
έχουμε συζητήσει εδώ μαζί αρκετές φορές, όπου αφενός η Επιτροπή κάνει λόγο για την ανάγκη επιτυχούς
ενσωμάτωσης των νόμιμων διακινούμενων εργαζομένων ή μεταναστών στο κοινό σύστημα, αλλά αφετέρου το σχέδιο
δράσης επιδεικνύει ελάχιστη φιλοδοξία σε αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης, φαίνεται ότι δεν αναμένουμε πρόταση για μια ενιαία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου έως το 2014, και
συνεπώς ούτε αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Τα σχέδιά
σας είναι, ωστόσο, πολύ συγκεκριμένα στον τομέα του περιορισμού της εισροής και της κυκλοφορίας των μεταναστών
ή των διακινούμενων εργαζομένων, για παράδειγμα των εποχιακών εργαζομένων.

Επομένως, για να συντομεύσω, δεν αναμένεται σύντομα ένα προοδευτικό και δίκαιο κοινό σύστημα ασύλου, και το
σχέδιο ορίζει μάλλον κατασταλτικά μέτρα.

Θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον δύο ακόμη τομείς. Ο πρώτος είναι το θλιβερό γεγονός ότι, ακόμη και κατά τα
λεγόμενα της ίδιας της Επιτροπής, η πρόοδος σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των σχέσεων καταχωρισμένης
συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων στο πλαίσιο της ΕΕ δεν αποτελεί προτεραιότητα, και ο παραμερισμός αυτού του
θέματος με ανησυχεί πραγματικά.

Ο τελευταίος τομέας τον οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τα δικαιώματα των επιχειρήσεων. Το σχέδιο δράσης της
Στοκχόλμης αναφέρει συχνά τους πολίτες και τα δικαιώματά τους, αλλά τονίζει σαφώς την ελευθερία των
επιχειρήσεων χωρίς επαρκείς ρυθμίσεις, πράγμα το οποίο προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη, ιδίως στο πλαίσιο της
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, το καλύτερο σημείο του σχεδίου δράσης
είναι ο κατάλογος με τα πέντε συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τα δικαιώματα του ατόμου στο πλαίσιο ποινικών
διαδικασιών που περιέχει ο χάρτης πορείας ο οποίος υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Μιλώ ως εισηγήτρια επί του πρώτου εξ αυτών των μέτρων σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση για τους
κατηγορουμένους, όπου λέω με χαρά μου ότι πέτυχα προσωρινή συμφωνία με την ισπανική Προεδρία μόλις σήμερα
το πρωί και ευελπιστώ ότι τα αντίστοιχα θεσμικά μας όργανα θα στηρίξουν αυτό το αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ πραγματικά την Επίτροπο Reding για τη σθεναρή της στήριξη, καθώς βασιστήκαμε σε μεγάλο βαθμό
στην πρόταση της Επιτροπής, και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής συνέβαλαν τα μέγιστα, επομένως την ευχαριστώ
προσωπικά.

Επιτέλους, αν και με μια δεκαετία καθυστέρηση, οικοδομούμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για
την αμοιβαία αναγνώριση. Η στήριξή μου προς το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιορίζεται από την απογοήτευση,
ακόμη και την οργή μου, για ορισμένες κακοδικίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επί του παρόντος, όπως
στις υποθέσεις των Gary Mann και Andrew Symeou με τις οποίες ασχολούμαι. Αν είχαμε εφαρμόσει αυτά τα
μέτρα πριν από μια δεκαετία, πιστεύω ότι δεν θα συνέβαιναν αυτές οι κακοδικίες.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με όσους λένε ότι η Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά, η ενιαία
αγορά, είναι ίσως το μεγαλύτερο εγχείρημα που ανέλαβε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα,
το οποίο ευνοεί τους ευρωπαίους πολίτες, είναι το επόμενο μεγάλο καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
ενδιαφέρον το ότι η ενιαία αγορά ξεκίνησε το 1992, την ίδια χρονιά κατά την οποία εγκρίναμε τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ που εισήγαγε την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
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Μέσω αυτού του σχεδίου δράσης, δημιουργούμε τώρα έναν χώρο στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί
η ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορους τομείς: ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα,
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί επίσης να αποτελέσει παράδειγμα σε διάφορους τομείς, συγκεκριμένα στην εμπορία ανθρώπων, στην
καταπολέμηση της παιδοφιλίας, στα δικαιώματα των παιδιών, στο ηλεκτρονικό έγκλημα και, φυσικά, σε ζητήματα
μετανάστευσης και ασύλου.

Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι το εν λόγω εγχείρημα απαιτεί τρία πράγματα: πρώτον, μια πολιτική σφραγίδα θα του
προσδώσει σημασία και νόημα για τους πολίτες μας. Δεύτερον, τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, διότι
υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί τομείς όπου δεν μπορεί να εκχωρηθεί το δικαίωμα στην εφαρμογή της
επικουρικότητας. Τρίτον, προθεσμίες: αυτές πρέπει να τηρούνται στο εν λόγω σχέδιο δράσης, διαφορετικά δεν θα
υπάρξει κανένα αποτέλεσμα.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, υπήρξα μαζί με τον κ. Casini και τον κ. Berlinguer συντάκτης του
ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι
δήλωσα τότε πως το πρόγραμμα της Στοκχόλμης δεν επρόκειτο να διευκολύνει το Κοινοβούλιο στον χώρο της
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αλλά αντιθέτως θα το δυσκόλευε πολύ περισσότερο.

Θέλω να πω εδώ ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις του εγκριθέντος ψηφίσματος δεν αντικατοπτρίζονται, καθώς δεν
διατυπώνονται σαφώς στο σχέδιο δράσης που προτείνει η Επιτροπή. Συνεπώς, καθώς γνωρίζω τους περιορισμούς
της κοινοβουλευτικής συζήτησης και της κοινοβουλευτικής παρέμβασης στη συζήτηση για το σχέδιο δράσης, θα
ήθελα να επισημάνω ότι οι παράγραφοι 148 έως 150 του κοινοβουλευτικού ψηφίσματος περιείχαν ορισμένες
συγκεκριμένες υποδείξεις σχετικά με εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα.

Πολλές από αυτές έχουν αναφερθεί, από την προστασία των θυμάτων έως τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς
που σχετίζονται με το Σένγκεν, τη Europol, τη Eurojust, τον Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο και τους επικείμενους νέους κανονισμούς της, αλλά υπήρχαν και ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με
ουσιαστικά και θεμελιώδη προβλήματα, όπως η προστασία των δεδομένων και η ρήτρα για την καταπολέμηση των
διακρίσεων. Η αλληλεξάρτηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας έχει ασφαλώς συζητηθεί στο
Κοινοβούλιο, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), και η συζήτησε ανέδειξε την ανάγκη να δεσμευθεί και η ίδια η Ευρώπη
για την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας.

Αυτό που έχει, ωστόσο, πραγματική σημασία είναι ότι η Επιτροπή έχει τώρα μπροστά της πέντε χρόνια εργασίας,
προκειμένου να εφαρμόσει σταδιακά κάθε κρίκο του σχεδίου δράσης για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Καλώ,
συνεπώς, την Επιτροπή να εργαστεί πραγματικά πολύ σκληρά από κοινού με το Κοινοβούλιο, ώστε να λάβει υπόψη
όλες τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 148 και 150 του ψηφίσματος, έχοντας υπόψη ότι
αν η Επιτροπή δεν εργαστεί επιμελώς και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το τελευταίο θα επαγρυπνεί και θα
υποβάλει προτάσεις. Θα συνεργαστεί, ασφαλώς, και με το Συμβούλιο, που μπορεί να εγκρίνει πρωτοβουλίες οι
οποίες θα αξίζει ενδεχομένως να εξεταστούν και να συζητηθούν από το Κοινοβούλιο.

Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Lopez Garrido, θα ήθελα με τη σειρά
μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση σχετικά με αυτό το σχέδιο δράσης, τον χάρτη πορείας, όπως
το αποκάλεσε η κ. Reding, για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ασχολείται με πολλά θεμελιώδη
ζητήματα, και αντί να συντάξω έναν τυχαίο κατάλογο στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτω, θα επικεντρωθώ απλώς
σε εκείνα τα σημεία που θα προκαλέσουν κάποια απογοήτευση –ένα επί του τύπου και ένα επί της ουσίας– για να
μιλήσω για το εν λόγω θέμα.

Όσον αφορά τον τύπο, όπως έχουμε πει σε αυτήν τη συζήτηση, καθορίσαμε οι ίδιοι ορισμένες πολύ ακριβείς
προθεσμίες για την εφαρμογή των μέτρων, και θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε συγκεκριμένη
δράση, έτσι ώστε να μην εκφράζουμε απλώς υποκριτική αφοσίωση σε ιδανικά.

Προς τον σκοπό αυτόν, όσον αφορά την ουσία, πρέπει να ασχοληθούμε με δύο κύρια σημεία, προκειμένου να
καταστήσουμε επιτυχημένη αυτήν την εφαρμογή. Πρέπει να καθορίσουμε ορισμένες προτεραιότητες. Επί της ουσίας,
η κ. Reding μίλησε για προστιθέμενη αξία. Προτείνω να προωθήσουμε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρούμε πιο
επείγοντα από άλλα: πρώτον, σχετικά με τη νομική συνεργασία, έτσι ώστε να συμβαδίζουμε από νομική άποψη,
φυσικά με ένα είδος Erasmus για δικαστικούς, αλλά γιατί όχι ένα είδος Erasmus για όλους τους ασκούντες νομικά
επαγγέλματα, καθώς και ένα άλλο για τους αστυνομικούς;
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Στη συνέχεια, το δεύτερο σημείο επί της ουσίας, και βασική προτεραιότητα, είναι η λήψη κάθε δυνατού μέτρου για
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, την προστασία τους, και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού
εγκλήματος, της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). - Η μεγάλη λέξη που λείπει από τα προγράμματα μετανάστευσης είναι η λέξη
«αλληλεγγύη». Ψηφίσαμε σήμερα για την επανεγκατάσταση δικαιούχων ασύλου από τρίτες χώρες στην Ευρώπη,
αλλά το πρόγραμμα της Επιτροπής αρνείται να προωθήσει αντίστοιχη πρόβλεψη για εγκατάσταση αιτούντων άσυλο
από μια χώρα της Ευρώπης στην άλλη, ή χρήματα. Πού πήγε η αλληλεγγύη;

100.000 και πάνω λαθρομετανάστες έρχονται στην Ελλάδα από την Τουρκία κάθε χρόνο. Τί γίνεται με τη συμφωνία
Ευρώπης-Τουρκίας για την επιστροφή των μεταναστών αυτών; Καρκινοβατεί, και δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου
στο πρόγραμμά σας. Τί γίνεται με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται η FRONTEX σήμερα με την Τουρκία;
Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα αμφισβητεί άμεσα ή έμμεσα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, άρα
της Ευρώπης, συνοριακά;

Και τέλος, φυσικά, η μεγάλη υποχρέωση αλληλεγγύης προς τους ίδιους τους μετανάστες, που λέγεται «ένταξη
μεταναστών». Χωρίς την ένταξη μεταναστών, κυρία Επίτροπε, δεν υπάρχει πιθανότητα 40 εκατομμύρια άνθρωποι,
οι οποίοι ήρθαν και βρίσκονται ανάμεσά μας, να μπορέσουν να ζήσουν ισότιμα μαζί μας. Δημιουργούμε πιθανές
ωρολογιακές βόμβες. Χρειάζονται προγράμματα, χρειάζονται χρήματα, και δεν τα έχει αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – (ES) (Αρχίζει να μιλά με κλειστό μικρόφωνο) Θεωρώ ότι μια Ευρώπη όπου
έχουν εξαφανιστεί τα σύνορα και όπου εντείνεται ολοένα και περισσότερο η υπερεθνική εγκληματικότητα πρέπει
να έχει μεγαλύτερη φιλοδοξία από την άποψη της ανταπόκρισης στο πρόβλημα της υπερεθνικής εγκληματικότητας.

Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά τον αστυνομικό συντονισμό, με άλλα λόγια τη
Europol· τον δικαστικό συντονισμό, με άλλα λόγια τη Eurojust· την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή· την εναρμόνιση
των τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο ποινικών ερευνών· την ενοποίηση του ποινικού δικονομικού δικαίου· και όσον
αφορά τη σύγκλιση των αντίστοιχων ποινικών νομικών συστημάτων.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι υπάρχει ελάχιστη φιλοδοξία και υπερβολική εθνική αντίσταση, και σας προτρέπω,
ιδίως στο Συμβούλιο, να υπερβείτε την τάση των κρατών μελών υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και να ενοποιήσετε
τα ποινικά δικονομικά μας συστήματα, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η ανασφάλεια και η
υπερεθνική εγκληματικότητα.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ευκαιρία που παρέχει το πρόγραμμα της
Στοκχόλμης είναι ασφαλώς σημαντική: ένας μεγάλος αριθμός θετικών δράσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόσει η
Επιτροπή, διαμορφώνοντας έναν πραγματικά κοινό χώρο για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια.

Η επίτευξη αυτών των στόχων, ωστόσο, απαιτεί μια μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
και μεταξύ αυτών των οργάνων και των κρατών μελών, που αποτελούν απαραίτητο μέσο πραγματικής συνεργασίας.
Ζητήματα όπως η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια αμεροληψίας, η
αξιοπρέπεια των ανθρώπων στις σημερινές υπερπλήρεις φυλακές, η κοινωνική πρόνοια για τα άτομα που έχουν
απεξαρτητοποιηθεί από τα ναρκωτικά, η αναζωογόνηση των οργανισμών, η αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος σε διασυνοριακό επίπεδο, καθιστούν στ’ αλήθεια απαραίτητη αυτήν την πραγματική συνεργασία.

Οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου μας επικεντρώνονται προφανώς σε αυτήν την πρόκληση, και επίσης παρέχουν
ισχυρά και σαφή κίνητρα για την Επιτροπή και για άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα, καθώς και για τα κράτη μέλη.

Gerard Batten (EFD). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η λαίδη Sarah Ludford εξέφρασε ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά
κακοδικίες σε σχέση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, στις υποθέσεις των Andrew Symeou και Gary Mann.
Αυτό και αν είναι σχήμα λιτότητας! Το ίδιο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί κακοδικία. Η έκδοση έχει
καταλήξει να είναι απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Αφαιρέθηκε από τα βρετανικά δικαστήρια η ικανότητά τους
να προστατεύουν βρετανούς πολίτες από άδικη σύλληψη και φυλάκιση όταν εκδίδονται σε ξένη χώρα. Το γνωρίζω
διότι παραβρέθηκα στο εφετείο στην υπόθεση του Andrew Symeou όταν δύο ανώτεροι δικαστές δεν κατόρθωσαν
να αποτρέψουν την έκδοση του κ. Symeou, αν και ήταν προφανές σε όλους στο δικαστήριο ότι τα αποδεικτικά
στοιχεία είτε ήταν ανύπαρκτα είτε είχαν χαλκευθεί από την αστυνομία. Αλλά φυσικά, αυτό είναι το θέμα, διότι το
δικαστήριο δεν επιτρέπεται να εξετάσει τα στοιχεία· δεν έχει το δικαίωμα. Η λαίδη Sarah και οι Φιλελεύθεροι
Δημοκράτες μπορούν να χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για υποθέσεις όπως του κ. Symeou, αλλά πρέπει να
φέρουν την ευθύνη για την ανθρώπινη δυστυχία που προκάλεσαν.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, πράγματι με ικανοποίηση ψηφίσαμε στο πρόγραμμα της
Στοκχόλμης τις διατάξεις που αναφέρονται στην αλληλεγγύη για τα θέματα μετανάστευσης και για τα θέματα
αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Διαβάζω στο πρόγραμμα δράσης, ότι το 2011 θα δημιουργηθεί
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ένας μηχανισμός από την Επιτροπή που θα αξιολογεί τα εθνικά συστήματα ασύλου, προκειμένου να μπορέσει να
συνδράμει καλύτερα τα κράτη μέλη σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει το καθένα, αλλά και τις ανάγκες που
υπάρχουν.

Παράλληλα, σήμερα, δώσαμε το πράσινο φως στο Κοινοβούλιό μας, στην έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Ασύλου στη Μάλτα. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο: θα έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου με
αυτόν τον μηχανισμό και, μέσω αυτού του μηχανισμού, με την αξιολόγηση που θα γίνει; Προβλέπεται πρόγραμμα
εσωτερικής επανεγκατάστασης προσφύγων προκειμένου να εξομαλυνθούν οι ανισότητες στις πιέσεις που υπάρχουν
ανάμεσα στα κράτη μέλη;

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στον μηχανισμό για την αξιολόγηση
της διαφθοράς στα κράτη μέλη –τον μηχανισμό που προβλέπεται στο σχέδιο δράσης. Έχουμε μια απόφαση του
Συμβουλίου για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η οποία αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα, και έχουμε το σχέδιο
δράσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Και τα δύο κάνουν λόγο για
μια αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα κράτη μέλη.
Συνεπώς, χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμοστεί
ένας τέτοιος μηχανισμός. Το λέω αυτό επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι έως τώρα οι εγχώριες προσπάθειες, αν μη τι
άλλο, δεν υπήρξαν αποτελεσματικές σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεύτερον, η προθεσμία για την ανακοίνωση στο σχέδιο δράσης σχετικά με την πολιτική της Ένωσης και τον μηχανισμό
για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι το 2011. Θα ήθελα να προτείνω να γίνει πριν από το τέλος του 2010.
Αυτό θα ανταποκρινόταν καλύτερα στην ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ένωση, καθώς η διαφθορά
θεωρείται επίσης ένα από τα αίτια της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, θα ήταν ένα μέτρο για την καταστολή και την
πρόληψή της.

Diego Lopez Garrido, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, αυτό που βρίσκεται
πραγματικά στο επίκεντρο της παρούσας συζήτησης για τον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
είναι κάτι που νομίζω ότι ορθώς ειπώθηκε από τον κ. Busuttil όταν μιλούσε σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Εδώ συζητούμε για το περιεχόμενο αυτής της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, που πρέπει να εμβαθύνουμε. Αυτό είναι
ασφαλώς ένα από τα σημεία εστίασης της νέας πολιτικής φάσης που αρχίζει στην Ευρώπη με τη Συνθήκη της
Λισαβόνας, και φυσικά υπήρξε ένα από τα σημεία εστίασης της ισπανικής Προεδρίας.

Υπήρξε μια σαφέστατη και άμεση ερώτηση επ’ αυτού προς το Συμβούλιο από την κ. Sargentini, σχετικά με το τι
έχει πράξει η ισπανική Προεδρία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τι υπάρχει για το μέλλον.

Την ευχαριστώ γι’ αυτήν την πολύ άμεση ερώτηση, και θα προσπαθήσω να οργανώσω την απάντησή μου γύρω από
ορισμένα σημεία που έχουν όλα σχέση με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων, των
ελευθεριών, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης: με λίγα λόγια, το καθεστώς των ευρωπαίων πολιτών τον 21ο αιώνα.

Όσον αφορά τις ελευθερίες, μιλούσαμε νωρίτερα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για μια από τις προτεραιότητες της ισπανικής Προεδρίας. Παραπέμπω
στη διεξοδική συζήτηση που είχαμε προηγουμένως.

Πιστεύω επίσης ότι, σε σχέση με τις ελευθερίες και τα δικαιώματα, πρέπει να μιλήσουμε για την οδηγία σχετικά με
τα δικαιώματα στη διερμηνεία και τη μετάφραση σε ποινικές διαδικασίες. Όπως γνωρίζετε, η εν λόγω οδηγία είναι
υπό εκπόνηση.

Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει γενική πρόταση σχετικά με την πολύ συγκεκριμένη οδηγία
την οποία ανέφερε η κ. Sargentini: την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Πρόκειται για μια πολύ
φιλόδοξη και πολύ σημαντική οδηγία. Η Προεδρία του Συμβουλίου την στηρίζει, φυσικά, και αναμένουμε την
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τα ζητήματα σχετικά με τα θύματα αποτελούν μέλημα και προτεραιότητα της ισπανικής Προεδρίας, ιδίως τα θύματα
βίας που συνδέεται με το φύλο. Θα ήθελα να σας πω ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει σημειωθεί
πρόοδος όσον αφορά την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Σχετικά με την οδηγία για την
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, εργαζόμαστε για την επίτευξη κοινής θέσης τον Ιούνιο. Διεξάγονται
επίσης εργασίες σχετικά με μια νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο:
η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η οποία συζητείται επί του παρόντος σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές:
στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Η βία που συνδέεται με το φύλο είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη μάστιγα
που υπάρχει με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική
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Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» (EPSCO) ενέκρινε επίσης τον προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
για τη βία κατά των γυναικών και τη γραμμή βοήθειας για τα θύματα.

Όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας, η στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Μαρτίου. Σε συνάρτηση με αυτό, έχει εγκριθεί το καταστατικό για τη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής
συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Υπήρξαν συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα ασφάλειας,
και άλλες συμφωνίες είναι σε εξέλιξη: η δήλωση του Τολέδου για την ασφάλεια και την πολιτική αεροπορία· το
ζήτημα του SWIFT, που είναι πολύ γνωστό στο Κοινοβούλιο, σχετικά με το οποίο υπάρχει εντολή για τη
διαπραγμάτευση πολιτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε επίσης
με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί μιας κοινής δήλωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μιας συμφωνίας
για την προστασία των δεδομένων.

Όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα του αστικού δικαίου, ευελπιστούμε να συμφωνήσουμε επί του κανονισμού
Ρώμη III, νομοθεσία που ισχύει για τους γάμους.

Σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου, που αναφέρθηκε επίσης σε πολλές ομιλίες, θα πρέπει να
πω ότι στην ισπανική Προεδρία οφείλεται η πρώτη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση
και το Άσυλο, η οποία θα εκπονηθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή. Ταυτόχρονα, επίσης σε συνεργασία με την
Επιτροπή, είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα επιστροφών για ασυνόδευτους ανηλίκους.

Επίσης, σε σχέση με το άσυλο, οι επιχειρήσεις του Frontex συνεχίζονται, και διεξάγονται εργασίες σχετικά με ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες και με την επανεγκατάσταση προσφύγων, και επίσης με ορισμένες χώρες
όσον αφορά προγράμματα επαναπατρισμού.

Επιπλέον, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2011: η
έκθεση Tavares του Κοινοβουλίου προβλέπει ότι αυτό θα έχει εγκριθεί έως τότε. Συνεπώς, υπάρχουν διάφορες
σημαντικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη σε σχέση με τη μετανάστευση.

Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτήν την απάντηση μια συζήτηση την οποία συνεχίζει η Επιτροπή με πολύ εποικοδομητικό
τρόπο –συγκεκριμένα η Επίτροπος Reding– σχετικά με την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, που προβλέπεται στη
Συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον
όχι μόνο, όπως αναφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας, να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,
που είναι φυσικά ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Θα ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου
να μπορούμε να διώκουμε διεθνικά εγκλήματα. Πρόκειται επίσης για μια συζήτηση που έχει δρομολογήσει η ισπανική
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά είναι ορισμένα από τα συγκεκριμένα στοιχεία που δρομολογούνται ή έχουν δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια
της ισπανικής Προεδρίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως
σημαντικό να έχουμε αξιοπιστία όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ανοικτής, ασφαλούς Ευρώπης που προστατεύει
τους πολίτες της. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει η ισπανική Προεδρία, μαζί με την τριάδα
των Προεδριών που θα ασκήσουν οι εταίροι μας: το Βέλγιο και η Ουγγαρία. Αυτή είναι η πρόθεση της ισπανικής
Προεδρίας, και φυσικά βασιζόμαστε στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία και έχουμε.

Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, όλοι μιλούν για το πρόγραμμα της
Στοκχόλμης. Πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με μερικές εκατοντάδες ευχές. Θα ήθελα όλοι να μιλήσουν
για την πραγματικότητα. Πώς αντιμετωπίζονταν αυτές οι ευχές του χριστουγεννιάτικου δέντρου πριν από τη Συνθήκη
της Λισαβόνας; Κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι πολίτες και η βούληση, οι
επιθυμίες και οι προσδοκίες τους· στον τρίτο πυλώνα, όπου οι υπουργοί Εσωτερικών δεν ρωτούσαν ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε την Επιτροπή, και όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είχε τη δυνατότητα να επέμβει.

Από εκεί ξεκινάμε: από μια εξωφρενική κατάσταση. Όπου οι αποφάσεις de minimis δεν εκτελούνταν ούτε σε εθνικό
επίπεδο, όπου οι πολίτες δεν είχαν τα μέσα ούτε τους μηχανισμούς να προσφύγουν στο δικαστήριο, να
διαμαρτυρηθούν και να αναζητήσουν δικαιοσύνη.

Ευτυχώς, τώρα έχουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει πλέον τρίτος πυλώνας. Υπάρχουν οι προτάσεις της
Επιτροπής, η συναπόφαση, η εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους, ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά
αυτό σημαίνει επίσης ότι τα πράγματα δεν μπορούν πλέον να γίνονται αμέσως. Οι κανόνες και οι προτάσεις πρέπει
να ακολουθούν τον κανονικό τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο εσείς οι βουλευτές ζητήσατε από την Επιτροπή να
διεξάγει το έργο της.

Πρώτον, μια διεξοδική ανάλυση του τι είναι εφικτό, τι είναι καλό, τι έχει προστιθέμενη αξία. Δεύτερον, δημόσια
διαβούλευση, προκειμένου να γνωρίζουμε αν οι ιδέες που θα καταθέσουμε θα γίνουν δεκτές από την κοινωνία των
πολιτών, από τη βιομηχανία, από τα κράτη μέλη, από τα εθνικά κοινοβούλια, που αποτελούν πλέον παράγοντα σε
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όλα αυτά τα ζητήματα και διεξάγουν τον έλεγχο της επικουρικότητας. Και στη συνέχεια, εκτιμήσεις των επιπτώσεων,
προκειμένου να διαπιστώσουμε αν αυτό που πράττουμε είναι το ενδεδειγμένο. Και μόνο τότε έχουμε την τελική
πρόταση από την Επιτροπή.

Αν θέλετε να συνεχίσει η Επιτροπή να ενεργεί όπως έκανε τα τελευταία χρόνια, απλώς πείτε το, και θα παρουσιάζω
μια πρόταση κάθε εβδομάδα. Και ξέρετε τι θα συμβεί με αυτές τις προτάσεις; Πρώτα θα μπλοκαριστούν στα εθνικά
κοινοβούλια, και ορθώς, επειδή πρέπει να παρουσιάζουμε σοβαρές προτάσεις βασισμένες σε νομικές υποθέσεις ότι
αυτό που κάνουμε είναι αποτελεσματικό, είναι εφικτό και μπορεί να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη.

Δεν θέλω για την πρώτη πρόταση που θα κάνουμε να ασκηθεί προσφυγή στο Δικαστήριο και στο Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να μας καθοδηγήσω όλους με τέτοιον τρόπο ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν
ότι η προστιθέμενη αξία των όσων κάνουμε εδώ τους ωφελεί πραγματικά στην πράξη. Ναι, ως Επίτροπος αρμόδια
για θέματα γυναικών, έχω ακούσει το παρόν Κοινοβούλιο να συζητά το τι πρέπει να κάνουμε, κυρίως προκειμένου
να προσφέρουμε στις γυναίκες σε όλα τα κράτη μέλη μας τη νομική ασφάλεια ότι όταν θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα
βίας, θα τους αποδίδεται δικαιοσύνη, και όχι την ψευδαίσθηση της ελπίδας ότι θα λάβουν δικαιοσύνη ενώ στη
συνέχεια δεν θα οδηγούνται πουθενά και δεν θα καταλήγουν σε αποτέλεσμα. Συνεπώς, εδώ πρέπει πραγματικά να
συνεργαστούμε.

Υπάρχουν εκατοντάδες μέτρα που πρέπει να εναρμονιστούν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που πρέπει να τα
ξετρυπώσουμε και να τα φέρουμε στο φως, που πρέπει να προσαρμοστούν στους πραγματικούς κανόνες δικαίου
–εκατοντάδες μέτρα που δεν έχουν αποτέλεσμα.

Το ένταλμα σύλληψης: η κ. Ludford μόλις μίλησε γι’ αυτό. Φυσικά δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, διότι το
οικοδόμημα γύρω από την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, που βρίσκεται στη βάση της
αμοιβαίας αναγνώρισης, δεν έχει ανεγερθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά
χωρίς αμοιβαία εμπιστοσύνη. Λυπάμαι, δεν μπορώ να επιβάλω με διάταγμα την αμοιβαία εμπιστοσύνη στους
δικαστές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρέπει να οικοδομήσουμε αυτήν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω της νομοθεσίας και μέσω των μέτρων που θα
ενισχύσουν τα δικαιώματα των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη μας, έτσι ώστε και οι δικαστές να εφαρμόζουν τους
κανόνες που προσδοκούσαμε και, ναι, σημειώνουμε ταχεία πρόοδο ως προς αυτό.

Ένα σχέδιο δράσης, λοιπόν, η συνάδελφος δεν βρίσκεται πλέον εδώ, αλλά ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών. Το 2011, ένα ολοκληρωμένο κείμενο σχετικά με την προστασία των θυμάτων, κάθε
είδους θυμάτων –κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ένα θύμα εδώ, ένα θύμα εκεί και μια τρίτη κατηγορία θυμάτων,
αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα θύματα κάθε είδους.

Ναι, εργαζόμαστε σχετικά με την προστασία δεδομένων· όταν ευτυχώς εσείς, το Κοινοβούλιο, είπατε όχι στον τρόπο
με τον οποίο λειτουργούσαν τα πράγματα πριν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν θα συνεχίσουμε
έτσι πλέον και, ναι, κύριε πρόεδρε της επιτροπής, γνωρίζετε ότι η επιτροπή σας και οι άλλες επιτροπές είναι πλήρως
ενσωματωμένες στον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε.

Θα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί: πολύ τεχνικά ζητήματα, που θα έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο
στην κοινωνία μας. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι· θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες αυτά που κάνουμε. Διότι
αυτό είναι επίσης μέρος του συνόλου, και δεν είναι το ευκολότερο μέρος του όλου ζητήματος.

Ναι, πρέπει να λάβουμε μέτρα, για παράδειγμα για την παράνομη μετανάστευση και το άσυλο και, όπως διαπιστώσατε,
η συνάδελφός μου, η Cecilia Malmström, έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την παράνομη
μετανάστευση, τους συνοριακούς ελέγχους, τη νόμιμη μετανάστευση. Ναι, θα ήταν σημαντικό αν το Κοινοβούλιο
μπορούσε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο, να εγκρίνει τις υφιστάμενες προτάσεις, τη δέσμη μέτρων για το άσυλο,
την πρόταση για την απλή άδεια, το κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, την αμοιβαία αναγνώριση και το μόλις
εγκριθέν σχέδιο δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Πάρα πολλά πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το θέμα δεν είναι ποιος θα κάνει τι, διότι ορισμένα πράγματα απλώς δεν μπορούν να γίνουν. Ορίστε ένα παράδειγμα:
ρωτήσατε για την οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων,
λυπάμαι που το λέω, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί με ομοφωνία και εκκρεμεί στο Συμβούλιο. Συνεπώς,
τι θέλετε να κάνω –όχι εγώ, διότι εκκρεμούσε πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου– εφόσον η Επιτροπή έθεσε την
καταπολέμηση των διακρίσεων επί τάπητος, και η ομοφωνία εμποδίζεται στο Συμβούλιο; Επομένως, μιλήστε στο
Συμβούλιο· μιλήστε με αυτούς που έχουν παγώσει το θέμα.

Ομόφυλα ζευγάρια: λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρόκειται για την αρχή της επικουρικότητας, ότι είναι
αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα ζευγάρια Η
Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει στο θέμα της διασυνοριακής μεταχείρισης αυτών των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά
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δεν μπορώ να κάνω το έργο της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδας και του
Λουξεμβούργου· αυτό πρέπει να γίνει μόνο από τα εν λόγω κράτη μέλη. Μπορώ να διαπιστώσω ότι δεν υφίστανται
διακρίσεις αν αυτοί οι άνθρωποι, απ’ όπου και αν προέρχονται, ασκούν τα δικαιώματά τους στη διασυνοριακή
κινητικότητα, και αυτό πρόκειται να κάνουμε.

Έχουμε ήδη αρχίσει να το διαπιστώνουμε αυτό, όσον αφορά την κινητικότητα, τα δικαιώματα των πολιτών, τη
συνεργασία μεταξύ των νομικών συστημάτων, την εξάλειψη των συνόρων που υφίστανται ακόμη στην ενιαία αγορά,
η οποία, λυπάμαι που το λέω, δεν είναι ενιαία αγορά όσον αφορά τους πολίτες. Γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα· έχω
διαβάσει την έκθεση του Mario Monti. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην εν λόγω έκθεση, τα οποία δείχνουν την
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρετε ποιο είναι το Ευαγγέλιό μου; Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε
από ένα από τα μέλη σας, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και όλα
τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Αυτό που σας προτείνω τώρα είναι να τα πάρουμε, ένα ένα, και να τα επιλύσουμε, ένα ένα, σε στενή συνεργασία με
το Κοινοβούλιο. Όταν καταθέτω πρόταση, και έχετε δει πώς γίνεται, θα έχετε τόσες πολλές προτάσεις που θα πρέπει
να εργάζεστε και τη νύχτα – δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται βάσει των κανόνων εργασίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αλλά δεν θα ενδιαφερθώ για τα ανθρώπινα δικαιώματά σας ως βουλευτών του Κοινοβουλίου. Θα
εργαστούμε έως ότου επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα –υπάρχουν εκατοντάδες προβλήματα που πρέπει να
επιλυθούν και δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Χρειάζομαι την ιδιαίτερα εποικοδομητική βοήθειά σας. Ξέρω ότι
θα την έχω αυτήν τη βοήθεια, αλλά βοηθείστε με να επεξεργαστώ το ένα στοιχείο μετά το άλλο, ακόμα και αν πρέπει
να είναι ένα στοιχείο την εβδομάδα. Θα βρίσκεται στο τραπέζι σας. Είμαι διατεθειμένη να έρχομαι στις επιτροπές
σας όσο συχνά και αν με καλείτε, κυρία Πρόεδρε, και θα τα συζητήσουμε όλα, ένα στοιχείο κάθε φορά. Σε πέντε
χρόνια, με τη βοήθειά σας, θα έχουμε αλλάξει αυτήν την ήπειρο.

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

15. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (Β7-0211/2010).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις απευθύνονται προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

Ερώτηση αριθ. 17 του κ. Zbigniew Ziobro (H-0238/10)

Θέμα: Ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Τις προάλλες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έλαβαν γνώση του σχεδίου ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά
με τη δυνατότητα να αυξηθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που προβλέπεται στη δέσμη
μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, από 20% σε 30% έως το 2020.

Υπό το φως της πρότασης αυτής πρέπει να διατυπωθούν ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, η μείωση του κόστους
για τον περιορισμό των εκπομπών ενδέχεται να σημαίνει μια ουσιαστική ελάφρυνση για τους εθνικούς
προϋπολογισμούς, για την εξισορρόπηση των οποίων τα κράτη μέλη παλεύουν. Κατά δεύτερον, εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης το επίπεδο των εκπομπών έχει μειωθεί σημαντικά. Εντούτοις, αναμένεται ότι μόλις τελειώσει η
κρίση και αυξηθεί πάλι η παραγωγή, η ποσότητα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα αυξηθεί επίσης. Ως
αποτέλεσμα το κόστος της μείωσης των εκπομπών θα αυξηθεί εκ νέου. Κατά τρίτον, φαίνεται αμφίβολο κατά πόσο
αυτή η εποχή ενδείκνυται για την αύξηση του στόχου της μείωσης των εκπομπών. Παρόμοιο μέτρο ενδέχεται να
προκαλέσει νέα αύξηση του κόστους της μείωσης των εκπομπών, και να αντιμετωπίσει την δικαιολογημένη αντίσταση
των επιχειρήσεων, που προσπαθούν να συνέλθουν από την ύφεση.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια είναι η άποψή της όσον αφορά τα προαναφερθέντα;

Connie Hedegaard, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Υπόσχομαι να δώσω μια πολύ σύντομη απάντηση, επειδή το
κείμενο στο οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής δεν είναι κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή και δεν
επιτρεπόταν να δημοσιευθεί, αν και περί τα τέλη του μήνα η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει την ανακοίνωση προς
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το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των οφελών και του κόστους της αύξησης του στόχου
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 30% από την ΕΕ.

Στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ήταν αυτό που είχε ζητήσει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση στα
συμπεράσματά του της 15ης Μαρτίου αυτού του έτους. Έτσι, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι είχαμε πολύ λίγο
χρόνο, αλλά νομίζουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση· στη συνέχεια, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν πολλές
λεπτομέρειες τις οποίες οφείλουμε να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Επιπλέον, η ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσει,
σύμφωνα με το αίτημα που περιλαμβάνεται στην οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, μια
ανάλυση της κατάστασης των τομέων έντασης ενέργειας που έχει διαπιστωθεί υπό το φως των αποτελεσμάτων της
συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα.

Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να αποφασίσει την αύξηση στο 30% αμέσως
μετά την παρουσίαση της εν λόγω ανακοίνωσης. Πρόκειται απλά για ένα βήμα στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε
ότι, όταν θα ξεκινήσουμε τις συνομιλίες σχετικά με τους συγκεκριμένους στόχους μείωσης, θα έχουμε μια καλά
τεκμηριωμένη βάση πάνω στην οποία θα αναπτύξουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτής
της ανακοίνωσης –να μας προσφέρει την ανάλυση, το κόστος, τα αριθμητικά στοιχεία και τους υπολογισμούς
προκειμένου να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια τεκμηριωμένη συζήτηση. Εύχομαι πραγματικά και το Κοινοβούλιο
να λάβει μέρος σε αυτήν τη συζήτηση.

Zbigniew Ziobro, συντάκτης. – (PL) Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η αύξηση των περικοπών των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη του
νέου στόχου. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή σημειώνει πως τα συγκεκριμένα μέτρα θα απαιτήσουν πολύ σημαντικές
δημοσιονομικές δαπάνες, αλλά σκοπεύει να αντλήσει τα χρήματα αυτά από τα διαρθρωτικά ταμεία για τις εν λόγω
χώρες. Με άλλα λόγια, το μέτρο αυτό εξαρτάται από τον επαναπροσανατολισμό πόρων που έχουν δεσμευθεί για
άλλους σκοπούς, και πιο συγκεκριμένα, για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως προς την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο σε αυτά τα κράτη και θα απέβαινε, παραδείγματος χάρη, σε
βάρος της ανάπτυξης των οδικών υποδομών στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Connie Hedegaard, μέλος της Επιτροπής. – Ελπίζω ο αξιότιμος βουλευτής να σεβαστεί το γεγονός ότι δεν θα
υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για ένα σχέδιο, μεταξύ πολλών άλλων, τα οποίο έχει διαρρεύσει. Δεν θα ήταν σωστό να
κάνω κάτι τέτοιο.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχα πει ότι όταν ξοδεύουμε χρήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορους σκοπούς θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε να εξασφαλίζουμε ότι τα διάφορα έργα
–αναφέρθηκαν για παράδειγμα οι υποδομές– θα είναι ανθεκτικά στην αλλαγή του κλίματος. Δεν νομίζω πάντως
ότι μπορεί κανείς να δώσει μια απάντηση στην παρούσα φάση σχετικά με το πώς ακριβώς θα το πετύχουμε αυτό αν
αποφασίσουμε να φθάσουμε σε μείωση της τάξης του 30% μέχρι το 2020. Αντίθετα, προσπαθούμε να παράσχουμε
μια ανάλυση και καλούμε τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, να λάβουν μέρος
στη συζήτηση.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Ψηφίσαμε σήμερα επί της έκθεσης σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αυτό σηματοδοτεί την απαρχή μόνο μιας νέας διαδικασίας στο πλαίσιο
της οποίας μπορούμε όντως να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές αερίων και την ενεργειακή κατανάλωση στα
κτίρια. Όπως είπε και ο συνάδελφος μου, χρειαζόμαστε και άλλα κονδύλια. Ελπίζω να έχουμε τη στήριξή σας για
μια σημαντική αύξηση του ποσοστού χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων, καθώς και για τη δημιουργία ενός ταμείου, με αφετηρία το 2014, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και στον βιομηχανικό τομέα.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Κυρία Επίτροπε, μήπως η αρχική ερώτηση δεν καταδεικνύει την κλίμακα του
προβλήματος που αντιμετωπίζετε κατά την εξέταση αυτού του ζητήματος; Πολλοί βουλευτές σε αυτήν την αίθουσα
και πολλές κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο πολύ απλά δεν συμφωνούν με την ανάγκη για άμεση
ανάληψη δράσης για την πρόληψη της αλλαγής του κλίματος. Είναι εύκολο για αυτούς να προσυπογράφουν
μεγαλόπνοα ψηφίσματα σε περιόδους οικονομικής ευημερίας, αλλά τώρα, που η κατάσταση είναι τελείως
διαφορετική, είναι απρόθυμοι να συμφωνήσουν για την ανάληψη πρακτικής δράσης. Μήπως πρέπει να αντιμετωπίσετε
το πρόβλημα της αμφισβήτησης της κλιματικής αλλαγής αν έχετε σκοπό να αυξήσετε τις φιλοδοξίες μας;

Connie Hedegaard, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Πρώτον, θα ήθελα να μελετήσω το κείμενο επί του οποίου
συμφωνήσατε σήμερα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βελτιωθούν οι
προσπάθειές μας στον συγκεκριμένο τομέα.

Υπάρχουν επίσης ορισμένα εναλλακτικά χρηματοδοτικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου
να είναι προς όφελος εκείνων που προσέχουν τα κτίρια να τα κάνουν πιο αποδοτικά από άποψη ενέργειας. Θα
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υπάρξουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό –χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα κονδύλια– και είμαι πρόθυμη να το
εξετάσω αυτό.

Συμφωνώ απολύτως με τον συντάκτη της ερώτησης ότι ένας από τους τομείς όπου μπορούμε να κάνουμε περισσότερα
για την Ευρώπη είναι ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης και των κτιρίων. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό εν προκειμένω
και είναι απλά ανόητο να χρησιμοποιούμε πολλή ενέργεια από την οποία στην πραγματικότητα δεν ωφελείται
κανένας από εμάς επειδή δεν τη χρησιμοποιούμε αρκετά αποδοτικά.

Απαντώ στον Chris Davies, σε ό,τι αφορά τους αμφισβητίες της κλιματικής αλλαγής: Προσπαθώ να αντιμετωπίσω
το συγκεκριμένο ζήτημα όταν το αντιμετωπίζω. Παρ’ όλες τις συζητήσεις –και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο
βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό με το Πανεπιστήμιο East Anglia, και παρόλο
που η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPPC) θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και
να διορθώνει τα λάθη όταν τα εντοπίζει - μέχρι σήμερα δεν έχω δει τίποτα που να αμφισβητεί πραγματικά το βασικό
επιστημονικό εύρημα, ότι δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, και να το αντιμετωπίσουμε με
σοβαρότητα.

Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι –με τους οποίους θα πρέπει να συμφωνούν και οι σκεπτικιστές της
κλιματικής αλλαγής– για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε κάτι σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
και τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας. Αν η Ευρώπη δεν είναι φιλόδοξη στον τομέα αυτόν, πολύ φοβάμαι ότι
θα χάσουμε τις αναπτυσσόμενες αγορές αυτού του αιώνα από τους ανταγωνιστές μας. Όσον αφορά τη διαρροή
διοξειδίου του άνθρακα, αν δεν προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, κινδυνεύουμε να χάσουμε θέσεις εργασίας.
Φοβάμαι πραγματικά ότι αν είμαστε υπερβολικά διστακτικοί τα επόμενα χρόνια, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάρα
πολλές θέσεις εργασίας. Είμαι πολύ χαρούμενη που διαπιστώνω ότι και η νέα βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να
θέλει πολύ να είναι φιλόδοξη στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για
όλους μας.

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 18 της κ. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0220/10)

Θέμα: Δράση της Επιτροπής στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το άρθρο 118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζει την αρμοδιότητα της Ένωσης
να νομοθετεί στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθορίζει ότι «στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης
και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών τίτλων, ώστε να εξασφαλισθεί
ενιαία προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της Ένωσης, και για τη δημιουργία
κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισμού και ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης.»

Η έλλειψη ενιαίου νομικού πλαισίου για το σύνολο της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
συνιστά μέγιστο εμπόδιο για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των αγαθών που καλύπτονται από τα δικαιώματα
αυτά.

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
βάσει του άρθρου 118 της ΣΛΕΕ;

Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής. – (FR) Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Geringer de Oedenberg
για την ερώτησή της. Εστιάζει στον πυρήνα των συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και το διαδίκτυο.

Δυστυχώς, πολύ συχνά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παρουσιάζονται σαν εμπόδιο για τη δημιουργία
μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό είναι άδικο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπουν
στον δημιουργό να πουλήσει αυτό που έχει δημιουργήσει και του εξασφαλίζουν απόδοση για την επένδυσή του.
Επιπλέον, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, τον οποίον η κ.
Geringer de Oedenberg γνωρίζει πολύ καλά. Συμβαίνει επίσης στον τομέα της βιομηχανίας, της δημιουργίας, της
βιομηχανικής καινοτομίας· μια απόδοση της επένδυσης, χάρη στην οποία ο δημιουργός θα έχει τη δυνατότητα να
συνεχίσει να δημιουργεί άλλα έργα και νέο περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υπάρχει εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια αλλά η διαχείριση των
δικαιωμάτων έχει, ασφαλώς, εξελιχθεί μαζί με τις τεχνολογίες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την καλωδιακή και
δορυφορική τηλεόραση, και σήμερα, το διαδίκτυο. Κάθε φορά, οι νέες τεχνολογίες μας επέτρεπαν να υιοθετήσουμε
νέα οικονομικά μοντέλα τα οποία οδήγησαν στην αλλαγή της χρήσης και της εμπορευματοποίησης των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αντί να προτείνω ορισμένες ριζικές τροποποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, θέλω να προστατεύσω τη δημιουργία αναζητώντας παράλληλα ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει
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την εμφάνιση νέων οικονομικών μοντέλων. Αυτό σας το είχα προαναγγείλει από τις 13 Ιανουαρίου όταν
παρουσιάστηκα ενώπιόν σας και αυτή ακριβώς είναι η αρχή που θα κατευθύνει τη δράση μου. Επιπλέον, αυτός είναι
ο ρόλος που προβλέπω, μαζί με εσάς, για τον ευρωπαίο νομοθέτη. Το ψηφιακό θεματολόγιο που εγκρίθηκε από
την Επιτροπή στις 19 Μαΐου, με τη δυναμική παρότρυνση της συναδέλφου και φίλης μου κ. Kroes, περιλαμβάνει
τον χάρτη πορείας μου ο οποίος καλύπτει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το διαδίκτυο.

Επίσης, φέτος, θα αναλάβω τρεις πρωτοβουλίες στο ίδιο ακριβώς πνεύμα. Πρώτον, μια πρόταση οδηγίας πλαισίου
σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ιδέα εδώ είναι καταρχάς να
δώσουμε τη δυνατότητα στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας να οργανωθούν
καλύτερα προκειμένου να προσφέρουν νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως ειδικούς εξατομικευμένους καταλόγους
ή υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης. Από την άλλη πλευρά, σκοπός είναι επίσης να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες για
τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την εποπτεία των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να καταστεί
δυνατή μια πιο διαφανής τιμολόγηση και να υπάρξουν αποδόσεις για τα μέλη των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης.

Δεύτερον, μια οδηγία σχετικά με τα ορφανά έργα: στόχος είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη νομική ασφάλεια
προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες ψηφιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εξετάζω τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ορισμού για τα ορφανά έργα.

Τρίτον, θα παρουσιάσω μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με το οπτικοακουστικό υλικό και το διαδίκτυο. Στην προκειμένη
περίπτωση, το θέμα είναι να αναλυθούν οι συνθήκες για την εμφάνιση στην Ευρώπη νέων υπηρεσιών «βίντεο
κατ’ αίτηση». Το 2011 θα ξεκινήσουμε έναν διάλογο με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη για ζητήματα που
επηρεάζουν την εμφάνιση νέων υπηρεσιών περιεχομένου προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο ούτως ώστε να
μπορέσουμε να διακριβώσουμε πώς θα αποσαφηνίσουμε τους υφιστάμενους κανόνες. Στόχος είναι να δούμε ποιον
ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία στον εντοπισμό και την πληρωμή του ψηφιακού υλικού, να
προσδιορίσουμε τα ζητήματα που περιβάλλουν τα ψηφιακά μέσα και να μάθουμε πώς να καταπολεμήσουμε πιο
αποτελεσματικά τη μαύρη οικονομία της διαδικτυακής πειρατείας. Η μέθοδός μου θα είναι απλή: Θέλω να ακούω
τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη προτείνοντας παράλληλα σε εσάς δράση. Θέλω μια Ευρώπη που θα επιτρέπει την
εμφάνιση νέων οικονομικών μοντέλων. Δεν έχω κάποια προκαθορισμένη ιδέα σχετικά με το είδος της παρέμβασης
που θα χρειαστεί, νομοθετικής ή άλλου είδους. Και ούτε είμαι δογματικός ή έχω αυταπάτες σχετικά με τις πιθανότητες
που υπάρχουν ώστε να βρεθούν ενιαίες λύσεις για όλες τις καταστάσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη
νέα αυτή διαδικασία ανάκαμψης της εσωτερικής αγοράς και του ψηφιακού θεματολογίου –για το οποίο
συμπτωματικά μίλησε ο κ. Monti στην έκθεσή του– με στόχο την ανάπτυξη μιας πραγματικής οικονομικής πολιτικής
για τον πολιτιστικό τομέα της Ευρώπης.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, συντάκτρια. – (PL) Επικροτώ τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η
Επιτροπή. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο του 2008 που είχε τίτλο «Τα δικαιώματα
δημιουργού στην οικονομία της γνώσης», στην οποία η Επιτροπή παραδέχεται ότι το ισχύον σύστημα των
προαιρετικών εξαιρέσεων στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τέθηκε σε ισχύ με την
οδηγία του 2001 δεν εκπληρώνει τον στόχο του, με άλλα λόγια, δεν διευκολύνει τη διανομή έργων που
προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν εκφράζει μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων
των δημιουργών και των δικαιωμάτων των ατόμων που χρησιμοποιούν τα έργα τους.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας είναι εξαιρετικά αναγκαίες για τις βιβλιοθήκες, προκειμένου να καθίστανται τα έργα προσπελάσιμα για
τους τυφλούς, καθώς επίσης και για τη διανομή των ορφανών έργων. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες πρωτοβουλίες
σχεδιάζει να παρουσιάσει η Επιτροπή στο εγγύς μέλλον σε σχέση με αυτές τις εξαιρέσεις στην προστασία των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Geringer de Oedenberg με ρωτήσατε επίσης για κάτι που
θα ήθελα να επιβεβαιώσω, σχετικά με το πώς θα δράσει η Επιτροπή· ζητάτε από αυτήν να κάνει κάποια δήλωση
σχετικά με τη χρήση του άρθρου 118 της Συνθήκης. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι, όσον αφορά το σημείο αυτό, δεν
είναι αυτή η προσέγγιση που έχουμε επιλέξει. Η προσέγγιση που προκρίνουμε είναι η δημιουργία ενός ρυθμιστικού
πλαισίου το οποίο θα ενθαρρύνει πανευρωπαϊκές άδειες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται για μια
πραγματιστική προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα με πιο αποτελεσματικό
τρόπο από ό,τι θα πετυχαίναμε με την καθιέρωση μιας νέας αποκλειστικής και κεντρικής άδειας δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη Πράσινη Βίβλος είναι πολύ σημαντική
και πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να θέσουμε πολλά ερωτήματα και να προωθήσουμε ορισμένες ιδέες.
Αναφέρομαι ειδικότερα στο ζήτημα των ατόμων μειωμένης όρασης.

Αναρωτιέστε γιατί δεν είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας άδειας δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την καθιέρωση μιας άδειας δικαιωμάτων πνευματικής
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ιδιοκτησίας σε επίπεδο ΕΕ, κυρία Geringer de Oedenberg, είναι ότι αυτή θα έπρεπε οπωσδήποτε να υπερτερεί έναντι
των εθνικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπερέχουν έναντι των εθνικών δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι το οποίο φαίνεται ειλικρινά δύσκολο να γίνει αποδεκτό, τόσο από πολιτιστική όσο
και από πολιτική άποψη. Ακόμα και αν γινόταν αποδεκτή αυτή η προσέγγιση από τα κράτη μέλη, θα είχε μάλλον
περιορισμένα αποτελέσματα επειδή δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα παλαιότερα έργα. Θα μπορούσε να
εφαρμόζεται μόνο για τα έργα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Επομένως, η νέα άδεια δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας δεν θα εφαρμοζόταν σε όλες τις προϋπάρχουσες μουσικές συνθέσεις.

Ανέφερα επίσης ότι θα ήθελα να επεξεργαστώ μια οδηγία σχετικά με τα ορφανά έργα.

Ωστόσο, πριν φτάσουμε στην τελική διατύπωση αυτού του σχέδιου οδηγίας, θα ήθελα να διαβουλευτώ με εκείνους
του βουλευτές του ΕΚ, και μαζί σας, που έχουν ασχοληθεί περισσότερο με το ζήτημα αυτό.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν προτίθεστε να αναθεωρήσετε την οδηγία
σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας.
Σας το ρωτώ αυτό επειδή χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια. Δυστυχώς, οι εξαιρέσεις έχουν ερμηνευτεί με διαφορετικό
τρόπο στις επιμέρους χώρες, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις για το ίδιο ζήτημα σε
διαφορετικά κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για εμάς να προβούμε σε μια αναθεώρηση,
κυρίως υπό το φως της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας.

Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Ţicău, για να είμαι πολύ σαφής στην απάντησή μου, προς το
παρόν δεν έχουμε την πρόθεση να τροποποιήσουμε τον κατάλογο των εξαιρέσεων που περιέχει η οδηγία του 2001.
Με αυτές τις τρεις πρωτοβουλίες που ανέφερα σχετικά με τη συλλογική διαχείριση, τα ορφανά έργα και την Πράσινη
Βίβλο υιοθετήσαμε μια προσέγγιση που πιστεύω πως είναι πραγματιστική και προοδευτική, και επομένως σε αυτό
ακριβώς το πλαίσιο θα εξετάσουμε τις ανησυχίες που διατυπώνετε. Πάντως, δεν έχουμε την πρόθεση να
τροποποιήσουμε τον κατάλογο των εξαιρέσεων.

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 19 του κ. Alan Kelly (H-0190/10)

Θέμα: Ο χάρτης της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

Βλέπει θετικά η Επιτροπή μια συνολική αναθεώρηση του χάρτη της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο
2007-2013;

Μολονότι θα γίνει μια αναθεώρηση φέτος, αυτή φαίνεται ότι θα επιτρέψει μόνο ορισμένες «ανταλλαγές» περιοχών
στα κράτη μέλη και όχι έναν εκ νέου χαρακτηρισμό περιοχών που θα αντανακλά την πραγματικότητα μετά την
οικονομική κρίση.

Ο ισχύων χάρτης κρατικών ενισχύσεων έχει συμφωνηθεί βάσει των στατιστικών του 2006. Η ευρωπαϊκή οικονομία
είναι ριζικά διαφορετική σήμερα. Δέχεται η Επιτροπή ότι το γεγονός αυτό αποτελεί μια αδυναμία του ισχύοντος
χάρτη και με ποιό τρόπο πιστεύει ότι πρέπει αυτό το θέμα να επιλυθεί;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Μου ζήτησε ο κ. Almunia να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση.

Προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια, περιφερειακής ανάπτυξης, η Επιτροπή αποφάσισε το 2006
ότι ο κατάλογος των περιφερειών που έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη ως μέρος των χαρτών περιφερειακών
ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύσει για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013. Ωστόσο, στις κατευθυντήριες γραμμές
της για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι ενδέχεται να προκύψουν καταστάσεις στο
πλαίσιο των οποίων θα απαιτηθούν αναπροσαρμογές και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το σημείο 104 των
κατευθυντηρίων γραμμών προσφέρεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προβούν σε ενδιάμεση αναθεώρηση των
χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων σε σχέση με τις περιφέρειες που έχουν χαρακτηριστεί δυνάμει του άρθρου 107,
παράγραφος 3, σημείο γ, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρία από τα δεκαεπτά κράτη μέλη που αφορούσε η ενδιάμεση αναθεώρηση αποφάσισαν να αξιοποιήσουν αυτήν τη
δυνατότητα. Βάσει της ενδιάμεσης αναθεώρησης, τα κράτη μέλη μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι και τις μισές
περιφέρειες που είναι επί του παρόντος επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση με νέες περιφέρειες της επιλογής τους.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είναι επίσης δυνατόν να αυξηθεί η ένταση των ενισχύσεων για τις περιφέρειες που
έχουν ήδη χαρακτηριστεί βάσει του αρχικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης
αναθεώρησης, η επιλεξιμότητα των νέων χαρακτηρισθεισών περιφερειών και των ενδεχόμενων αυξήσεων ως προς
την ένταση των ενισχύσεων αξιολογείται βάσει του μέσου όρου των στοιχείων της Eurostat των τελευταίων χρόνων
όσον αφορά το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν και την ανεργία της αντίστοιχης περιφέρειας NUTS
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επιπέδου 3. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στοχεύουν στην οικονομική
ανάπτυξη των περιφερειών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο.

Το γεγονός ότι μόνο τρία από τα κράτη μέλη που αφορούσε η ενδιάμεση αναθεώρηση αποφάσισαν να κοινοποιήσουν
τροποποιήσεις στους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων φαίνεται να υποδηλώνει ότι η πλειονότητα των κρατών
μελών θεωρεί ότι η οικονομική κρίση δεν έπληξε σημαντικά την ομάδα των περιφερειών που έχουν ανάγκη από
περιφερειακή ενίσχυση.

Alan Kelly, συντάκτης. - (EN) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Εκπλήσσομαι που μόνο τρία
κράτη υπέβαλαν τελικά αίτηση. Είναι απίστευτο.

Έρχομαι από μια περιφέρεια όπου χάσαμε εκατοντάδες θέσεις εργασίας: Dell –3.000 θέσεις εργασίας· και, μόλις
σήμερα, 800 θέσεις εργασίας στη φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, οι 300 από τις οποίες βρίσκονταν στην περιοχή
μου, στη νότια Ιρλανδία η οποία έχει ακαθάριστο ισοδύναμο ενίσχυσης μηδέν τοις εκατό. Η κυβέρνησή μας υπέβαλε
εκ νέου αίτηση και ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει επειδή αν δεν αλλάξει, είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να
εφαρμόσει πραγματικά ενεργά μέτρα για την προσέλκυση μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Αυτό για εμένα είναι πολύ
οπισθοδρομικό και πρέπει να αλλάξει. Επομένως θα επιδιώξω να ακολουθήσει η Επιτροπή διαφορετική στρατηγική
επειδή πιστεύω ότι ο χάρτης των κρατικών ενισχύσεων είναι παρωχημένος.

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Μπορεί όντως να φαίνεται περίεργο, όπως σημείωσε ο αξιότιμος
βουλευτής, το ότι τρία μόνο κράτη μέλη υπέβαλαν αίτηση για αυτήν την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ωστόσο, έτσι
ακριβώς έχει η κατάσταση σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που είχαμε σήμερα το πρωί.

Φυσικά, από την οικονομική κρίση έχουν πληγεί έντονα πολλά κράτη μέλη και πολλές περιφέρειες, ωστόσο μπορεί
ορισμένα κράτη μέλη να θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι και άλλα μέσα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
καθώς, όπως είδαμε, τα κράτη που ζήτησαν τη συγκεκριμένη αναθεώρηση είναι ελάχιστα. Δεκαεπτά κράτη μέλη
είχαν αυτήν τη δυνατότητα, αλλά μόνο τρία την αξιοποίησαν.

Νομίζω ότι ο αξιότιμος βουλευτής θα συμφωνούσε μαζί μου ότι ο βασικός σκοπός του μακροπρόθεσμου
προγράμματος είναι, φυσικά, να υπάρχει συνέχεια για τις περιφέρειες προκειμένου να υπάρχει μακροπρόθεσμός
σχεδιασμός. Εκτός από αυτό, υπάρχουν φυσικά και άλλα μέσα για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αλλά είμαι βέβαιη
ότι ο Επίτροπος Almunia προτίθεται να συζητήσει μαζί σας για το συγκεκριμένο ζήτημα κάποια άλλη στιγμή στο
μέλλον.

Δεύτερο μέρος

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 20 του κ. Bernd Posselt (H-0179/10)

Θέμα: Αστυνομική συνεργασία ΕΕ - Ουκρανίας

Πώς εξελίσσεται η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της σημαντικότερης ανατολικής γείτονος
χώρας, της Ουκρανίας, και ποια μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή για να εντατικοποιήσει τη συνεργασία;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ) Σας ευχαριστώ, κύριε Posselt, για την ερώτησή σας η οποία
αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία με γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη διμερή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ουκρανίας μέσω κυρίως της λειτουργίας της Ευρωπόλ. Στις 4
Δεκεμβρίου 2009 υπογράφηκε μια συμφωνία σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και της
Ουκρανίας που θα επιτρέψει τον συντονισμό του έργου καταπολέμησης του διεθνούς οργανωμένου και σοβαρού
εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η στρατηγική συμφωνία δεν επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για υπόπτους. Η ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων επιτρέπεται μόνο με χώρες που έχουν
συνάψει επιχειρησιακή συμφωνία με την Ευρωπόλ και για να καταστεί δυνατή η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας,
η Ουκρανία οφείλει να θεσπίσει νόμο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να επικυρώσει
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 για την προστασία των προσώπων έναντι της
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Πρωτόκολλό της.

Αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη προτεραιότητα της Επιτροπής προκειμένου η Ουκρανία να διαμορφώσει ένα
καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό θα επέτρεπε
τη σύσταση μιας πραγματικά ανεξάρτητης εποπτεύουσας αρχής για την προστασία δεδομένων η οποία θα μπορούσε
να υποστηρίζεται από τη συνδρομή τεχνικών και εμπειρογνωμόνων της ΕΕ. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τη συνεργασία
με την Ουκρανία στον τομέα της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος μέσω ενός προγράμματος
αδελφοποίησης, ενισχύοντας την ικανότητα της ουκρανικής αστυνομίας και την αποστολή συνοριακής βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM). Και πέρυσι, η EUBAM, σε συνεργασία με τον FRONTEX, την OLAF, και την
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Πρωτοβουλία Συνεργασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξαν την Κοινή Επιχείρηση Ελέγχου των
Συνόρων «Nikoniy» για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ουκρανικών και των μολδαβικών αστυνομικών
δυνάμεων στον τομέα της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος και της λαθρομετανάστευσης.

Bernd Posselt, συντάκτης. – (DE) Ήθελα μόνο να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση σχετικά με την υποστήριξη της
αστυνομικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση των υπηρεσιών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στην Ουκρανία.
Υλοποιείται το συγκεκριμένο σχέδιο ως τομέας επικέντρωσης στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και
συμμετέχουν σε αυτό η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία; Ή υλοποιείται μόνο σε επίπεδο κρατών
μελών;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Βρισκόμαστε φυσικά σε συνεχή διάλογο με την Ουκρανία γύρω
από το ζήτημα αυτό. Ο συνάδελφος μου, Επίτροπος Stefan Fule παρουσίασε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συμμετέχω
και εγώ ενεργά σε αυτό. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει τις εσωτερικές υποθέσεις προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε
να βοηθήσουμε τις ουκρανικές αρχές να αναπτυχθούν στα ζητήματα αυτά και πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε
περαιτέρω τη συνεργασία μας. Αυτό θα εξεταστεί επίσης στη συνάντηση που θα έχουμε με τις ουκρανικές αρχές σε
λίγες μόνο εβδομάδες.

Η αστυνομική συνεργασία και η εκπαίδευση αυτή καθεαυτή δεν προβλέπονται για το άμεσο μέλλον, αλλά αυτό θα
μπορούσε φυσικά να συζητηθεί μόλις η Ουκρανία πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Είμαστε
ανοιχτοί στη συνεργασία μαζί τους. Είναι ένας σημαντικός γείτονας. Έχουμε πολλά κοινά. Αντιμετωπίζουμε κοινές
προκλήσεις σχετικά με το διασυνοριακό έγκλημα, επομένως θα ωφελούσε και εμάς τους ίδιους αν εντείναμε περαιτέρω
τη συνεργασία μας στον τομέα αυτόν. Φυσικά, και οι Ουκρανοί πρέπει να βελτιωθούν, αλλά εμείς είμαστε εδώ για
αυτούς έτοιμοι να τους βοηθήσουμε και να τους συνδράμουμε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 21 του κ. Γεωργίου Παπανικολάου (H-0184/10)

Θέμα: Έκρηξη της εγκληματικότητας στην Ευρώπη

Σημαντική αύξηση της εγκληματικότητας και των φαινομένων βίας σημειώνεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες όπως
αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στην δημοσιότητα πριν λίγους μήνες. Δεδομένου ότι
η οικονομική κρίση έχει άμεση σχέση με την αύξηση αυτών των φαινομένων, η εγκληματικότητα και η βία εμφανίζονται
με ιδιαίτερη συχνότητα στις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει πιο θαρραλέες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των κρατών
μελών τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες λαμβάνοντας
υπόψη την ανάγκη προάσπισης των προσωπικών ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Η τελευταία έκδοση της στατιστικής έρευνας της Eurostat
σχετικά με την εγκληματικότητα και την ποινική δικαιοσύνη δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου· καλύπτει την περίοδο
από το 1998 μέχρι το 2007 και δεν αποτυπώνει την αύξηση που περιγράφει ο αξιότιμος βουλευτής του ΕΚ. Η
Επιτροπή ωστόσο αναγνωρίζει ότι το οργανωμένο έγκλημα συνιστά απειλή για τους πολίτες και την οικονομία
ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι θα επεξεργαστεί σχετικές προτάσεις και θα υλοποιήσει τις δράσεις για την πρόληψη
και την καταπολέμηση των διαφόρων μορφών εγκληματικών δραστηριοτήτων, οργανωμένων ή όχι. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη δράση της ΕΕ σχετικά με τα ζητήματα των πολιτών, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της
μεταναστευτικής πολιτικής τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρόσφατα, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης της
Στοκχόλμης και νομίζω ότι η συνάδελφός μου και Αντιπρόεδρος Reding ήταν εδώ πριν από μισή μόλις ώρα για να
το παρουσιάσει και να το συζητήσει σε αυτήν την Ολομέλεια.

Επίσης, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική
της εσωτερικής ασφάλειας, η οποία θα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και αξιολογήσεις των απειλών για τα
επόμενα πέντε έτη. Φυσικά, αυτή θα περιλαμβάνει και το οργανωμένο έγκλημα.

Επειδή οι κοινές απειλές απαιτούν κοινές απαντήσεις, όλα τα κράτη μέλη, οι δημόσιες αρχές και οι ιδιωτικές
οργανώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά κοινά εργαλεία. Θα ήθελα να αναφέρω τρία είδη
εγκλήματος που είναι πραγματικά ευρωπαϊκά και έχουν επίσης και διεθνή διάσταση: η εμπορία ανθρώπων, το
κυβερνοέγκλημα και η υποκλοπή στοιχείων ταυτότητας. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τη συνεργασία
στον τομέα αυτόν και επεξεργάζεται επίσης επιχειρησιακές και νομοθετικές προτάσεις για το ζήτημα αυτό. Θα
συνεργαστούμε εν προκειμένω με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ΜΚΟ και με τον ιδιωτικό τομέα.
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Ο συντονισμός του διαλόγου και οι επιχειρησιακές αποστολές είναι οι σημαντικότερες λέξεις για το μέλλον· η
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών, η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας
θα πρέπει να αυξήσουν την αμοιβαία αποτελεσματικότητα και κατανόηση. Η συνεργασία με τις υποψήφιες και με
τρίτες χώρες είναι σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκλημάτων.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μια φιλόδοξη προσέγγιση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξαρτάται από την
πολιτική προθυμία των κρατών μελών. Η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων εξαρτάται
από τους εθνικούς πόρους που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει τα
κράτη μέλη με χρηματοδοτικά προγράμματα για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέες αρμοδιότητες στον
τομέα αυτόν και θα ήθελα να υπογραμμίσω την ευθύνη σας και τον σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση της
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντησή της. Συνέταξα την έκθεση του Κοινοβουλίου
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέρυσι και ένα από τα ζητήματα που έθιξα ήταν η σημαντική αύξηση
των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, νομίζω και των 200 ευρώ, αλλά κυρίως των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ.
Αναφέρθηκα στο ενδεχόμενο τα χαρτονομίσματα αυτά να έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, για εγκληματικούς σκοπούς. Καταλαβαίνω τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι
υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες για το ζήτημα αυτό.

Θα μπορούσα να καλέσω την Επίτροπο να εξετάσει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις ανησυχίες που ανέφερα
προκειμένου να διερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τόσο μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων των
500 ευρώ; Πρέπει να πω ότι πρέπει να υπάρχουν βάσιμες υποψίες για φοροδιαφυγή ή ίσως για άλλη εγκληματική
δραστηριότητα.

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ) Θέλω απλά να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή για αυτήν
την πληροφορία. Θα το διερευνήσω σίγουρα και θα δω αν θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα ίχνη της συγκεκριμένης
δραστηριότητας. Προς το παρόν, δεν είμαι σε θέση να δώσω κάποια απάντηση, αλλά σίγουρα θα το εξετάσω και
σας ευχαριστώ που με ενημερώνετε για αυτό.

Γεώργιος Παπανικολάου, συντάκτης. − Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Υπήρξατε
κατατοπιστική και κυρίως ειλικρινής στην συγκεκριμένη απάντηση σε ό,τι αφορά την ημερομηνία μέχρι το σημείο
που έχετε στοιχεία, δηλαδή μέχρι το 2007. Η ερώτηση αυτή σας υπεβλήθη από εμένα στις 6 Απριλίου του 2010
και στις 5 Μαΐου του 2010, στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, χάθηκαν άδικα, τραγικά τρεις άνθρωποι κατά τη διάρκεια
ειρηνικών διαδηλώσεων των ελλήνων πολιτών που διεκδικούσαν ένα καλύτερο αύριο.

Επαναλαμβάνω την ερώτηση για να έχω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Σχεδιάζει η Επιτροπή να έχει πιο συστηματική
παρέμβαση και να παρέχει συστάσεις στα κράτη μέλη για τα θέματα αυτά; Σκοπεύετε να συγκεντρώσετε, πιο άμεσα
και γρήγορα, στοιχεία για τα θέματα αυτά, δεδομένου ότι το πρόβλημα φαίνεται να εντείνεται ιδιαίτερα την περίοδο
αυτή σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Η Επιτροπή –και εγώ προσωπικά– λυπούμαστε πολύ για τον
θάνατο των τριών ανθρώπων στις πρόσφατες ταραχές, όπως ανέφερε ο βουλευτής. Είναι πάντα τραγικό αθώοι
άνθρωποι να επηρεάζονται από τα ζητήματα αυτά. Εκφράζουμε τη λύπη μας γι’ αυτό και οι σκέψεις μας είναι κοντά
στις οικογένειές τους.

Όπως υποστηρίζετε, πρέπει να ανανεώνουμε συνεχώς τα στατιστικά μας στοιχεία και η Eurostat εξετάζει το ζήτημα
αυτό. Ελπίζω ότι θα είμαστε σύντομα σε θέση να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση. Δεν σχεδιάζουμε κάποια
πρωτοβουλία προς το παρόν για το ζήτημα αυτό. Τα εγκλήματα και οι θάνατοι αυτοί είναι φρικτοί, ωστόσο η
αρμοδιότητα της Επιτροπής περιορίζεται στο διασυνοριακό έγκλημα και στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ
των εθνικών και των ευρωπαϊκών αρχών. Προς το παρόν, δεν σχεδιάζουμε κάποια πρωτοβουλία για τον ζήτημα
αυτό.

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 22 του κ. Pavel Poc (H-0185/10)

Θέμα: Κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θεωρήσεων (βίζα)

Σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο α της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σύμφωνα με το παράγωγο δίκαιο από την εν λόγω νομική βάση, κυρίως δε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001(2)του

(2) ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σελ. 1.
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Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 (και την τροποποιημένη μορφή του), περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών
μελών, καθώς και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση
αυτή, τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή μία κοινή πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων καθώς και
σχετικά με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Με τους όρους «κοινή πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων», η Επιτροπή αντιλαμβάνεται μόνο τον καθορισμό
ενιαίων κανόνων για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών; Ή πρέπει να ερμηνεύεται το
εν λόγω άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση –πέραν του γεγονότος ότι αφορά την πολιτική στον τομέα
των θεωρήσεων έναντι των τρίτων χωρών– ως μια δέσμευση της Επιτροπής και των κρατών μελών να καταβάλλουν
προσπάθειες έτσι ώστε στις τρίτες χώρες να ισχύουν οι ίδιες συνθήκες για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις θεωρήσεις
είναι εναρμονισμένη και είναι μια κοινή πολιτική. Βασίζεται σε τρία νομικά μέσα που ισχύουν στα κράτη μέλη,
συγκεκριμένα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001, περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, καθώς και του
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή· δεύτερον, στον
κώδικα θεωρήσεων που καλύπτει όλες τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν
βραχείας διαμονής· και τέλος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου. Οι
συγκεκριμένοι κανόνες ισχύουν για τους πολίτες όλων των τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.

Ο πρώτος κανονισμός στον οποίον αναφέρθηκα περιλαμβάνει έναν κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι
πολίτες πρέπει να είναι κάτοχοι θεώρησης προκειμένου να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα· αυτός είναι γνωστός και
ως «αρνητικός» κατάλογος. Υπάρχει επίσης και ο θετικός κατάλογος: οι πολίτες εκείνοι που απαλλάσσονται από
τη συγκεκριμένη απαίτηση βάσει διαφόρων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η αμοιβαιότητα η οποία συνιστά μια
βασική αρχή. Ο συγκεκριμένος κανονισμός ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία, καθώς επίσης και για την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, η ΕΕ θεωρεί ότι, σε ό,τι αφορά τους πολίτες των τρίτων χωρών που
απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να ταξιδέψουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, η τρίτη χώρα
θα πρέπει να επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση στους πολίτες της ΕΕ απαλλάσσοντας τους τελευταίους από την
υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να ταξιδέψουν σε αυτήν τη χώρα. Όταν μια τρίτη χώρα που βρίσκεται στον
θετικό κατάλογο διατηρεί ή εισάγει μια υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ενός, δύο η περισσοτέρων κρατών
μελών, ισχύει ο μηχανισμός της αμοιβαιότητας. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου η Επιτροπή θα μπορούσε
να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να πετύχει την επαναφορά του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση
θεώρησης από την πλευρά της τρίτης χώρας ή, αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό, να προτείνει αντίμετρα σχετικά
με την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των πολιτών της εν λόγω τρίτης χώρας.

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικό, όπως δείχνουν οι ενέργειες στις οποίες προέβη
η Επιτροπή και οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στην περιοδική έκθεση για την αμοιβαιότητα, και βάσει του εν λόγω
μηχανισμού της αμοιβαιότητας που ισχύει από το 2005, 75 περιπτώσεις μη ύπαρξης αμοιβαιότητας σχετικά με
13 τρίτες χώρες του θετικού καταλόγου κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη. Έκτοτε, η αμοιβαιότητα έχει καθιερωθεί
με τις περισσότερες από αυτές τις 13 χώρες, όπως π.χ. η Ιαπωνία, ο Παναμάς, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η
Ουρουγουάη και η Κόστα Ρίκα και πρόσφατα η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Βραζιλία σχετικά
με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης, και το κείμενο αυτό θα υποβληθεί τόσο σε εσάς όσο και στο Συμβούλιο
πολύ σύντομα.

Προβλήματα μη ύπαρξης αμοιβαιότητας συνεχίζουν να υφίστανται για ορισμένα κράτη μέλη έναντι των ΗΠΑ και
του Καναδά και το ζήτημα αυτό το θέτουμε συνεχώς στις συζητήσεις μας με αυτές τις χώρες.

Ο μηχανισμός δεν ισχύει σε περίπτωση που μια τρίτη χώρα από τον αρνητικό κατάλογο διατηρεί ή επιβάλλει την
υποχρέωση θεώρησης μόνο για τους πολίτες ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή όταν μια τρίτη χώρα εφαρμόζει
διαφορετικούς όρους για τους πολίτες διαφορετικών κρατών μελών. Το κοινοτικό κεκτημένο δεν περιέχει κανόνες
για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν προβλέπει κάποιον ειδικό μηχανισμό, επομένως είναι πολύ δύσκολο για
την ΕΕ να παρέμβει.

Pavel Poc, συντάκτης. – (CS) Κυρία Επίτροπε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο εγγυητής της κοινής πολιτικής
για τις θεωρήσεις, και αν η συγκεκριμένη πολιτική βασίζεται πρωτίστως στην αρχή της αμοιβαιότητας, για πόσο
καιρό ακόμα προτίθεται συγκεκριμένα η Επιτροπή να συνεχίσει να ανέχεται το πρωτοφανές, ασύμμετρο καθεστώς
θεωρήσεων που εφαρμόζει μια τρίτη χώρα, συγκεκριμένα ο Καναδάς, έναντι ενός κράτους μέλους της ΕΕ,
συγκεκριμένα της Τσεχικής Δημοκρατίας;
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Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Γνωρίζω, ασφαλώς, πολύ καλά την υπόθεση στην οποία
αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής και η Επιτροπή έχει εμπλακεί πολύ ενεργά στην υπόθεση αυτή.

Οι καναδικές αρχές έχουν ιδρύσει ένα γραφείο στην Πράγα –είναι ένας όρος που τους επιβάλαμε– και καταρτίζουν
επίσης και έναν οδικό χάρτη με στόχο την επαναφορά της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Έχουν
πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τον Καναδά, την Τσεχική Δημοκρατία και την Επιτροπή
προκειμένου να καθοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Οι Καναδοί έχουν πει ότι θα αλλάξουν τον
νόμο τους και θα τον καταθέσουν πολύ σύντομα στο κοινοβούλιό τους προκειμένου να γίνει η αλλαγή. Βρισκόμαστε
σε διάλογο με αυτούς και με τις τσεχικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο διάλογος είναι ακόμα ζωντανός,
ότι υπάρχει εποικοδομητική ατμόσφαιρα και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε για να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα
αυτό. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί πάλι από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του
Ιουνίου.

Λυπάμαι που η διαφορά αυτή δεν έχει ακόμα διευθετηθεί, αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω τον αξιότιμο βουλευτή ότι
προσπαθούμε, από κοινού με τους τσέχους συναδέλφους μας, να βρούμε μια λύση το συντομότερο δυνατό.

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 23 του κ. Νικολάου Χουντή (H-0205/10)

Θέμα: Εκκρεμότητες σχετικά με κοινή δήλωση Τουρκίας - ΕΕ (5.11.2009)

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την κοινή δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας κ. Atalay, του κ. Barrot, ως Αντιπροέδρου της
Επιτροπής και του κ. Billstrom ως προεδρεύοντα του Συμβουλίου (5.11.2009) και πιο συγκεκριμένα το σημείο
(3), το οποίο αναφέρεται στην επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση συμφωνίας
επαναπροώθησης Τουρκίας – ΕΕ και το σημείο (5), όπου δηλώνεται ότι η συμφωνία Τουρκίας - Frontex έχει
ολοκληρωθεί σε τεχνικό επίπεδο,

Την απάντηση της κ. Malmström, ως προεδρεύουσας του Συμβουλίου ενώπιον της ολομέλειας του
Ευρωκοινοβουλίου στις 16.12.2009 στην ερώτησή μου Η-0431/09,

Τις συνεχείς παρενοχλήσεις εναέριων μέσων του Frontex από τουρκικά εναέρια μέσα,

Ερωτάται η Επιτροπή: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του σημείου (3) της κοινής δήλωσης; Υπάρχει
ενδεχομένως εμπλοκή με τις συζητήσεις που διεξάγονται με τον Frontex; Οι παρενοχλήσεις των εναέριων μέσων
του Frontex συνδέονται με την άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει ρητά τα σύνορα της ΕΕ στο Αιγαίο;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Έχω πλούσια ατζέντα σήμερα! Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι
στο παρελθόν η διαπραγματευτική διαδικασία με την Τουρκία ήταν πολύ δύσκολη, ξεκινώντας ήδη από την εντολή
του 2002, αλλά την τελευταία περίοδο έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα. Πέρυσι, το Συμβούλιο στο συμπέρασμά
του σχετικά με την παράνομη μετανάστευση συνιστούσε την επίσπευση των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, και
επίσης, πέρυσι, ο προκάτοχός μου κ. Barrot επισκέφθηκε την Τουρκία με τον σουηδό υπουργό κ. Billstrom.
Ακολούθησε μια κοινή δήλωση για την επίσπευση των διαδικασιών.

Έκτοτε, έχει σημειωθεί πρόοδος. Μετά από πολλές συνομιλίες τον χειμώνα που μας πέρασε βρισκόμαστε πλέον
πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία
επαναπροώθησης με την Τουρκία.

Η Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι τα σημεία του κειμένου που αποτελούν προϊόν συμφωνίας είναι ισορροπημένα
και ότι αντανακλούν τις ανάγκες μας διασκεδάζοντας παράλληλα τις ανησυχίες της Τουρκίας. Εργαζόμαστε για να
ολοκληρώσουμε το κείμενο αυτό το συντομότερο δυνατό και βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις τουρκικές αρχές.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η υποβολή έκθεσης σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων
κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Ιουνίου. Θα τηρούμε το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο, καθώς θα του ζητηθεί
να παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη της τελικής συμφωνίας μόλις ολοκληρωθούν οι
διαπραγματεύσεις.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ζητήματος του FRONTEX, δεν υπάρχει τυπική σύνδεση μεταξύ της διαπραγμάτευσης
της ρύθμισης που επεξεργαζόμαστε και της συμφωνίας επαναπροώθησης ΕΕ-Τουρκίας. Ωστόσο, η Επιτροπή
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει μια γενικότερη συνοχή κατά την εξέταση παρόμοιων
θεμάτων σε αυτές τις δύο πράξεις.

Η Επιτροπή δεν δύναται να σχολιάσει την οριοθέτηση της επικράτειας ή των συνόρων ενός δεδομένου κράτους
μέλους, καθώς τα ζητήματα αυτά υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και στις εφαρμοστέες
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διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τον FRONTEX και το κράτος μέλος υποδοχής να
διασφαλίσουν ότι παρέχεται επαρκής ενημέρωση στις γειτονικές τρίτες χώρες για την ανάπτυξη των μέσων όπως
π.χ. για τα εναέρια μέσα που βρίσκονται κοντά στα σύνορα πριν από την εκκίνηση μιας κοινής επιχείρησης.

Νικόλαος Χουντής, συντάκτης. − Κυρία Επίτροπε, η δυσκολία, σε επανειλημμένες παρόμοιες ερωτήσεις, να δώσετε
πιο σαφή απάντηση, με κάνει να αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολες
και, κατά τον προσωπικό μου ισχυρισμό, επιβεβαιώνει το ερώτημα ότι τίθενται πολιτικά ζητήματα από την πλευρά
της Τουρκίας που δυσκολεύουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας ότι, μόλις τελειώσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και υπάρχει συμφωνία
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, θα είμαστε ενήμεροι. Θα ήθελα λοιπόν συμπληρωματικά να σας πω το εξής: πρόσφατα,
κατά την επίσκεψη του τούρκου πρωθυπουργού στην Ελλάδα, στην Αθήνα, υπεγράφη ένα Πρωτόκολλο, ένα
μνημόνιο συνεργασίας με την Ελλάδα για θέματα παράνομης μετανάστευσης. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω
είναι: αυτό το μνημόνιο, αυτή, ας πούμε, η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, μπορεί να
υποκαταστήσει την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Χωρίς να γνωρίζω τις ακριβείς λεπτομέρειες της συμφωνίας
που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, νομίζω ότι αυτή δείχνει την εποικοδομητική διάθεση από την
πλευρά των ελληνικών αρχών αφενός, και των τουρκικών αφετέρου.

Μια παράλληλη διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη με την Τουρκία. Βρισκόμαστε, όπως είπα, πολύ κοντά στο
τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων. Δημιουργήθηκε ένα πολύ εποικοδομητικό κλίμα και νομίζω ότι αυτό δείχνει
την ανάγκη να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το αποτέλεσμα, καθώς και το ενδιαφέρον από την τουρκική πλευρά
για να καταλήξει σε μια συμφωνία με εμάς σχετικά με την επαναπροώθηση. Αυτό φυσικά είναι προς όφελος όλων.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Επίτροπε, και σε άλλες απαντήσεις που έχουμε λάβει, αναφέρετε ρητά
ότι ο FRONTEX διαπραγματεύεται με την Τουρκία τεχνικά ζητήματα. Αυτό το καταλαβαίνω. Εσείς μας είπατε
πρόσφατα στην Επιτροπή LIBE, όταν ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσατε για τα θέματα της αρμοδιότητάς σας,
ότι η τελική συμφωνία με την Τουρκία για τα θέματα παράνομης μετανάστευσης βρίσκεται, όπως είπατε και σήμερα,
σε ένα πολύ καλό επίπεδο και φθάνει στο τέλος της.

Σε αυτήν τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας δεν πρέπει να υπάρχει πρόνοια και για τον FRONTEX,
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας; Δεν είναι ο FRONTEX ένας παράγων πολύ σημαντικός για την
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης; Δεν ξέρω πόσα μπορείτε να μας πείτε από αυτά που περιλαμβάνονται
στις διαπραγματεύσεις, όμως η κοινή λογική λέει αυτό: δεν πρέπει στο σημείο αυτό να υπάρχει πρόνοια για τη
λειτουργία και τη δράση του FRONTEX;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την περασμένη Δευτέρα και επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει
και τότε, ότι δηλαδή συντελείται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.

Όσον αφορά τον FRONTEX και τον έλεγχο των τουρκικών συνόρων, έχουν καταλήξει σε μια αρχική συμφωνία
σχετικά με ένα σχέδιο ρύθμισης εργασίας σε τεχνικό επίπεδο. Οι συνομιλίες συνεχίζονται και από τα δύο μέρη και,
προς το παρόν, ο FRONTEX αναμένει απάντηση από την Τουρκία για την συνέχιση των συνομιλιών. Ο FRONTEX
αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα εν προκειμένω αλλά, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να φθάσουμε σε συμφωνία και
μετά να συνεχίσουμε τις παράλληλες συνομιλίες με τον FRONTEX. Συμφωνώ ότι στον τομέα αυτόν υπάρχουν
πολλά περιθώρια συνεργασίας.

Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ. 24 της κ. Sarah Ludford (H-0236/10)

Θέμα: Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ και παραδόσεις κρατουμένων της CIA

Ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις, έριξαν περισσότερο φως στην υπόθεση που σχετίζεται με την ανάμειξη κρατών
μελών στο αμερικάνικο πρόγραμμα παράδοσης κρατουμένων. Μια κοινή μελέτη των Ηνωμένων Εθνών που
πραγματοποιήθηκε το 2010 αποκάλυψε ότι κράτη μέλη της ΕΕ είχαν συνεργήσει και συμμετάσχει σε δραστηριότητες
σχετικές με το πρόγραμμα παράδοσης της CIA και με μυστικές φυλακές(3).

Δεδομένων των πολυάριθμων καταχρήσεων τα τελευταία 8 χρόνια από τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη την
προτεινόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον απολογισμό της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, μπορεί η

(3) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf
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Επιτροπή να αναφέρει σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να εξασφαλίσει ότι η
αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ θα εμποδίζει τέτοιου είδους καταχρήσεις στο μέλλον;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Ευχαριστώ, Sarah Ludford, για αυτήν την ερώτηση. Όπως
γνωρίζετε, με ενδιαφέρει το θέμα αυτό και είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι
περιττό να αναφέρω ότι η ελευθερία και η ασφάλεια συμβαδίζουν και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων
και το κράτος δικαίου βρίσκονται στο επίκεντρο της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει πάντα να λαμβάνονται στο πλαίσιο
του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η ΕΕ πρέπει να αποτελεί παράδειγμα από την άποψη
αυτήν.

Αυτό δεν είναι μόνο μια νομική απαίτηση, αλλά και μια βασική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και
η νομιμότητα, καθώς και για την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνικών αρχών και της
εμπιστοσύνης από την πλευρά του κοινού γενικότερα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επομένως να ακολουθεί μια
προσέγγιση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που θα επιδιώκει τον συνδυασμό της λειτουργικής και νομικής
αποτελεσματικότητας και σκοπιμότητας με μια σαφή δέσμευση για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Οι πρακτικές που αναφέρθηκαν, όπως π.χ. οι παραδόσεις και οι μυστικές κρατήσεις, αποτελούν παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή το τόνιζε πάντα αυτό και επαφίεται στα εκάστοτε κράτη μέλη να αρχίσουν
ή να συνεχίσουν ενδελεχείς, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες για την εξακρίβωση της αλήθειας. Αυτό αποτελεί
μια θετική υποχρέωση, που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να
καταλογιστούν ευθύνες και να δοθεί η δυνατότητα στα θύματα να λάβουν αποζημίωση. Από την πλευρά της
Επιτροπής, ενθαρρύναμε την Πολωνία και τη Ρουμανία να πραγματοποιήσουν έρευνες σχετικά με τους ισχυρισμούς
για την ύπαρξη μυστικών εγκαταστάσεων κράτησης και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έναρξη των
ποινικών ερευνών στην Πολωνία τον Μάρτιο του 2008.

Η Επιτροπή απευθύνθηκε επίσης εγγράφως προς τις λιθουανικές αρχές εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την
προορατικότητά τους ως προς τη δρομολόγηση των ερευνών. Όσον αφορά τη συζήτηση σχετικά με τις πτήσεις
παράδοσης προσώπων και τις προεκτάσεις τους για την πολιτική των αερομεταφορών της ΕΕ, η Επιτροπή αντλεί
κάποια διδάγματα από την ανακοίνωση της πολιτικής και επαγγελματικής αεροπορίας του Ιανουαρίου του 2008.
Επιπλέον, ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιανουάριο, παρέχει πρόσθετα
μέτρα για την παρακολούθηση της κίνησης των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο, και θα συνεχίσουμε να το
παρακολουθούμε προσεκτικά αυτό –στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, φυσικά.

Το 2008, η Επιτροπή παρείχε μια επισκόπηση των τεκμηριωμένων πληροφοριών στο δημόσιο έγγραφο εργασίας
της σχετικά με την τρομοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει μια σύνθεση των
απαντήσεων των κρατών μελών στο ερωτηματολόγιο σχετικά με το ποινικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το δικονομικό
δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Όλα τα κράτη μέλη
απάντησαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, και επί του παρόντος προετοιμάζουμε επίσης, από την πλευρά της
Επιτροπής, μια εκτίμηση της κατάστασης για τα βασικά μέτρα και τις πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που είχαν
αναληφθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας μέχρι τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η αντιτρομοκρατική πολιτική που ακολουθήθηκε από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο ή η συμμετοχή στο πρόγραμμα
παράδοσης της CIA δεν θα αξιολογηθεί ειδικότερα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι πολύ σαφές ποια είναι ή άποψη
της Επιτροπής για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα κράτη μέλη,
περιλαμβανομένων των προσφυγών για τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που ασκούνται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων,
και να αντλούμε συμπεράσματα από τη χάραξη μιας βιώσιμης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Sarah Ludford, συντάκτρια. – (EN) Κυρία Malmström νομίζω ότι η φράση που αρμόζει περισσότερο στην
προκειμένη περίπτωση είναι το «βάλαμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα» και εγώ ανέκαθεν επιθυμούσα να
συνεργάζομαι μαζί σας στα ζητήματα αυτά.

Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι κάπως ενθαρρυντικό καθώς σηματοδοτεί κάποια εντατικοποίηση ως προς την
εποπτεία και τους μηχανισμούς που θα έχει η Επιτροπή στο μέλλον, αλλά γεγονός είναι ότι υπάρχει και το παρελθόν.
Τα κράτη μέλη συμμετείχαν στις παράνομες παραδόσεις της CIA, στα βασανιστήρια και στις εξαφανίσεις, και υπήρχε
έλλειψη εποπτείας και λογοδοσίας. Υπήρξε πολλή ρητορική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ακριβώς υπάρχει
και τώρα, αλλά και ένα τεράστιο κενό μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας. Δεν έχει ακόμα ζητηθεί ολοκληρωμένα
να υπάρξει λογοδοσία.

Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να σκεφτεί η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των συνθηκών, ότι μπορούν ακόμα να
γίνουν όχι μόνο για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο
μέλλον, αλλά και για το πώς μπορούμε ακόμα να δρομολογήσουμε έρευνες –περιλαμβανομένης, ελπίζω, και μιας
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κατάλληλης δημόσιας έρευνας υπό τη νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου– προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
θα μάθουμε ακριβώς τι συνέβη στο παρελθόν και τι δεν λειτούργησε σωστά;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Νομίζω ότι το έργο που επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με τη συγκεκριμένη πτυχή είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς έριξε φως στο πρόγραμμα παράδοσης και
έδειξε τι συνέβαινε. Αυτό δημιούργησε μια δυναμική καθώς επίσης και ισχυρή πίεση από την κοινή γνώμη για την
αποκάλυψη της αλήθειας.

Όπως ανέφερα, η Επιτροπή εδώ και καιρό παροτρύνει και ενθαρρύνει τη διενέργεια ολοκληρωμένων, ενδελεχών
ερευνών στις ενδιαφερόμενες χώρες και θα συνεχίσει να παρακολουθεί για να βεβαιωθεί ότι διεξάγονται όντως οι
έρευνες.

Η πρόταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι εδώ για να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε περαιτέρω το
ζήτημα αυτό.

Θα προσέχουμε την κατάσταση και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για διαφάνεια. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει κάτι
συγκεκριμένο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είμαστε χαρούμενοι που εργαζόμαστε μαζί με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συνεχίσουμε να πιέζουμε για σαφήνεια και να διασφαλίσουμε ότι αυτό
δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής κατά της τρομοκρατίας.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Θα ήθελα να ζητήσω, κυρία Malmström, να με ενημερώσετε για κάτι
που, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας –και φυσικά, όλοι μας ξέρουμε
πολύ καλά ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία – προϋποθέτει και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών. Σε σχέση με αυτό θα ήθελα να σας υποβάλω το εξής ερώτημα: παρατηρείτε μια πιο έντονη τάση εκ μέρους
των κρατών μελών της Ένωσης σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, και επίσης παρατηρείτε μια πιο έντονη τάση όσον
αφορά την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών των διαφόρων και πολύ σημαντικών ειδών πληροφοριών που είναι
απαραίτητες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Έχουν ενδεχομένως υπάρξει εν προκειμένω θετικές αλλαγές;

Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι φυσικά ένα εξαιρετικά
σημαντικό στοιχείο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σημαντικότερες ενέργειες εκτελούνται από τις εθνικές
υπηρεσίες, τις αστυνομικές αρχές και τους πολιτικούς σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει
τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εμείς μπορούμε να παράσχουμε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και μπορούμε
να διασφαλίσουμε την τήρηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Διαθέτουμε κάποια χρηματοδότηση, μπορούμε
να παράσχουμε στήριξη στα θύματα και μπορούμε να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία.

Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει αρκετή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα αυτό. Υπάρχει ωστόσο και
το πολύ ευαίσθητο ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό βασίζεται στην εμπιστοσύνη
– ή μερικές φορές στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Η ανταλλαγή πρέπει να αναπτυχθεί και αυτό μπορεί να γίνει μόνο
μέσω της εναρμόνισης και της διασφάλισης ότι τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σέβονται πλήρως το
κράτος δικαίου και θα είναι φερέγγυα. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στις συζητήσεις που οδήγησαν σε αυτό, υπήρχε μια σαφής βούληση των
κρατών μελών για την ενίσχυση της συνεργασίας –μεταξύ τους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με
τρίτες χώρες– προκειμένου να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Αυτό φυσικά πρέπει πάντα να γίνεται με πλήρη
σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το πρόγραμμα παράδοσης της CIA δεν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι αφορούν το ίδιο θέμα, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα εξεταστούν από κοινού: Ερώτηση
αριθ. 25 της κ. Marian Harkin (H-0188/10)

Θέμα: Επιχειρηματίες και ΜΜΕ

Ενόψει της εβδομάδας ΜΜΕ (25 Μαΐου-1 Ιουνίου 2010) και της απονομής των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών
Βραβείων (31 Μαΐου), θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της
πρωτοβουλίας για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) ιδίως όσον αφορά τα μέτρα για την επενδυτική
ετοιμότητα των επιχειρηματιών, τη βελτίωση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση και τη μείωση του διοικητικού
φόρτου, ειδικότερα δε σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να βοηθήσουν
τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους;

Ερώτηση αριθ. 26 του κ. Jim Higgins (H-0198/10)

Θέμα: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Προβλέπει η Επιτροπή τη θέσπιση μέτρων με σκοπό να βοηθήσει τις υφιστάμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΜΕ που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και εξετάζει η Επιτροπή τη δυνατότητα έγκρισης ενός ειδικού καθεστώτος με σκοπό να
βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν επιτυχημένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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στην Ένωση, και να μειώσουν ως εκ τούτου την εξάρτηση της ΕΕ από άμεσες ξένες επενδύσεις με στόχο να ενισχύσει
τη βιομηχανία;

Ερώτηση αριθ. 27 του κ. Gay Mitchell (H-0213/10)

Θέμα: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και δημιουργία θέσεων εργασίας

Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι μικρές και οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αποτελούν τη βασική λύση για τη μείωση
της ανεργίας στην Ευρώπη, ωστόσο, επιβαρύνονται δυσανάλογα όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε σχέση
με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, λόγω των οικονομιών κλίμακας. Αν κάθε ΜΜΕ στην Ευρώπη δημιουργούσε άμεσα
μια θέση εργασίας, αυτό θα είχε εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στα επίπεδα απασχόλησης.

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, για
παράδειγμα με κανονιστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις; Ποιους στόχους έχει θέση η Επιτροπή και με ποιον
τρόπο προτείνει να ελέγχει την πορεία τους;

Ερώτηση αριθ. 28 του κ. Liam Aylward (H-0225/10)

Θέμα: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ

Η επόμενη εβδομάδα είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ. Στόχος της είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας,
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο που έχει
πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αρχές σε όλα τα επίπεδα για τη στήριξη και τη χρηματοδότηση
των μικροεπιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση κεφαλαίου
και χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλές μικρές, οικογενειακές και νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν πολύ
επιτυχημένες όμως τώρα είναι ευάλωτες διότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το κεφάλαιο. Τι θα μπορούσε να γίνει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό;

Ερώτηση αριθ. 29 του κ. Brian Crowley (H-0234/10)

Θέμα: Μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις ΜΜΕ

Μπορεί η Επιτροπή να δώσει μια γενική εικόνα των μέτρων που λαμβάνει για να περιορίσει το περιττό διοικητικό
κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, με τον νέο σας φιλελεύθερο ρόλο θα μπορούσατε να μας
διευκρινίσετε ποιες ερωτήσεις τελικά θα εξεταστούν; Θα εξεταστεί η ερώτηση αριθ. 33, στο τρίτο μέρος; Όλοι μας
προσπαθούμε να παρευρισκόμαστε σε πολλές συνεδριάσεις. Αν μπορούσατε να προσδιορίσετε επακριβώς ποιες
ερωτήσεις δεν θα εξεταστούν, θα μας βοηθούσατε πολύ.

Πρόεδρος. – Νομίζω ότι είναι μάλλον αδύνατον να προλάβουμε την ερώτηση αριθ. 33. Αν ήμουν στη θέση σας,
δεν θα περίμενα την ερώτηση αυτή.

Ο κ. Tajani θα δώσει τώρα μια ενιαία απάντηση και στη συνέχεια θα δώσω την ευκαιρία στους συντάκτες των
ερωτήσεων –και σε άλλους συναδέλφους– να θέσουν μια συμπληρωματική ερώτηση.

Θέλω να σημειώσω ότι θα τελειώσουμε στις 20.30 επειδή το προσωπικό και οι διερμηνείς θα πρέπει να φάνε κάτι
πριν επαναλάβουμε τη συνεδρίαση στις 21.00.

Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, μιλάω πλέον υπό τη νέα μου ιδιότητα εδώ
και δύο χρόνια. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για τη νέα Επιτροπή,
η οποία είναι πεπεισμένη για την ανάγκη να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να προλάβει το ενδεχόμενο η
χρηματοπιστωτική κρίση να μετατραπεί σε κοινωνική κρίση που θα έπληττε κατά κύριο λόγο τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους.

Από τη στιγμή που θεσπίστηκε η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις («Small Business Act»), έχει σημειωθεί σημαντική
πρόοδος. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει πέντε νομοθετικές προτάσεις σε συνάρτηση με την πράξη για τις μικρές
επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη εφαρμοστεί: τον κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία σχετικά
με τις κρατικές ενισχύσεις και την οδηγία για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ· οι άλλες τρεις, η οδηγία για τις
καθυστερήσεις πληρωμών, η οδηγία για την τιμολόγηση του ΦΠΑ και ο κανονισμός για το καταστατικό της
ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, εξακολουθούν να τελούν υπό συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Η Επιτροπή έχει επίσης θέσει σε εφαρμογή τις απαιτούμενες μη νομοθετικές ενέργειες· έχει ήδη δρομολογηθεί ένα
«τεστ για τις MME» όλων των τομέων με στόχο τη διενέργεια μελετών αντικτύπου, προκειμένου να βελτιωθεί η
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ποιότητα της νομοθεσίας. Αναφέρω ενδεικτικά: την οδηγία περί καθυστερήσεων των πληρωμών, και την απαλλαγή
των μικρομονάδων από τον λογιστικό φόρτο.

Τα κράτη μέλη έχουν επίσης επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση για την εφαρμογή της πράξης για τις μικρές
επιχειρήσεις: για παράδειγμα, ενέταξαν το «τεστ ΜΜΕ» στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων,
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν μεταξύ των βασικών επωφελούμενων των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παραδείγματος χάρη,
η δημιουργία και η επέκταση δανείων και εγγυήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των
μέτρων που ελήφθησαν για τη βελτίωση της πρόσβασης στα μέσα χρηματοδότησης.

Ωστόσο, οι μέθοδοι που επελέγησαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών
και ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εφαρμογή της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις
σε εθνικό επίπεδο. Επομένως θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε τις δράσεις που έχουμε αναλάβει και να
διασφαλίσουμε ότι οι αρχές και οι συνιστώμενες δράσεις θα εφαρμοσθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο.

Η πολιτική υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζεται πλήρως από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα πολλών σχεδιαζόμενων εμβληματικών πρωτοβουλιών και θα υποβληθεί σε ειδικό
έλεγχο όταν η στρατηγική εφαρμοστεί στα κράτη μέλη. Μια από τις 10 συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές
που έχει προτείνει η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια δέσμη μέτρων για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στο επόμενο στάδιο θα διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη θα ενσωματώσουν αυτά τα μέτρα στα εθνικά μεταρρυθμιστικά
τους προγράμματα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουμε διεκπεραιώσει μια διεξοδική εξέταση της εφαρμογής της
πράξης, προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να προσδιοριστούν νέες δράσεις, οι οποίες
θα λάβουν επίσης υπόψη τις προτεραιότητες της «Ευρώπης 2020». Τα κύρια πεδία δράσης θα περιλαμβάνουν τη
βελτίωση της πρόσβασης στις πιστώσεις και στην καινοτομία, ενθαρρύνοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και
προωθώντας τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που
διευθύνονται από νέους επιχειρηματίες, θα είναι μεταξύ των κύριων επωφελούμενων αυτών των νέων πρωτοβουλιών.

Έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις
προσπάθειες τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις στον τομέα, σε συνεργασία κυρίως με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να διερευνάται τακτικά
η κατάσταση.

Η Επιτροπή έχει επίσης εκπονήσει μια σειρά από προγράμματα που προσφέρουν χρηματοδοτική στήριξη βοηθώντας
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο κεφάλαιο που χρειάζονται προκειμένου να αναπτύξουν
τις δραστηριότητές τους. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, παραδείγματος
χάρη, ενσωματώνει ορισμένα χρηματοδοτικά μέσα που αναπτύχθηκαν μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,
το οποίο παρέχει κίνητρα για πράξεις κινδύνου και πράξεις δανειακών εγγυήσεων για επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα
«Jeremie» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
ειδικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Τέλος, το νέο ευρωπαϊκό μέσο μικροχρηματοδοτήσεων, μια κοινή πρωτοβουλία
της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, απευθύνεται ειδικότερα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
που δυσκολεύονται να λάβουν ειδική χρηματοδότηση.

Η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πιστώσεις έχει επίσης βελτιωθεί λόγω της αύξησης του ποσού των
γραμμών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τις ενδιάμεσες τράπεζες οι
οποίες είναι υπεύθυνες για την ανακατανομή των ποσών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό τη μορφή δανείων.
Το 2009, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε συνολικό ποσό ύψους 13 δισ. ευρώ σε χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 55% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πληροφοριακά, πάνω από
το 75% των 21 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν την περίοδο 2008-2009 έφθασε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για
τις οποίες προοριζόταν, δηλαδή, σε 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση.

Πριν από λίγες ημέρες, η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου στην οποία συμμετείχαν
τράπεζες, ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και μικρομεσαίες επιχειρήσεις· στη συνάντηση αυτή
παρευρέθησαν και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διάσκεψη αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να
εξετάσουμε την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και να διερευνήσουμε νέες ιδέες και στρατηγικές για να βελτιωθεί
η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να συζητηθεί
η ενδεχόμενη ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να διατηρηθεί η ανάκαμψη και η
οικονομική ανάπτυξη.
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Μια από τις ενέργειες που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν ήταν η ίδρυση ενός μόνιμου φόρουμ συζήτησης
με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταμεία κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου και εκπροσώπους των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Στις τριμηνιαίες αυτές συναντήσεις θα προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα συμπεράσματα αυτού
του φόρουμ θα αποτελέσουν το πρώτο στάδιο μιας στρατηγικής που αποβλέπει στην κατάρτιση ενός σχεδίου
δράσης για την παροχή πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πιστώσεις και κεφάλαια στην Ένωσή μας.

Τέλος, θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της συζήτησης για να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι στο πλαίσιο της πρώτης
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 1.200 εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
εκδηλώσεις σχετικά με ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Η εβδομάδα ΜΜΕ θα
πραγματοποιηθεί από τις 25 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, μαζί με την τελετή απονομής βραβείων των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων 2010, που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου στη Μαδρίτη.

Όλα αυτά σας τα αναφέρω για να σας επιβεβαιώσω την προσωπική μου προσήλωση ώστε να διασφαλίσουμε ότι η
απασχόληση στην Ένωσή μας θα μπορέσει να υποστηριχθεί μέσω της στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
απαραίτητη αναδιάρθρωση της ιδιωτικής βιομηχανίας μεγάλης κλίμακας θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια
ορισμένων θέσεων εργασίας, και ο μόνος τρόπος με το οποίον θα μπορέσουμε να τονώσουμε την απασχόληση είναι
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής
μας οικονομίας.

Marian Harkin, συντάκτρια. – (EN) Θέλω να συγχαρώ τον Επίτροπο για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ωστόσο,
κύριε Επίτροπε, υποστηρίξατε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η πρόσβαση στο κεφάλαιο και
αναφέρατε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η τελευταία έχει διανείμει κεφάλαια στις ιρλανδικές τράπεζες για
να τα διανείμουν στις ΜΜΕ. Ωστόσο, επί του παρόντος ένα σημαντικό ποσό δεν διανέμεται, λόγω κυρίως της
αναντιστοιχίας μεταξύ των αναγκών των ΜΜΕ –ένα είδος επαναχρηματοδότησης– και του στόχου της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος είναι χρήματα για μεσοπρόθεσμες επενδύσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν
συμφωνείτε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποια μέτρα για τις ΜΜΕ που θα χρειαστούν αναχρηματοδότηση, και
ποιον ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η Επιτροπή. Επίσης, θα ευνοούσατε κάποιου είδους μηχανισμό εγγυήσεων
υπέρ των επιχειρήσεων, ανάλογο με εκείνον του Ηνωμένου Βασιλείου;

Jim Higgins, συντάκτης. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ πλήρως με τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι ΜΜΕ είναι
πολύ σημαντικές, όχι μόνο λόγω του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργούν, αλλά και επειδή είναι
περισσότερο σταθερές από τις μεγάλες επιχειρήσεις που έρχονται να εγκατασταθούν αλλά δεν έχουν κανέναν δεσμό
με την αντίστοιχη περιοχή ή χώρα.

Συμφωνώ πλήρως με τη δήλωση της συναδέλφου μου κ. Harkin ότι η ελλιπής χρηματοδότηση είναι το μεγαλύτερο
εμπόδιο επί του παρόντος, και η Επιτροπή έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό. Και πέραν αυτού, υπάρχει και πάρα πολλή
γραφειοκρατία.

Gay Mitchell, συντάκτης. – (ΕΝ) Θέλω να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο αν θα εξετάσει τις πτυχές των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και που δεν αφορούν την άμεση χρηματοδότηση.

Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τι συμβαίνει στη χώρα σας, αλλά στη δική μου χώρα δεν υπάρχει πλέον το επάγγελμα
του προϊσταμένου της τράπεζας. Δίνουμε χρήματα στις τράπεζες, αλλά οι τράπεζες δεν αξιολογούν το ιστορικό
των πελατών τους, τον χαρακτήρα τους και τη γνώση της επιχείρησής τους. Η κρίση που έχει προκληθεί οφείλεται
ακριβώς στο γεγονός ότι όλα γίνονταν αυτόματα. Και ως κάποιον βαθμό, συνεχίζουν να γίνονται αυτόματα. Πώς
κερδίζεις μια εκλογική διαδικασία; Μία-μία ψήφο. Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια θέση εργασίας σε κάθε
ΜΜΕ στην Ευρώπη, το πρόβλημα της ανεργίας θα αποτελεί παρελθόν.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβουλευτείτε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και να προσπαθήσετε να ασκήσετε την επιρροή σας προκειμένου να επιστρέψουν οι παραδοσιακοί
τραπεζικοί προϊστάμενοι που ασχολούνται με τα ζητήματα των ΜΜΕ και βοηθούν τις τελευταίες να αναπτύξουν
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το μέτρο αυτό θα αποδώσει.

Liam Aylward (ALDE). – (EN) Το προφανές ερώτημα είναι: πιστεύει όντως η Επιτροπή ότι η Εβδομάδα ΜΜΕ
θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της; Μπορώ να ρωτήσω την Επιτροπή ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να
αναληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ένα
περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν,
να ευδοκιμήσουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα θα ανταμείβεται και δεν θα εμποδίζεται, όπως συμβαίνει
συχνά στο παρόν οικονομικό κλίμα;

Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με τα σχόλια
όλων των βουλευτών του Κοινοβουλίου που πήραν τον λόγο σε αυτήν τη συζήτηση.
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Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανέλαβα αμέσως δράση όταν κατέλαβα τη θέση του Επιτρόπου
Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας συναντώντας τον πρόεδρο Maystadt και προτρέποντάς τον να εκταμιεύσει
το ποσό των 30 δισ. ευρώ που προοριζόταν για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό ακριβώς είχα υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο κατά την ακρόασή μου πριν μου εμπιστευθεί
το αξίωμα του Επιτρόπου Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας.

Για να συνεχίσω, η απάντηση του προέδρου ήταν αρκετά θετική: μου είπε ότι ύστερα από ένα αρχικό «πάγωμα», ένα
ποσό ύψους περίπου από 6 έως 7 δισ. ευρώ, εκ των 30 δισ. ευρώ που είχαν εκταμιευθεί, είχε φθάσει στον τελικό
του προορισμό. Παρότρυνα τον πρόεδρο να επισπεύσει τους χρόνους παράδοσης.

Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα σχετικά με τις τράπεζες στην περιοχή μας –ένα θέμα που τέθηκε από τον τελευταίο
ομιλητή- καθώς το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι αρκετά διαφοροποιημένο: δεν είναι όλες οι τράπεζες ίδιες.
Ορισμένες τράπεζες εμπλέκονται στη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία, αλλά ευτυχώς εμείς εξακολουθούμε να
έχουμε ένα τραπεζικό δίκτυο όπου ο προϊστάμενος γνωρίζει τον επιχειρηματία που πηγαίνει να ζητήσει πίστωση,
και έτσι μπορεί να τον εμπιστευθεί, και γνωρίζει επίσης ότι τα χρήματα που αυτός επενδύει θα επαναεπενδυθούν
στην τράπεζα και ότι δεν θα συμβεί εδώ αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνάντηση που οργάνωσα πριν από λίγες ημέρες και στην οποία συμμετείχαν πολλοί από τους συναδέλφους σας
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ακριβώς αυτόν τον σκοπό: την ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Γι’ αυτό είπα ότι
έχουμε συστήσει ένα φόρουμ το οποίο αργότερα θα οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης για την παροχή πίστωσης.

Στόχος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικές. Προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές, θα
πρέπει να υπάρχει καινοτομία, αλλά η καινοτομία είναι αδύνατη αν δεν διατίθενται κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.
Ως εκ τούτου, η πρώτη μου δέσμευση είναι η συμμετοχή των τραπεζών –ακόμα και οι τράπεζες που παρέχουν
πιστώσεις. Πολλές από αυτές έχουν δεσμευτεί ότι θα το κάνουν στο μέλλον. Αναλαμβάνουμε έντονη δράση, με
κίνητρα από την Επιτροπή, με τη συμμετοχή τραπεζών και χρηματοπιστωτικών φορέων, καθώς και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία έστειλε δύο αντιπροέδρους για να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Σκοπός της εν λόγω
δράσης είναι να επιτευχθούν τουλάχιστον τρεις από αυτούς τους στόχους, με την πεποίθηση ότι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα το καλύτερο μέσο για την έξοδο από την κρίση και –όπως είπα και στην
αρχή της ομιλίας μου– για να μη μετατραπεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σε κοινωνική κρίση.

Μπορείτε να στηριχθείτε στην πλήρη δέσμευσή μου για τη διαφύλαξη, την προστασία και την υποστήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων –και αυτό ισχύει και για τις χρηματοδοτικές πτυχές– με την ελπίδα ότι αυτές θα
μπορέσουν να αναπτυχθούν και ότι θα εμφανιστούν νέες επιχειρήσεις, επειδή ο στόχος μας εξακολουθεί να είναι ο
ίδιος: με μια οικονομία της αγοράς που θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνονται ολοένα και πιο
ανταγωνιστικές, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική κοινωνική πολιτική, όπως ορίζει και η Συνθήκη
της Λισαβόνας.

Πρόεδρος. – Ζητώ συγνώμη από τους συναδέλφους για τη μάλλον σύντομη Ώρα των Ερωτήσεων επειδή η
προηγούμενη συζήτηση υπερέβη την προγραμματισμένη διάρκειά της κατά 25 λεπτά.

Οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου θα απαντηθούν γραπτώς (βλέπε Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.30 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

Ένωση (συζήτηση)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

16. Η αρχή της επικουρικότητας και η καθολικότητα των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Πρόεδρος. - Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται.

Το επόμενο σημείο είναι η συζήτηση σχετικά με προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για την αρχή της
επικουρικότητας και την καθολικότητα των κοινωνικών δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ, των Jan Olbrycht και Lambert
van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heide Rόhle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldψich Vlasαk,
εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Peter Simon, Franηoise Castex, Evelyne Gebhardt και Proinsias De Rossa, εξ
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ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Nicole Mγnescu και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
(O-0062/10 - Β7-0218/2010).

Jan Olbrycht, συντάκτης. – (PL) Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αφορμή για την προφορική ερώτηση που τέθηκε
εν προκειμένω ήταν μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό των ομάδων που μπορούν
να κάνουν χρήση κοινωνικής κατοικίας στις Κάτω Χώρες. Η εν λόγω απόφαση προκάλεσε πολλές συζητήσεις μεταξύ
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κίνησε το ενδιαφέρον, τους διότι έχει σημαντικές συνέπειες.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται διαφορετικοί
ορισμοί για την κοινωνική κατοικία ως δημόσια υπηρεσία. Οι ορισμοί αυτοί αφορούν επίσης το γεγονός ότι έχουμε
διαφορετικά κριτήρια για τη χρήση της κοινωνικής κατοικίας, καθώς και διαφορετικές διαβαθμίσεις αρμοδιότητας.
Αρμόδιες είναι οι δημόσιες αρχές, αλλά οι ανάδοχοι προέρχονται τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τομέα.

Το ενδιαφέρον για την κοινωνική κατοικία απορρέει μεν από κανονισμούς που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις,
αλλά αφορά και τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην περίπτωση του προσδιορισμού των επιλέξιμων δαπανών για
τα διαρθρωτικά ταμεία. Σε συνάρτηση με αυτό, και συμπληρωματικά στην ερώτηση, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε
αν η Επιτροπή θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνο ορισμός για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει
να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές σχετικά με την κρατική ενίσχυση στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας; Προτίθεται
η Επιτροπή να θεσπίσει για κάθε περίπτωση ένα επιτρεπτό επίπεδο εγχωρίου εισοδήματος, όπως συνέβη στην
περίπτωση των Κάτω Χωρών; Συνάδουν σαφώς τέτοιου είδους δράσεις με την αρχή της επικουρικότητας που
εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Heide Rühle, συντάκτρια. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε η
ίδια η Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σχετικά με την απόφαση περί κρατικής ενίσχυσης
στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής κατοικίας των Κάτω Χωρών.

Παραθέτω απόσπασμα από τη σχετική δήλωση. «Η απόφαση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια πολιτική
της γραμμή, σύμφωνα με την οποία οι εθνικές αρχές διαθέτουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια ως προς τον καθορισμό
των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που διέπουν την κοινωνική στέγαση και άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος». Αυτή είναι η παράθεση.

Το ερώτημά μου είναι το εξής: πώς συμβιβάζεται η εν λόγω δήλωση της Επιτροπής με το γεγονός ότι, μέσω αυτής
της απόφασης, η Επιτροπή θέσπισε σταθερά εισοδηματικά όρια για την κοινωνική κατοικία στις Κάτω Χώρες; Εμπίπτει
πράγματι κάτι τέτοιο στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, και πώς συσχετίζεται με την επικουρικότητα και την
αναλογικότητα;

Επιπροσθέτως, θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή πώς μπορεί η απόφαση περί της επίσημης αναγνώρισης
της ανάγκης ανάμειξης των κοινωνικών τάξεων, εκ παραλλήλου με τη διατύπωση δηλώσεων κατά του κοινωνικού
διαχωρισμού, να είναι συμβατή με το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ταυτόχρονα σταθερή αναλογία που δεν υπερβαίνει
το 10% του ορίου των 30.000 ευρώ, ενώ η Επιτροπή δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που λάβει στέγαση ποσοστό
μεγαλύτερο του 10% των προσώπων που βρίσκονται πάνω από αυτό το όριο κοινωνικής κατοικίας των 30.000 ευρώ,
τούτο θα πρέπει να αντισταθμιστεί σε άλλους τομείς στις Κάτω Χώρες; Μου φαίνεται ότι πρόκειται για πολύ σταθερή
και άκαμπτη ρύθμιση του ζητήματος της ανάμειξης των κοινωνικών τάξεων.

Πώς συμβιβάζεται με την επικουρικότητα και –όπως δηλώσατε οι ίδιοι στο δελτίο Τύπου σας– με τη «μεγάλη
διακριτική ευχέρεια ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που διέπουν την κοινωνική
στέγαση και άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος»;

Françoise Castex, συντάκτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ και εγώ στην Επιτροπή σχετικά
με αυτήν την κοινοποίηση περί κρατικών ενισχύσεων για την κοινωνική κατοικία από τις Κάτω Χώρες, στην οποία
η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ως εκ
τούτου, συνέστησε ριζική μεταρρύθμιση της κοινωνικής κατοικίας και της αποστολής γενικού συμφέροντος που
επιτελεί και ανέπτυξε, κατά τη γνώμη μου, έναν περιοριστικό ορισμό της έννοιας των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος.

Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή αναγνωρίζει μεν τον κοινωνικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας,
αλλά υπογραμμίζει ότι πρέπει να οριστεί –παραθέτω: «σε άμεση συνάρτηση με μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες»
και ότι, συνεπώς, η παροχή κοινωνικής κατοικίας στις Κάτω Χώρες υπερβαίνει τις επιμέρους ανάγκες των
μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων. Η πρόταση μεταρρύθμισης της κοινωνικής κατοικίας που παρουσίασε συναφώς
η ολλανδική κυβέρνηση περιορίζει στο 10% τη διάθεση κοινωνικής κατοικίας σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πάντα
όμως βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή σειράς προτεραιότητας.
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Ο περιορισμός αυτός ισοδυναμεί με την υπονόμευση μιας άλλης αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που εκπληρώνεται
από την υπηρεσία κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή του στόχου της κοινωνικής και αστικής πολυμορφίας, που
καθορίζεται από τον ολλανδό νομοθέτη στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας. Επομένως, το ερώτημα για εμένα,
κύριε Επίτροπε, μέλη της Επιτροπής, είναι το εξής: επί ποίας νομικής βάσης στη Συνθήκη δύναται η Επιτροπή να
θέτει εν αμφιβόλω τον καθολικό χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών και να υποχρεώνει ένα κράτος μέλος να
επανακαθορίσει την αποστολή που αναθέτει σε μια από αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες;

László Andor, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ερώτηση που υπέβαλαν οι αξιότιμοι βουλευτές
παρουσιάζει τρία σκέλη. Πρώτον: εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για την
κοινωνική κατοικία στην ΕΕ. Δεύτερον: το θέμα των αρχών της επικουρικότητας και της καθολικότητας. Τρίτον: το
θέμα των εισοδηματικών ορίων για την πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία. Πριν απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα,
θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή αποδίδει μείζονα σημασία στην κοινωνική κατοικία. Η κοινωνική κατοικία
αποτελεί στρατηγικό μέσο για δυναμικές πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Θα ήθελα να είμαι εξαιρετικά σαφής απαντώντας στην πρώτη και τη δεύτερη ερώτηση. Η Επιτροπή ουδόλως επιβάλλει
ενιαίο ορισμό για την κοινωνική κατοικία σε επίπεδο ΕΕ και τηρεί πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Οι αξιότιμοι
βουλευτές ορθώς αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής του 2005 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τις
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Η απόφαση αυτή προσφέρει ασφάλεια του δικαίου στην παροχή των
υπηρεσιών και μειώνει τον διοικητικό φόρτο των δημοσίων αρχών που τις χρηματοδοτούν.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας που πληροί τους όρους που καθορίζονται
στην απόφαση τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, διότι εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίησης – ανεξαρτήτως
των ενεχομένων ποσών. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η εξαίρεση ισχύει όταν η κοινωνική κατοικία
χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Εναπόκειται
σε έκαστο κράτος μέλος να προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής κατοικίας σύμφωνα με τις παραδόσεις
του, τον πολιτισμό του και τον βαθμό κρατικής παρέμβασης.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις ανακοινώσεις της Επιτροπής του 2006 και του 2007, στις οποίες επισημαίνεται
σαφώς η ευθύνη και η ευρεία διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών αναφορικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού
συμφέροντος. Επίσης, το σημείο αυτό αναδείχθηκε πιο πρόσφατα στο πρωτόκολλο σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού
συμφέροντος. Ωστόσο, όπως υποδηλώνει και ο όρος «κοινωνική κατοικία», δεν πρόκειται εν προκειμένω για την
κατοικία γενικά, αλλά για την κατοικία που παρέχεται βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αιτιολογικές σκέψεις της απόφασης του 2005 αναφέρονται στην κατοικία
για πολίτες ευρισκόμενους σε μειονεκτική θέση ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που λόγω περιορισμένης
φερεγγυότητας δεν είναι σε θέση να βρουν κατοικία υπό τους όρους της αγοράς. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη
πρέπει να καθορίσουν μια ομάδα στόχο για την κοινωνική κατοικία, ούτως ώστε η τελευταία να μπορεί να παρέχεται
με διαφανή τρόπο και να αποτρέπεται ο αποκλεισμός εκείνων που την έχουν περισσότερο ανάγκη.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρύ περιθώριο ελιγμών στον καθορισμό του μεγέθους της ομάδας στόχου και στην
εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής κατοικίας. Ο ρόλος της Επιτροπής περιορίζεται στο να επαληθεύει ότι δεν
υπάρχει προφανές σφάλμα στον ορισμό.

Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε σε απόφαση της Επιτροπής που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 σχετικά με
την κοινωνική κατοικία στις Κάτω Χώρες. Επιπλέον, συνάδει απολύτως με το άρθρο 34 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, ο οποίος αναφέρεται στην κοινωνική αρωγή και τη στεγαστική βοήθεια σε όλους όσους δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους.

Ο σαφής ορισμός της κοινωνικής κατοικίας εξασφαλίζει επίσης ότι η κρατική ενίσχυση δεν μπορεί να διοχετεύεται
στη χρηματοδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός του πεδίου εφαρμογής των υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος.

Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται και στο καθολικό δικαίωμα στην κατοικία. Ωστόσο, όπως ήδη είπα, η κατοικία
γενικά δεν ταυτίζεται με την κοινωνική κατοικία. Τα σαφή και διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας και χορήγησης
κοινωνικής κατοικίας είναι προς το συμφέρον των δικαιούχων και διασφαλίζουν την ορθή χρήση των δημοσίων
πόρων.

Απαντώντας στην τρίτη ερώτηση, στην οποία οι αξιότιμοι βουλευτές ερωτούν γιατί η πρόσβαση στην κοινωνική
κατοικία περιορίζεται σε νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο των 33.000 ευρώ, θα ήθελα και πάλι να είμαι πολύ
σαφής. Δεν υπάρχει όριο σε επίπεδο ΕΕ για την πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία.
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Το εν λόγω ποσό αφορά ένα κράτος μέλος – τις Κάτω Χώρες. Εντάσσεται στις αλλαγές που επέφεραν οι αρχές των
Κάτω Χωρών για την εναρμόνιση του εθνικού συστήματος κοινωνικής κατοικίας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί
της κρατικής ενίσχυσης. Οι αρχές των Κάτω Χωρών έθεσαν αυτό το όριο για τον προσδιορισμό της ομάδας στόχου
στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας στις Κάτω Χώρες. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε σφάλματα σε αυτόν τον ορισμό
της κοινωνικής κατοικίας και, ως εκ τούτου, ενέκρινε το σύστημα κρατικής ενίσχυσης των Κάτω Χωρών. Θα ήθελα
να προσθέσω ότι η ομάδα στόχος που καθορίστηκε από τις ολλανδικές αρχές είναι πολύ μεγάλη και καλύπτει το
43% του πληθυσμού της χώρας.

Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (NL) Εν καιρώ κρίσης και εν μέσω συζητήσεων σχετικά
με το πώς θα διατηρήσουμε βιώσιμη την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητά μας, συζητούμε κάτι που φαινομενικά
αποτελεί λεπτομέρεια, αλλά βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ανθρώπων.

Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι σε ποιους θα χορηγηθεί κατοικία; Ειδικά τώρα που οι τράπεζες είναι πολύ πιο
επιφυλακτικές από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε η συζήτηση –στις Κάτω Χώρες αυτό έγινε το 2005, όταν η κατάσταση
ήταν αρκετά διαφορετική– είναι σαφές ότι ορισμένοι άνθρωποι αρχίζουν πραγματικά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Το όριο που έχει πλέον τεθεί ανέρχεται στις 33.000 ευρώ. Οι προτάσεις αυτές πρέπει ακόμα να υποβληθούν προς
έγκριση στους βουελευτές της Κάτω Βουλής του ολλανδικού κοινοβουλίου, και εκείνοι θα μας πουν αμέσως ότι
το εν λόγω όριο θα πρέπει, στην πραγματικότητα, να συνάδει με το όριο του ταμείου ασφάλισης ασθενείας των
Κάτω Χωρών, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 40.000 ευρώ.

Επομένως, η συζήτηση στις Κάτω Χώρες βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη: δεν αληθεύει ότι όλοι έχουν καταλήξει
πλέον σε συμφωνία. Φρονώ ότι δεν έχει αφεθεί αρκετό περιθώριο για ευελιξία, για εξατομικευμένες λύσεις. Τα κράτη
μέλη πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στις περιστάσεις. Αυτό το 10% είναι πολύ μικρό ποσοστό. Αφότου
αποφοίτησα, το εισόδημά μου ήταν επίσης πάνω από το όριο, αλλά μπόρεσα να διατηρήσω τη μισθωμένη κατοικία
μου για αρκετά χρόνια προτού αποφασίσω οριστικά να προβώ σε αγορά και να μετακομίσω κάπου αλλού.

Μιλούμε για ευελιξία· δεν υπάρχει αρκετή ελευθερία κινήσεων. Τούτο με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν τηρείται
επαρκώς η επικουρικότητα –η ικανότητα των χωρών να διευθετούν μόνες τους τα πράγματα εντός ενός πολύ
ευρύτερου πλαισίου. Μετά τη σημερινή συζήτηση, πρέπει να εξετάσουμε αν θα επανέλθουμε με νέο ψήφισμα. Γενικά,
πιστεύω ότι η Επιτροπή χειρίζεται καλά το θέμα, νομίζω όμως ότι η ελευθερία κινήσεων των κρατών μελών περιορίζεται
υπερβολικά, εις βάρος των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτό για τη στέγασή τους.

Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
παρακολουθώντας τη συζήτηση, παρατηρώ ότι υπάρχει στην πραγματικότητα μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το πώς
πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς. Κύριε Andor, μόλις είπατε πως δεν υπάρχει ευρωπαϊκός
κανονισμός που καθορίζει ως σταθερό όριο το ποσό των 33.000 ευρώ. Ωστόσο, οι ολλανδοί νομοθέτες θέσπισαν
οικειοθελώς αυτό το όριο, πιθανώς επειδή φοβήθηκαν ότι, διαφορετικά, η Επιτροπή θα απαιτούσε κάποια στιγμή
τον καθορισμό σαφών κριτηρίων.

Η αβεβαιότητα αυτή συνεπάγεται πάρα πολλές δυσκολίες στα κράτη μέλη σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων από
τα ίδια τα κράτη μέλη, ειδικά όσον αφορά τη διαμόρφωση των εν λόγω αποφάσεων ώστε να ανταποκρίνονται
πραγματικά σε αυτό που χρειαζόμαστε για τους ανθρώπους αυτούς, και, ειδικότερα, για την κοινωνική κατοικία,
δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν αρκετά χρήματα ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο και ασφάλεια του δικαίου
που θα αποσαφηνίζουν επίσης δεόντως τι είναι εφικτό. Ασφαλώς, οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
πρέπει πραγματικά να προστατεύονται. Παρέχονται στα κράτη μέλη σε τοπικό επίπεδο, είναι καθολικές και πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι προσφέρονται όντως σε όλους.

Πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο –και γνωρίζω ότι αυτό εξετάζεται στην Επιτροπή Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων– να ζητήσουμε από την Επιτροπή ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού συμφέροντος, ιδίως στον κοινωνικό τομέα, και πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετικό να παρασχεθεί
εντέλει ένα τέτοιο πλαίσιο.

Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συζητούμε εν
προκειμένω για τη νομική βάση, η οποία είναι προφανώς πολύ σημαντική. Ωστόσο, πέρα από αυτήν τη νομική βάση,
θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η κατοικία, και, ιδίως, η κοινωνική κατοικία, σαφώς δεν είναι μια αγορά
ή μια εμπορική δραστηριότητα όπως οιαδήποτε άλλη. Επιπροσθέτως, η κοινωνική κατοικία είναι κάτι πολύ
περισσότερο από στέγαση για ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα ή για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Υπάρχουν τα ζητήματα της κοινωνικής πολυμορφίας, για την οποία μιλήσαμε, αλλά και της ενσωμάτωσης αυτών
των κατοικιών και των ενοίκων τους στη συνοικία τους, στην πόλη τους, ορισμένες δε φορές σε κέντρα πόλεων και
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ενίοτε στα περίχωρά τους. Επιτελείται σημαντικό έργο με τους ενοικιαστές, έργο συνδρομής στην ενσωμάτωσή τους
και στην εδραίωση της αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών γενεών που ζουν στις εν λόγω
συνοικίες και κατοικίες, και, συνεπώς, πιστεύω εν προκειμένω ότι αυτό είναι ένα άλλου είδους θέμα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου θα εργαστούμε επί των υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος. Έχω την εντύπωση ότι, ερχόμενοι εδώ και δίδοντας έμφαση σε προβλήματα που σχετίζονται με την
ενίσχυση ή την περιορισμένη πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία, στέλνουμε λάθος μήνυμα. Όσον αφορά δε το
εισοδηματικό όριο, που ανέφεραν και άλλοι βουλευτές εκτός από εμένα και που καθορίστηκε στις 33.000 ευρώ,
θεωρώ ότι συνιστά πρόβλημα, διότι υφίσταται ευρύτατο φάσμα πολύ διαφορετικών οικογενειών: μονογονικές
οικογένειες, οικογένειες που περιλαμβάνουν ηλικιωμένους, οικογένειες που περιλαμβάνουν μέλη από προηγούμενες
και υφιστάμενες σχέσεις, καθώς και χωρισμένες οικογένειες. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τα εισοδήματά τους;
Όλα αυτά με ωθούν, όπως και άλλους, να ζητήσω μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη επικουρικότητα αν θέλουμε
πραγματικά κοινωνικά προγράμματα σε αυτές τις συνοικίες.

Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μόλις είπατε ότι
η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην κοινωνική κατοικία. Πράγματι, μιλούμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα
που δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μας. Επιπλέον, πρόκειται για ακόμα ένα ψεγάδι του σημερινού μας προτύπου
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Όσον αφορά την υπόλοιπη απάντησή σας, κύριε Επίτροπε, επαναλάβατε αυτά που λέει συνήθως η Επιτροπή, η
εμπειρία όμως καταδεικνύει ότι η Επιτροπή, η δική σας Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίδουν αποφάσεις
βάσει των ευρωπαϊκών Συνθηκών, σύμφωνα με μια ολέθρια αρχή, ήτοι την αρχή του ελεύθερου και χωρίς στρεβλώσεις
ανταγωνισμού, επιτρέποντας, συνεπώς, παράνομη πρόσβαση στην κατασκευή κατοικιών και στη στέγαση αυτή
καθαυτή. Ακόμα χειρότερα, το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε την κοινωνική κατοικία ως κατοικία που
προορίζεται αποκλειστικά για –και παραθέτω– «πολίτες ευρισκόμενους σε μειονεκτική θέση ή ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες». Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη δημιουργία πόλεων-γκέτο για τους φτωχούς, εις βάρος
της κοινωνικής πολυμορφίας.

Όπως πολλοί βουλευτές, υποστηρίζω την ιδέα μιας νέας οδηγίας πλαισίου που θα είναι θετική και προοδευτική·
φοβούμαι όμως ότι αυτό που θα πρέπει να αλλάξει είναι η ίδια η αρχή του ανταγωνισμού που κατοχυρώνεται στις
Συνθήκες.

Από την άλλη, φοβούμαι ότι η δήλωση του Προέδρου Barroso, που επιβεβαιώθηκε σήμερα και από το Συμβούλιο
ECOFIN, η οποία συνιστά, καταρχήν, τον έλεγχο των προϋπολογισμών, θα οδηγήσει σε μείωση των δαπανών για
υπηρεσίες δημόσιας κατοικίας χαμηλού κόστους, και, ειδικότερα, για την κοινωνική κατοικία. Πιστεύω ακράδαντα
ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή.

Frank Engel (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω, κατά κάποιον τρόπο, την άποψη της κ. Durant,
η οποία ορθώς επιβεβαίωσε ότι η κοινωνική κατοικία δεν είναι ένας εμπορικός τομέας ή κάποιος άλλος τομέας που
υπόκειται στον ανταγωνισμό όπως οιοσδήποτε άλλος τομέας. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι συμφωνούμε επί του
σημείου αυτού.

Εν προκειμένω τίθεται εν αμφιβόλω η κρατική ενίσχυση. Διερωτώμαι για ποιον λόγο να μην εντάσσεται θεωρητικά
ένας τομέας όπως η κοινωνική κατοικία ακριβώς στον τομέα της κρατικής ενίσχυσης. Πράγματι, μιλούμε για παροχή
κρατικής ενίσχυσης στους δικαιούχους κοινωνικής κατοικίας και όχι τόσο στις επιχειρήσεις. Τελικά, η ενίσχυση
χορηγείται διότι κρίνεται αναγκαία· δεν διακυβεύονται ιδιαίτερα ζητήματα ανταγωνισμού.

Παρατηρώ –και ασφαλώς μπορώ να μιλήσω μόνο βάσει της δικής μου εμπειρίας σε εθνικό επίπεδο– ότι η κοινωνική
κατοικία συνδέεται με τόσο διαφορετικούς όρους ώστε θα έπρεπε πραγματικά να χαιρόμαστε που δεν εναπόκειται,
όπως πιστεύεται πάντα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες
η αρμοδιότητα να μας παράσχουν ακριβή ορισμό της ενίσχυσης, να μας υποδείξουν ποιοι πολίτες μπορούν να
επωφεληθούν από ποια ενίσχυση και υπό ποιες συνθήκες.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το ζητούμενο εν προκειμένω είναι συγκεκριμένοι τοπικοί όροι και αλλαγές στις
οικογενειακές συνθήκες εκάστου εξ ημών. Πώς θα μπορούσαμε να παραχωρήσουμε μια ημέρα σε κάποιον που είχε
οικογένεια, αλλά που η οικογενειακή του κατάσταση άλλαξε στη συνέχεια, σε κάποιον του οποίου το εισόδημα
ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως είπε ο κ. van Nistelrooij, το δικαίωμα σε κοινωνική κατοικία βάσει
μιας σειράς κριτηρίων και να του το αρνηθούμε εντέλει αργότερα; Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι λογικό και, υπό αυτές
τις συνθήκες, φρονώ ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβεί και πάλι το πεδίο αρμοδιοτήτων της, προτείνονοντάς
μας, και τελικά επιβάλλοντάς μας, κανόνες που αναπόφευκτα θα στερούνται ευελιξίας και ενδεχομένως και
ανθρωπισμού.
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Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, συμμετέχω στην παρούσα συζήτηση ως εισηγητής της
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
Η εν λόγω προφορική ερώτηση επιδιώκει να διαπιστώσει τι είδους προτάσεις διαθέτει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση
ενός σοβαρού προβλήματος σχετικά με την παροχή κοινωνικής κατοικίας στους πολίτες.

Λυπούμαι διότι ο Επίτροπος δεν αναφέρθηκε σε καμία τέτοια πρόταση, αλλά επεδίωξε, αντιθέτως, να δικαιολογήσει
το υφιστάμενο σύστημα. Πρόκειται για τη μόνιμη άρνηση από την πλευρά της Επιτροπής να συμβιβαστεί με την
ανάγκη δημιουργίας νομικής σαφήνειας και ευελιξίας για τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά όχι μόνο την παροχή των
υφισταμένων δημοσίων υπηρεσιών –και, ιδίως, των κοινωνικών υπηρεσιών– αλλά και την κάλυψη νέων κοινωνικών
αναγκών. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πολίτες όχι μόνο ένα δίχτυ ασφαλείας όταν το
χρειάζονται, αλλά και ένα σταθερό κοινωνικό πλαίσιο που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες. Η υγεία, η στέγαση
και η εκπαίδευση συνιστούν υπηρεσίες που προφανώς θα πρέπει να παρέχονται σε καθολική βάση και όχι μόνο
ανάλογα με τα καπρίτσια της αγοράς. Είναι αυτονόητο ότι η αγορά δεν είναι σε θέση να προσφέρει καθολικότητα
βάσει της ισότητας και της ίσης ποιότητας στους εν λόγω τομείς.

Όλες αυτές είναι υπηρεσίες οι οποίες εκτείνονται πέραν του κινήτρου του κέρδους και προσδίδουν κοινωνική αξία
που δεν μπορεί να υπολογιστεί βάσει του ισολογισμού κερδών και ζημιών. Επίσης, συμβαίνει να είναι αναγκαίες
για τη δημιουργία σταθερής βάσης για μια σύγχρονη οικονομία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η
σημερινή ανεπάρκεια της νομοθεσίας όσον αφορά τις δυνατότητες των κυβερνήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε
τοπικό επίπεδο, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών που είναι τεκμηριωμένα ουσιώδεις για την ευημερία της
κοινωνίας.

Sophie Auconie (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να κάνω
μια διαπίστωση: δεν υφίσταται κοινοτική αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής για την κατοικία γενικά και για
την κοινωνική κατοικία ειδικότερα.

Ωστόσο, στην απόφαση που αναφέρουμε στην παρούσα προφορική ερώτηση, η Επιτροπή προβαίνει σε ορισμό της
κοινωνικής κατοικίας. Όπως έχει λεχθεί επανειλημμένα, κύριε Επίτροπε, το πρόβλημα της κοινωνικής κατοικίας και
της πρόσβασης στην κατοικία συνιστά μείζον πρόβλημα σήμερα, εν μέσω της υφιστάμενης κρίσης. Ας προσδώσουμε
εκ νέου λίγο ανθρωπισμό στις τεχνικές, νομικές, ακόμα και στις τεχνοκρατικές συζητήσεις μας.

Πέρα και πάνω από την κατοικία αυτή καθαυτή, η κοινωνική κατοικία αποτελεί το θεμέλιο της πραγματικής
ενσωμάτωσης, της πραγματικής κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων της. Ο ορισμός που δόθηκε κατά τη διάρκεια
της αναθεώρησης που διεξήγαγε η Επιτροπή για την κρατική ενίσχυση είναι άκρως συζητήσιμος. Κύριε Επίτροπε,
ο Καρτέσιος, ο μεγάλος γάλλος φιλόσοφος που γεννήθηκε στην περιφέρειά μου, την κοιλάδα του Λίγηρα, είπε:
«Το γενικό συμφέρον είναι ένας κύκλος του οποίου το κέντρο είναι γνωστό, αλλά η περιφέρεια άγνωστη.»

Ως εκ τούτου, θέλω να σας απευθύνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι απλή: ποιο είναι το νομικό καθεστώς αυτού
του ορισμού; Πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη;

Η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ πιο γενική. Πού αρχίζει και πού τελειώνει, κατά την άποψη της Επιτροπής, η
αρμοδιότητα της Κοινότητας όσον αφορά την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών; Διότι αυτή η ερώτηση είναι
τελικά σημαντική. Διακυβεύεται η καθολικότητα και η προσβασιμότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

Peter Simon (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι πόλεις και οι κοινότητές μας
σε ολόκληρη την Ευρώπη πασχίζουν για την αντιμετώπιση προβληματικών συνοικιών. Σε ολόκληρη την Ευρώπη,
προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό αναβαθμίζοντας τις εν λόγω μειονεκτικές περιοχές και τους κατοίκους
τους στο επίπεδο της φυσιολογικής ζωής που επικρατεί στα υπόλοιπα τμήματα των πόλεων και των κωμοπόλεών
μας.

Η θέσπιση όμως τώρα κριτηρίων στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, όπως κάνει εν προκειμένω η Επιτροπή, η
θέσπιση κριτηρίων που –όπως ήδη είπαν ορισμένοι βουλευτές– αποκλείουν την ανάμειξη του πληθυσμού στις
περιοχές αυτές, θα υπονομεύσει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν επί τόπου οι αρμόδιοι εδώ και δεκαετίες.
Επίσης, θα υπονομεύσει τα εγχειρήματα που έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κοινοτικών πρωτοβουλιών
URBAN και URBAN II.

Εάν περιορίσουμε, εν προκειμένω, τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να επιδοτηθεί η κοινωνική κατοικία με
τέτοιον τρόπο ώστε ουσιαστικά να λαμβάνουν επιδότηση και να μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο της
κοινωνικής κατοικίας μόνο οι φτωχότεροι των φτωχών, οι πλέον μειονεκτούντες, τότε στην πραγματικότητα εγείρουμε
εμπόδια σε αυτό το τμήμα της ανάμειξης του πληθυσμού σε μειονεκτικές συνοικίες, που συνιστά πράγματι επιτακτική
ανάγκη. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό ακριβώς αυτών των ομάδων του πληθυσμού και
το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει απλώς τα συγκεκριμένα προβλήματα στις πόλεις μας. Ενόψει αυτού,
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επιβάλλεται να δοθεί ευρύς ορισμός και ευρεία ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας, και θα ήμουν ευγνώμων
στην Επιτροπή εάν μπορούσε να τοποθετηθεί εν συντομία επί του εν λόγω ζητήματος.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, αυτό που αντιμετωπίζουμε εν προκειμένω είναι ένα μάλλον σφαιρικό
ερώτημα, και, συγκεκριμένα, το ερώτημα που αφορά την αρχή της επικουρικότητας και της καθολικότητας των
δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, η κοινωνική κατοικία τέθηκε στο επίκεντρο αυτής
της συζήτησης με αφορμή το παράδειγμα των Κάτω Χωρών. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση – οι ενώσεις
ενοικιαστών και οι εκπρόσωποι των ενοίκων, ειδικότερα, υποψιάζονται εδώ και χρόνια ότι, αν η εστίαση της Ευρώπης
στην ανταγωνιστικότητα δεν έχει στόχο να καταστήσει την κοινωνική κατοικία στην Ευρώπη απολύτως ανέφικτη,
αν μη τι άλλο, την περιορίζει.

Μετά την ανάγκη για τροφή και ένδυση, η ανάγκη για στέγαση είναι οπωσδήποτε βασική ανάγκη του ανθρώπου,
και για τον λόγο αυτόν, η κατοικία αποτελεί ένα από τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, και η πρόληψη κατά της αύξησης
του αριθμού των ανθρώπων που καταλήγουν άστεγοι συνιστά κοινωνική πρόκληση.

Τούτο αποτυπώνεται στο γεγονός ότι, σε κράτη που μεριμνούν για την ευημερία των πολιτών τους, παρέχεται είτε
στήριξη στην κοινωνική κατοικία είτε επιμέρους επιδότηση της στέγασης βάσει του εισοδήματος των πολιτών.
Φυσικά, τώρα έχουμε μια ειδική περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την προσχώρηση πολλών χωρών της
ανατολικής, της κεντρικής και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λόγω της διαφορετικής διάρθρωσης της παροχής
κατοικίας στις περιοχές της πρώην δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, είναι απαραίτητο, ειδικά μετά τις τελευταίες
διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προβούμε σε σύγκριση των δομών της επιδότησης και της διάθεσης
κατοικίας στα κράτη μέλη.

Συνεπεία της μεθόδου ιδιωτικοποίησης της κατοικίας σε πολλά κράτη μέλη της ανατολικής, κεντρικής και
νοτιοανατολικής Ευρώπης αμέσως μετά τις πολιτικές αλλαγές, και, ειδικότερα, συνεπεία της αισθητής έλλειψης
κατοικιών στις εν λόγω χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε διαθέτοντας διαρθρωτικούς πόρους για τη
στέγαση στις χώρες αυτές.

Παρ’ όλα αυτά, η στεγαστική πολιτική εξακολουθεί πάντα να αποτελεί αντίδραση στις εθνικές, περιφερειακές και,
ιδίως, στις τοπικές συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης· με άλλα λόγια, αποτελεί κλασική περίπτωση τομέα της
πολιτικής στον οποίο εφαρμόζεται η επικουρικότητα, όπου δεν χρειάζεται ρύθμιση σε υπερεθνικό επίπεδο και όπου
δεν υφίσταται τέτοιου είδους ρύθμιση. Διότι οι νόμοι της αγοράς μπορούν να έχουν μόνο πολύ περιορισμένη ισχύ
για την κατοικία ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό στο πεδίο εφαρμογής των δημοσίων υπηρεσιών.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες πλήττονται
από τεράστιες οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες καθίστανται ακόμα σοβαρότερες λόγω των
εθνικών μέτρων λιτότητας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εντεινόμενες εισοδηματικές
ανισότητες. Ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, οικονομικής κρίσης και ανησυχιών για το μέλλον, οι παράγοντες
κοινωνικής σταθεροποίησης είναι πιο σημαντικοί από ποτέ.

Στη γενέτειρά μου τη Βιέννη, η βασική ιδέα της κοινωνικής κατοικίας συνίσταται στην επίτευξη παροχής κατοικίας
σε προσιτή τιμή για μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, χωρίς να περιορίζεται μάλιστα –όπως ορίζεται από την
Επιτροπή– στους πολίτες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τούτο έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία γκέτο. Συνεπώς, δεν προτίθεμαι να αλλάξω γνώμη ως προς αυτό – ο ορισμός σε τοπικό
επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής κατοικίας, και η εξαίρεση των κοινωνικών
υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί του ανταγωνισμού και περί των κρατικών ενισχύσεων θα
πρέπει να αποτελεί αρχή ή δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εν πάση περιπτώσει, πάντως, χρειαζόμαστε νομική σαφήνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα νομοθετικό μέσο σε
επίπεδο ΕΕ το οποίο θα καλύπτει και θα καθορίζει συναφώς τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις διευκρινίσεις
του σχετικά με ορισμένα από τα ζητήματα που εθίγησαν στις ερωτήσεις. Πρέπει να ειπωθεί ότι η παροχή κατοικίας
συνιστά απόλυτη ανάγκη για όλους, ιδίως στο σύγχρονο κράτος προνοίας. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας η
εξασφάλιση στέγης· αποτελεί δικαίωμα και είναι κάτι που όλοι θα συμφωνούσαν ότι πρέπει να παρέχεται, είτε με
ίδια μέσα είτε μέσω κυβερνητικών οργανισμών κ.λπ.

Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τον βαθμό της κυβερνητικής παρέμβασης που θα
πρέπει να αναπτύξει η εκάστοτε χώρας στη παροχή κατοικίας. Στην πατρίδα μου, η φούσκα των ακινήτων
δημιουργήθηκε επειδή χορηγήθηκαν σε κατασκευαστές φορολογικά κίνητρα –που ήταν υπερβολικά γενναιόδωρα
και δεν είχαν εξεταστεί επαρκώς– και οικοδομικές άδειες για την ανέγερση κατοικιών –ενίοτε ακόμα και σε μείζονες
κοίτες, οι οποίες έκτοτε πλημμύρισαν– και επειδή πραγματοποιήθηκε επαναχαρακτηρισμός γαιών που δεν έπρεπε
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να επαναχαρακτηριστούν. Τότε επενέβησαν, φυσικά, οι τράπεζες χορηγώντας γενναιόδωρα δάνεια τόσο σε
κατασκευαστές, που αδυνατούσαν να τα αποπληρώσουν, όσο και σε ιδιώτες, για την αγορά κατοικιών, που
αδυνατούσαν εξίσου να αποπληρώσουν.

Με αυτόν τον τρόπο προκλήθηκε η κρίση που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος. Επομένως, πολλά είναι τα
ερωτήματα όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής που θα πρέπει να έχει το κράτος σε ολόκληρο τον τομέα της
οικιστικής ανάπτυξης.

Εντούτοις, αναφορικά με τη χορήγηση κοινωνικής κατοικίας, θεωρώ ότι η εν πρώτοις εισοδηματική της βάση είναι
υπερβολικά κανονιστική και δεν έχει κανένα νόημα, για τους λόγους που παρέθεσαν πολλοί. Πιστεύω ότι η Επιτροπή
καλείται αδιαμφισβήτητα να διαδραματίσει ρόλο, με την ευρύτερη έννοια, παρέχοντας ενδεχομένως κατευθυντήριες
γραμμές για τη διάθεση κοινωνικής κατοικίας, όμως ο υπερβολικά κανονιστικός ρόλος της επί ζητημάτων όπως το
εισόδημα κ.λπ., δεν έχει νόημα· δεν πρόκειται να αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και δεν θα πρέπει να
επιχειρηθεί.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Η κοινωνική κατοικία εντάσσεται πράγματι στις υπηρεσίες γενικού
συμφέροντος. Δυστυχώς, το ποσοστό της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται επί του παρόντος
στο 20%.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, το 4% των πόρων που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση της κατασκευής κοινωνικών
κατοικιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Δυστυχώς, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η
οικονομική κατάσταση των ευρωπαϊκών οικογενειών επιδεινώνεται, και το ποσοστό της ανεργίας, που είναι υπερβολικά
υψηλό μεταξύ των νέων, συνιστά πηγή ανησυχίας. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο σας ζητώ, κύριε
Επίτροπε, να μας υποστηρίξετε ώστε, κατά την προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, να αυξηθεί
το ποσοστό αυτό στο 15% για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων.

Στην πλειονότητα των κρατών μελών, το κράτος διαχειρίζεται την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις
κοινωνικές υπηρεσίες και τη μέριμνα για τους νέους και τους ηλικιωμένους. Οι εν λόγω δημόσιες υπηρεσίες
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας και της ενσωμάτωσης όλων των πολιτών στην κοινωνία,
υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αυτές. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τούτο ισχύει
παντού, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούμε από την Επιτροπή να καταρτίσει οδηγία πλαίσιο για τις
δημόσιες υπηρεσίες που θα θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις στον τομέα αυτόν και θα εγγυάται σε όλους τους
ευρωπαίους πολίτες τόσο ισότιμη, καθολική πρόσβαση όσο και καλή ποιότητα και διαφάνεια στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες.

António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κοινωνική κατοικία
είναι μια οικονομική υπηρεσία γενικού συμφέροντος με σημαντικό ρόλο στην αγορά, διότι δημιουργεί θετικά
αποτελέσματα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο 26, που προσαρτάται στη
Συνθήκη της Λισαβόνας, η υλοποίηση και η οργάνωση αυτού του είδους υπηρεσιών εμπίπτει στην αρμοδιότητα
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να κατανοηθεί αυτός ο περιορισμός
της αγοράς στόχου σε οικογένειες με εισόδημα χαμηλότερο των 33.000 ευρώ. Πρόκειται για μια μέτρηση της
φτώχειας που διεξάγεται βάσει απόλυτων και αμιγώς οικονομικών μεγεθών και δεν λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία
των 27 κρατών μελών· Συνοπτικά, μπορεί κανείς να πει ότι η επιχειρηματολογία της περιορίζεται απλώς στη
φερεγγυότητα.

Η κοινωνική κατοικία ανταποκρίνεται σε πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα: στην εγγύτητα ως προς κάποιον χώρο
εργασίας· στον σημαντικό επαναπροσδιορισμό του ρόλου των γυναικών στην αγορά· και στην κινητικότητα των
εργαζομένων στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο αγώνας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έξοδό της από την υφιστάμενη
κρίση απαιτεί οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεπάγεται μετανάστευση και εθνοτικές, οικονομικές και πολιτισμικές
μειονότητες, και την ανάγκη ενσωμάτωσής τους, ακόμα και με τους κινδύνους δημιουργίας γκέτο που απορρέουν
από αυτήν και που πρέπει να αντιμετωπιστούν με δίκαιη εξισορρόπηση. Δεν παρεμβαίνει άραγε η Επιτροπή στις
αρμοδιότητες των κρατών μελών;

Zigmantas Balčytis (S&D). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τη σημασία της
διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Τα ζητήματα της κοινωνικής κατοικίας είναι
υψίστης σημασίας για τους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα και είναι αλήθεια πως η κρίση άφησε άνεργο μεγάλο
αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται κοινωνική κατοικία.
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Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα κατά την επιλογή των κριτηρίων τους για την
κοινωνική κατοικία. Είναι κατανοητό ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των
κρατών μελών. Για την εφαρμογή του δικαιώματος πρόσβασης σε καθολικές υπηρεσίες, φρονώ ότι θα ήταν εύλογο
να καθοριστούν γενικές αρχές και να προσδιοριστεί το συνιστώμενο ανώτατο εισοδηματικό όριο σε επίπεδο ΕΕ.
Ωστόσο, πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια για τη μείωση αυτού του ορίου,
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών διαφορών.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). (– (RO) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις διευκρινίσεις που παρείχε
επί του θέματος αυτού. Ούτε εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος ορισμός της κοινωνικής κατοικίας. Θα
είναι δύσκολη η χρήση ενός τέτοιου ορισμού εάν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς το επίπεδο διαβίωσης. Το
ζήτημα της επικουρικότητας είναι ουσιώδες στην παρούσα συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, θα απομακρυνθώ ελαφρώς
από το συγκεκριμένο θέμα της ερώτησης.

Θεωρώ ότι θα πρέπει μεν να υπάρχει μια σειρά σαφέστερων προτύπων, αλλά από διαφορετική σκοπιά, για καταστάσεις,
επί παραδείγματι, που συνεπάγονται την εφαρμογή νέων κανονισμών σχετικά με την επιλεξιμότητα για στέγαση
των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Πρόκειται για έναν κανονισμό που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο,
και στον οποίο αναφέρθηκε και η κ. Ţicău. Θα ήθελα και εγώ να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία για να δηλώσω ότι θα
επικροτούσα την αύξηση των διαθέσιμων πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

Frédéric Daerden (S&D). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ήθελα να διεξαχθεί η παρούσα συζήτηση,
επειδή απλώς ανησυχώ, όπως και άλλοι στην παρούσα αίθουσα.

Αρκετές περιφέρειες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, πραγματοποιούν επί του παρόντος
αξιολόγηση με στόχο τη μεταρρύθμιση της πολιτικής τους για τη χορήγηση κοινωνικής κατοικίας, προς αποφυγή
των φαινομένων δημιουργίας γκέτο και συγκέντρωσης μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων σε συγκεκριμένα κτίρια
και σε συγκεκριμένες συνοικίες. Η απόφασή σας αντιβαίνει σε αυτήν την πολιτική για την κοινωνική επανεξισορρόπηση
και την απαραίτητη κοινωνική πολυμορφία.

Κύριε Επίτροπε, δεν είναι σωστό να εμποδίζει η Επιτροπή τα κράτη μέλη να ασκούν πολιτικές κοινωνικής πολυμορφίας.
Ασφαλώς, η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που σχετίζονται με τη στέγαση θα μπορούσαν,
από τη μια πλευρά, να περιοριστούν σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, από την άλλη πλευρά, όμως, θα πρέπει
να παραχωρηθεί κάποιο περιθώριο ελιγμών ώστε να είναι προσβάσιμες και σε ανθρώπους με διαφορετικά εισοδήματα,
προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνική πολυμορφία στις συνοικίες μας.

Εν πάση περιπτώσει, η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πτυχών θα πρέπει να καθοριστεί από ή σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, και όχι μόνο από την Επιτροπή.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα στην κατοικία συνιστά
θεμελιώδες δικαίωμα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν
κοινωνική κατοικία σε οιονδήποτε την έχει ανάγκη. Εν μέσω βαθιάς κοινωνικής κρίσης, κατά την οποία αυξάνεται
ο αριθμός των ατόμων και των οικογενειών με υψηλά επίπεδα χρέους, που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα
δάνεια με τα οποία αγόρασαν τις κατοικίες τους ή που αναγκάζονται να καταβάλλουν υψηλά ενοίκια, καθίσταται
ακόμα πιο σημαντική η παροχή πλήρους στήριξης σε άτομα και οικογένειες που δεν διαθέτουν τα μέσα για κατάλληλη
κατοικία με ικανοποιητικές παροχές και επαρκή εξοπλισμό.

Ως εκ τούτου, είναι θεμελιώδες τα κράτη μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κοινοτικούς και εθνικούς πόρους
για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και να διασφαλίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν
όλοι οι πολίτες, θέτοντας τέρμα στις κοινωνικές ανισότητες και ενθαρρύνοντας την κοινωνική ενσωμάτωση. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει επειγόντως δράση στον τομέα αυτόν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την αρχή
της επικουρικότητας, αλλά ενισχύοντας την καθολικότητα των κοινωνικών δημοσίων υπηρεσιών.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Η ευρωπαϊκή συγκέντρωση συνοδεύεται ενίοτε από κομπασμό, όπως διαπιστώσαμε
κατά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Άλλοτε πάλι, συντελείται με διακριτικό τρόπο. Η δημιουργία
διαφόρων κοινοτικών ταμείων στήριξης, τα οποία συχνά αλλοιώνουν το περιβάλλον της αγοράς, κατέστησε αναγκαία
την καθιέρωση της υποχρεωτικής κοινοποίησης της παροχής κρατικής ενίσχυσης.

Εν συνεχεία, κατέστη προφανής η ανάγκη απαλλαγής από αυτήν την υποχρέωση για την περίπτωση της κοινωνικής
κατοικίας. Και αίφνης, έχουμε στα χέρια μας έναν ευρωπαϊκό ορισμό. Εάν καθορίζουμε υποχρεώσεις σε αυτό το
επίπεδο και κατόπιν διατάσσουμε τα κατώτερα επίπεδα να τις υλοποιήσουν, αυτό δεν είναι επικουρικότητα.

Η ευθύνη για την κοινωνική κατοικία εμπίπτει ολοκληρωτικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών, περιφερειακών
και τοπικών αρχών. Ας μην αμφισβητούμε την ικανότητα των εθνικών κοινωνιών και των τοπικών κοινοτήτων να
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επιλύουν τα προβλήματά τους. Αυτές είναι που γνωρίζουν καλύτερα τα εν λόγω προβλήματα. Γνωρίζουν επίσης
και τις δυνατότητες επιλογής για την επίλυσή τους.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που
διαφέρει μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ.

Στις νέες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, έχουμε πάρα πολλές περιφέρειες, στις οποίες εξαιρετικά
μεγάλος αριθμός ανθρώπων στερούνται κατοικίας εξαιτίας των υπερβολικά χαμηλών εισοδημάτων τους. Τη μέριμνα
των ανθρώπων αυτών έχουν αναλάβει κατά μείζονα λόγο οι τοπικές αρχές. Εναπόκειται στις τοπικές αρχές και τους
περιφερειακούς οργανισμούς να συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους το ταχύτερο δυνατόν. Η βοήθεια προς τους
ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση είναι αδύνατη χωρίς τη διάθεση πρόσθετης
χρηματοδότησης στις τοπικές αρχές και χωρίς κρατική υποστήριξη. Παράλληλα, θα ήταν εξίσου απαραίτητο να
εξεταστεί με ποιον τρόπο μπορούν μελλοντικά να καταβληθούν προσπάθειες, μέσω της δημιουργίας κοινής πολιτικής
και κοινού ορισμού στον εν λόγω τομέα, για την απόκτηση πρόσθετων πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν από τις περιφερειακές αρχές. Οι τελευταίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα και
να δημιουργήσουν κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες είναι πραγματικά ελάχιστες σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

László Andor, μέλος της Επιτροπής. – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξετάσουμε το
παρόν ζήτημα σε ευρύτερο πλαίσιο· εν προκειμένω, στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήσαμε ότι επρόκειτο για δοκιμασία των πολιτικών του ανταγωνισμού, ανεξάρτητα
αν αφορούσε τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή, στην προκειμένη περίπτωση,
τον στεγαστικό τομέα. Επίσης, επρόκειτο για δοκιμασία των κοινωνικών πολιτικών μας, ασχέτως αν αφορούσε
παιδιά, ηλικιωμένους ή αστέγους.

Τα εν λόγω δύο ζητήματα –ο ανταγωνισμός και οι κοινωνικές πολιτικές– αλληλεπικαλύπτονται στη συγκεκριμένη
ομάδα ερωτήσεων που έλαβα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το θέμα είναι ακόμα πιο σύνθετο από ό,τι θα ήταν
αν δεν υπήρχε η συγκυρία της κρίσης.

Η κρίση κατέδειξε μια τεράστια αποτυχία της αγοράς, όχι μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και στον τομέα
της στέγασης, και κατέστη απόλυτα σαφές ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν μπορούν να επιλύσουν μόνες τους αυτά
τα προβλήματα, όχι μόνο για τους ανθρώπους που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας, αλλά και για μεγαλύτερες
ομάδες της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτόν, θα ήμουν κατηγορηματικά αντίθετος σε οιαδήποτε αρχή ενδέχεται να
περιορίσει την έννοια της κοινωνικής κατοικίας μόνο στις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, ιδίως σε σχέση με την
πολυμορφία των ευρωπαϊκών χωρών και την αρχή της επικουρικότητας. Ασφαλώς τείνω να επιμείνω ότι οι ορισμοί
στο εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να εναπόκεινται στα κράτη μέλη αυτά καθαυτά, όπως ήδη δήλωσα στην εναρκτήρια
ομιλία μου.

Επανερχόμενος στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, που ήταν και το επίκεντρο της συζήτησης, θα ήθελα να επαναλάβω
ότι η Επιτροπή δεν επιβάλλει σε καμία άλλη χώρα τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για τις Κάτω Χώρες. Τα κράτη μέλη
πρέπει να αποφασίζουν τις εκάστοτε προϋποθέσεις παροχής κοινωνικής κατοικίας, τηρώντας πλήρως την
επικουρικότητα.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την απόφαση για το ολλανδικό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, και θα ήθελα να υπενθυμίσω
ότι τα όρια που έθεσαν οι ολλανδικές αρχές –που ισχύουν μόνο για τις Κάτω Χώρες– καλύπτουν το 43% του
ολλανδικού πληθυσμού, ποσοστό που ασφαλώς δεν περιλαμβάνει μόνο τις φτωχότερες ομάδες. Επιπλέον, η απόφαση
των Κάτω Χωρών επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική ανάμειξη και η κοινωνική συνοχή συνιστούν έγκυρους στόχους της
κρατικής πολιτικής οι οποίοι μπορούν να αιτιολογήσουν κρατικές ενισχύσεις, και όχι μόνο για όσους ζουν υπό
συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας.

Νομίζω ότι οι συναφείς κοινωνικές αντιξοότητες των τελευταίων ετών αποσταθεροποίησαν την κοινωνία σε πολύ
ευρύτερη κλίμακα και για τον λόγο αυτόν πρέπει να επιδείξουμε εν προκειμένω ευαισθησία. Θα ήθελα επίσης να
προσθέσω ότι η Επιτροπή απλώς ελέγχει την ενίσχυση που χορηγείται σε στεγαστικές εταιρείες. Καμία ενίσχυση
που χορηγείται απευθείας σε πολίτες δεν υπόκειται στους κανόνες περί των κρατικών ενισχύσεων.

Η συζήτηση έθιξε και ένα ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αναφερθώ και σε αυτό και να υπογραμμίσω ότι, πέρα από την κατοικία, και άλλες
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και, ιδίως, άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, διαδραματίζουν ρόλο στην πρόληψη και
την κοινωνική συνοχή που έχει ως στόχο ολόκληρο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτως πλούτου ή εισοδήματος. Η Επιτροπή
κατέστησε σαφές το σημείο αυτό στην ανακοίνωσή της το 2007, επισημαίνοντας τους στόχους και τις αρχές της
οργάνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών.
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Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στηρίζουμε την
ανάπτυξη ενός ποιοτικού πλαισίου για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος εντός της Επιτροπής Κοινωνικής
Προστασίας.

Ολοκληρώνοντας την απάντησή μου, παραθέτω μερικές τελικές σκέψεις. Καθόσον ορισμένες από τις ερωτήσεις
αφορούσαν μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα, το οποίο εκτείνεται έως τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές,
συμφωνώ ότι η κατοικία θα επηρεαστεί από πολλές απόψεις. Πράγματι, η ανακαίνιση στο πλαίσιο της ενεργειακής
απόδοσης –η οποία εντάσσεται, κατά την άποψή μας, στην κατηγορία των πράσινων θέσεων απασχόλησης– θα
αποτελέσει αδιαμφισβήτητα έναν τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθούμε, χωρίς φυσικά να προσπαθήσουμε να
έχουμε κοινή ευρωπαϊκή στεγαστική πολιτική.

Θα υπάρξουν και άλλα ζητήματα, όπως η στέγαση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι Ρομ, η οποία έχει
ήδη ξεκινήσει, και πιστεύω ότι θα υπάρχει διαρκής ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία για την αντιμετώπιση
θεμάτων στέγασης, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, για τις εξαιρετικά ευάλωτες περιθωριοποιημένες ομάδες σε
διάφορα κράτη μέλη. Αυτό υπογραμμίζει επίσης τη σημασία υιοθέτησης μιας ιδιαίτερα διαφοροποιημένης αντίληψης,
διότι οι χώρες διαφέρουν ως προς τις κοινωνικές τους ανάγκες και ορισμένες αποφάσεις και λύσεις που εφαρμόζονται
σε χώρες με υψηλά εισοδήματα ασφαλώς δεν πρέπει να εφαρμοστούν υποχρεωτικά –και επ’ ουδενί λόγω να
επιβληθούν– σε άλλα κράτη μέλη.

Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

17. Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης στις
υπεράκτιες πλατφόρμες πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Günther Oettinger, μέλος της Επιτροπής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η 20ή Απριλίου ήταν μια μαύρη ημέρα για
τον Κόλπο του Μεξικού, για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για ολόκληρο τον κόσμο. Επί τέσσερις εβδομάδες
ακριβώς, η βιομηχανία και οι αρχές επιχειρούν τα πάντα –χωρίς οριστική επιτυχία μέχρι στιγμής– για να σταματήσουν
την τεράστια διαρροή πετρελαίου και να ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική ζημία, ιδίως στην ακτή.

Το ατύχημα αποδεικνύει περίτρανα τους κινδύνους που συνδέονται με έργα για τον εφοδιασμό πετρελαίου και
φυσικού αερίου στη θάλασσα. Η αντίληψη του κοινού έχει οξυνθεί, και, ασφαλώς, δικαιολογημένα, όχι μόνο στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, μαζί με τη Νορβηγία, παράγει περισσότερο από
200 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως, ως επί το πλείστον στη Βόρεια Θάλασσα.

Ακόμα και αν η άντληση και η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν πραγματοποιείται υπό τόσο ακραίες
συνθήκες ή στα ίδια βάθη όπως στον Κόλπο του Μεξικού, πρέπει, μολαταύτα, να έχουμε σχέδια για το ενδεχόμενο
ατυχήματος στην ΕΕ και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Διαθέτουμε τα αρμόδια όργανα και τους
μηχανισμούς για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε άμεσα σε ένα πιθανό ατύχημα.

Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, έχουμε σωστικά σκάφη, διαθέτουμε μηχανισμούς
πολιτικής προστασίας και καλό συντονισμό μέτρων βοήθειας, και έτσι η Επίτροπος Georgieva ήταν σε θέση να
προσφέρει ήδη σε αρχικό στάδιο ευρωπαϊκή βοήθεια για τα εν εξελίξει μέτρα στον Κόλπο του Μεξικού.

Στόχος μας πρέπει να είναι η πρόληψη, ούτως ώστε να μην υποχρεωθούμε να αντιμετωπίσουμε καν την αποκατάσταση
των σοβαρών συνεπειών μετά από κάποιο ατύχημα. Για τον λόγο αυτόν ζήτησα, μαζί με τον Επίτροπο Potočnik,
από τις υπηρεσίες μας να επανεξετάσουν το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο. Το ευρωπαϊκό δίκαιο αντιπροσωπεύει
το πλαίσιο για μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος τόσο γενικότερα όσο και σε περίπτωση
συγκεκριμένου ατυχήματος.

Οι οδηγίες μας διασφαλίζουν ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας για τον εξοπλισμό και περιλαμβάνουν λεπτομερή
ελάχιστα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τώρα θα επανεξετάσουμε όλα αυτά τα νομικά
κείμενα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν παρέχουν επαρκές και άρτιο σύνολο εργαλείων σε περίπτωση παρόμοιας
καταστροφής ή του ενδεχόμενου χειρότερης εκδοχής. Αυτό συνεπάγεται στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές
αρχές, διότι μεγάλο μέρος των διατάξεων ασφαλείας που διέπουν τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και
την προστασία της υγείας εναπόκειται περισσότερο στα κράτη μέλη παρά απευθείας σε εμάς.

Φυσικά, κανένα σύνολο κανόνων δεν μπορεί να παράσχει απόλυτες διασφαλίσεις. Πολλά εξαρτώνται από την
προσέγγιση και τη συμπεριφορά του επιχειρησιακού τομέα της βιομηχανίας μας. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να
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συνεργαστούμε: η πολιτική και η βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια για το ευρωπαϊκό περιβάλλον και το κοινό.

Θέλω να θέσω την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στο επίκεντρο των
συνομιλιών μας με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποδέχτηκα την
προηγούμενη εβδομάδα ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά ύδατα. Παρευρέθηκε και η Επίτροπος Georgieva. Σε αυτήν τη συνάντηση, που
είχε τεχνικό προσανατολισμό, ζητήσαμε από τον κλάδο να διασφαλίσει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων κοντά σε ευρωπαϊκές ακτές.

Υποβάλαμε κατάλογο ερωτημάτων που απαντήθηκαν από τις εταιρείες κατά τις ημέρες που ακολούθησαν. Ήταν
δώδεκα ερωτήσεις και περιελάμβαναν πολύ συγκεκριμένα οτιδήποτε είναι καθοριστικό για την ασφάλεια στις εξέδρες
πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και για τα ύδατα, τις ακτές και τα κράτη μέλη. Θεωρώ την εν λόγω συνάντηση
με τον κλάδο ως αρχή μιας διαδικασίας που θα ενισχύσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του κλάδου και θα
προωθήσει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την εφαρμογή βελτίστων πρακτικών.

Προγραμματίζουμε δεύτερη συνάντηση κατά τους προσεχείς μήνες, όταν θα έχουμε κατανοήσει καλύτερα τα αίτια
του ατυχήματος, προκειμένου να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να αποκομίσουμε από το ατύχημα στον Κόλπο
του Μεξικού διδάγματα για την Ευρώπη.

Καθόσον δεν έχουν αναλυθεί ακόμα τα αίτια και οι συνθήκες, θα ήταν πρόωρο να συναγάγουμε συμπεράσματα ή
να ζητήσουμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην παρούσα φάση. Εάν διαφανεί, ωστόσο, ότι απαιτείται ρυθμιστική
αντίδραση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα σας υποβάλει αμέσως, χωρίς χρονοτριβές, προτάσεις
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για την πρόληψη παρόμοιας
τραγωδίας στην επικράτειά μας. Εάν παρ’ όλα αυτά επέλθει παρόμοιο ατύχημα, διαθέτουμε σειρά μέτρων και
μηχανισμών για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση και για να ελαχιστοποιήσουμε τις
διαστάσεις οιουδήποτε τέτοιου ατυχήματος για τους πολίτες και το περιβάλλον της Ευρώπης.

Θα μου είναι ιδιαίτερο ευχάριστο να σας ενημερώσω σχετικά με τα σχέδιά μας μετά την επόμενη συνάντησή μας.

Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Η έκρηξη στην εξέδρα του Κόλπου του Μεξικού αποτελεί
τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή αυτού του είδους στην ιστορία. Κάθημερινά διαρρέουν στον κόλπο
800.000 λίτρα αργού πετρελαίου, δηλαδή περισσότερα από 22 εκατομμύρια λίτρα από τότε που συνέβη το
ατύχημα. Επί του παρόντος, η πετρελαιοκηλίδα καλύπτει 43.000 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα, επιφάνεια
που υπερβαίνει την έκταση των Κάτω Χωρών.

Καθήκον μας αυτήν τη στιγμή είναι να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς όλα
τα θύματα της τραγωδίας, και να διασφαλίσουμε ότι θα παράσχουμε τη μέγιστη δυνατή αρωγή μας. Υπό το φως
αυτής της καταστροφής, θεωρώ σημαντικό να προβούμε άμεσα σε ειδική αξιολόγηση – σε αναλυτική και ευρεία
τεχνική επιθεώρηση των εξεδρών γεώτρησης που λειτουργούν στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα σε υπερεθνικό επίπεδο προς τη διασφάλιση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών
θαλασσών. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή στο γεγονός ότι, αν συνέβαινε παρόμοιο
ατύχημα στη Βαλτική, που είναι κλειστή θάλασσα, θα προκαλούσε μόνιμη και μη αναστρέψιμη καταστροφή σε
ολόκληρη την περιοχή και τις παράκτιες ζώνες της.

Είναι θεμελιώδες όλα τα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
υπόκεινται σε ειδικό έλεγχο, να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και να είναι εξοπλισμένα με τα πιο
σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ εξίσου ουσιώδη την ανάπτυξη κοινής διασυνοριακής
διαδικασίας αντίδρασης και συνεργασίας, η οποία θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση διαρροής αργού πετρελαίου.

Παρατηρητές στις Ηνωμένες Πολιτείες επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις χορηγήθηκαν άδειες εγκατάστασης
εξέδρων στον Κόλπο του Μεξικού κατόπιν πιέσεων, προς όφελος της πετρελαϊκής βιομηχανίας και εις βάρος του
φυσικού περιβάλλοντος. Είναι δύσκολο, εν προκειμένω, να μην αναφερθεί η απόφαση για την κατασκευή του βόρειου
αγωγού φυσικού αερίου, Nord Stream, που ήταν μια πολιτική απόφαση η οποία δεν έλαβε υπόψη τους κινδύνους
που ενέχει η εν λόγω επένδυση για το οικοσύστημα της Βαλτικής Θάλασσας.

Κύριε Oettinger, ενόψει του δράματος στον Κόλπο του Μεξικού, οι εγκαταστάσεις γεώτρησης για την εξαγωγή
αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπονται χωρίς να υπάρχει 100% εγγύηση για την
ασφάλεια των ενεχομένων θαλασσών και ωκεανών. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων υπό τις πιέσεις
μιας βιομηχανικής ή πολιτικής ομάδας συμφερόντων.
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Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – Κύριε Επίτροπε, πολλές φορές δεν επαρκεί να αυξάνονται απλά
τα μέτρα πρόληψης. Η πρόσφατη έκρηξη στον Κόλπο του Μεξικού έγινε σε μια εξέδρα που είχε κατασκευαστεί
μόλις το 2001 και η επακόλουθη βύθισή της προκαλεί μια από τις μεγαλύτερες έως σήμερα οικολογικές
καταστροφές. Μέχρι και σήμερα, και έχουν περάσει 29 ημέρες από το ατύχημα, δεν έχει καταστεί δυνατή η διακοπή
της διαρροής και, όπως είπε και ο κύριος Sonik, πάνω από 5.000 τόνοι πετρελαίου εκλύονται κάθε ημέρα στη
θάλασσα, στον κόλπο αυτόν.

Η τεράστια αυτή ρύπανση συμβαίνει σε μια περίοδο όπου κορυφώνεται η ωοτοκία πάρα πολλών ειδών, πολλά εκ
των οποίων είναι υπό εξαφάνιση. Πρόκειται για πέντε από τα επτά είδη θαλάσσιας χελώνας, για δελφίνια, για πάρα
πολλά κήτη και για πάρα πολλά σημαντικά θαλάσσια θηλαστικά. Μοιραία, και ο άνθρωπος πλήττεται! Η έκρηξη
αυτή, το ατύχημα, συνέβη σε μια περιοχή που μόλις ξεκινά να συνέρχεται από τις πληγές που άφησε ο τυφώνας
Κατρίνα, η ίδια δε η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων.

Στην Αμερική όμως λαμβάνουν μέτρα. Το Κογκρέσο το 1981 ψήφισε το μορατόριουμ που επέβαλε απαγόρευση
της υπεράκτιας άντλησης πετρελαίου στο 85% των παράκτιων υδάτων της Αμερικής. Η κυβέρνηση Ομπάμα
επιβεβαίωσε το μορατόριουμ μετά το ατύχημα, παρά τις αρχικές της αντίθετες δηλώσεις. Την ίδια όμως στιγμή
συνεχίζουν να τίθενται σε λειτουργία, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Υπάρχουν
αυτήν τη στιγμή σε λειτουργία εκατοντάδες υπεράκτιες πλατφόρμες, τόσο για πετρέλαιο όσο και για φυσικό αέριο.

Το πρόσφατο ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού πραγματικά επιβεβαίωσε τον κίνδυνο κυριολεκτικής καταστροφής
για το θαλάσσιο περιβάλλον από τις υπεράκτιες εξέδρες άντλησης πετρελαίου. Παρ’ όλα αυτά, στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία η αναζήτηση και εκμετάλλευση θαλάσσιων αποθεμάτων πετρελαίου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής
της οδηγίας Σεβέζο η οποία αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες
ουσίες.

Η πρόσφατη καταστροφή μας δείχνει ότι κανείς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι μια παρόμοια καταστροφή δεν
θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, καμιά φορά, το να αυξάνονται απλά τα μέτρα πρόληψης
δεν επαρκεί. Η κυβέρνηση Ομπάμα, μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, αναδιπλώθηκε. Μήπως έχει φθάσει η
ώρα, πέρα από τα επιπλέον μέτρα πρόληψης, να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ευρωπαϊκό μορατόριουμ,
που θα απαγορεύει από εδώ και στο εξής την υπεράκτια άντληση πετρελαίου στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αντίστοιχο με αυτό των ΗΠΑ; Επιβάλλεται να δράσουμε άμεσα, πριν κτυπήσει πραγματικά και τη δικιά μας πόρτα
ένα προαναγγελθέν έγκλημα σαν αυτό του Κόλπου του Μεξικού.

Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η κατάρρευση της εξέδρας ανοικτά των
ακτών της Λουιζιάνα στις 22 Απριλίου προκάλεσε διαρροή πετρελαίου απίστευτων διαστάσεων. Αυτό εγείρει τρία
σημαντικά ζητήματα. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί το γεγονός ότι δεν είχαν εγκατασταθεί εκ των προτέρων συστήματα
για τη διακοπή μιας διαρροής αυτού του είδους και αυτής της κλίμακας, το ίδιο και η απουσία επαρκών ελέγχων,
εκ μέρους των δημοσίων αρχών, επί των συστημάτων ασφαλείας που απαιτούνται και εφαρμόζονται από τους φορείς
εκμετάλλευσης της εξέδρας για την αποφυγή των κινδύνων ρύπανσης και, εντέλει, του ειδικού κινδύνου ρύπανσης
ιδιαίτερα ευαίσθητων ή/και πυκνοκατοικημένων περιοχών από υδρογονάνθρακες. Προ ολίγου, ο συνάδελφός μας,
κ. Sonik, μας επεσήμανε πόσο καταστροφική θα ήταν μια τέτοια ρύπανση στη Βαλτική Θάλασσα, για παράδειγμα.

Η Βόρεια Θάλασσα έχει ήδη βιώσει τουλάχιστον δύο σοβαρά ατυχήματα σε υπεράκτιες εξέδρες και αποτελεί μια
από τις περιοχές του πλανήτη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εξεδρών. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι απολύτως
ουσιώδες να προβούμε σε απολογισμό της κατάστασης, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι αποκλείεται να συμβεί
παρόμοιο ατύχημα ανοικτά των ακτών μας, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κύριε Επίτροπε, που έχει αναληφθεί σχετική
πρωτοβουλία.

Τούτου λεχθέντος, τι είδους μέτρα προτίθεστε να λάβετε βραχυπρόθεσμα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
πρόληψης ατυχημάτων σε υπεράκτιες εξέδρες που βρίσκονται στα χωρικά μας ύδατα; Μιλήσατε για ελάχιστα
πρότυπα, κύριε Επίτροπε, αλλά αυτό δεν αρκεί.

Δεύτερον, τι είδους μέτρα ελέγχου έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις
ασφαλείας; Δεν αρκεί να έχουμε κανόνες ασφαλείας μόνο στη θεωρία· πρέπει να εφαρμόζονται και στην πράξη· και
πρέπει η εφαρμογή τους να ελέγχεται πραγματικά. Πώς προτίθεστε να δράσετε ώστε να κινηθείτε προς αυτήν την
κατεύθυνση;

Τρίτον, ποια μέσα υπάρχουν για την αποφυγή της παράκτιας ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήματος; Είναι καλό και
φρόνιμο να υπάρχουν σκάφη και δυνάμεις πολιτών, όμως τι έχουμε στη διάθεσή μας; Μήπως είναι καιρός να
ζητήσουμε από τους φορείς εκμετάλλευσης να διαθέτουν ειδικό τεχνικό εξοπλισμό που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί από κοινού; Δεν είναι επίσης αναγκαίο, δεδομένης της ένταξης εφεξής της περιβαλλοντικής ζημίας
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στην κοινοτική νομοθεσία, να προβλεφθεί ένα κατάλληλο σύστημα αποζημίωσης και συναφών οικονομικών
εγγυήσεων;

Τέλος, οι πετρελαϊκές εταιρείες λειτουργούν σε ολοένα μεγαλύτερα βάθη, καθιστώντας δυσχερέστερη την επέμβαση
σε περίπτωση ατυχήματος και θέτοντας σε κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον. Τι είδους μέτρα προγραμματίζονται
για την υπεράκτια άντληση πετρελαίου σε μεγαλύτερα βάθη, και, ειδικότερα, στον απώτερο Βορρά;

Εν κατακλείδι, επανέρχομαι στην ερώτηση που μόλις έθεσε ο συνάδελφός μας, κ. Αρσένης: δεν είναι καιρός να
εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός εκτεταμένου μορατόριουμ υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που θέλουν να
θεσπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες; Θέλουμε και πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτήν την κοινωνία που βασίζεται
στο πετρέλαιο. Μήπως είναι πλέον καιρός να το πράξουμε;

Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, και εγώ φρονώ ότι
πρέπει να σταματήσουμε τους ανθρώπους της βιομηχανίας να παριστάνουν τον Θεό.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα εκβιομηχανισμένα κράτη διψούν για πετρέλαιο. Αντλούν οτιδήποτε μπορούν,
και σε ολοένα μεγαλύτερα βάθη, πράγμα που αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρόσφατα, οι βιομηχανίες
ευνόησαν την έρευνα και την άντληση εις βάρος της ασφάλειας και του περιβάλλοντος· επί σχεδόν έναν μήνα τώρα,
διαρρέουν καθημερινά στον Κόλπο του Μεξικού 800.000 λίτρα αργού πετρελαίου, και η περιβαλλοντική και
οικονομική ζημία θα είναι καταστροφική. Διακρίνω ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των γιγαντιαίων ποσών που
δαπανώνται για την εξόρυξη σε ολοένα μεγαλύτερα βάθη και των εξαιρετικά ανεπαρκών μέσων που χρησιμοποιούνται
για την πρόληψη στα αρχικά στάδια και την πρόβλεψη των κινδύνων.

Όπως οι συνάδελφοί μου, ζητώ και εγώ αρκετά πράγματα. Πρώτον, θεωρώ ότι πρέπει να διεξαχθεί έλεγχος σε όλες
τις εξέδρες πετρελαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο συντήρησής τους, το επίπεδο ασφαλείας τους και
η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα. Φυσικά, πρέπει να διενεργήσουμε και επιθεωρήσεις των εξεδρών, ακόμη και
αν οι επιθεωρήσεις αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, και είναι απαραίτητο η Επιτροπή να
επιθεωρεί και τις επιθεωρήσεις αυτές καθαυτές.

Επιπλέον, φρονώ ότι πρέπει να προστατεύσουμε οριστικά τα πλέον ευαίσθητα οικοσυστήματα. Θεωρώ εν προκειμένω
ότι, παράλληλα με την πρωτοβουλία που αναλάβατε –την οποία και επικροτώ– για την προσπάθεια να διαπιστωθεί
πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις εάν συνέβαινε παρόμοιο ατύχημα στα ανοικτά των
ακτών μας, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την οριστική προστασία των πλέον ευαίσθητων
οικοσυστημάτων. Σκέφτομαι την Αλάσκα, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε μια διεθνή σύμβαση με βάση το ίδιο
πρότυπο με αυτό που υπάρχει για την προστασία των πόρων της Ανταρκτικής, και η Ευρώπη θα μπορούσε να ηγηθεί
ενός έργου αυτού του είδους και μιας σύμβασης αυτού του τύπου.

Τέλος, τούτο συνιστά έναν πολύ σοβαρό λόγο για να επενδύσουμε περισσότερο και συντομότερα στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, αν βέβαια εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε άλλον έναν λόγο για αυτό. Το ηφαίστειο –δεν θα
αναφέρω το όνομά του διότι δεν προφέρεται– ήταν για εμάς ένα προμήνυμα σε σχέση με το ζήτημα των εναέριων
μεταφορών. Ομοίως, αυτό το τρομακτικό ατύχημα αποτελεί για εμάς ένα άλλο προμήνυμα αναφορικά με το ζήτημα
της άντλησης πετρελαίου. Είναι καιρός να παραδεχτούμε ότι ο απερίσκεπτος αγώνας για την άντληση πετρελαίου
οπουδήποτε και με οιοδήποτε τίμημα ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ τη δήλωση του Επιτρόπου. Ο
πλανήτης παρακολούθησε κατάπληκτος τόσο την τεράστια διαρροή φυσικού αερίου και πετρελαίου από τον
κατεστραμμένο αγωγό μετά την έκρηξη και την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού όσο και τη φαινομενική
αδυναμία της βιομηχανίας, αλλά και των αρχών των ΗΠΑ να αναχαιτίσουν τη διαρροή. Πρέπει να ελπίζουμε ότι οι
πρόσφατες εξελίξεις θα αποβούν επιτυχείς.

Όπως ανέφεραν και συνάδελφοι, έχουμε βιώσει τη δική μας εμπειρία σχετικά με ατυχήματα σε εξέδρες στη Βόρεια
Θάλασσα. Ένα παράδειγμα που έχω κατά νου είναι η εξέδρα Piper Alpha, και πιστεύω ότι έχουμε αποκομίσει
συναφώς διδάγματα. Ας μην λησμονούμε, όμως, ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του βάθους στο οποίο
εκτελούνται εργασίες στον Κόλπο του Μεξικού και του αντίστοιχου βάθους στη Βόρεια Θάλασσα. Επιτρέψτε μου
να συστήσω να είμαστε προσεκτικοί και να μην σπεύσουμε να εκδώσουμε νέα νομοθεσία. Ας βεβαιωθούμε για το
τι συνέβη. Ας βεβαιωθούμε εάν οι υφιστάμενοι κανόνες μας θα μπορούσαν να αποτρέψουν ένα τέτοιο ατύχημα
στην επικράτειά μας, και ας βεβαιωθούμε ότι οι όποιοι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να το αποτρέψουν.

Ατυχήματα και περιπτώσεις ανωτέρας βίας σημειώνονται, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πρόληψή τους.
Πρέπει να υπάρχει ένα όριο ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψή τους. Θα ήθελα να διατυπώσω
μια τελευταία σκέψη στο πλαίσιο της εξέτασης των σχετικών κινδύνων: ατυχήματα αυτού το είδους παρουσιάζουν
τη σχετική ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας υπό διαφορετικό πρίσμα.
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Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η διαρροή πετρελαίου από την εξέδρα
γεώτρησης στον Κόλπο του Μεξικού συνιστά πραγματική καταστροφή, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από
οικονομική άποψη. Κατά τα φαινόμενα, υπήρξαν ορισμένες παρατυπίες κατά τη χορήγηση αδειών γεώτρησης από
τον υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό συνιστά ασυγχώρητη ανευθυνότητα, οι συνέπειες της
οποίας είναι ανυπολόγιστες και δεν πλήττουν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γνωρίζουμε ότι εκατοντάδες άδειες υπεράκτιας γεώτρησης χορηγούνται από χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, και
εάν οι άδειες αυτές εκδίδονται εξίσου ανεύθυνα, τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ως βουλευτής που εκπροσωπεί μια εξόχως απόκεντρη ευρωπαϊκή περιφέρεια και υπερπόντιες χώρες και εδάφη
(ΥΧΕ), που συγκροτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από –περίπου 130 συνολικά– νησιά, διεσπαρμένα σε τρεις ηπείρους,
οφείλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ανησυχία για τα νησιά μας ενόψει των έργων υπεράκτιας πετρελαϊκής
εκμετάλλευσης. Για τον λόγο αυτόν, είναι θεμελιώδες η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να δίδει το παράδειγμα, να
επανεξετάσει με τη μέγιστη αυστηρότητα τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης στις δικές της υπεράκτιες εξέδρες
πετρελαίου.

Επιπλέον, οι τυχαίες ή επιχειρησιακές διαρροές πετρελαίου στη θάλασσα, που δεν προξενούνται κατ’ ανάγκη από
την Ευρώπη, εκτιμώνται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες τόνων ετησίως. Δεν είναι πια καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να
αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου οι υπεράκτιες εξέδρες να υπάγονται στο εξής σε μια αδιαμφισβήτητη
επιστημονική αρχή, η οποία θα πρέπει να συγκροτηθεί υπό τη μορφή διεθνούς αρχής;

Μετά την Κοπεγχάγη, και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Κανκούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι
υπερήφανη, διότι προωθεί μια πραγματική παγκόσμια διακυβέρνηση όσον αφορά την αναζήτηση, την προστασία
και την εκμετάλλευση πόρων βαθέων υδάτων.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως γείτονας της «θάλασσας της Σουηβίας» θα
ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη το ατύχημα, την καταστροφή, στον Κόλπο του Μεξικού τόσο σοβαρά σαν
να επήλθε στη δική μας λίμνη της Κωνσταντίας. Διότι τότε εσείς δεν θα είχατε πλέον πόσιμο νερό και στη δική μου
γενέτειρα δεν θα διοργανωνόταν πλέον φεστιβάλ, με όλες τις δραματικές συνέπειες που τούτο θα επέσυρε, και άλλα
πολλά.

Τι σημαίνει αυτό; Είστε βέβαιος ότι οι εξέδρες γεώτρησης που βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς –δηλαδή στη
Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική– θα αντέξουν πραγματικά στις διαφορετικές συνθήκες θυελλών που θα πρέπει
να αντιμετωπίσουμε συνεπεία της κλιματικής αλλαγής; Είστε βέβαιος ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
στη Θάλασσα διαθέτει πραγματικά τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου;
Μιλήσατε για καλό συντονισμό. Έχουμε ήδη βιώσει συχνά διακοπές στη ραδιοεπικοινωνία μεταξύ των διαφόρων
χωρών. Έχει ελεγχθεί αυτό προτού σημειωθεί κάποιο συμβάν έκτακτης ανάγκης; Αν τελικά συμβεί κάτι, ποιο είναι
το νομικό καθεστώς σε σχέση με προσφυγές κατά των πετρελαϊκών εταιρειών; Μήπως ένα ταμείο κινδύνου θα ήταν
εν προκειμένω χρήσιμο;

Τέλος, συνειδητοποιείτε ότι οι αρχές ελέγχου στις ΗΠΑ διατηρούσαν σχέσεις υπερβολικής αλληλεξάρτησης με την
πετρελαϊκή βιομηχανία; Μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο; Ο όρος δεν θα πρέπει να είναι: «Μπορείτε να κάνετε τα πάντα εκτός…».

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Επικροτώ και εγώ την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Θεωρώ σημαντική
για εμάς τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, ακόμα και αν το ατύχημα δεν συνέβη σε περιοχή που υπάγεται
στη δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλος αριθμός εξεδρών άντλησης πετρελαίου στα χωρικά ύδατα κρατών μελών. Η
δραστηριότητα αυτή αναμένεται να αυξηθεί σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
εκτιμά πως σήμερα είναι γνωστό μόνο το 5% των θαλασσίων κοιτασμάτων πετρελαίου. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε
τι είδους διδάγματα πρέπει να αποκομίσουμε από την καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού και ποια είναι η
υφιστάμενη κατάσταση σε ύδατα κρατών μελών της ΕΕ όπου ασκούνται παρεμφερείς παραγωγικές δραστηριότητες.
Εφόσον παραστεί ανάγκη, θα πρέπει επίσης να λάβουμε πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των
εργαζομένων σε αυτές τις εξέδρες, καθώς και περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων με καταστροφικές
συνέπειες για τις ευάλωτες περιφέρειες της Ευρώπης.

Ένα άλλο δίδαγμα που πρέπει να αποκομίσουμε από το ατύχημα της εξέδρας Deepwater Horizon, αλλά και από
το παρελθόν, είναι ότι πρέπει να εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο χορήγησης αδειών λειτουργίας και τις
πρακτικές σύναψης συμβάσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες δεν μπορούν
να αποφεύγουν την ανάληψη ευθύνης. Οιαδήποτε εταιρεία συνάπτει συμφωνία στην οποία ενέχεται κάποιος βαθμός
κινδύνου, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και ενδέχεται να αποφέρει τεράστια
έσοδα, πρέπει να είναι εξίσου προετοιμασμένη να υποστεί και τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

18-05-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL178



Εάν παρακολουθήσατε την πορεία των ερευνών για το εν λόγω ατύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαπιστώσατε
ότι η αλυσίδα των συμβατικών σχέσεων που συνήφθησαν μεταξύ διαφόρων εταιρειών τους επιτρέπει να μεταβιβάζουν
την ευθύνη η μια στην άλλη, ενώ το πετρέλαιο εξακολουθεί να διαχέεται στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε
παρόμοια κατάσταση στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε τη νομοθεσία στον
συγκεκριμένο τομέα και να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε
να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μείωση των κινδύνων εμφάνισης παρεμφερούς περιστατικού.

Η προηγούμενη εμπειρία καταδεικνύει ότι τα ατυχήματα αφήνουν πίσω τους τεράστιες ανθρώπινες και
περιβαλλοντικές απώλειες, ενώ οι διαδικασίες απόδοσης ευθυνών ενδέχεται να είναι εξαιρετικά μακροχρόνιες. Η
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί της εκμετάλλευσης πετρελαϊκών πόρων υπό ασφαλείς συνθήκες
δεν περιλαμβάνει διατάξεις που είναι υπερβολικά χαλαρές και να αξιολογήσει κατά πόσον αυτή η νομοθεσία χρήζει
τροποποιήσεων για τον περιορισμό της προσφυγής σε μέσα αποποίησης των ευθυνών.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Το παράδειγμα που μας παρέχει η καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού
μάς αναγκάζει να εξετάσουμε προσεκτικά τα εν εξελίξει επενδυτικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στον
βόρειο αγωγό φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου παραβλέπει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πηγή του φυσικού αερίου θα είναι το ρωσικό κοίτασμα του Stockman στη Θάλασσα Barents. Κατά την πρώτη
φάση, το έργο προβλέπει την άντληση 24 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, η οποία όμως
θα αυξηθεί αργότερα στα 68 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για την άντληση αυτής της ποσότητας φυσικού αερίου
πρέπει να γίνουν πολλές γεωτρήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι δυνατόν να σταματήσει η
ροή των 148.000 τόνων μεθανίου, διότι δεν υπάρχουν βαλβίδες ή ενδιάμεσοι σταθμοί. Βλάβη στον αγωγό δεν θα
συνεπάγεται επ’ ουδενί λόγω και το κλείσιμό του. Το αέριο θα εξακολουθήσει να ρέει έως ότου επισκευαστεί η
βλάβη, διότι αν εισέλθει νερό στον αγωγό, θα τον καταστρέψει τελείως. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση στην
Επιτροπή να διεξαγάγει ενδελεχή ανάλυση των κινδύνων που ενέχονται στην ανάπτυξη έργων αυτού του είδους.

Paul Rübig (PPE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα συζήτηση είναι επίκαιρη.
Δεν έχουμε λύσει ακόμα τα προβλήματα στον Κόλπο του Μεξικού, ούτε γνωρίζουμε πού θα εμφανιστούν τα επόμενα
προβλήματα.

Αυτός είναι ο λόγος για την πρώτη μου ερώτηση, κύριε Επίτροπε, η οποία είναι η εξής: σε τι μπορεί να βοηθήσει
αυτήν τη στιγμή η Ευρώπη με την εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών, με το Κοινό Κέντρο Ερευνών ή με τα διάφορα
άλλα όργανα που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε, από κοινού, να βρούμε μια λύση για την
καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού κατά τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο; Μειώνοντας τις
εκπομπές CO2 κατά 20% και αντισταθμίζοντας τη διαφορά με τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη σωστή οδό, και μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά μέσω της αύξησης της απόδοσης.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να δρομολογήσουμε νέες πρωτοβουλίες μαζί με τη Νορβηγία εντός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Όπως και άλλοι ομιλητές, είμαι τρομερά συγκλονισμένος, διότι επιτρέπεται
επί σειρά εβδομάδων η διαρροή εκατοντάδων χιλιάδων λίτρων αργού πετρελαίου στη θάλασσα χωρίς να
κατορθώνουμε να την σταματήσουμε. Επίσης, είμαι τρομερά συγκλονισμένος λόγω της τεράστιας ζημίας που
προκαλείται και λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω εταιρεία, η BP, προσπαθεί διαρκώς να μειώσει τη σοβαρότητα
του ατυχήματος. Είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα, και δεν καταφέραμε καν να προβούμε
σε εκτίμηση όλων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο, ούτως
ώστε να καταστεί μελλοντικά αδύνατη η εμφάνιση τέτοιων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να
επικεντρωθούμε στις διαδικαστικές, αλλά και στις τεχνικές πτυχές, επιβάλλοντας τα απαραίτητα συστήματα
ασφαλείας. Αυτό φυσικά έχει ένα κόστος, όμως το κόστος θα είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερο αν δεν κάνουμε
τίποτα.

Στο παρελθόν αναλάβαμε παγκόσμιο ηγετικό ρόλο επιβάλλοντας το διπλό κύτος στα πετρελαιοφόρα. Θεωρώ ότι
πρέπει να αναλάβουμε και εν προκειμένω ηγετικό ρόλο και να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Oettinger, αυτή η καταστροφή ασφαλώς με επηρεάζει
προσωπικά ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και ως σκιώδη
εισηγήτρια για τη βιοποικιλότητα. Είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή των εμβίων όντων που θα πρέπει να διατηρηθούν.
Κάποιος το είπε βέβαια ήδη σήμερα, αλλά είναι αλήθεια ότι, παρ’ όλες τις προφυλάξεις, ατυχήματα εξακολουθούν
να συμβαίνουν, δεδομένου ότι υπάρχουν όρια στην πρόληψη.
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Ωστόσο, τα ατυχήματα δεν περιορίζονται στις εξέδρες πετρελαίου – και δεν είναι απρόσβλητοι από συμβάντα και
ατυχήματα ούτε οι σταθμοί παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Στην Αυστρία υπάρχει μια ρήση, η οποία είναι η εξής:
«Πρέπει πάντα να συμβαίνει πρώτα κάτι για να γίνει κατόπιν κάτι;» Με άλλα λόγια, πρέπει πάντα να συμβαίνει ένα
ατύχημα για να αποκομίσουμε κάποιο δίδαγμα; Αυτή η πετρελαϊκή καταστροφή θα πρέπει να μας κάνει όλους να
αναρωτηθούμε μήπως η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας δεν θα αποτελούσε εντέλει βήμα προόδου για την
Ευρώπη. Επίσης, δέον είναι να επικεντρώσουμε εξ ολοκλήρου τη νοητική μας ενέργεια και τους οικονομικούς μας
πόρους στην επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Κυρία Πρόεδρε, είναι θετικό να συζητούμε αυτό το σημαντικό ζήτημα, δεν ξέρω, όμως,
τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεών μας ή ποια επίδραση θα έχουμε σε μεγάλες εταιρείες – τις
πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες των πετρελαιοπηγών και προκάλεσαν αυτήν τη ζημία και αυτήν
την καταστροφή.

Παράλληλα, πρέπει να επικροτήσουμε τις συστάσεις της Επιτροπής για εφαρμογή μέτρων στην Ευρώπη, προκειμένου
να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και στην περιοχή μας. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα δίδαγμα που μπορούμε
να αποκομίσουμε από την εν λόγω καταστροφή, αυτό είναι πως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ανεύρεσης άλλων
πηγών για την παροχή ενέργειας στη δική μας περιοχή, ειδικότερα δε φυσικής ενέργειας, όπως η αιολική και η
ηλιακή ενέργεια. Όσο συντομότερα το πράξουμε αυτό, τόσο το καλύτερο για όλους. Αν δεν το κατορθώσουμε,
τότε οι πετρελαϊκές εταιρείες θα προχωρήσουν ακόμα περαιτέρω τις έρευνές τους στον ωκεανό προς αναζήτηση
πετρελαίου, και ζημίες και καταστροφές όπως η συγκεκριμένη δεν θα συμβαίνουν μόνο μια φορά, αλλά θα
επαναλαμβάνονται συστηματικά. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Υποστηρίζουμε τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην ενεργειακή
υποδομή της Ευρώπης, μόνο όμως όταν εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια των κατασκευαστικών και παραγωγικών
δραστηριοτήτων. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας για να ζητήσω την εκτέλεση οιουδήποτε έργου συνεπάγεται την
υποθαλάσσια εξόρυξη ή μεταφορά υδρογονανθράκων μόνο κατόπιν εκπόνησης κατάλληλης εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Έχω απευθύνει επανειλημμένως έκκληση για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων επέμβασης σε περίπτωση θαλάσσιων
ατυχημάτων σε έκαστο κράτος μέλος που έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το
συγκεκριμένο είδος ατυχήματος. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, όλες οι εταιρείες που εμπλέκονται στην υποθαλάσσια
εξόρυξη και μεταφορά υδρογονανθράκων θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις και να διαθέτουν ασφαλιστήρια
συμβόλαια για την κάλυψη ζημιών σε περίπτωση ατυχήματος.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Πιστεύω ότι ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα
που εξακολουθούν να εκτυλίσσονται σήμερα στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού. Κανείς δεν θα μπορούσε να
διαβλέψει και να προβλέψει ότι μια τόσο μεγάλη χώρα, το ηγετικό έθνος του πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν
θα ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ελέγξιμο. Θεωρώ ότι και εμείς, ως Ευρώπη,
συνεισφέρουμε σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την επίλυση του προβλήματος της κλιματικής
αλλαγής. Εντούτοις, η φύση έχει τις δικές της απαιτήσεις. Φρονώ πως είναι μεν πολύ θετικό το γεγονός ότι θα
έχουμε ευκαιρίες να διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι το πρόβλημα
με τον βόρειο αγωγό φυσικού αερίου και πιστεύω ότι εμείς, ως Ευρώπη, θα είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι για την
εκμετάλλευση αυτού του αγωγού φυσικού αερίου· ως εκ τούτου, θα συνιστούσα επίσης στον Επίτροπο να διασφαλίσει
ότι θα επανεξετάσουμε τις συνθήκες εκμετάλλευσης του εν λόγω έργου φυσικού αερίου, και επικροτώ και εγώ τη
δυνατότητα και τη βούληση να ενισχύσουμε τις ικανότητες διάσωσης της ίδιας της Ευρώπης.

Günther Oettinger, μέλος της Επιτροπής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, όπως και εσείς,
συγκλονίζομαι και εγώ, όχι μόνο υπό την ιδιότητά μου ως Επιτρόπου, αλλά και ως πολίτης, όταν βλέπω πώς
διαταράσσεται και καταστρέφεται η φύση μακροχρόνια σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μολονότι είμαστε συγκλονισμένοι, πρέπει να διατηρήσουμε, παρ’ όλα αυτά, την ψυχραιμία μας και τη λογική μας,
διότι η φρενήρης δραστηριότητα και η υστερία θα ήταν άστοχες εν προκειμένω. Το ακριβές αίτιο του ατυχήματος
στον Κόλπο του Μεξικού παραμένει άγνωστο. Οφείλεται άραγε στην αποτυχία της τεχνολογίας; Ή μήπως σε
ανθρώπινο σφάλμα; Είμαι πεπεισμένος ότι η κυβέρνηση και οι πολίτες των ΗΠΑ θα αναζητήσουν την εξήγηση με
την ίδια σχολαστικότητα που χαρακτηρίζει και το δικό μας ενδιαφέρον εδώ, στην Ευρώπη, για την ερμηνεία των
αιτιών.

Πιστεύω, επίσης, ότι ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αναμένει, εξίσου συγκλονισμένος και
ανυποχώρητος, την εξαγωγή διδαγμάτων. Ως προς αυτό δε, έχω εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως
βιομηχανικό κράτος, για τις τεχνικές τους δεξιότητες και τη δημοκρατία τους.
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Δεύτερον, πρέπει να εγκαταλείψουμε το πετρέλαιο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ακολουθήσαμε επί γενεές την οδό του
πετρελαίου, και αυτό ισχύει ιδίως για τα βιομηχανικά κράτη της Ευρώπης. Οι πολίτες μας έχουν μακράν πολύ
περισσότερα από 200 εκατομμύρια αυτοκίνητα – και τα οδηγούμε όλοι, και εγώ, και εσείς. Εγώ οδηγώ πολύ, και
πετάω επίσης πολύ για επαγγελματικούς λόγους. Το σαββατοκύριακο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα πετάξουν
και πάλι προς τον Νότο, στη Μαγιόρκα, για την αργία της Πεντηκοστής. Όσον αφορά την Ελλάδα και την Ισπανία,
ο κόσμος δηλώνει πως μόνο ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τη λύση για την οικονομική κρίση, και αυτό σημαίνει
περισσότερες πτήσεις προς την Αθήνα, την Palma, τη Marbella και άλλους προορισμούς.

Όλοι μας καταναλώνουμε πετρέλαιο – και εσείς, και εγώ. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και η παρούσα Αίθουσα,
όπου συνεδριάζει το παρόν αξιότιμο Σώμα, δεν έχει κατασκευαστεί με τον φιλικότερο ενεργειακά τρόπο.

Απόψε, οι λαμπτήρες με νέον στην Αίθουσα είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΕΚ. Για όλους αυτούς τους
λόγους, πιστεύω ότι πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να χρειαστούμε ακόμα για πολλά χρόνια
μείζονα κατανάλωση πετρελαίου, αλλά πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να ακολουθήσουμε με μεγάλη φιλοδοξία την οδό
της απομάκρυνσης από το πετρέλαιο: 20% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε χρονικό διάστημα δέκα ετών.

Προετοιμάζουμε έναν «οδικό χάρτη 2050» και θα σας παρουσιάσουμε τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές κατά
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με την άποψη εμπειρογνωμόνων, σε τέσσερις δεκαετίες θα μπορούμε
να καλύπτουμε το 80% των ενεργειακών μας αναγκών από άλλες πηγές και όχι από ορυκτά καύσιμα, και, συνεπώς,
όχι από το πετρέλαιο. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί δυνατότητα επιλογής εν προκειμένω, αλλά η πλειονότητα των
οχημάτων θα εξακολουθήσουν να μην είναι ηλεκτροκίνητα για πολλά χρόνια ακόμα και θα κινούνται ακόμα με
πετρέλαιο, υπό μορφή βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Είναι σαφές ότι οι γεωτρήσεις πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα και στον Κόλπο του Μεξικού συνιστούν απόπειρα
μείωσης της εξάρτησης από πολλές χώρες. Χωρίς αυτό, χωρίς δικά μας αποθέματα, η εξάρτησή μας από τα κράτη
του ΟΠΕΚ και από χώρες που δεν χαρακτηρίζονται πάντα ως δημοκρατικές θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι
είναι σήμερα.

Υπάρχει, ωστόσο, μια καίρια διαφορά: στη Βόρεια Θάλασσα, οι γεωτρήσεις πραγματοποιούνται σε βάθος περίπου
150-200 μέτρων, ενώ στον Κόλπο του Μεξικού πραγματοποιούνται σε βάθος από 3.000 έως και 4.000 μέτρα, με
πολύ λιγότερες δυνατότητες εγγυημένης ασφάλειας. Σε βάθη 150 και 200 μέτρων μπορεί να φθάσει κανείς με
επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Στον Κόλπο του Μεξικού, οι άνθρωποι βρίσκονται, καταρχήν, σε πολύ μεγάλη
απόσταση από την πηγή του κινδύνου, σε πολύ μεγάλη απόσταση από την παρεχόμενη τεχνική ασφάλεια.

Έχω επίσης εμπιστοσύνη στα κράτη μέλη μας. Έχουμε κάθε λόγο να εμπιστευόμαστε τις εθνικές αρχές μας και τις
ομάδες τεχνικών μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Δανία. Επίσης, στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης που υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρχής μας (του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα – EMSA) και των εθνικών ομάδων ασφαλείας, διαθέτουμε εξαίρετο,
υψηλό επίπεδο συνεταιριστικής ασφάλειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών μας που έχουν
θαλάσσια σύνορα.

Φυσικά, και στην περίπτωση του Nord Stream ήμασταν υποχρεωμένοι να εξετάσουμε το ζήτημα της ασφάλειας.
Τούτο απαιτούσε σύνθετες διαδικασίες ασφαλείας και έγκρισης, οι οποίες και διεξήχθησαν όλες, και θέλω να
διευκρινίσω ότι ο Nord Stream θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο πιο σύγχρονος και ασφαλής αγωγός φυσικού
αερίου παγκοσμίως. Υπάρχει και εν προκειμένω μια καίρια διαφορά: αν προκύψει ποτέ πρόβλημα στον αγωγό
φυσικού αερίου, η ροή του φυσικού αερίου θα μπορεί να διακοπεί στην πηγή ή στην ακτή. Ο αγωγός Nord Stream
δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που συμβαίνει στον Κόλπο του Μεξικού.

Τελικά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό που οδηγεί στην εγκατάλειψη του πετρελαίου, θα χρειαστούμε όμως
πολλές δεκαετίες για να την διανύσουμε. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην πολιτική και στην κοινωνία πρέπει να
ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Κατά την πορεία μας αυτή, αλλά και στο μεσοδιάστημα, πρέπει να ελέγχουμε αν
τα πρότυπα ασφαλείας, η νομοθεσία και οι κατευθυντήριες γραμμές μας, καθώς και οι ομάδες ασφαλείας μας,
αντιστοιχούν στο υψηλότερο επίπεδο. Έχουμε θέσει τα ανάλογα ερωτήματα. Το φθινόπωρο, όταν θα γνωρίζουμε
τα αίτια, θα έχουμε τις απαντήσεις και θα έχουμε θέσει αυστηρά ερωτήματα στις ενεργειακές επιχειρήσεις μας, θα
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Πιστεύω ότι οι ενεργειακές επιχειρήσεις
έχουν πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης.

Θέλω να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Υπάρχουν ήδη βάσεις όσον αφορά την ευθύνη για αποζημιώσεις.
Παρεμπιπτόντως, κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το αμφισβητεί αυτό. Όταν θα έχει
καταστεί σαφές ποιος είναι ο υπαίτιος, η εν λόγω πλευρά θα αναλάβει την ευθύνη, και μπορούμε ήδη να αντιληφθούμε
ότι το ποσόν θα είναι της τάξεως των δισεκατομμυρίων. Στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο, όπως και στους
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εθνικούς μας κανονισμούς για το περιβάλλον, το ζήτημα της υπαιτιότητας, της πρόκλησης ζημίας και της
αποζημίωσης είναι σαφές. Και αυτό ενισχύσει την υιοθέτηση προληπτικής προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια.

Υποθέτω ότι σε λίγες εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν συντρέχουν τυχόν νομικοί ή τεχνικοί λόγοι ανάληψης δράσης,
και τότε θα ενημερώσουμε και πάλι ευχαρίστως το Κοινοβούλιο. Οι δηλώσεις σας καταδεικνύουν επίσης πόσο
σημαντικό είναι για εσάς, σε όλα τα κόμματα, να δράσουμε προορατικά και προληπτικά παρά να αντιδράσουμε εκ
των υστέρων, αφού έχει ήδη επέλθει μια καταστροφή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε στην Επιτροπή.

Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

András Gyürk (PPE), γραπτώς. – (HU) Μετά την καταστροφή που προκλήθηκε στις ακτές των ΗΠΑ από τη
γεώτρηση πετρελαίου βαθέων υδάτων, καλό θα ήταν να συναγάγουμε και εμείς ορισμένα συμπεράσματα. Πρωτίστως
και κατ’ εξοχήν, πρέπει να επισημάνουμε πως οι γεωτρήσεις βαθέων υδάτων δεν παύουν να ενέχουν κινδύνους,
μολονότι χαρακτηρίζονται από προηγμένες βιομηχανικές τεχνολογίες. Πρέπει επίσης να δηλώσουμε κατηγορηματικά
ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα δεν πρέπει να σημαίνει ότι οι φορείς λήψης πολιτικών
αποφάσεων παραιτούνται από το δικαίωμα σε αυστηρή περιβαλλοντική ρύθμιση. Η πετρελαϊκή καταστροφή στις
Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρει μια καλή ευκαιρία στην ΕΕ να επανεξετάσει τους κανονισμούς ασφαλείας της, οι
οποίοι εξακολουθούν να είναι υπερβολικά γενικοί. Αρκεί να αναλογιστούμε την οδηγία για τις εκτιμήσεις των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το πλαίσιο για την ασφάλεια στην εργασία. Η επανεξέταση δικαιολογείται περαιτέρω,
διότι οι κανόνες που είναι κατά τι πιο συγκεκριμένοι εστιάζονται περισσότερο στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
αφού επέλθει μια καταστροφή. Ως εκ τούτου, οι προβληματισμοί σχετικά με την πρόληψη περνούν σε δεύτερη
μοίρα. Αποκομίζοντας διδάγματα από το παράδειγμα των ΗΠΑ, πρέπει να οριοθετήσουμε με σαφήνεια τους τομείς
στους οποίους υπέχουν ευθύνη αφενός οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης πετρελαιοπηγών και αφετέρου
οι εποπτικές αρχές. Οι βιομηχανικοί κανονισμοί και οι προαιρετικές δεσμεύσεις των εταιρειών δεν προσφέρουν
καθησυχαστική λύση. Είναι απολύτως σαφές ότι απαιτούνται νομικά καθορισμένα εχέγγυα ασφαλείας.

18. Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)

Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η συζήτηση σχετικά με προφορική ερώτηση προς
την Επιτροπή για την κρίση της ηφαιστειακής τέφρας, του Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών
και Τουρισμού (O-0061/10 - B7-0217/10).

Silvia-Adriana Ţicău, συντάκτρια. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Simpson ζητεί συγγνώμη που αδυνατεί να
παραστεί στη συζήτηση σχετικά με την κρίση της ηφαιστειακής τέφρας. Κατά ειρωνεία της τύχης, ενόψει της αποψινής
συζήτησης, εγκλωβίστηκε στους περιορισμούς πτήσεων που σχετίζονται με τα περιοριστικά μέτρα λόγω του νέφους
της τέφρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και, ως εκ τούτου, δεν κατόρθωσε να μεταβεί στο Στρασβούργο για τη συζήτηση.
Για τον λόγο αυτόν, θα μιλήσω εγώ εξ ονόματός του απόψε.

Η προφορική ερώτηση σχετικά με την κρίση της ηφαιστειακής τέφρας είναι σήμερα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
διακοπής της εναέριας κυκλοφορίας, εξίσου σημαντική όσο και κατά την αρχική έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου
τον προηγούμενο μήνα, όταν είδαμε να κλείνει το μεγαλύτερο τμήμα του εναέριου χώρου της ΕΕ για έξι ημέρες.
Επί του παρόντος, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με τον απόηχο αυτής της διακοπής και με τον οικονομικό
της αντίκτυπο, αλλά και με την παρούσα εν εξελίξει αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση και την παράταση της
διακοπής της κυκλοφορίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Παρότι πιστεύω πως αποκομίσαμε ορισμένα σημαντικά διδάγματα και δράσαμε αναλόγως μετά την πρωτοφανή
έκταση, διάρκεια και αιτία του αρχικού κλεισίματος του εναέριου χώρου, είναι σαφές ότι η αντίδραση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο πρέπει να επιταχυνθεί λόγω των συνεχιζόμενων διακοπών των πτήσεων.

Ενόψει των προκλήσεων που εγείρονται για τις εναέριες μεταφορές εξαιτίας της πρωτοφανούς φύσης και της
απροσδιόριστης διάρκειας της διακοπής, με ενδιαφέρει σήμερα να λάβω διαβεβαιώσεις ότι οι μηχανισμοί που
διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της διακοπής λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι αντιμετωπίζονται με
ικανοποιητικό τρόπο οιαδήποτε κενά έχουν διαπιστωθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Μπορώ να δηλώσω με ικανοποίηση ότι ο κανονισμός σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροσκαφών
αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν
θα επωμίζονται οι επιβάτες το βάρος των οικονομικών επιπτώσεων της διακοπής της εναέριας κυκλοφορίας και ότι
δεν θα παραμένουν καθηλωμένοι λόγω του χάους. Εντούτοις, το κλείσιμο του εναέριου χώρου έθεσε σημαντικά
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ερωτήματα σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά τα
δικαιώματα των επιβατών, ειδικά ενόψει της ενδεχόμενης καταβολής αποζημίωσης στον κλάδο των αερομεταφορών.

Τι είδους ενημέρωση λαμβάνει η Επιτροπή για τη μεταχείριση των επιβατών και τι είδους διαβεβαιώσεις μπορεί να
παράσχει ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία; Επιπλέον,
η υφιστάμενη κατάσταση κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση σε αεροπορικές
εταιρείες τρίτων χωρών και για τους οποίους δεν ισχύει η νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των επιβατών αεροσκαφών.
Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση αυτού του κενού στη νομοθεσία;

Επίσης, αναγνωρίσαμε –πολύ νωρίς σε αυτήν την κρίση– τις σοβαρές οικονομικές απώλειες του κλάδου των
αερομεταφορών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του εναέριου χώρου. Μέλημά μου για οιαδήποτε δέσμη μέτρων
αποζημίωσης που θα διατεθεί στον κλάδο των αερομεταφορών είναι να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω αποζημίωση θα
αφορά τους διάφορους τομείς του κλάδου των αερομεταφορών –όχι μόνο τις αεροπορικές εταιρείες– και ότι τα
μέτρα αποζημίωσης θα έχουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Γνωρίζω ότι ορισμένα κράτη μέλη θα επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία από κάποια άλλα στο ζήτημα της παροχής
οικονομικής ενίσχυσης στις αεροπορικές εταιρείες τους. Τι είδους διαβεβαιώσεις μπορεί να παράσχει η Επιτροπή
ότι ορισμένοι όροι θα εξομοιωθούν, ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις όσον αφορά την αποζημίωση
που θα καταβληθεί σε επίπεδο κρατών μελών και να διασφαλιστεί η εφαρμογή ισότιμων όρων;

Επανέρχομαι τώρα στο πλέον πιεστικό μέλημα επί του παρόντος, το οποίο αφορά τις υφιστάμενες διαδικασίες για
τον προσδιορισμό των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων στην ΕΕ. Η συνεχιζόμενη διακοπή της κυκλοφορίας στον
ευρωπαϊκό εναέριο χώρο έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον
προσδιορισμό των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων. Εκφράζονται ανησυχίες ότι κάποια κράτη μέλη επιδεικνύουν
υπέρμετρη επιφυλακτικότητα κατά την έγκριση των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων και ότι είναι ασφαλές για τα
αεροσκάφη να πετούν σε υψηλότερες πυκνότητες τέφρας από αυτές που επιτρέπονται επί του παρόντος από τους
κοινοτικούς κανόνες.

Το συνεχιζόμενο κλείσιμο και άνοιγμα του εναέριου χώρου από τα κράτη μέλη κατά τις τελευταίες εβδομάδες
ανέδειξε σαφώς την ανάγκη υιοθέτησης πιο ενιαίας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ και όχι της διαφοροποιημένης
προσέγγισης που παρατηρούμε σήμερα. Γνωρίζω επίσης ότι η Επιτροπή έδωσε εκ νέου έμφαση στη βελτίωση της
συλλογής δεδομένων και στη διαμόρφωση μεθοδολογιών, προκειμένου να σχηματιστεί πιο αναλυτική εικόνα των
κινδύνων που ενέχονται για τα αεροσκάφη τα οποία διέρχονται από νέφος τέφρας.

Πώς επηρεάζουν οι νέες πληροφορίες που διαθέτουμε τους περιορισμούς που ισχύουν σήμερα και τον προσδιορισμό
των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων;

Τέλος, διαπιστώσαμε την αξία του ενισχυμένου ευρωπαϊκού συντονισμού για την αντίδραση στην κρίση από το
νέφος της ηφαιστειακής τέφρας. Στους λοιπούς τομείς για τους οποίους αναγνωρίσαμε τη σημασία του μεγαλύτερου
συντονισμού συγκαταλέγεται η επιτάχυνση της πρωτοβουλίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και η δημιουργία
ενός σχεδίου δράσης για την κινητικότητα που θα συνδράμει την ΕΕ στην καλύτερη αντιμετώπιση κρίσεων αυτού
του είδους.

Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παράσχω ενημέρωση σχετικά με
την εξέλιξη της κρίσης του ισλανδικού ηφαιστείου η οποία συνδέεται, φυσικά, με τις αερομεταφορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επλήγη σοβαρά από τις συνέπειες της έκρηξης του ηφαιστείου Eyjafjallajökull στην Ισλανδία.
Εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης, ένα νέφος ηφαιστειακής τέφρας κάλυψε το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης.
Η ηφαιστειακή τέφρα περιέχει πολλές προβληματικές ουσίες που βλάπτουν τα αεροσκάφη, και, ιδίως, τους κινητήρες
τους. Η παρουσία αυτής της απειλής για την ασφάλεια στον εναέριο χώρο ανάγκασε τις εθνικές αρχές να λάβουν
αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο, για το κλείσιμο όλων
των πληττομένων ζωνών του εναέριου χώρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε άμεσα πόρους για την αντιμετώπιση των πιεστικότερων προβλημάτων.
Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της κατάστασης και της ανάγκης υιοθέτησης πιο διαφοροποιημένης προσέγγισης
των διαδικασιών που αφορούν τα πρότυπα και τη διαχείριση κινδύνων, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ισπανική
Προεδρία και τον Eurocontrol, ανέλαβε, το σαββατοκύριακο της 17ης και 18ης Απριλίου, την πρωτοβουλία να
προτείνει συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Οι εργασίες αυτές, σε πλήρη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον
κλάδο, οδήγησαν στον καθορισμό νέων διαδικασιών. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Μεταφορών της
ΕΕ, που διεξήχθη στις 19 Απριλίου 2010, εγκρίθηκε η εν λόγω νέα διαδικασία, επιτρέποντας έτσι το εκ νέου άνοιγμα
του εναέριου χώρου, σταδιακά και με συντονισμένο τρόπο, στις 20 Απριλίου 2010, στις 08.00.
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Σε συνέχεια αυτής της άμεσης δράσης, η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης εξαιτίας
του νέφους ηφαιστειακής τέφρας στον κλάδο των αερομεταφορών, η οποία έτυχε ευρείας υποστήριξης από το
Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 4 Μαΐου 2010. Παρότι το κεντρικό θέμα
της έκθεσης ήταν η αντιμετώπιση της τρέχουσας ηφαιστειακής κρίσης, η έκθεση επεδίωξε επίσης να εξετάσει την
ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά παρόμοιες καταστάσεις κρίσης
στο μέλλον, εφόσον επέλθουν.

Τα γεγονότα των τελευταίων δέκα ημερών κατέδειξαν ότι η κατάσταση απέχει ακόμα πολύ από την επίλυσή της
στην παρούσα φάση. Το ηφαίστειο εξακολουθεί να είναι ενεργό και πραγματοποιείται επανειλημμένα κλείσιμο του
εναέριου χώρου, συναρτήσει των καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν τη διασπορά του νέφους τέφρας. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί άμεση συνέχεια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου
Μεταφορών που εγκρίθηκαν στις 4 Μαΐου 2010. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω τα πρώτα μέτρα που
ελήφθησαν συναφώς.

Επήλθε συμφωνία για την ευρωπαϊκή μονάδα συντονισμού κρίσεων με ισχύ από 11ης Μαΐου 2010. Αυτήν την
εβδομάδα καθορίζονται οι τελικές ρυθμίσεις για τη σύστασή της. Στις 7 Μαΐου 2010, εγκρίθηκε από την επιτροπή
ενιαίου ουρανού ο διορισμός συντονιστή για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Επίσης στις 7 Μαΐου 2010,
η επιτροπή ενιαίου ουρανού προέβη στον διορισμό επιτροπής αξιολόγησης των επιδόσεων του Eurocontrol ως
οργάνου αξιολόγησης των επιδόσεων του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας
της Αεροπορίας (EASA) ανατέθηκε το καθήκον να καθορίσει δεσμευτικά πρότυπα για τα επίπεδα ανοχής των
κινητήρων στην τέφρα.

Η Επιτροπή θα ζητήσει σύντομα τη δημιουργία ομάδας δράσης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των
υφιστάμενων ευρωπαϊκών προτύπων πρόγνωσης και διασποράς, προκειμένου να ενισχυθεί η εκτίμηση και η διαχείριση
των σχετικών κινδύνων σε παρόμοιες καταστάσεις κρίσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, διότι η Επιτροπή
εργάζεται με στόχο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών, όπως διατυπώθηκαν
στα συμπεράσματά του της 4ης Μαΐου 2010.

Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (RO) Η ηφαιστειακή έκρηξη του Απριλίου μάς έδειξε
ότι η κυκλοφορία στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο δεν είναι προετοιμασμένη για κατάλληλη αντίδραση σε περίπτωση
απροσδόκητης διακοπής. Δεν υπήρξε συντονισμός, ευελιξία ή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
συνθηκών πτήσεων.

Η δέσμη μέτρων SES ΙΙ εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2009 σε χρόνο ρεκόρ, όπως αναφέρεται και στο ενημερωτικό
σημείωμα της Επιτροπής. Η δέσμη μέτρων εγκρίθηκε παρά την αντίδραση των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα,
η μετάφραση και η δημοσίευση διήρκεσαν περισσότερο από τις διαπραγματεύσεις αυτές καθαυτές. Η κρίση επήλθε
και διαπιστώσαμε το όφελος από την έγκριση της δέσμης μέτρων SES II.

Κατά την άποψή μου, αν τα κράτη μέλη εγκατέλειπαν τις σημερινές επιφυλάξεις τους, θα μπορούσαμε να έχουμε
σχεδόν άμεσα τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Προς τον σκοπό αυτόν, χρειαζόμαστε δίκτυο απευθείας πτήσεων και
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας που θα αγνοεί εφεξής τα εθνικά σύνορα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει
πρόθεση για κάτι τέτοιο. Επομένως, η μοναδική λύση είναι να εφαρμόσουμε ταχύτατα τη δέσμη μέτρων SES ΙΙ.

Η Επιτροπή κατέθεσε επείγοντα μέτρα, τα οποία έχουν ήδη ζητηθεί ουσιαστικά στους εγκριθέντες κανονισμούς.
Πρόκειται για εξαίρετα μέτρα. Ωστόσο, η κύρια δράση που απαιτείται είναι η δημιουργία λειτουργικών τμημάτων
εναέριου χώρου το αργότερο έως την καθορισμένη προθεσμία ή πριν από το τέλος του 2012. Αυτό απαιτεί επίσης
τον ρυθμιστικό οδηγό ο οποίος δεν αναφέρεται, δυστυχώς, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου.
Η απουσία του οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη ως πρόσχημα για καθυστερήσεις. Επιπλέον,
ο οδηγός πρέπει να αποτελέσει το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, την καθορισμένη
ημερομηνία, δεν θα έχουμε μόνο συντονισμένες ζώνες κυκλοφορίας, αλλά και τον ενδεδειγμένο ενιαίο ευρωπαϊκό
ουρανό.

Ο οδηγός πρέπει να προβλέπει τον έλεγχο της κυκλοφορίας εντός των τμημάτων, σε συντονισμό με τα παρακείμενα
τμήματα, ούτως ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη ζωνών. Διαφορετικά, θα αντικαταστήσουμε τα υφιστάμενα εθνικά
σύνορα με τα όρια των τμημάτων, παρατείνοντας κατά τον τρόπο αυτόν χωρίς καμία δικαιολογία την προθεσμία
για την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να εξετάσουμε μελλοντικά την
ενδεχόμενη ανάγκη θέσπισης κανονισμού σχετικά με τη δέσμη μέτρων SES III για τον συνδυασμό των τμημάτων.
Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει επίσης να εφαρμοστεί το σύστημα SESAR σε ιδανικές συνθήκες και με ελάχιστο
κόστος.

Το 2011 θα προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν τα τελευταία κράτη μέλη. Θεωρώ απαράδεκτο να διατηρούμε
σύνορα στον εναέριο χώρο όταν δεν έχουμε σύνορα στο έδαφος.
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Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες
μου για την απάντησή σας. Κατά την άποψή μου, δεν έχουν απαντηθεί ακόμα πλήρως πολλές ερωτήσεις, και,
συνεπώς, θα ήθελα περαιτέρω διευκρινίσεις σε αρκετά σημεία.

Η απουσία του κ. Simpson καταδεικνύει ότι το θέμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και ότι οι συνέπειες τέτοιων
εκρήξεων είναι απρόβλεπτες και ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα των πολιτών, αλλά
και την οικονομία, εάν παραταθεί η κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, τούτο καταδεικνύει επίσης ότι, στην
πραγματικότητα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να συμβεί κάτι παρόμοιο, για παράδειγμα, σε
μερικές εβδομάδες –στην αιχμή της θερινής περιόδου– και να πρέπει να κλείσει ο εναέριος χώρος.

Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των αερομεταφορών μας και του συστήματος μεταφορών μας εν γένει –θα επανέλθω σύντομα σε
αυτό–, αλλά και τη διαχείριση κρίσεων. Προ ολίγου ανφερθήκατε επίσης στη σύσταση κάποιου είδους μονάδας
συντονισμού. Αυτό το ζήτημα θα διασαφηνιστεί περαιτέρω αυτήν την εβδομάδα.

Μολαταύτα, θα μπορούσατε ενδεχομένως να αναφερθείτε ήδη λίγο πιο εκτεταμένα στο είδος των καθηκόντων που
προβλέπετε για αυτήν την μονάδα συντονισμού; Ποια θα είναι ακριβώς τα αρχικά της καθήκοντα; Τα περιστατικά
του Απριλίου κατέστησαν απολύτως σαφές ότι ο συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών –όπως οι
αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία– δεν είναι επαρκής και ότι δεν υπάρχει
μηχανισμός ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναλαμβάνουν σε τέτοιες
περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς τα δικαιώματά
τους.

Επομένως, χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας που θα παρέχει τη δυνατότητα να
λαμβάνονται άμεσα οι ορθές αποφάσεις και να γίνονται οι σωστές επαφές. Στην ουσία, το ίδιο ισχύει και για τον
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών. Εξάλλου, δεδομένου ότι το θέμα αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, πρέπει να
δημιουργηθεί κατά κάποιον τρόπο ένα σύστημα για την εξυπηρέτησή τους.

Τα δικαιώματα των επιβατών αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο. Η Ευρώπη επιτέλεσε πολύ σημαντικό έργο στον
τομέα αυτόν, πράγμα που πρέπει να επικροτηθεί. Όπως όμως γνωρίζετε, υπάρχουν κενά στη νομοθεσία. Μιλούμε
για αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών, οι οποίες δεν διέπονται στην πραγματικότητα από το δικό μας δίκαιο· ως
εκ τούτου, θα συνηγορούσα υπέρ της ενσωμάτωσης τέτοιου είδους δικαιωμάτων στις συμφωνίες των αερομεταφορών
μας με τρίτες χώρες. Θεωρώ, επίσης, ότι πρέπει να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτού του είδους νομοθεσίας
από τα κράτη μέλη. Μόλις αυτήν την εβδομάδα, πληροφορηθήκαμε ότι οι ιταλικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στην
αεροπορική εταιρεία Ryanair. Αυτή είναι καλή είδηση· τι συμβαίνει όμως στα άλλα κράτη μέλη; Μπορούμε να
λάβουμε σχετική αξιολόγηση;

Ασφαλώς, υπάρχουν και τα πολυάριθμα διαρθρωτικά μέτρα, αλλά δεν θέλω να επιμείνω υπερβολικά σε αυτά: για
παράδειγμα, η εν εξελίξει δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, αλλά και οι σιδηρόδρομοι. Αποδείχθηκε
ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές δεν αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική λύση. Πολλοί είναι οι λόγοι για αυτό:
αφορούν διάφορα συστήματα, καθώς και περιστάσεις όπως η έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης
εισιτηρίων. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Επίτροπε, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνουν
ακόμα πάρα πολλά, αλλά έχετε την υποστήριξή μας εν προκειμένω.

Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πραγματοποιήσαμε
ήδη συζήτηση σχετικά με το νέφος της τέφρας και τα συναφή προβλήματα για τις αερομεταφορές αμέσως μετά την
ηφαιστειακή έκρηξη.

Κατά την κρίση αυτή παρατηρήσαμε διάφορα πράγματα. Παρατηρήσαμε, βεβαίως, ότι οι αερομεταφορές είναι
πραγματικά σημαντικές για τον τομέα των μεταφορών, διότι δεν εγκλωβίζονται μόνο επιβάτες, αλλά ενδέχεται να
μην μεταφέρονται ούτε αγαθά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η BMW αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα
συμφόρησης στην παραγωγή λόγω καθυστέρησης των παραλαβών της. Παρατηρήσαμε ότι χρειαζόμαστε όλα τα
μέσα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αεροπλοΐας. Από την άλλη πλευρά, παρατηρήσαμε ότι η αδυναμία
πραγματοποίησης πτήσεων για αρκετές ημέρες αποτελεί σημαντική κρίση για τις αεροπορικές εταιρείες. Οι
αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι μια πενθήμερη διακοπή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, μια διακοπή είκοσι
ημερών θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ενδεχομένως την κατάρρευση ολόκληρου του κλάδου για αρκετά μεγάλο
διάστημα. Οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες είπαν ότι δεν χρειάζεται ακόμα να μιλήσουμε για αποζημιώσεις· τούτο
θα ήταν όμως απαραίτητο αν η κατάσταση διαρκούσε περισσότερο.

Τα δικαιώματα των επιβατών αποτέλεσαν αντικείμενο διαφορετικών σχολίων από διάφορους ομιλητές. Έθεσαν
πλέον σε πρακτική δοκιμασία τον κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να γίνουν τα πάντα, ακόμα σε τέτοιες
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έκτακτες περιπτώσεις, για τους επιβάτες όσον αφορά την ενημέρωση, την αποζημίωση και την αντιστάθμιση, στον
βαθμό που τους είναι απαραίτητες και με τον τρόπο που είχαμε θεσπίσει αρχικά στο παρόν Σώμα.

Υπάρχουν ακόμα δύο συγκεκριμένα θέματα στα οποία θα ήθελα να υπεισέλθω. Το πρώτο αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό
ουρανό. Δεν διαθέτουμε ενιαίο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, και η απουσία του κατέστη οδυνηρά αισθητή και αυτήν
τη φορά. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός εναέριος χώρος δεν θα είχε εμποδίσει, ασφαλώς, την έκρηξη του ηφαιστείου, αυτό
το γνωρίζουμε όλοι· οπωσδήποτε, όμως, θα μας επέτρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την ομαλή μεταφορά των
επιβατών. Φυσικά, διορίσαμε συντονιστή για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB). Τώρα ξεκινά το έργο
του, και όλοι ευελπιστούμε ότι το έργο του θα μπορέσει, σύντομα σχετικά, να οδηγήσει στην καθιέρωση του ενιαίου
ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί έως ότου
επιτευχθεί πραγματικά αυτό. Ίσως να μην είστε σε θέση να δώσετε ακριβή απάντηση εν προκειμένω.

Συζητήσαμε επίσης προηγουμένως εάν ο καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός του τομέα των σιδηροδρόμων –κάτι
που αναμέναμε, αλλά και διαθέτουμε, θεωρητικά, εδώ και πολύ καιρό– θα είχε ενδεχομένως βοηθήσει τους επιβάτες
να επιστρέψουν πιο γρήγορα στις πατρίδες τους. Και ως προς αυτό το θέμα διαπιστώσαμε σαφέστατα πού βρίσκονται
τα προβλήματά μας.

Θα περάσω τώρα στο τελευταίο μου ερώτημα. Διαθέτουμε ικανοποιητικές ρυθμίσεις διαχείρισης κρίσεων για τέτοιες
περιπτώσεις; Έχουμε το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο Λονδίνο, το οποίο υπάρχει ουσιαστικά για να παρέχει
πληροφορίες σε περιπτώσεις σεισμών. Η ενασχόλησή του δε με τις ηφαιστειακές εκρήξεις συνιστά δευτερεύουσα
αρμοδιότητά του. Εν προκειμένω, παρέχει προβλέψεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή βάσει έμμεσων δεδομένων,
και δέχεται επικρίσεις για αυτό. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από άλλα μέρη του κόσμου όπου οι ηφαιστειακές
εκρήξεις είναι πιο συνηθισμένες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ινδονησία κ.λπ.; Σε ποιες άλλες μετρήσεις
προβαίνουν; Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τέτοιες καταστάσεις.
Μπορεί να μην είχαμε προβλέψει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, αλλά πρέπει, μολαταύτα, να αποκομίσουμε τα σχετικά
διδάγματα. Είμαστε ένας τόπος υψηλής τεχνολογίας, έχουμε πολλές δυνατότητες, και ερευνητές στη Γερμανία, για
παράδειγμα, απηύθυναν έκκληση για ένα εξειδικευμένο δίκτυο παρακολούθησης των αερολυμάτων, ήτοι των
απειροελάχιστων σωματιδίων, που περιέχει η ηφαιστειακή τέφρα. Τι άλλο θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε; Πώς
μπορούμε να βελτιώσουμε τις τεχνολογίες μας προς το συμφέρον των αερομεταφορών, των πολιτών και των αγαθών;

Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, το κλείσιμο του ευρωπαϊκού
εναέριου χώρου ήταν αναμφίβολα ένα αναγκαίο προληπτικό μέτρο χάριν της ασφάλειας. Επομένως, θα έπρεπε να
είχε βρεθεί πιο κατάλληλη τεχνική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτού χρειαστεί να κλείσει εκ νέου ο
εναέριος χώρος. Δυστυχώς, οφείλω να δηλώσω ότι τούτο σαφώς δεν επετεύχθη, ούτε όσον αφορά τον συντονισμό
των μετρήσεων ούτε όσον αφορά τις αναλύσεις ή τους επιβάτες. Και τη δεύτερη φορά, η μεταχείριση των επιβατών
που καθηλώθηκαν εξαιτίας της αναβολής των πτήσεών τους δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική, και η βελτίωση αυτού
του ζητήματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Διερωτώμαι, εντέλει, πότε θα υπάρξουν πραγματικά σχέδια.

Επιπλόεν, κύριε Επίτροπε, δεν δώσατε ιδιαίτερα αναλυτική απάντηση στο ερώτημα που αφορά τη χρηματοδότηση
και την ενδεχόμενη αποζημίωση των αεροπορικών εταιρειών. Πρόκειται για καίριο ζήτημα, διότι το θέμα αυτό
εξακολουθεί να συζητείται διαρκώς. Πώς ακριβώς πρόκειται, λοιπόν, να επιλυθεί; Ποιοι ακριβώς αναμένεται να
αποζημιωθούν; Οι αεροπορικές εταιρείες; Θα μεταβιβάσουν άραγε τα χρήματα στους επιβάτες; Θα λάβουν, για
παράδειγμα, αποζημίωση οι επιχειρηματίες που έχασαν σημαντικά ραντεβού; Θα λάβουν αποζημίωση αντιπρόσωποι
ή εταιρείες που υποχρεώθηκαν σε αναμονή της παραλαβής ανταλλακτικών; Γιατί θα πρέπει να λάβουν αποζημίωση
μόνο οι αεροπορικές εταιρείες; Θεωρώ ότι δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο σε σύγκριση με τις οικονομικές επιπτώσεις
αυτής της κρίσης. Ακόμα, πρέπει πραγματικά να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι, τελικά, οι αεροπορικές εταιρείες
λαμβάνουν επί μακρόν επιδότηση από τους ευρωπαίους πολίτες μέσω της κατάργησης του φόρου επί της κηροζίνης,
πράγμα που σημαίνει, φυσικά, ότι έχουν λάβει ήδη εκ των προτέρων επιδότηση.

Κύριε Επίτροπε, το εν λόγω ερώτημα εκκρεμεί και αναμένω μια απάντηση από εσάς.

Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (LV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα έπρεπε ενδεχομένως να
ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Kallas για την υπομονή του αυτές τις πέντε ημέρες. Θα μπορούσαμε ίσως να
παρατηρήσουμε ότι θα χρειαζόταν ενδεχομένως να αναληφθεί μεγαλύτερη δράση κατά τις πρώτες δύο ή τρεις
ημέρες, γενικά όμως πιστεύω ότι οι Επίτροποι επιτέλεσαν πολύ σωστά το έργο τους και ότι οι αποφάσεις του
Συμβουλίου ήταν τέτοιες ώστε να ενθαρρύνουν σημαντικά, στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, τα μέτρα
που ελήφθησαν για τον διορισμό συντονιστών λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου και την εφαρμογή των
μέτρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και ότι πολλά άλλα από τα εν λόγω μέτρα
ελήφθησαν γρήγορα. Παράλληλα, κατανοώντας την ένταση μεταξύ των συμφερόντων των επιχειρήσεων και των
πολιτικών συμφερόντων και προασπίζοντας τα δικαιώματα των επιβατών, θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
τηρήθηκε ο κανόνας της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τον οποίο οι αποφάσεις για το άνοιγμα ή το κλείσιμο
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συγκεκριμένων ζωνών του εναέριου χώρου λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Διότι αν υποθέσουμε ότι συνέβαινε
–Θεός φυλάξοι– ένα ατύχημα και ότι η Επιτροπή ή τα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είχαν ενδεχομένως
υπερβεί τις εξουσίες τους, τότε θα ετίθετο ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όχι όσον αφορά το μέγεθος της ζημίας για τις
επιχειρήσεις, αλλά όσον αφορά την απόδοση ευθυνών για την εσφαλμένη απόφαση που ελήφθη και συντέλεσε στην
πρόκληση του ατυχήματος σε συγκεκριμένη ζώνη του εναέριου χώρου εντός των κρατών μελών, και τότε η κατάσταση
θα ήταν πολύ διαφορετική. Κατόπιν τούτου, πιστεύω ότι θα πρέπει να συναγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα από
την εν λόγω σχετικά κρίσιμη κατάσταση. Όπως είπα, ελήφθησαν αρκετά βραχυπρόθεσμα μέτρα, ασφαλώς όμως,
όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών –όπως ανέφερε ήδη ο κ. El Khadraoui–, διάφορες αεροπορικές εταιρείες
χαμηλού κόστους αγνόησαν όντως τα δικαιώματα των επιβατών (και δεν πρόκειται για εταιρείες τρίτων χωρών,
αλλά για εταιρείες κρατών μελών της ΕΕ), εγκαταλείποντας, ουσιαστικά, τους επιβάτες τους για πέντε ημέρες και
πέντε νύχτες. Στην πραγματικότητα, αυτές οι εταιρείες θα είναι οι κερδισμένες –αυτές θα εξοικονομήσουν χρήματα–
και τούτο παραμένει ανεπίλυτο ζήτημα που εμπίπτει άμεσα στο πεδίο επιβολής των δικαιωμάτων των επιβατών, με
τη μορφή που παρουσιάζονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία άλλη μακροπρόθεσμη πρόκληση είναι η έλλειψη
διασύνδεσης μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών και του κεντρικού τμήματος της Ευρώπης με άλλα μέσα
μεταφορών. Σας ευχαριστώ.

Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θεωρώ σημαντικό να επισημάνω
ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες, πρέπει να υπερισχύσει η αρχή της προφύλαξης διότι διακυβεύονται
ανθρώπινες ζωές. Εάν πρόκειται, όμως, να υπερισχύσει, η εφαρμογή της δεν πρέπει να καταλήγει σε ακραίες αποφάσεις
που ενδέχεται να οδηγήσουν τους πολίτες στην εντύπωση ότι η προφύλαξη ισοδυναμεί με αδεξιότητα.

Επομένως, για ποιον λόγο λάβαμε υπόψη, στην προκειμένη περίπτωση, μόνο τη χρήση ενός παλαιού εικονικού
μαθηματικού και μετεωρολογικού προτύπου και αγνοήσαμε τις ενώσεις των πιλότων, οι οποίες συνιστούσαν την
εκτέλεση δοκιμαστικών πτήσεων και τη χρήση μετεωρολογικών αερόστατων; Θα μπορούσαμε ενδεχομένως τότε
να αποφύγουμε την πλήρη παράλυση των αερολιμένων και την αναστάτωση που ακολούθησε.

Ενώ τα επίσημα πρόσωπα αντιμετωπίζονται πάντα καλά, μεγάλος αριθμός ευρωπαίων πολιτών εγκαταλείφθηκαν
στην τύχη τους από ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεών τους.

Τέλος, επαναλαμβάνω το αίτημά μου για σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής που θα φέρει στο φως
τις απάτες που διέπραξαν ορισμένοι κατά τη διάρκεια της εν λόγω κρίσης.

Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (LT) Δεν θα επαναλάβω τις σκέψεις που έχουν ήδη εκφράσει
πολλοί ομιλητές σχετικά με τις συνέπειες του ηφαιστείου της Ισλανδίας, το κλείσιμο του εναέριου χώρου και τη
ζημία για τις αεροπορικές εταιρείες και τους καταναλωτές, δηλαδή τους επιβάτες που εγκλωβίστηκαν στους
αερολιμένες. Σήμερα πληροφορούμαι με χαρά ότι σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις για τη δημιουργία του ενιαίου
ευρωπαϊκού ουρανού και ότι, σύμφωνα με τον Επίτροπο, ένας συντονιστής εναέριου χώρου άρχισε ήδη να εργάζεται
τον Μάιο. Σήμερα όμως, δεδομένου ότι δεν είμαστε βέβαιοι αν θα μπορέσουμε να συντονίσουμε τόσο ασταθείς
καταστάσεις ή ακόμα και ελαφρώς παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πώς
θα αναπτύξουμε και θα προσδώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε άλλα, εναλλακτικά μέσα μεταφορών και τρόπους
μετακίνησης επιβατών –όπως ανέφερε η γερμανίδα συνάδελφος–, για παράδειγμα, τους σιδηροδρόμους. Στην
περιοχή μας, την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία εκπροσωπείται από τη Λιθουανία, τη Λεττονία και την
Εσθονία (που βρίσκονται στο άκρο της βορειοανατολικής Ευρώπης), η κατάσταση λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου
ανέδειξε ιδιαιτέρως την ανάγκη μας για άρτιες σιδηροδρομικές υπηρεσίες, και έχω, εν προκειμένω, κατά νου το έργο
«Rail Baltica». Κατανοώ ότι και άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες αντιμετωπίζουν ενδεχομένως το ίδιο πρόβλημα και
η κατάσταση δεν είναι καλύτερη (έτσι δεν είναι;), αλλά σήμερα αναφέρομαι στη δική μου περιφέρεια και, συνεπώς,
στην προκειμένη περίπτωση, θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να φθάνουμε στη δυτική και την κεντρική Ευρώπη
μέσω της Πολωνίας, μόλις συνδεθεί η τελευταία με το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Διαφορετικά, θα είμαστε
απομονωμένοι από το σύστημα μεταφορών της ΕΕ. Άλλες χώρες διαθέτουν σιδηροδρόμους και πιθανώς επιβατικές
αμαξοστοιχίες μεταφοράς αυτοκινήτων, εμείς όμως, οι τρεις χώρες της Βαλτικής, δεν διαθέτουμε ακόμα κάτι τέτοιο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω τον Επίτροπο αν δίδεται ή θα δοθεί στο άμεσο μέλλον επαρκής προσοχή στην
αρμόζουσα υλοποίηση έργων εναλλακτικών μεταφορών. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κατορθώσουμε
να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη πολιτική βούληση και να εξασφαλίσουμε εναλλακτικούς τρόπους για τη
μετακίνηση των επιβατών, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις αυτού του είδους σε παρόμοιες
καταστάσεις κρίσης.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kallas για την παρουσία
του εδώ και για το έργο που έχει επιτελέσει σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
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Πρόκειται για συζήτηση που έπρεπε να λάβει χώρα, κυρίες και κύριοι, και, δυστυχώς, νομίζω ότι δεν θα είναι η
τελευταία αυτού του είδους. Δεν θα σας κουράσω επαναλαμβάνοντας τα στατιστικά δεδομένα αυτού του σοβαρού
συμβάντος και τον αρνητικό του αντίκτυπο στην οικονομία. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ποιοι έχουν πληγεί.

Πρώτον, επλήγησαν οι επιβάτες. Δέκα εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς πτήσεις και χωρίς καθοδήγηση σχετικά
με το τι πρέπει να κάνουν. Ο αντίκτυπος στους επιβάτες ήταν τόσο σημαντικός ώστε δεν μπόρεσαν να τους
προστατεύσουν οι διατάξεις των οδηγιών και των κανονισμών. Η εξαίρεση από την ευθύνη σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών ή ανωτέρας βίας στις συμβάσεις μάς υπενθυμίζει την ανάγκη ύπαρξης κοινού ταμείου για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας γενικευμένης καταστροφής όπως η καταστροφή που προκλήθηκε από το
ηφαίστειο.

Τώρα θα περάσω στις αεροπορικές εταιρείες. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) εκτιμά ότι έχουν χάσει
1.700 εκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ) αποτιμά το
ύψος της ζημίας στα 850 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το πλήγμα ήταν καθοριστικό για την
επιδείνωση της κλιμακούμενης κρίσης που απειλεί με κλείσιμο πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Το άλλο θύμα ήταν ο τουρισμός. Οι επιπτώσεις ήταν ολέθριες για τον τουρισμό. Πρώτον, λόγω της ακύρωσης
συμβάσεων που είχαν συναφθεί εκ των προτέρων, όπως συνηθίζεται στον εν λόγω τομέα, και δεύτερον, λόγω της
αβεβαιότητας, η οποία προξένησε αλλαγή στις συνήθεις τάσεις όσον αφορά τις κρατήσεις.

Αυτή είναι η διάγνωσή μου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το συμπέρασμα μπορεί να είναι μόνο ένα: τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα δεν διαθέτουν τα μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας κρίσης τέτοιας εμβέλειας.

Τώρα θα περάσω στην κριτική, διότι η κριτική είναι αναγκαία και αναπόφευκτη· ακόμα δε και η αυτοκριτική, εφόσον
παραστεί ανάγκη. Ουδείς μπορεί να απαλλαχθεί των ευθυνών του, διότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έδρασαν εσφαλμένα,
καθυστερημένα και αναποτελεσματικά, ενίοτε δε χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι για αυτό. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν
να απαλλαχθούν των ευθυνών τους, διότι, μολονότι οι αποφάσεις ενέπιπταν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, δεν
κατόρθωσαν, παρ’ όλα αυτά, να δράσουν. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να απαλλαχθούν των ευθυνών
τους, διότι χρειάστηκαν τέσσερις ολόκληρες ημέρες για να αντιδράσουν, και διότι η αντίδρασή τους, που επικαλείτο
την ασφάλεια ως προτεραιότητά τους, δεν επέφερε, δυστυχώς, την εκτόνωση, αλλά την παράλυση της κατάστασης.

Τώρα θα σχολιάσω την απάντηση της Επιτροπής. Σήμερα, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τα μέτρα που μας είχε εξαγγείλει.
Πρόκειται, κατά την άποψή μου, για εύλογα μέτρα, αλλά διαπιστώνεται έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

Δεν μιλούμε για κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Ακόμα και σήμερα ελλοχεύει ο κίνδυνος ακινητοποίησης των
αεροσκαφών, και το γεγονός ότι εξαρτώμαστε από τα ρεύματα του αέρα είναι ανησυχητικό. Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε
να καταπολεμήσουμε τα στοιχεία της φύσης. Αυτό δήλωσε και ένας διάσημος ισπανός ναυτικός αναφορικά με μια
σημαντική ναυμαχία στην οποία ηττηθήκαμε.

Η κρίση δεν θα μας βοηθήσει να λάβουμε μέτρα. Τα κράτη μέλη θα έχουν ενδοιασμούς ως προς τη χορήγηση πόρων.
Ωστόσο, αν επιδείξουμε φιλαργυρία, αυτό το ηφαίστειο ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία στην ευρωπαϊκή
οικονομία από ό,τι προβλέπεται.

Ζητώ από την Επιτροπή να επιδείξει αποφασιστικότητα, και ζητώ από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει επειγόντως
την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Ζητώ από όλους να φανούν γενναιόδωροι κατά την υλοποίηση εναλλακτικών λύσεων
για την αντιστάθμιση της ανεπάρκειας των θεσμικών οργάνων. Δεν καταλογίζω ευθύνη στην Επιτροπή ή στο
Συμβούλιο, πρέπει όμως να αποδεχτούμε τη διάγνωση ότι τα θεσμικά όργανα, όπως παρουσιάζονται σήμερα, δεν
κατόρθωσαν να επιλύσουν μια κρίση τέτοιας εμβέλειας και τέτοιων διαστάσεων.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kallas για το έργο του κατά
τις τελευταίες ημέρες και να επισημάνω ότι η κρίση κατά την οποία η τέφρα από το ισλανδικό ηφαίστειο προκάλεσε
την παρεμπόδιση της κινητικότητας στην Ευρώπη, η οποία μόλις χθες προκάλεσε νέο κλείσιμο του ευρωπαϊκού
εναέριου χώρου στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με τις δύο έκτακτες συνεδριάσεις του
Συμβουλίου που συγκάλεσε η ισπανική Προεδρία κατόπιν πρότασης από την Επιτροπή, μας δίδαξαν διάφορα
πράγματα.

Πρώτον, μας δίδαξαν ότι η εν λόγω κρίση έπληξε ολόκληρο τον τομέα –όχι μόνο τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά
και τους αερολιμένες– και συγχαίρουμε την Επιτροπή για τη σφαιρική της αντίληψη κατά την εξέταση των επιπτώσεων
και της βοήθειας. Αυτό ήταν έργο του κ. Kallas, του κ. Almunia, ακόμα δε και του κ. Tajani, ο οποίος εξέτασε τις
επιπτώσεις στον τουρισμό και στα πρακτορεία. Ως εκ τούτου, επικροτούμε τη συγκεκριμένη προσέγγιση της
Επιτροπής.
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Δεύτερον, ενώ γνωρίζαμε ήδη ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός ήταν αναγκαίος, τώρα ξέρουμε ότι συνιστά
επιτακτική ανάγκη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να διορίσουμε οπωσδήποτε τον συντονιστή –έναν
πρώην συνάδελφό μας με υψηλά προσόντα– και, φυσικά, να άρουμε τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν
στο Συμβούλιο.

Επίσης, πρέπει να δρομολογήσουμε επειγόντως το ερευνητικό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
(ATM) του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, στο οποίο ερείδεται ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, μαζί με την εγγυημένη
χρηματοδότηση. Θα μπορούσε να μας αναφέρει η Επιτροπή τι είδους ενδοιασμούς ή επιφυλάξεις παρατήρησε κατά
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 4 Μαΐου; Πρέπει να ξέρουμε. Έχουμε μάλιστα και την εντύπωση ότι υπάρχουν
κράτη μέλη που ανοίγουν τον εναέριο χώρο τους περισσότερο από άλλα, και αυτό δεν είναι θετικό σε έναν τόσο
ανταγωνιστικό τομέα όπως οι αερομεταφορές.

Επιπροσθέτως, μολονότι το Κοινοβούλιο δίδει προτεραιότητα στα δικαιώματα των επιβατών –και τούτο έχει ειπωθεί
κατ’ επανάληψη–, με μεγάλη επιφύλαξη από την πλευρά του Συμβουλίου, έχει καταστεί πλέον σαφής η ανάγκη
επανεξέτασης της εφαρμογής της συναφούς νομοθεσίας. Η Επιτροπή πρέπει, κατά την άποψή μας, να είναι άτεγκτη
απέναντι στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους που προκαλούν σύγχυση, λέγοντας ψέματα στους επιβάτες
και στην κοινή γνώμη. Πρέπει να ακολουθήσουν, φυσικά, οι απαραίτητες διαδικασίες επιβολής κυρώσεων.

Επίσης, σας καλώ, κύριε Επίτροπε, να δρομολογήσετε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που πρότεινε η Ομάδα μου για τον
προϋπολογισμό του 2010, ώστε να διαθέτουμε γραφεία καταναλωτών στους αερολιμένες τα οποία θα διευκολύνουν
τα λήψη των αναγκαίων μέτρων για τους επιβάτες και τους καταναλωτές εν μέσω της γενικής σύγχυσης.

Ενώ ορισμένοι από εμάς αγωνίζονταν ήδη για τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ως εναλλακτική
λύση σε μέσα μεταφορών που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο –και τούτο κατέστη σαφές στην Ισπανία, για παράδειγμα,
με τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας (AVE) μεταξύ Βαρκελώνης και Μαδρίτης–, γνωρίζουμε πλέον ότι
πρέπει να αναπτύξουμε επειγόντως ένα εναλλακτικό δευτερεύον σύστημα κινητικότητας, όπως σοφά έγινε στην
περίπτωση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να
είναι πιο φιλόδοξη η επανεξέταση των διευρωπαϊκών δικτύων σε συνάρτηση με τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Marian Harkin (ALDE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, η προσωπική μου προοπτική στην παρούσα συζήτηση επικεντρώνεται
στον αντίκτυπο στους πιο περιφερειακούς αερολιμένες και στις αεροπορικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν ήδη
οικονομικές δυσκολίες.

Ζω σε ένα νησί που βρίσκεται πίσω από ένα άλλο νησί, το οποίο βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Ευρώπης. Ακριβώς
λόγω της θέσης τους, οι περιφερειακοί μας αερολιμένες, αλλά και οι αεροπορικές μας εταιρείες έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τη δυνατότητα σύνδεσης και την κινητικότητα. Στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας υπάρχουν πολλοί
περιφερειακοί αερολιμένες. Έχουμε τους αερολιμένες Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon
και Kerry. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε πλησίον της Ισλανδίας και ότι έχουμε καθεστώς νήσου, αντιμετωπίζουμε
ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της τέφρας.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς αερολιμένες, φρονώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει πλήρως διεθνείς
πτήσεις PSO (υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας), με στόχο τη δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών
αερολιμένων με κόμβους, και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν πραγματική ευελιξία στο πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων για περιφερειακούς αερολιμένες. Επιπλέον, πολλές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν
ήδη οικονομικά προβλήματα και ενδέχεται να διακόψουν τη λειτουργία τους εξαιτίας της παρούσας κρίσης. Ας
μην εξαπατώμεθα. Η κατάσταση δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας στον
τομέα των αεροπορικών εταιρειών και, συνακόλουθα, σε μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά. Πρέπει να εξετάσουμε
πολύ σοβαρά με ποιον τρόπο μπορεί η ΕΕ να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο όσον αφορά τόσο τη δίκαιη
κατανομή της οικονομικής ενίσχυσης όσο και τα μέσα διαχείρισης κρίσεων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Τέλος, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κείμενη νομοθεσία θεσπίστηκε για να εμποδίσει τις αεροπορικές
εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις κατά πώς τις εξυπηρετεί, τώρα όμως έχουμε περιπέσει σε μια κατάσταση στην οποία
ο εναέριος χώρος είναι κλειστός και οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να εκτελέσουν πτήσεις. Το οικονομικό
βάρος για όλους τους παράγοντες –επιβάτες, αεροπορικές εταιρείες και αερολιμένες– είναι πολύ σημαντικό. Το
ερώτημα είναι το εξής: ποιος ευθύνεται και ποιος επωμίζεται το οικονομικό βάρος;

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, εφόσον αυτή η νέα ηφαιστειακή έκρηξη μας φέρει
αντιμέτωπους με τα ίδια προβλήματα που έχουμε ήδη βιώσει, θα ήθελα να προχωρήσω πέρα από τη διαχείριση
κρίσεων και το σύστημα συντονισμού, όπου έχει σημειωθεί πρόοδος, και να εστιάσω, όπως έκαναν και άλλοι, στη
διαλειτουργικότητα και στο σύστημα κράτησεων των σιδηροδρόμων. Οι χερσαίες μεταφορές, και, ειδικότερα, οι
σιδηρόδρομοι, πρέπει να είναι σε θέση να αντικαθιστούν πιο εύκολα τις αερομεταφορές όταν αυτές τίθενται εκτός
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λειτουργίας. Τα ηφαίστεια δεν συνιστούν τη μοναδική αιτία που μπορεί να τις θέσει εκτός λειτουργίας· στην
πραγματικότητα, ενδέχεται να καθηλωθούν και σε άλλες περιπτώσεις.

Ωστόσο, πέραν αυτής της πτυχής, και σε πιο διαρθρωτικό επίπεδο μάλιστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με
την κάλυψη κινδύνων από τον ίδιο τον κλάδο σε τέτοιου είδους κρίσεις – και το τονίζω, από τον ίδιο τον κλάδο.
Ουσιαστικά, πιστεύω ότι κάθε φορά που χορηγείται κρατική ενίσχυση (ή κάθε φορά που ανακύπτει πρόβλημα),
αποδεικνύεται ταχύτατα ότι η κρατική ενίσχυση δεν αιτιολογείται σε δημοσιονομικό επίπεδο και οδηγεί σε απαράδεκτη
διάκριση μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης του τομέα των αερομεταφορών που
ενδέχεται να προβάλλουν τις ίδιες απαιτήσεις και, τέλος, μεταξύ των τελικών δικαιούχων αυτής της πιθανής ενίσχυσης
και εκείνων που αποκλείονται από αυτήν.

Δεδομένου του μεγέθους των αεροπορικών εταιρειών, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε και στον τραπεζικό
τομέα και να προσανατολιστούμε προς κανόνες για την προληπτική εποπτεία τους, κανόνες που θα τις υποχρεώσουν
να διαθέτουν κάποια μορφή υποχρεωτικής ασφάλισης. Η ασφάλιση αυτή θα τους παράσχει τη δυνατότητα να
καλύπτουν αυτό το είδος κινδύνου με συνδυαστική κάλυψη του κόστους, χωρίς να ζητούν διαρκώς από τα κράτη
μέλη να τις ασφαλίσουν δωρεάν, ειδικά εφόσον οι αεροπορικές εταιρείες επωφελούνται ήδη σήμερα από την ιστορική
φορολογική απαλλαγή της κηροζίνης και των αεροπορικών εισιτηρίων.

Τέλος, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω αεροπορικές εταιρείες αποζημιώνουν δεόντως τους επιβάτες
τους, χωρίς όμως να μετακυλίουν τη δαπάνη αυτή στους φορολογουμένους.

Jacqueline Foster (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι την τρομακτική διακοπή της εναέριας
κυκλοφορίας που προκλήθηκε και εξακολουθεί να προκαλείται από το νέφος ηφαιστειακής τέφρας. Ακυρώθηκαν
περισσότερες από 100.000 πτήσεις και περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν όπως είχαν
προγραμματίσει. Η μεταφορά αγαθών και φορτίων καυθστέρησε ή δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου και τούτο
έπληξε επιχειρήσεις, τόσο μεγάλες όσο και μικρές. Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και οι αερολιμένες μας
υπέστησαν ολέθριες οικονομικές ζημίες. Εκτιμώ ότι μόνο οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχασαν περισσότερα
από 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέσα σε αυτό το χάος, ένα πράγμα είναι σαφές: οι αερομεταφορές έχουν τεράστια σημασία για την ευρωπαϊκή
οικονομία, και εμείς, ως άτομα, εξαρτώμεθα από έναν ακμάζοντα και αποτελεσματικό κλάδο αερομεταφορών, στον
οποίο η ασφάλεια των πληρωμάτων και των επιβατών συνιστά την κορυφαία προτεραιότητα. Υπό αυτήν την έννοια,
επιδοκιμάζω την απόφαση της Επιτροπής να αντιδράσει αποφασιστικά μετά την υποχρεωτική καθήλωση του
ευρωπαϊκού τομέα αερομεταφορών.

Η Επιτροπή δεν αναγνώρισε μόνο την ανάγκη εξέτασης του ενδεχόμενου οικονομικής αποζημίωσης, αλλά και την
αναγκαιότητα επίσπευσης της εφαρμογής των μέτρων του SESAR. Θεωρώ ότι, κατά κανόνα, το κράτος δεν πρέπει
να στηρίζει με τεχνητό τρόπο τις επιχειρήσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε, η διαχείριση οιασδήποτε
επιχείρησης εμπεριέχει κινδύνους. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, οι περιστάσεις είναι εξαιρετικές. Είχαμε να
βιώσουμε τόσο παρατεταμένη διαταραχή στον κλάδο, με τόσο τεράστιες οικονομικές απώλειες, από την
11η Σεπτεμβρίου, και, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη επί του παρόντος,
θα τους συνιστούσα να υποστηρίξουν σχέδια για την ενίσχυση ενός κλάδου ο οποίος είναι απλώς αδύνατον να
αντέξει περαιτέρω απώλειες.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι το εξής: τι μπορεί και τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον για την αντιμετώπιση
κρίσεων αυτού του είδους; Πρώτον, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να συμμετέχουν εξαρχής σε συζητήσεις για το
ενδεχόμενο κλείσιμο του εναέριου χώρου. Δεύτερον, η δέσμη μέτρων SESAR πρέπει να προωθηθεί με συνετό τρόπο.
Εξακολουθώ να διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τη δημιουργία διαχειριστή δικτύου. Δεν είμαι καταρχήν
αντίθετη σε αυτήν την ιδέα, αλλά είμαι βαθύτατα πεπεισμένη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα
που χρήζουν απάντησης. Για παράδειγμα, ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του; Σε ποιον θα είναι υπόλογο το εν
λόγω πρόσωπο; Με ποιον τρόπο αναμένεται κάτι τέτοιο να βελτιώσει την παρούσα κατάσταση; Κύριε Επίτροπε,
αναμένω να διεξαχθεί σοβαρή συζήτηση επί του θέματος αυτού πριν από τη θέσπιση οιασδήποτε νομοθεσίας, διότι
μια απερίσκεπτη αντίδραση θα μπορούσε να αποβεί πιο επιβλαβής από ό,τι θα αναμενόταν.

Φρονώ επίσης ότι θα ήταν συνετό να εξετάσουμε πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της ηφαιστειακής τέφρας στη Βόρεια
Αμερική και αλλού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουμε τους ίδιους όρους αναφοράς με τον ΔΟΠΑ, οι Αμερικανοί
όμως χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο για τον υπολογισμό της διασποράς της τέφρας. Φαίνεται πως εφαρμόζουν
πιο ακριβή προσέγγιση, και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να διδαχθούμε κάτι συναφώς.

Επιπροσθέτως, πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν λαμβάνονται αποφάσεις στην ΕΕ που αφορούν το κλείσιμο του
εναέριου χώρου της, οι επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών δεν σταματούν στα δικά μας σύνορα, και πρέπει να
διεξάγονται συζητήσεις με τις υπόλοιπες χώρες της ICAP.
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Τέλος, ως υπεύθυνοι χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής, έχουμε καθήκον να αναπτύξουμε ένα βιώσιμο
μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για τις αερομεταφορές στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συνιστώσα.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, τον
διακανονισμό αιτιολογημένων απαιτήσεων αποζημίωσης χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και την
προώθηση άρτια ισορροπημένων και οικονομικά αποδοτικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Το κλείσιμο του εναέριου χώρου μετά την έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου τον
Απρίλιο επιβεβαίωσε ότι οι αερομεταφορές είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε διάφορους περιορισμούς των συνθηκών
πτήσεων. Τεράστια προβλήματα στη διασφάλιση τακτικών πτήσεων δεν δημιουργούν στις αεροπορικές εταιρείες
μόνο τα νέφη ηφαιστειακής τέφρας, αλλά και οι έντονες χιονοπτώσεις, οι ανεμοστρόβιλοι, η πυκνή ομίχλη και άλλα
καιρικά φαινόμενα.

Για τον λόγο αυτόν, οι υπεύθυνες αεροπορικές εταιρείες συνάπτουν διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια με
ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες αναμένεται να καλύπτουν τις οικονομικές τους απώλειες εξαιτίας απρόβλεπτων
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Φυσικά, το κόστος ασφάλισης των αεροπορικών εταιρειών συμπεριλαμβάνεται
στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων, και οι επιβάτες πληρώνουν επίσης, μέσω του αντιτίμου του αεροπορικού
τους εισιτηρίου, για την παροχή εκ μέρους της αεροπορικής εταιρείας των απαραίτητων υπηρεσιών και των
εναλλακτικών δυνατοτήτων μεταφοράς τους σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω και να επαναλάβω για άλλη μια φορά, κύριε Επίτροπε, ότι οι επιβάτες καταβάλλουν,
μέσω του αντιτίμου του αεροπορικού εισιτηρίου, ένα χρηματικό ποσό, ούτως ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να
μπορούν να αντιμετωπίσουν λειτουργικά τα προβλήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και να
ζητήσουν αργότερα από την ασφαλιστική εταιρεία την ανάλογη αποζημίωση για τη ζημία που έχει προκύψει.

Ένας μέσος πολίτης της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί άμεσα αεροπορικές υπηρεσίες ουδόλως εμπλέκεται σε αυτήν τη
συναλλαγή. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως ανάρμοστο να μετακυλίονται τέτοιου είδους ζημίες από τις αερομεταφορές
στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πολύ ορθά, επομένως, οι κυβερνήσεις που διοικούν με σύνεση δεν θέλουν να συμμορφωθούν
με αυτές τις παράλογες απαιτήσεις. Αν υπάρχουν κάποιοι φορείς που πρέπει να αποζημιώνουν τις αεροπορικές
εταιρείες για τους περιορισμούς λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, αυτοί θα πρέπει να είναι οι ασφαλιστικές
τους εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις εντός του συμφωνηθέντος
πλαισίου στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.

Άλλωστε, το ίδιο ισχύει και για έκαστο πολίτη της ΕΕ: αν το σπίτι του καταστραφεί από πυρκαγιά, για παράδειγμα,
ή αν ο πάγος συνθλίψει τη στέγη του, λαμβάνει αποζημίωση μόνο από την ασφαλιστική εταιρεία του, εφόσον βέβαια
είναι ασφαλισμένος. Καμία αεροπορική εταιρεία και καμία κυβέρνηση κράτους μέλους της ΕΕ δεν θα του χορηγήσει
καινούριο σπίτι ή καλύτερη κατοικία.

Για ποιον λόγο, λοιπόν, να συνεισφέρουν οι πολίτες στην αντιστάθμιση των απωλεσθέντων κερδών των αεροπορικών
εταιρειών; Κάτι τέτοιο θα ήταν ασφαλώς παράλογο. Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ακράδαντα ότι σε ένα
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να αιτιολογηθεί καμία στήριξη –και εννοώ καμία απολύτως στήριξη–
αυτού του είδους προς τις αεροπορικές εταιρείες από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και, επομένως, από τους
πολίτες, της ΕΕ.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Τον Απρίλιο, η έκρηξη ενός ηφαιστείου προκάλεσε πλήρη
παράλυση της κυκλοφορίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Το γεγονός αυτό, το οποίο δεν προκάλεσε φυσικά
κανένας, είχε αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους επιβάτες όσο και για όλες τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.
Σε δεκάδες αεροδρόμια, οι επιβάτες εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους και δεν είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με την επανέναρξη των πτήσεων. Η μοναδική απολύτως συγκεκριμένη ενημέρωση ήταν οι δηλώσεις για
κλείσιμο περισσότερων ζωνών του εναέριου χώρου.

Μολονότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν για τις δυνάμεις της φύσης και την επίδρασή τους στην
καθημερινή μας ζωή, θα πρέπει να υποβάλουμε πολύ άμεσες ερωτήσεις σχετικά με την εν λόγω κατάσταση και να
συνοψίσουμε τις δράσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για ζητήματα όπως η
εγγύηση της ασφάλειας των επιβατών.

Δυστυχώς, νομίζω ότι η δράση τους ήταν αναμφίβολα ανεπαρκής και πολύ καθυστερημένη σε σχέση με το συμβάν
που έλαβε χώρα. Διότι, εντέλει, όλο αυτό το χάος στις αερομεταφορές που βίωσαν οι επιβάτες, καθώς και η πλήρης
άγνοιά τους αναφορικά με τον χρόνο επανέναρξης των πτήσεων, παρουσιάζουν μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, θα ήθελα
να πληροφορηθώ τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή στο μέλλον, σε περίπτωση άλλων ηφαιστειακών εκρήξεων. Ποια
μέτρα θα λάβει η Επιτροπή προκειμένου να αποτρέψει, σε παρόμοια κατάσταση, την εκ νέου παράλυση ολόκληρης
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σχεδόν της Ευρώπης και, το κυριότερο, να βελτιώσει τη ροή πληροφοριών προς τους επιβάτες, η οποία ελλείπει
καταφανώς μέχρι στιγμής; Θεωρώ ότι τα μέτρα που προτείνει επί του παρόντος η Επιτροπή είναι, δυστυχώς, ανεπαρκή.

Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κύριε Επίτροπε, το κλείσιμο δύο σημαντικών ευρωπαϊκών αερολιμένων χθες, στο
Λονδίνο και στο Άμστερνταμ, λόγω νέας συσσώρευσης ηφαιστειακής τέφρας, κατέδειξε ότι η καθήλωση των πτήσεων
τον Απρίλιο δεν ήταν αποτέλεσμα ενός απίθανου συμβάντος άνευ μακροχρόνιων επιπτώσεων ή κινδύνου επανάληψης.
Η απουσία, εξάλλου, του συναδέλφου Simpson απόψε από τη συζήτησή μας είναι πολύ πιο ηχηρή από την παρουσία
του.

Διανύουμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο που φέρνει απανωτές συγχωνεύσεις στον κλάδο των αερομεταφορών
και που διέπεται από αβεβαιότητες για τις εταιρείες αλλά και για τους εργαζομένους σε αυτόν. Για τρεις συνεχόμενες
ημέρες τον Απρίλιο οι καθημερινές απώλειες του διεθνούς κλάδου έφθασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια, απειλώντας
να τινάξουν στον αέρα τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των οικονομικά ασθενέστερων αερομεταφορέων της Ευρώπης.
Είναι βέβαιο ότι έλειψαν, και συνεχίζουν να λείπουν, τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία, που να επιτρέπουν η αξιολόγηση
ρίσκου να λαμβάνει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αξιοποιεί, βάσει συγκεκριμένης μεθόδου, όλα τα στοιχεία
που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκές αρχές.

Ο κίνδυνος επανάληψης της εξαιρετικά επιζήμιας σύγχυσης που ζήσαμε κάτω από τις στάχτες του ηφαιστείου είναι
υπαρκτός και πρέπει τα μέτρα που θα ληφθούν να θωρακίζουν θεσμικά την ικανότητα της Ένωσης να παρεμβαίνει
με συντονισμένο και προμελετημένο τρόπο σε κρίσεις αυτού του είδους, περιορίζοντας την απίστευτη ταλαιπωρία
εκατομμυρίων επιβατών και την οικονομική ζημία αερομεταφορέων και τουριστικών επιχειρήσεων.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου ότι η Ιρλανδία δεν διαθέτει χερσαία σύνδεση
με την ηπειρωτική Ευρώπη, οι ιρλανδοί επιβάτες αεροσκαφών αντιμετώπισαν εξαιρετικές δυσκολίες· θα τολμούσα
δε να πω, περισσότερες από τους πολίτες οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά
μετέβην αυτήν την εβδομάδα διά ξηράς στο Στρασβούργο, και υποχρεώθηκα να ταξιδέψω με οχηματαγωγό πλοίο
για την Ουαλία, με αυτοκίνητο έως το Folkestone και με τραίνο έως το Στρασβούργο. Αυτό το αναφέρω, διότι
συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα του πλήθους των διαδρομών που έκαναν ιρλανδοί πολίτες τις τελευταίες
εβδομάδες.

Οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ δημιούργησαν τρεις χωριστές ζώνες πτήσεων βάσει του κινδύνου για την ασφάλεια
των αεροσκαφών. Οφείλω να δηλώσω ότι, μετά τη δημιουργία της τρίτης ζώνης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες
από 300.000 ώρες πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες. Τούτο συνιστά ευπρόσδεκτη εξέλιξη και, φυσικά,
εξακολουθούν να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.

Υποστηρίζω θερμά τις προσπάθειες για την επίσπευση της καθιέρωσης του σχεδίου του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.
Στη δήλωση της Μαδρίτης, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο από την ισπανική Προεδρία, θεσπίστηκε οδικός χάρτης
για την υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Επίτροπος, που βρίσκεται απόψε μαζί
μας, θα είναι επικεφαλής σε αυτό.

Πρέπει επίσης να εξεταστεί επιμελώς και ο ρόλος του Eurocontrol. Σε αντίθεση με τον συντονιστικό ρόλο που
εκπληρώνει επί του παρόντος, πρέπει να του εκχωρηθούν νομικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες. Ήδη εχθές, επετεύχθη
κοινή συμφωνία μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για τον περιορισμό της διακοπής των αεροπορικών
μετακινήσεων: ευπρόσδεκτη εξέλιξη.

(GA) Η ηφαιστειακή τέφρα δεν αναγνωρίζει πολιτικά ή γεωγραφικά σύνορα, και αυτό το συμβάν μάς υπενθύμισε
για άλλη μια φορά την τεράστια δύναμη της φύσης. Είναι πλέον σαφές ότι υφίσταται πραγματική ανάγκη κοινής
πολιτικής για τις εναέριες μεταφορές στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να ενισχυθεί μετά την παρούσα κρίση.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Οι συνέπειες της κρίσης εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας είχαν αρνητικό
αντίκτυπο στο σύστημα μεταφορών ολόκληρης της Ευρώπης, όταν η τέφρα από την έκρηξη του ηφαιστείου οδήγησε
στην αναγκαστική ακύρωση 100.000 και πλέον πτήσεων και στη διακοπή των μετακινήσεων δέκα εκατομμυρίων
επιβατών. Η κρίση αυτή έπληξε σοβαρότατα τα ανατολικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι παρέμειναν
εντελώς απομονωμένα από τη δυτική Ευρώπη και, σε αντίθεση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, δεν είχαν τη δυνατότητα
να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφορών. Τούτο, όμως, αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία της
ανάπτυξης υποδομών των μεταφορών, της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και της δημιουργίας
ενός συστήματος εναλλακτικών μέσων για τη μεταφορά τόσο αγαθών όσο και επιβατών. Ως εκ τούτου, πρέπει να
καθιερώσουμε ένα σύστημα μεταφορικών μέσων επιβατών το οποίο θα λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν θα εξαρτάται
σε τόσο μεγάλο βαθμό από τις αερομεταφορές και στο οποίο θα κυριαρχούν άλλοι, εναλλακτικοί τρόποι μεταφορών,
ιδίως για τις μεταφορές στην κεντρική Ευρώπη. Πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταφορών
που δεν θα εξασφαλίζει μόνο την αποτελεσματική μεταφορά επιβατών, αλλά και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας.
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Συμφωνώ με τις ιδέες που αναφέρθηκαν σχετικά με την υλοποίηση πρόσθετων συνδέσεων και, ως εκ τούτου, σας
συνιστώ να υποστηρίξετε το έργο του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού διαδρόμου για την ανταγωνιστική μεταφορά
φορτίων, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει τη σύνδεση των προαναφερθεισών χωρών της Βαλτικής με άλλες χώρες
της δυτικής Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για ολόκληρη την Κοινότητα. Επιπροσθέτως,
μετά την υλοποίηση του εν λόγω έργου, οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτική λύση
για τις αερομεταφορές.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω για τον τουρισμό, έναν θεμελιώδη τομέα για
τις Κανάριες Νήσους, οι οποίες υποδέχονται περίπου 12 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Αν χρειάζεται πράγματι
κάτι ο τουρισμός, αυτό είναι η βεβαιότητα. Καταστάσεις όπως αυτή που βιώσαμε –και η οποία ενδέχεται να
επαναληφθεί– έχουν δραματικές επιπτώσεις σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα για τις Κανάριες Νήσους.

Δεν υπέστησαν απώλειες μόνο οι αεροπορικές εταιρείες, οι αερολιμένες και οι τουριστικοί πράκτορες: τεράστια
ζημία υπέστησαν και τα ξενοδοχεία, οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες εν γένει.
Μόνο κατά το διάστημα από τις 15 έως τις 23 Απριλίου, ακυρώθηκαν 313.818 αεροπορικά εισιτήρια για τις
Κανάριες Νήσους, με επακόλουθη ζημία ύψους περίπου 57,3 εκατομμυρίων ευρώ, διότι δεν αφίχθησαν οι τουρίστες.
Πρόκειται, ασφαλώς, για σημαντική απώλεια.

Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα όταν επέρχεται το συμβάν, όπως είναι το άνοιγμα των αερολιμένων τη νύχτα χωρίς
πρόσθετο κόστος και η ενδεδειγμένη μέριμνα για το κοινό, για τους επιβάτες· χρειαζόμαστε, όμως, και αντιστάθμιση.

Δεν πρόκειται να ασκήσω κριτική σχετικά με όσα έγιναν ή με όσα δεν έγιναν ή να αποφανθώ εάν η διαχείριση της
κρίσης ήταν ικανοποιητική ή όχι. Κρίνεται απλώς σκόπιμο να μην λησμονούμε ότι ενδέχεται να ξανασυμβεί και ότι
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
προσήλωσή σας σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των επιβατών. Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώσαμε ότι
έντονη κερδοσκοπική δραστηριότητα δεν ασκείται καταφανώς μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά μερικές
αεροπορικές εταιρείες είναι εξίσου πρόθυμες να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια των επιβατών, τουλάχιστον θεωρητικά
– ευτυχώς, όμως, όχι ακόμα στην πράξη. Τελικά, δεν μιλούμε απλώς για τους επιβάτες των αεροσκαφών, αλλά και
για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο έδαφος. Οφείλω να σας ζητήσω να συνεχίσετε να εργάζεστε προς τον
σκοπό αυτόν. Οφείλω, όμως, να σας ζητήσω επίσης να συνεχίσετε να εργάζεστε για την ενημέρωση και τα δικαιώματα
των επιβατών.

Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν όλοι, ούτε όλες οι ηλικιακές ομάδες, απεριόριστη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο. Τηλεφωνικές γραμμές υπέστησαν βλάβες, το Διαδίκτυο δεν ήταν διαθέσιμο, και οι άνθρωποι που δεν
συνηθίζουν να πετούν με εισιτήριο διακεκριμένης θέσης όπως εμείς στην παρούσα Ολομέλεια, τουρίστες και
ηλικιωμένοι, δεν είχαν σχεδόν καμία ενημέρωση. Οφείλω να σας ζητήσω να συνεχίσετε να εργάζεστε προς τον σκοπό
αυτόν.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου
στην Ισλανδία κατέδειξε τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο είδος φυσικών φαινομένων
–που ευτυχώς είναι σπάνια, αλλά προφανώς εμφανίζονται περιοδικά– στην οικονομία και την κοινωνία. Με τον
τρόπο αυτόν, υπογραμμίστηκε και πάλι η σημασία υιοθέτησης προληπτικής προσέγγισης των εν λόγω φαινομένων.
Στην προκειμένη περίπτωση, τούτο σημαίνει την επιδίωξη της λήψης όλων των μέτρων για τον περιορισμό του
προανεφερθέντος αντικτύπου, και όχι την πρόληψη εμφάνισης του φαινομένου, διότι κάτι τέτοιο είναι πασιφανώς
αδύνατο.

Δεν δικαιολογείται, ωστόσο, η χρήση του προσχήματος του καλύτερου συντονισμού της κρίσης ως αντίδραση σε
αυτά τα φαινόμενα, προκειμένου να επιχειρηθεί η αναβίωση ευρέος φάσματος πρωτοβουλιών. Αναφέρομαι στην
πρωτοβουλία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και τον στόχο να στραφεί ο ευρωπαϊκός έλεγχος της εναέριας
κυκλοφορίας στην ελευθέρωση και κατόπιν στην ιδιωτικοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, εάν η υφιστάμενη κρίση της
ηφαιστειακής τέφρας έχει επιβεβαιώσει κάτι, αυτό είναι η σημασία της διατήρησης του ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας στο πεδίο αρμοδιοτήτων του δημοσίου τομέα: πραγματοποιείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος
και αποτελεί, πρωτίστως και κατ’ εξοχήν, βασική εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας.

Angelika Werthmann (NI). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε για τις διαταραχές
της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και για τις οικονομικές επιπτώσεις τους στις αερομεταφορές. Θα ήθελα να
επισημάνω, για ακόμα μια φορά, ότι το σημαντικότερο είναι η ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης.

193Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL18-05-2010



Κύριε Επίτροπε, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα και είναι πλέον καιρός να εξετάσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή
συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις, για παράδειγμα, την επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου υψηλής ταχύτητας,
το οποίο μπορεί να συμβάλει και στη μείωση των εκπομπών CO2.

Paul Rübig (PPE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη
2.000 ηφαίστεια, εκ των οποίων τα 50 είναι ενεργά. Επομένως, δεν πρόκειται μόνο για ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά
για πρόβλημα της διεθνούς αεροπλοΐας.

Πρέπει να διευκρινιστεί στην έρευνα πού ακριβώς υπάρχουν κίνδυνοι και πού υπάρχει επίσης κάποιο πεδίο ευθύνης.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ζητήσω από τον Επίτροπο, αλλά και από τον Eurocontrol, να αναθέσουν ενδεχομένως στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας το καθήκον διεξαγωγής ερευνών, προκειμένου να αξιολογήσουμε σωστά τον
κίνδυνο. Εντέλει, ο πιλότος του αεροσκάφους υπέχει πάντα την τελική ευθύνη και έκαστος καταναλωτής καλείται
επίσης να αναλογιστεί εάν αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο ή όχι. Ο καθένας μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο
αποφεύγοντας απλώς τις αεροπορικές πτήσεις. Ωστόσο, στο επίκεντρο των πραγμάτων πρέπει να βρίσκεται η
αντικειμενική θεώρηση ολόκληρου του ζητήματος.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο ήρωας Joxer που δημιούργησε ο μεγάλος ιρλανδός θεατρικός
συγγραφέας Sean O’Casey, θεωρούσε ότι ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται «σε κατάσταση κρίσης». Και αυτό,
ασφαλώς, μπορούν να το διαπιστώσουν όλοι. Αν κοιτάξουμε προς τα κάτω, βλέπουμε πετρέλαιο να αναβλύζει από
μια πετρελαιοπηγή καταστρέφοντας το περιβάλλον· αν κοιτάξουμε προς τα πάνω, θα δούμε ηφαιστειακή τέφρα να
εκλύεται από ένα ηφαίστειο αποδεκατίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες· και αν κοιτάξουμε προς τα έξω, βλέπουμε
την ύφεση που απορρέει από τις τράπεζες να εξοντώνει την οικονομία.

Φυσικά ταλαιπωρήθηκα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι, από την ηφαιστειακή τέφρα. Την πρώτη φορά ήταν όταν
επέστρεφα στην πατρίδα μου: χρειάστηκα δύο ημέρες για αυτό· αναγκάστηκα να διανύσω τμήμα της διαδρομής με
ωτοστόπ. Τη δεύτερη φορά δεν μπορούσα να μεταβώ στην τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας· χρειάστηκα μιάμιση
ημέρα για να φθάσω στις Βρυξέλλες και μιάμιση ημέρα για να μεταβώ εδώ, αλλά αυτό που έμαθα ήταν πως είναι
αδύνατον να κλείσει κανείς εισιτήριο για το Eurostar όταν ταξιδεύει. Χρειάζεται την πιστωτική του κάρτα τόσο για
την κράτηση όσο και για την παραλαβή του εισιτηρίου, πράγμα που είναι αδύνατο όταν βρίσκεται κανείς καθ’ οδόν.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να κάνει χρήση της επιρροής της ώστε να προσπαθήσει να τους πείσει να
υιοθετήσουν το ίδιο σύστημα που ισχύει για τα οχηματαγωγά πλοία και τις αεροπορικές εταιρείες.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι η μοναδική, αλλά σας ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να
προσθέσω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε ευρεία χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών για τη μέτρηση
της τέφρας. Στην πραγματικότητα, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο των εναέριων χώρων, στο πλαίσιο επίσκεψής μας
στο Astrium της Τουλούζης, ενημερωθήκαμε για ένα εξαιρετικά διεξοδικό σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τη
σύσταση της ατμόσφαιρας μέσω δορυφορικού δικτύου, και δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια αν χρησιμοποιήθηκε αυτή
η υφιστάμενη συστηματική πληροφόρηση, η οποία προέρχεται, επιπλέον, από μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, ήτοι από
την «European Aeronautic Defence and Space Company». Θα μπορούσε να μας ενημερώσει ο Επίτροπος εάν
χρησιμοποιήθηκε ή εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί;

Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ
θερμά για τις πολλές ενδιαφέρουσες και αναλυτικές παρατηρήσεις σας σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα της
τέφρας. Στην αρχή είχα στη διάθεσή μου μόνο τρία λεπτά. Τώρα έχω τουλάχιστον τον δεκαπλάσιο χρόνο για να
αναπτύξω όλα αυτά τα θέματα, αλλά θα είμαι σύντομος –μην ανησυχείτε– ή τουλάχιστον δεν θα μακρηγορήσω.

Μπορώ μόνο να πω ότι ήταν πραγματικά μια ιδιαζόντως συγκλονιστική και εξαιρετική περίοδος, και τώρα επανέρχεται.
Είναι σαφές ότι τα ηφαίστεια εξακολουθούν να εκρήγνυνται, όπως συμβαίνει και με το συγκεκριμένο ηφαίστειο της
Ισλανδίας. Όλα αυτά εντάσσονται στη δραστηριότητα του κλάδου των αερομεταφορών, διακοπές όμως στις
αερομεταφορές δεν προκαλούν μόνο τα ηφαίστεια, αλλά και οι καταιγίδες, το χιόνι και παρόμοια φαινόμενα. Πρέπει
να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι πρόκειται για τμήμα της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κανείς δεν μπορεί να ευθύνεται μεμονωμένα για τον κίνδυνο αυτόν – ούτε οι αεροπορικές εταιρείες ούτε οι
κυβερνήσεις ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επίσης να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει, προς το παρόν, καμία
απολύτως δικαιοδοσία επί της ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας. Του ζητήματος αυτού επιλαμβάνονταν μέχρι
στιγμής διακυβερνητικοί οργανισμοί και εθνικές αρχές.

Είναι αδύνατον να αποκλείουμε, να προλαμβάνουμε ή να προβλέπουμε οτιδήποτε ενδέχεται να συμβεί στις
αερομεταφορές. Πρέπει να υπάρχει επιμερισμός των κινδύνων και οι πελάτες που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν
αεροπορικές υπηρεσίες πρέπει να είναι –όπως πρέπει και όλοι να είμαστε– προετοιμασμένοι για κάποια καθυστέρηση
εάν, για παράδειγμα, ο διάδρομος προσαπογειώσεων στον αερολιμένα των Βρυξελλών δεν έχει καθαριστεί από το
χιόνι ή από κάτι άλλο.
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Όσον αφορά την κριτική ότι δράσαμε αργά και όσον αφορά το ποιος ανέλαβε ουσιαστικά δράση: ήμουν στον
Eurocontrol· ο κίνδυνος από την τέφρα συνιστά πραγματική απειλή και δεν μπορούμε να προσβλέπουμε στην
πιθανότητα εξεύρεσης τελικά επιστημονικών λύσεων για το μέγεθος των σωματιδίων που μπορεί να θεωρηθεί
επικίνδυνο για τους κινητήρες, διότι κανείς δεν θέλει να προβεί σε αυτήν την εκτίμηση. Μπορούμε να προσδιορίσουμε
το μέγεθος των σωματιδίων και να αξιολογήσουμε το νέφος, αλλά κανείς δεν θέλει να παράσχει εκτίμηση και να
δηλώσει ότι αυτή η τέφρα δεν είναι πλέον επικίνδυνη για τους κινητήρες. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο.
Η απόφαση να κλείσει ο εναέριος χώρος ελήφθη με αυστηρή τήρηση των υφισταμένων κανόνων και από κοινού με
όλους τους αρμόδιους οργανισμούς που ήταν υπεύθυνοι για αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω εκείνους που θέλουν να
μάθουν ποιος είναι τώρα υπεύθυνος για το κλείσιμο του εναέριου χώρου ποιος θα ήταν υπεύθυνος αν ο εναέριος
χώρος δεν είχε κλείσει και είχε συμβεί κάτι.

Όταν ο Eurocontrol επεδίωξε να αναζητήσει ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις για το νέφος της τέφρας, δεν
ήταν εύκολη ούτε η απόφαση ούτε η συζήτηση, διότι επρόκειτο για μιί απόφαση ανάληψης τεράστιας ευθύνης για
την ασφάλεια των αερομεταφορών. Η ασφάλεια των αεροσκαφών και των ανθρώπινων ζωών πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. Θεωρώ ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με εύλογη ταχύτητα, διότι το ηφαίστειο
ήταν, και εξακολουθεί να είναι, κάτι ιδιαίτερα εξαιρετικό και έκτακτο.

Όσον αφορά το μέλλον, το κύριο ζήτημα που ανέφερε κάποιος είναι το εξής: τι συμβαίνει στην Ινδονησία; Τι
συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες; Υπάρχει ευθύνη, την οποία υπέχουν κυρίως οι πιλότοι. Επί του παρόντος, οι
πιλότοι στην Ευρώπη τείνουν να αποποιηθούν αυτού του είδους τη νέα ευθύνη. Η ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία
είναι εξαιρετικά έντονη και πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή συνδυασμού μεγαλύτερης ευελιξίας και σαφών
δεδομένων σχετικά με τις πιθανές απειλές και τους ενδεχόμενους κινδύνους. Δεν γνωρίζω για την Ινδονησία, αλλά
στις Ηνωμένες Πολιτείες το σύστημα είναι πολύ απλό: ο πιλότος αποφασίζει πώς θα παρακάμψει την τέφρα, και
οφείλω να δηλώσω ότι το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά. Στην Ευρώπη, ωστόσο, πρέπει προφανώς να
δημιουργήσουμε πρώτα κάποια κοινή προσέγγιση της μεθοδολογίας για την πιθανή εκτίμηση των κινδύνων.

Όσον αφορά τους επιβάτες, πρέπει να πω ότι, από την πλευρά της Επιτροπής, ανέκαθεν δηλώναμε με συνέπεια και
έμφαση ότι πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών. Το μήνυμα είναι σαφέστατο.
Επαναλαμβάνω ότι η επιβολή αυτής της νομοθεσίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·
αντιλαμβάνομαι, ωστόσο, ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες και τα περισσότερα κράτη μέλη έλαβαν επίσης
πολύ σοβαρά το εν λόγω ζήτημα. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα και, φυσικά, θα δοθεί στη συνέχεια δημοσιότητα
και σε αρνητικά παραδείγματα, ως επί το πλείστον, όμως, αντιμετωπίστηκαν με σοβαρότητα, και προγραμματίζουμε
και αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Τότε θα προβούμε οπωσδήποτε στην τελική εκτίμηση του τρόπου
χειρισμού των περιπτώσεων απόπειρας καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των επιβατών και ακραίας ερμηνείας
τους. Γενικά, η νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των επιβατών λειτούργησε πολύ καλά και αυτό το σκεπτικό πρέπει
να διατηρηθεί. Τα δικαιώματα των επιβατών ορίζουν ότι, υπό αυτές τις έκτακτες συνθήκες, πρέπει να παρέχεται
στους επιβάτες ενημέρωση, μέριμνα και εναλλακτική πτήση ή επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, όχι
αποζημίωση. Πρόκειται για διαφορετικό όρο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον ενιαίο ουρανό, έχει δρομολογηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για τον
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, και δεν μπορώ να παραπονεθώ για τη συνεργασία μεταξύ
των κρατών μελών κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης περιόδου. Το Συμβούλιο Μεταφορών ήταν πολύ
συνεργάσιμο και έλαβε πολλές αποφάσεις, οι οποίες θα απαιτούσαν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
υπό διαφορετικές συνθήκες. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κακή συνεργασία με τα κράτη μέλη κατά την
προετοιμασία και τη διεξαγωγή αυτού του έκτακτου Συμβουλίου Μεταφορών.

Όσον αφορά τα οικονομικά και τις οικονομικές επιπτώσεις, οι κανόνες είναι πολύ απλοί και διατυπώνονται σαφέστατα
στο έγγραφο που καταρτίστηκε από τρεις Επιτρόπους – τον κ. Rehn, τον κ. Almunia και τον υποφαινόμενο.
Πρόκειται για κρατική ενίσχυση, και η κρατική ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί εάν τα κράτη μέλη θεωρούν ότι
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για την παροχή κρατικής ενίσχυσης σε αεροπορική εταιρεία που βρίσκεται σε δυσπραγία,
διότι τα δικαιώματα των επιβατών και όλα αυτά τα έξοδα πρέπει να καλυφθούν από την αεροπορική εταιρεία. Εάν
η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε δυσπραγία και αν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι πραγματικά
πολύ άσχημη, τότε μπορεί να χορηγηθεί κρατική ενίσχυση, αλλά πρέπει προηγουμένως να διενεργηθεί ενδελεχής
αξιολόγηση ούτως ώστε να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις και αθέμιτα πλεονεκτήματα στην αγορά. Αυτή ήταν η
μεγαλύτερη ανησυχία και των αεροπορικών εταιρειών, και η δίκαιη προσέγγιση απέναντι σε όλους είναι μέλημα και
της Επιτροπής. Το τμήμα μας που είναι αρμόδιο σε θέματα ανταγωνισμού θα εξετάσει οπωσδήποτε πολύ προσεκτικά
όλες τις πιθανές περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης.

Προς το παρόν, δεν γνωρίζω αν έχει υποβάλει κανείς αίτηση για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον συγκεκριμένο
τομέα, διότι, όπως είπα στην αρχή, οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης.
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Κάποιος ανέφερε ότι θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση. Τις ρώτησα και για την ασφάλιση. Η ασφάλιση είναι κατά
το μάλλον ή ήττον αδύνατη, διότι κανείς δεν μπορεί να περιγράψει το προϊόν ή μάλλον μπορεί να το περιγράψει,
αλλά θα είναι τόσο ακριβό που η αγορά του θα είναι απαγορευτική. Οι εταιρείες διαθέτουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που διαταράσσουν τα χρονοδιαγράμματα. Φυσικά, ως
οικονομολόγος, μπορώ να διαπιστώσω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο για διάφορες ευρηματικές λύσεις ως προς
τον προσδιορισμό τόσο των στοιχείων που πρέπει να ενταχθούν στις ζημίες όσο και των πραγματικών αριθμών. Ο
ακριβής προσδιορισμός των επιπτώσεων αυτής της ηφαιστειακής τέφρας που μπορούν να προβληθούν ως απαίτηση
συνιστά τεράστιο έργο.

Όσον αφορά τις εναλλακτικές μεταφορές, ασφαλώς θα τις προωθήσουμε. Θα πραγματοποιήσουμε σύντομα
συνεδρίαση σχετικά με τα ΔΕΔ-Μ, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός δικτύου
άλλων τρόπων μεταφορών. Ρώτησα τους αρμόδιους των σιδηροδρόμων τι είναι εφικτό να γίνει και τι έκαναν στην
πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, και μου διαβίβασαν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Υπήρχαν μεν πρόσθετα τραίνα, αλλά η ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα δρομολόγια και άλλες
πληροφορίες παραμένει, προς το παρόν, εξαιρετικά πλημμελής. Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας για το
άμεσο μέλλον θα είναι η διασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης για όλες αυτές τις δυνατότητες.

Επαναλαμβάνω ότι, σε περίπτωση κρίσης στον τομέα των αερομεταφορών, η μεταφορά των επιβατών στις πατρίδες
τους ή στους προορισμούς τους θα εξακολουθεί να εναπόκειται στην αρμοδιότητα των αεροπορικών εταιρειών.
Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζονται και άλλοι τρόποι μεταφοράς, καθώς και άλλοι κινητήρες, κατά τα στάδια
προγραμματισμού. Πρόκειται για ακόμα μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Πρέπει να αποκομίσουμε συγκεκριμένα διδάγματα,
και τα αποκομίζουμε· και θα προωθήσουμε περαιτέρω πολλά σχέδια και μέτρα για τη δημιουργία πιο
εκσυγχρονισμένης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Πρέπει να επισημάνω ότι τα ηφαίστεια δεν υπακούουν σε κανέναν κανόνα, και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την
πιθανότητα εκτάκτων γεγονότων. Πάντα θα υπάρχει κάποιος κίνδυνος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, και
τέτοιοι κίνδυνοι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας.

Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), γραπτώς. – (CS) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όταν τον 18ο αιώνα εξερράγη
ένα ηφαίστειο στην Ισλανδία, η χώρα τυλίχθηκε σε ένα σύννεφο τέφρας και στην Ευρώπη δεν υπήρχαν σοδειές για
τα τρία επόμενα έτη. Δεν έχουμε αναφορές σχετικά με τη ζημία στις αερομεταφορές. Η εφετεινή, πολύ μικρότερη
έκρηξη του Eyjafjallajökull έφερε κυριολεκτικά την καταστροφή στις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
ζημία για τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερολιμένες –με άλλα λόγια, η άμεση ζημία– ήταν ανάλογη της
χαοτικής κατάστασης στη μέριμνα για τους ταξιδιώτες που καθηλώθηκαν σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τα
δικαιώματα των επιβατών συνιστούν αδιαμφισβήτητα ενδιαφέρον θέμα ακαδημαϊκής συζήτησης, αλλά στην
προκειμένη περίπτωση αποτέλεσαν την τελευταία προτεραιότητα του ενεχόμενου προσωπικού. Δεν έχουμε αναφορές
σχετικά με τη χρήση άλλων μεταφορικών μέσων για την επιστροφή των ανθρώπων στις πατρίδες τους. Οι χαοτικές
αντιδράσεις καταδεικνύουν έλλειψη συντονισμού, αλλά και επιφυλάξεις, σε μια συγκυρία κατά την οποία έπρεπε
να έχουν ληφθεί άμεσες αποφάσεις για το εκ νέου άνοιγμα του εναέριου χώρου. Κύριε Επίτροπε, θα επιταχύνει η
Επιτροπή το έργο της επί της πρακτικής εφαρμογής των επιμέρους αποτελεσμάτων του προγράμματος SESAR για
τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των εναέριων μεταφορών; Οι υπόλοιπες ερωτήσεις μου θα αποτελούσαν απλώς
επανάληψη των ερωτήσεων του Brian Simpson.

Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς. – (PL) Υπάρχουν 56.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νοσούν και
περιμένουν μεταμόσχευση, εκ των οποίων οι 2.000 βρίσκονται στην Πολωνία. Καθημερινά πεθαίνουν 12 άνθρωποι
λόγω της έλλειψης οργάνων για μεταμόσχευση. Τα ποσοστά δωρητών οργάνων κυμαίνονται από λιγότερο από έναν
δωρητή ανά εκατομμύριο ατόμων στη Βουλγαρία έως 34-35 δωρητές ανά εκατομμύριο ατόμων στην Ισπανία. Στην
Πολωνία, ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 11 άτομα. Τα περισσότερα όργανα λαμβάνονται από νεκρούς δότες
βάσει προγενέστερης ρητής συναίνεσης (προσέγγιση της έγκρισης) ή τεκμηρίου της συναίνεσης (προσέγγιση της
άρνησης). Στην Πολωνία, είναι δυνατή η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και οργάνων από νεκρούς δότες εάν το αποθανόν
πρόσωπο δεν είναι καταχωρημένο στο κεντρικό μητρώο αντιρρήσεων. Η εξέλιξη στον τομέα των μεταμοσχεύσεων
προϋποθέτει κλίμα κοινωνικής συναίνεσης για τη συμπλήρωση των δηλώσεων πρόθεσης που καθιστούν δυνατή τη
λήψη οργάνων μετά τον θάνατο ενός προσώπου, καθώς και την απόρριψη της άρνησης στη δωρεά οργάνων.

Συμμετέχω προσωπικά με ενεργό τρόπο στο έργο για την προώθηση της μεταμόσχευσης, και παροτρύνω όλους
τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο. Στην Πολωνία, έχω διανείμει κονκάρδες και βραχιόλια για την ενθάρρυνση
της υποστήριξης της μεταμοσχευματικής ιατρικής. Μαζί με συναδέλφους από άλλες πολιτικές Ομάδες, ξεκίνησα
την «Αλυσίδα συγγενών», μια εθνική κοινωνική εκστρατεία για τη διάδοση της μεταμόσχευσης και της εθελοντικής
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αιμοδοσίας. Η προαγωγή της ιδέας της μεταμόσχευσης και ο συντονισμός της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των
κρατών μελών μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές. Είναι θεμελιώδους σημασίας η δημιουργία κοινής κοινοτικής βάσης
δεδομένων σχετικά με τα όργανα που είναι διαθέσιμα για δωρεά και μεταμόσχευση, καθώς και η δημιουργία βάσης
δεδομένων για όλους τους ζώντες και νεκρούς δωρητές. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εξίσου σημαντικό εργαλείο
για την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων και ανθρώπων.

Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς. – (IT) Η υπόθεση του ισλανδικού ηφαιστείου και των υφισταμένων
επιπτώσεών της μας οδηγεί στη σκέψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να καταλαμβάνεται εξ απροόπτου από
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή από απρόβλεπτα γεγονότα, αλλά πρέπει, πρωτίστως, να προστατεύει τους επιβάτες
μετερχόμενη υπάρχοντα ή νέα μέσα και μέτρα διαχείρισης. Ως παράδειγμα τέτοιων μέτρων, δεν θα μπορούσαν οι
αεροπορικές εταιρείες να έχουν προσφερθεί να αγοράσουν σιδηροδρομικά εισιτήρια προς αποφυγή των μεγάλων
ουρών στα εκδοτήρια σιδηροδρομικών εισιτηρίων, ιδίως για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα;

19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

20. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.50)
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