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Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

(Posėdis pradėtas 9.05 val.)

2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
(paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)

3. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)

4. Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)

5. Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010. I skirsnis. Parlamentas − 2011 m. pajamų ir
išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas – bendrosios diskusijos dėl:

- V. Maňkos pranešimo Biudžeto komiteto vardu dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo
biudžeto Nr. 1/2010 I skirsnio – Europos Parlamentas [2010/2045(BUD)] (A7-0158/2010) projekto ir

- H. Trüpel pranešimo Biudžeto komiteto vardu dėl 2011 finansinių metų Europos Parlamento pajamų ir
išlaidų sąmatos [2010/2005(BUD)] (A7-0134/2010).

Vladimír Maňka, pranešėjas. – (SK) Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, daugelis procedūrų tapo aiškesnės ir
skaidresnės. Galios apibrėžtos kur kas aiškiau. Europos Parlamentas turi daugiau galių, o Europos Sąjungos
padėtis sutvirtėjo tiek už jos ribų, tiek viduje. Pirmą kartą demokratijos istorijoje daugelio šalių piliečiai turi
teisę daryti įtaką už savo šalies ribų.

Atsižvelgdami į Europos dydį ir įvairumą turime pasirūpinti, kad visi piliečiai, taip pat tie, kurie nėra labai
turtingi ir nepriklauso didelėms žinomoms organizacijoms, galėtų naudotis visomis demokratijos
priemonėmis. Galimybė naudotis šiomis demokratijos priemonėmis neturi priklausyti nuo didelių finansinių
išteklių turėjimo.

Lisabonos sutarties įsigaliojimas daro aiškų finansinį poveikį kai kurioms Europos institucijoms. Per 2010 m.
biudžeto procedūrą susitarta, kad 5 biudžeto eilutėje nurodytus rezervus pirmiausia panaudosime tiesiogiai
dėl Lisabonos įsigaliojimo atsiradusioms papildomoms išlaidoms padengti.

Todėl šiandien, patvirtinę pirminį 2010 m. biudžetą, atitinkamų papildomų išlaidų klausimą nagrinėjame
svarstydami taisomąjį biudžetą. Po paraiškų dėl papildomų išteklių pateikimo dėjome visas pastangas siekdami
nustatyti rezervus ir paskirstyti esamus išteklius kuo toliau į ateitį.

Lisabonos sutartis turi tiesioginį ar netiesioginį poveikį visoms Europos Parlamento tarnyboms.

Šiandien svarstomas Europos Parlamento taisomasis biudžetas užtikrins papildomus finansinius ir
žmogiškuosius išteklius, padėsiančius Parlamentui naująjį vaidmenį priimant sprendimus atlikti kartu su
Taryba.

Grynasis Europos Parlamento taisomojo biudžeto finansinis poveikis mažesnis nei pirminis biudžeto išteklių
poreikis. Taikinimo su Europos Parlamento vadovybe procese mums pavyko rasti 4 mln. EUR. Išteklių
poreikiai dar sumažėjo dėl laiko, nes biudžetą patvirtinome mėnesiu vėliau nei tikėjomės.

Dauguma įmonių ir institucijų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje naudojasi visuotine ekonomikos krize
siekdamos padidinti savo veiksmingumą ir konkurencingumą. Mums, Europos Parlamentui, šis išbandymas
tenka kaip ir kitoms Europos institucijoms.
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Dabar Europos Parlamento generalinio sekretoriaus žinioje tolesnio taupymo ir veiksmingumo didinimo
klausimas ir ne tik šiais metais. Ateityje taip pat nemažai ir ilgainiui sutaupyti gali padėti išsamus
Infrastruktūros ir logistikos (INLO) generalinio direktorato ir apsaugos tarnybos padalinio funkcijų auditas,
dėl kurio susitarėme, kai gruodžio mėn. tvirtinome biudžetą.

Helga Trüpel, pranešėja. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, 2011 m. Parlamento biudžetas – pirmas
tikrasis šio Parlamento tvirtinamas biudžetas po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Tai reiškia, kad Parlamentas
turi didesnę kompetenciją, turime daugiau pareigų, atsakomybės, daugiau įstatymų leidybos pareigų – kitaip
tariant, mums reikia daugiau pajėgumų, vadinasi, ir didesnio biudžeto.

Tuo pat metu, o man tai labai svarbu, turime suprasti, kad ekonomikos ir finansų krizė, taip pat euro stabilumo
krizė įpusėjo. Vokietijoje skolos sumažinimas suveiks 2011 metais, išlaidas smarkiai mažinti reikia Graikijoje
ir visose didelių biudžeto skolų turinčiose šalyse. Reikia labai atsakingai nuspręsti, kaip šiais ekonomikai
sudėtingais laikais padidinti Parlamento biudžetą. Kaip pranešėja dėl 2011 m. biudžeto, apibrėšiu daugumos,
taip pat ir Žaliųjų frakcijos poziciją.

1988 m. institucijos nustatė Parlamento biudžetui 20 proc. nuo administracinių išlaidų biudžeto viršutinę
ribą. Tačiau biudžeto komiteto dauguma mano, kad ši riba negali būti taikoma 2011 m., kai realybė pasikeitė.
Europos Sąjunga išsiplėtė, turime didesnę kompetenciją ir daugiau pareigų, todėl 20 proc. riba neturi būti
laikoma fiksuota. Nepaisant to tapo aišku, kad nuo 20 proc. ribos nesitraukiame laikydamiesi drausmės ir
atsakomybės.

Biuras pasiūlė 20,46 proc., kitaip tariant 39 mln. EUR daugiau nei numatyta 2010 m. Po diskusijų ir atsižvelgę
į tikslų prieštaravimus susitarėme, kad išlaidos sudarys tik 20,32 proc., arba 20 mln. EUR daugiau. Sutariama,
kad daugiau darbuotojų reikia plėtrai, bibliotekai, IT ir studijoms, kad čia Parlamente aiškią pirmenybę reikia
teikti aplinkos apsaugai ir kad būtų pozityvu turėti daugiau dviračių Strasbūre, kad mažiau reiktų naudotis
transporto paslaugomis.

Dėl ko nesutariama? Nesutarimų kyla, ar 2011 m. reikia dar 1 500 EUR skirti padėjėjams. Kartoju, kad ši
suma skirta padėjėjams, o ne Parlamento nariams. Iš viso ji sudarytų 13,2 mln. EUR. Komiteto dauguma
balsavo už tai, kad šios papildomos sumos padėjėjams būtų įtrauktos į rezervą, teigdama, kad jas reiktų
geriau įvertinti ir sprendimą dėl jų priimti vėliau šiais metais.

Norėčiau išdėstyti Žaliųjų frakcijos poziciją šiuo klausimu – reikia jautriau reaguoti į bendrąsias skolos
problemas, todėl mano frakcija mano, kad turėtume atsisakyti papildomų 1 500 EUR kitais metais. Šiuo
atžvilgiu užuot keitę Parlamento narių statutą turėtume mažiau skraidyti lėktuvais trumpoms
komandiruotėms, kad mes patys ir Europos Parlamentas faktiškai pradėtų saugoti aplinką – ko nuolat
reikalaujame politiniu požiūriu. Labai džiugu, kad mums pavyko pasiekti geresnių aplinkos apsaugos
rezultatų, pvz., 2008 metais anglies dvideginio išlakų kiekis sumažėjo 12,9 proc. Energijos sąnaudas
sumažinome 0,8 proc. Norėtume finansavimo vietiniam viešajam transportui, kitaip tariant, norime įrodyti
esą atsakingi tiek finansiniu, tiek aplinkosauginiu požiūriu.

José Manuel Fernandes, PPE frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Europos liaudies
partijos (krikščionių demokratų) frakcija palaiko biudžeto suvaržymą, skaidrumą ir tvarumą. Todėl palankiai
vertiname administracijos darbą tikslinant fiksuotas ir kintamas išlaidas, taip pat tai, kad buvo pateikta
vidutinės trukmės strategija dėl nekilnojamojo turto politikos. Visgi manome, kad ateityje šiuos dokumentus
galima patobulinti, ir norėtume priminti, kad palaikome vidutinės trukmės nekilnojamojo turto strategiją.

Siekiame griežto biudžeto suvaržymo, todėl norime, kad veiksmų būtų imtasi formuojant nulinės bazės
biudžetą, kurio kiekviena išlaidų eilutė būtų pagrįsta dokumentais. Dėl tos pačios priežasties taip pat siūlome
imtis veiksmų atliekant kintamų išlaidų sąnaudų ir naudos analizę. Manytume, kad galima dar sutaupyti,
todėl palaikome, ir iš tiesų patys siūlome, kad būtų mažinamos kai kurios biudžeto išlaidos.

Pagrindinis Parlamento tikslas – nepriekaištinga teisėkūra. Visi žinome, kad tinkamų teisės aktų nebuvimas
arba blogi teisės aktai visuomet atneša didelių išlaidų, išlaidų, kurias remiantis galutine analize visada padengia
Europos visuomenė. Kad pasiektume nepriekaištingos teisėkūros, kai, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, įgijome
naujų kompetencijų, palaikome galimybę ieškoti naujų žmogiškųjų išteklių ir norime, iš tiesų reikalaujame,
kad jie atitiktų aukštus standartus.

Taip pat primenu jums, kad turėsime 18 naujų narių, kuriems turi būti sudarytos sąlygos tinkamai naudotis
savo įgaliojimais. Gyvename daug pastangų reikalaujančiais laikais, o Europos institucijos atlieka esminį
vaidmenį – tai lemiamas vaidmuo, kurį jos turi atlikti tinkamai, todėl jos turi turėti pakankamų priemonių.
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Puikiai suprantame, kad su biudžetu susijusius klausimus visuomet gali lydėti stiprus populizmas ir
demagogija, kurių mes išsižadame. Yra net tokių, kurie netiesiogiai leidžia suprasti, kad Europos Parlamento
narių išmokos auga, o tai netiesa. Mes siekiame, kad Parlamentas gautų pakankamas išmokas, užtikrinančias
orumą, kurį visi propaguojame, ir kad pasiektume tikslą, kurio iš mūsų tikisi, iš tiesų reikalauja Europos
visuomenė: nepriekaištinga teisėkūra.

Derek Vaughan, S&D frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, diskusijų kyla visuomet, kai svarstote savo biudžetą,
tuo įsitikinome per diskusijas dėl taisomojo biudžeto ir savo 2011 m. biudžeto. Visgi džiaugiuosi, kad daugelį
klausimų dėl 2011 m. išsprendė pats Biudžeto komitetas. Išties manau, kad tarp Biudžeto komiteto ir biuro
dabar liko labai mažai nesutarimų, neskaitant galbūt trijų ar keturių klausimų. Vienas jų, žinoma, 20 proc.
slenkstis. Antras – nekilnojamojo turto rezervas, trečias – postai, kurie dabar buvo perkelti į rezervą, o
ketvirtas – antroji 1 500 EUR dalis kiekvienam Parlamento nariui per mėnesį, skirta padėjėjų išmokoms.

Šios dvi 1 500 EUR mokėjimo dalys kiekvienam Parlamento nariui – ginčytinas ir sudėtingas klausimas bet
kuriuo metu, bet, žinoma, sunkmečiu jis kelia dar daugiau diskusijų. Net jeigu visi ir pripažįstame, kad
Lisabonos sutartis suteikė mums daugiau atsakomybės. Būtent todėl susitarta atidėti lėšas antros 1 500 EUR
dalies mokėjimui į rezervą, kur jos bus laikomos kol nebus nustatytos visos šio pasiūlymo išlaidos.

Manau, kad kitas neišspręstas ginčytinas klausimas – išmoka tarnautojams. Šiuo klausimu buvo sutarta
sumažinti tarnautojams skirtą išmokų sumą nuo 1,2 mln. iki 400 tūkst. EUR, žinoma, kaskart, kai reiškiami
reikalavimai, pateikiant gavimą pagrindžiančius dokumentus. Manau, kad tai svarbus principas, kurį visi
norime palaikyti. Kolegos patys nuspręs, ar šie du susitarimai jiems priimtini. Manau, kad S&D frakcijos
daugumai šie susitarimai bus priimtini.

Visgi per diskusijas dėl 2011 m. biudžeto paaiškėjo dar vienas dalykas – jeigu ateityje finansuosime dėl
Lisabonos sutarties atsiradusias papildomas pareigas, taip pat privalome kitose srityse veiksmingiau naudoti
lėšas. Formuojant 2011 m. biudžetą buvo mėginta sutaupyti. Iš tiesų išaugusios bendros išlaidos buvo
sumažintos nuo 6,5 iki maždaug 5,8 proc. Sveikintina, bet manau, kad ateityje turime padaryti kur kas
daugiau.

Tikiuosi, kad ateityje biuras pateiks rekomendacijas ir pasiūlymus ne tik dėl išlaidų, bet ir dėl būdų, kaip
ateityje veiksmingiau naudoti lėšas. Tikiuosi, kad sutaupysime keisdami darbo tvarką, o ne tik mažindami
išlaidas.

Manau, svarbu, kad ateityje pasiūlymai dėl veiksmingesnio lėšų naudojimo, jeigu biuras tokių pateiktų
(tikiuosi, kad ir pateiks), su Parlamento nariais būtų svarstomi ankstyvajame etape. Taip Europos Parlamentas
gaus galimybę suformuoti biudžetą, taip pat sudėlioti prioritetus ir patiems nustatyti, kur sutaupyti lėšų, o
dabar turėtume toliau dirbti, kad užtikrintume mūsų 2011 m. biudžeto priimtinumą Parlamento nariams,
šiam Parlamentui ir, žinoma, visuomenei.

Carl Haglund, ALDE frakcijos vardu. – (SV) Ponia pirmininke, diskusija dėl Parlamento šių ir ateinančių metų
biudžeto buvo įdomi.

Iš pradžių norėčiau ypač padėkoti H. Trüpel, kuri gerai padirbėjo rengiant kitų metų biudžetą. Tikriausiai jis
kur kas labiau suderintas nei planuota iš pradžių.

Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui nustatyti nauji reikalavimai, todėl turint tai omenyje, logiška tikėtis
didesnių Parlamento išlaidų, nes bus daugiau ir veiklos.

Tuo pat metu ypač stebina tai, kad visiškai nesugebėjome pertvarkyti savo veiklos taip, kad patenkintume
naujus reikalavimus. Šioje srityje reikia pasitempti.

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija kritiškai atsiliepė apie didesnes išlaidas, kurias iš pradžių
pasiūlė biuras ir kurios, kaip jau minėta, dabar iš dalies sumažintos. Visgi norėčiau pasakyti, kad ALDE frakcija
nesutinka su mokėjimo kiekvienam nariui padidinimu dar 1 500 EUR per mėnesį, leisiančiais jiems
nusisamdyti daugiau padėjėjų, ir už šį pasiūlymą nebalsuos. Taip pat nesutinkame, kad komitetų pirmininkams
turėtų būti mokamos reprezentacinės išmokos.

Akivaizdu, kad dvi didžiosios frakcijos sutarė šiuo klausimu, tačiau ALDE frakcija šiame Parlamente kovos
už savo pažiūras. Svarbu, kad Europos Parlamentas parodytų, jog esame iš tiesų suinteresuoti išlaidų, kurias
padidinome, mastu. Iš tiesų nesuprantu anksčiau čia išdėstytos logikos, pagal kurią kalbama ne apie didesnes
išlaidas, bet apie gebėjimą tinkamai eiti savo pareigas. Esmė slypi anaiptol ne čia. Klausimo esmė – tik didesnės
išlaidos.
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Jeigu jau apie tai kalbame, verta prisiminti, kad kuo daugiau padėjėjų dirbs Parlamente, tuo daugiau reikės
pastatų, o ilgainiui tai bus labai brangu. ALDE frakcija ypač kritiškai vertina kai kuriuos iš šių pasiūlymų ir
per Parlamento balsavimą balsuos atitinkamai.

Helga Trüpel, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, norėčiau dar kartą pradėti nuo magiškojo
žodžio, kurį ką tik minėjo C. Haglund – „pusiausvyra“. Iš tikrųjų manau, kad 2011 m. biudžeto svarstymą
turime pradėti nuo klausimo „Kaip surasti tinkamą ir patikimą pusiausvyrą?“

J. Fernandes kalbėdamas apie Parlamento svarstytą didelio atsakingumo ir drausmės idėją formuojant 2011 m.
biudžetą minėjo populizmą. Šiuo požiūriu su juo visiškai nesutinku. Nemanau, kad išvada, jog ir mums
reikia labai atidžiai apsvarstyti, kaip laikytis drausmės Parlamente tuomet, kai iš kitų šalių reikalaujame
mažinti išlaidas, būtų populistinė. Priešingai, manau, kad esamomis aplinkybėmis politinė atsakomybė tenka
būtent Europos Parlamentui. Reikalaudami Graikijos sumažinti išlaidas ir apskritai reikalaudami sumažinti
valstybinio biudžeto išlaidas, viena vertus turime turėti drąsos įteisinti didesnes išlaidas, kurių reikia norint
atsakingai atlikti savo darbą, bet tuo pat metu nubrėžti ribą, kada sakome: esamomis sąlygomis taip pat
reikalaujame nustatyti tam tikrą ribą, nes tai paprasčiausiai politinio klimato dalis. Parodyti tai reikia remiantis
principu „Mes supratome!“ Politiškai tai svarbu, todėl dar kartą kviečiu visas frakcijas pasvarstyti, kokį ženklą
visuomenei parodysime patvirtindami 2011 m. biudžetą.

Lajos Bokros, ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, Rumunijoje valstybės tarnautojų atlyginimai mažinami
25 proc., Ispanijoje viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis mažės nuo 5 iki 15 proc., Portugalijos,
neminint Graikijos, vyriausybė deda milžiniškas pastangas, kad išsaugotų žmogiškuosius išteklius. Jungtinėje
Karalystėje naujoji vyriausybė jau nurodė, kad šiais metais reikia didelio taupymo paketo.

Ar kas nors šiame Parlamente mano, kad dabar tinkamas laikas Europos Parlamentui išlaidauti labiau: didinti
išlaidas, priimti daugiau darbuotojų į frakcijas, biblioteką, komitetus, išlaikyti IT darbuotojus ir papildomai
skirti 1 500 EUR padėjėjų išmokoms? Diskusijos vyksta dėl antrosios 1 500 EUR išmokos dalies, o aš manau,
kad ir pirmoji yra visiškai nereikalinga. Svarstyti reiktų ne antrosios dalies atidėjimą į rezervą, turėtume
panaikinti abi, nes dabar joms netinkamas laikas. Visi suprantame, kad kompetencijos didesnės, tačiau
didesnės kompetencijos nebūtinai reiškia didesnes išlaidas. Lėšas būtina naudoti veiksmingiau, reikia daugiau
atskaitomybės ir atsakomybės.

Visiškai sutinku su H. Trüpel, kuri sakė, kad yra daugiau būdų taupyti. Čia Strasbūre mums nereikia
automobilių parko. Galime naudotis nemokamu viešuoju transportu. Aš kasdien važiuoju tramvajumi. Kad
sutaupytume, užuot vykdami verslo klase, galime keliauti ekonomine klase. Aš iš principo niekuomet iš
Budapešto čia neskridau verslo klase. Nors šiuo klausimu biuro ir Biudžeto komiteto diskusijos buvo labai
naudingos, manau, kad egzistuoja gausybė kitų taupymo galimybių.

Marta Andreasen, EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, dar kartą buvau priblokšta matydama, kaip šio
Parlamento nariai toliau reikalauja didinti biudžetą, kai žmonės valstybėse narėse mėgina išgyventi dabartinę
krizę. Tačiau šiandien kalbėsiu apie šio Parlamento etiką.

Ar esant tokiai padėčiai priimtina, kad Europos institucijos, kaip ir šis Parlamentas, nori padidinti savo
administracinius biudžetus ir tuo pat metu reikalauja galių kontroliuoti valstybių narių biudžetus? Ar
priimtina, kad ES institucijos kreipiasi į Teisingumo teismą dėl Tarybos sprendimo sumažinti padidintą darbo
užmokestį ES tarnautojams? Ar etiškai priimtina, kad Parlamentas paskuba patvirtinti Tarybos 2008 m.
ataskaitas, kad pastaroji patvirtintų už didesnį Parlamento biudžetą?

Leiskite paaiškinti: Biudžeto kontrolės komitetas vienbalsiai balsavo prieš Tarybos 2008 m. ataskaitų
patvirtinimą dėl nepakankamo skaidrumo. Atsitiktinai Taryba nepatvirtino didesnio Parlamento biudžeto.
Spėju, kad šią savaitę Parlamentas balsuos už Tarybos ataskaitų patvirtinimą, o Taryba netrukus patvirtins
didesnį Parlamento biudžetą. Europos ponios ir ponai, šie balsai už Parlamento biudžetą ir Tarybos pareigų
įvykdymą parodo institucijų, siekiančių visus mus valdyti, etiką.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Lisabonos sutartis atnešė pokyčių,
taip pat konkrečiai susijusių su Europos Parlamento svarba. Kartą jau pabrėžiau, kad mano balsas už
Parlamento biudžeto pakeitimą yra sąlyginis. Žinoma, Europos Parlamentas turėtų siekti nepriekaištingos
teisėkūros. Žinoma, tvirtesnis Parlamento vaidmuo reiškia, kad Parlamentas turi daugiau įsipareigojimų,
atsakomybės ir darbo. Tokios krizės, kurioje atsidūrėme dabar, sunkiausios per 60 metų ekonomikos krizės
metu pabrėžiu, kad būdami Europos Parlamento nariais iš tiesų turėtume ypač atsargiai elgtis su mums
patikėtomis lėšomis. Taryba ir Europos Parlamentas turėtų ir privalo bendradarbiauti platesniu mastu, o kad
bendradarbiavimas vyktų, reikia noro elgtis kaip partneriai.
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Ivailo Kalfin (S&D). – (BG) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, iš pradžių norėčiau pasveikinti pranešėjus
H. Trüpel ir V. Maňką, puikiai padirbėjusius rengiant šiandien svarstomus sprendimus. Turime pripažinti,
kad ši užduotis nebuvo lengva, tai liudija ir šios dienos diskusijos.

Viena vertus, kai leidžiami Europos mokesčių mokėtojų pinigai, turime būti taupymo ir veiksmingumo
pavyzdys. Kita vertus, privalome Parlamentui suteikti galimybę vykdyti visas savo pareigas ir prievoles, kurias
tie patys mokesčių mokėtojai jam patikėjo Lisabonos sutartimi.

Iš tiesų naujoje Europos Sąjungos sutartyje daugiausia pokyčių numatoma ir naujų pareigų skiriama būtent
mūsų institucijai. Vienas iš rimčiausių klausimų, sukėlusių daugiausia diskusijų – kokiu mastu Europos
Parlamentas atsižvelgia į sunkią ekonominę situaciją Europoje ir užima vadovaujančią padėtį ribojant išlaidas
ir didinant lėšų panaudojimo veiksmingumą.

Parlamento sprendimai, kuriuos svarstome šiandien aktualūs ekonominei padėčiai. Mažiausiai 5,5 proc.
didesnės išlaidos leidžia išplėsti Europos Parlamento personalą dar 18 naujų darbuotojų. Mums reikia, kad
administracija suteiktų profesionalią pagalbą smarkiai išaugusiose srityse, kuriose Europos Parlamento
sprendimai yra lemiami.

Europos Parlamento nariams siūlome galimybę daugiau bendrauti su savo rinkėjais, baigti specialistams
skirtą mokymą kitose srityse ir vykdyti savo naujas pareigas, kurios jiems patikėtos Lisabonos sutartimi.
Esame taupymo pavyzdys, nes pagal prieš daugelį metų sudarytą susitarimą visas naujas pareigas įtraukiame
išeikvodami tik 0,28 proc. daugiau lėšų, kad Europos Parlamento išlaidos neviršytų 20 proc. Europos biudžeto
administracinių išlaidų.

Tuo pat metu turime aiškiai konstatuoti, kad ateityje senąjį susitarimą reikia iš naujo apsvarstyti, kad jis
labiau atspindėtų pokyčius institucijų pareigose, o ypač svaresnį Europos Parlamento vaidmenį ir atitinkamai
lūkesčius.

Gerbiamieji Parlamento nariai, vis dar turime rezervų. Ateityje turime labiau pasistengti, kad Parlamentas
dirbtų veiksmingiau, pvz., pasikliaunant ne pastatais, o naujomis technologijomis, rodant pavyzdį institucinių
ir aplinkosauginių standartų požiūriu, atidžiai analizuojant visų išlaidų poveikį ir neleidžiant biudžetui augti
automatiškai, kas paprastai būdinga bet kuriais biurokratijai. Nepamirškime, kad už visus veiksmus
atsiskaitome savo rinkėjams, kurie šiuo metu išgyvena sunkmetį.

Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Ponia pirmininke, krizės metu ypač politikai turi sugebėti atskirti protą
ir jausmus, ypač kai sprendžiami biudžeto ir pinigų klausimai. Turiu nuojautą, kad Lisabonos sutartis ir susiję
biudžeto klausimai šiek tiek primena orų prognozę – niekada nežinai, kas tiksliai tavęs laukia ryte. Prognozėje
žadamas lietus, todėl pasiimi skėtį, o galiausiai galbūt praeina nedidelė dulksna, bet to tikru lietumi nepavadinsi.

Tas pats ir su Lisabonos sutartimi: nežinome, kaip dėl sutarties pasikeis Parlamento darbo krūvis. Įdomu,
kaip anksčiau Parlamento nariai galėjo dirbti komitetuose ir prezidiumuose taip, kad dėl Lisabonos sutarties
neįvyktų jokių pokyčių.

Svarstant, ar galime sumažinti savo struktūras, sutaupyti lėšų ir dirbti veiksmingiau, diskusija dėl papildomų
1 500 EUR sekretorių išmokoms yra simbolinė. Daugiau naudos būtų, jeigu atsižvelgtume į šiuos tris
klausimus, o ne daugiau ir daugiau kalbėtume apie finansavimą. Visų pirma, faktinį Lisabonos sutarties
poveikį mūsų darbui pamatysime tik kitais metais.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Neabejotina, kad Europos Parlamentas, kuris po Lisabonos sutarties
ratifikavimo turi daugiau pareigų ir atlieka svaresnį vaidmenį, visiškai natūraliai turi turėti didesnių finansinių
išteklių, kad galėtų atlikti savo vaidmenį. Prieš mane kalbėjęs Parlamento narys teisus. Iš tiesų nežinome,
kiek šis vaidmuo išaugs, bet žinome, kad jis išaugs. Todėl visiškai natūralu, kad mūsų rinkėjai ir mokesčių
mokėtojai taip pat turi didesnių lūkesčių, susijusių su mumis. Todėl prašymas padidinti finansavimą, pvz.,
Parlamento narių padėjėjams, yra neabejotinai pagrįstas tiek finansiškai, tiek politiškai.

Suprantame, kad šiuo metu Graikija ir apskritai pietų Europos šalys išgyvena sunkią krizę, kuri akivaizdžiai
yra ir politinio pobūdžio problema, tačiau mažindami išlaidas neturime panaikinti tam tikrų Europos
Parlamento funkcijų. Esu giliai įsitikinęs, kad Europos Parlamento biudžetą reikia gerokai padidinti.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Ponia pirmininke, Parlamento 2011 m. biudžeto projektas
yra 1,7 mlrd. EUR. Tai lygu 2,3 mln. EUR kiekvienam Europos Parlamento nariui per metus, 200 tūkst. EUR
per mėnesį ir net 6 400 EUR per dieną, o šiame Parlamente yra 736 nariai.
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Ponia pirmininke, 6 400 EUR – milžiniška pinigų suma. Mąstau apie šimtus dalykų, kuriems būtų geriau
išleisti pinigus užuot juos leidus šiam lėlių teatrui. Tačiau svarbiausia, kad patys piliečiai turi turėti galimybę
priimti šiuos sprendimus. Šiandien pat uždarykime įstaigą Briuselyje, Liuksemburge, o pirmiausia – Strasbūre.
Išvarykime visus iš pastatų, užrakinkime duris, išmeskime raktą ir grąžinkime tuos 1,7 mlrd. EUR piliečiams,
kurie juos uždirbo savo pačių krauju, prakaitu ir ašaromis.

Kiekvienas šio Parlamento narys turėtų kasdien keltis ir gultis su mintimi, kad tą dieną mokesčių mokėtojui
jis ar ji kainuoja arba kainavo 6 400 EUR. Kiekvienas Parlamento narys privalo suprasti, kad jo ar jos pareiga
– kasdien sumažinti šias išlaidas, nes lėšos, Parlamento išleistos niekams, yra mokesčių mokėtojų pinigai,
kuriuos piliečiai surinko nepaprastai sunkiai dirbdami.

Taip turėtų būti, bet nėra. Šiame Parlamente visuomet geriau kuo daugiau. Dešimtys milijonų įtraukiami į
biudžetą rankų paspaudimais, susitarimais su sau lygiais ir neaiškiais sandėriais užkulisiuose. Elitas sprendžia,
visuomenė moka. Visi turėtų apie tai pagalvoti vakare prieš guldamiesi miegoti, o aš raginu kiekvieną tai
padaryti šįvakar: paklausti savęs, „ar aš vertas 6 400 EUR?“ To nepadariusiems turėtų būti labai gėda, nes
tuomet kaip Europos Parlamento nariai jie yra nieko verti.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, D. van der Stoepui norėčiau pasakyti:
esu verta savo pinigų ir laikausi šios pozicijos. Jeigu savųjų jūs nevertas, tuomet užjaučiu jus. Galiu tik tiek
pasakyti, kad sau paslaugos nedarome šiame Parlamente susikurdami sau darbo sąlygas, dėl kurių dirbti
tampa neįmanoma. Palaikau siūlymą padidinti išmokas sekretoriams, iš tiesų abiem lygmenims, ir manau,
kad jis visiškai pagrįstas.

Visiems dirbantiems šiame Parlamente reikia darbuotojų. Nenorintys dirbti neturėtų trukdyti dirbti tiems,
kurie nori ir turi dirbti. Nė vienas nebus verčiamas pasinaudoti didesne išmoka sekretoriui – jūs galite, bet
neprivalote ja naudotis. Jeigu Europos Parlamento nariai ja nesinaudos, tuo geriau mokesčių mokėtojams,
kurie susigrąžins savo pinigus. Galiu kalbėti tik apie save, kai sakau, kad aš ir mano personalas esame verti
šių pinigų. Tačiau turime labai atidžiai išnagrinėti, ką praeityje nuveikėme panaudodami biudžeto perteklių.
Turime ištirti, ar norime ir galime toliau vykdyti šią veiklą. Šiuo požiūriu visų pirma galvoju apie „web TV“
paslaugą. Manau, kad turime imtis veiksmų, negalime visko palikti, kaip yra.

Be to, ėmėmės ne vienos reformos, susijusios su biuru, ir taip pat turėtume leisti šioms reformoms veikti.
Biudžeto kontrolės komitetas padarys viską, ką gali, kad nurodytų, kas nėra veiksminga.

Geoffrey Van Orden (ECR). – Ponia pirmininke, visoje Europoje vyriausybės ir valstybinės institucijos
susidūrė su poreikiu mažinti išlaidas, tačiau šis Parlamentas ir toliau gyvena pasakų pasaulyje. Girdžiu gražius
žodžius apie poreikį taupyti ir veiksmingai naudoti lėšas, tačiau daugiau nei 1,7 mlrd. EUR 2011 m. biudžetas
išaugo beveik 6 proc. Tai visiškai nepriimtina. Turėtume kalbėti apie visuotinį taupymą, o ne biudžeto
didinimą. Yra daug būdų, kaip tai padaryti.

Visų pirma, turėtume mažinti bereikalingą lėšų švaistymą ir išlaidas. Šis Parlamentas turėtų pareikalauti, kad
Taryba baigtų Strasbūro cirką ir kasmet sutaupytų daugiau nei 200 mln. EUR. Dar 50 mln. EUR galima būtų
kasmet sutaupyti uždarant Europos Parlamento biurus visose mūsų šalyse. Turime racionalizuoti biurokratiją:
vos per trejus metus Parlamento pasamdytų tarnautojų skaičius išaugo 14 proc. iki 6 000. Sunkmečiu bet
kuri kita organizacija nusistatytų naujus prioritetus, kompensuodama išlaidų mažinimą kitose srityse. Panašu,
kad manome gyvenantys kitame pasaulyje. Turime imtis būtinų veiksmų, kad įgyvendintume tikrus pokyčius
ir iš tiesų sumažintume Parlamento biudžeto išlaidas.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Norėčiau grįžti prie siūlymo dukart pridėti 1 500 EUR per mėnesį prie
išmokos padėjėjams. Tiesa, kad Lisabonos sutartimi mums padaugėjo darbo, todėl tikrai neprieštarausiu,
kad Parlamento komitetams, kuriems pagal Lisabonos sutartį tenka daugiau pareigų, pvz., Žemės ūkio ir
kaimo plėtros komitetui, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, reikia daugiau žmonių.

Neprieštarausiu ir dėl papildomo personalo frakcijoms, kuris padėtų joms dirbti, bet būkime, ponios ir ponai,
sąžiningai: kvaila ir neteisinga kiekvienam Europos Parlamento nariui šiemet papildomai skirti 1 500 EUR,
o kitais metais dar 1 500 EUR.

Pats 10 metų dirbau ir toliau dirbu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete. Pagal bendro
sprendimo priėmimo arba įprastą teisėkūros procedūrą šis komitetas turi daug teisėkūros užduočių. Visuomet
man pakakdavo trijų padėjėjų, ir manau, kad Europos Parlamento nariams, kurie dirba arba pradės dirbti
Žemės ūkio ir kaimo plėtros ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetuose, taip pat užteks trijų
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padėjėjų. Jūsų, ponia I. Gräßle, siūlymas, kad papildomo personalo reikia skirti norintiems dirbti, yra
aukščiausio lygio populizmas.

Vladimír Maňka, pranešėjas. – (SK) Norėčiau padėkoti visiems, išsakiusiems savo nuomonę. Džiaugiuosi,
kad jūs visi norite kuo geriau atlikti teisėkūros darbą ir kuo geriau panaudoti išteklius. Kiekvienas mūsų turi
savo nuomonę, kur ir kaip galėtume patobulinti darbą. Tai liudija ir šios dienos diskusijos. L. Bokros norėčiau
pasakyti, kad yra būdas sutaupyti objektyviais metodais. Kartu su kitais Parlamento nariais prieš metus šį
būdą atmetė ir jūsų frakcijos nariai.

Nuo sausio mėn. savo šalyje vadovavau regioninei administracijai. Pirmas dalykas, kurį padariau užėmęs
šias pareigas, buvo nepriklausomas išorinis visų mano vadovaujamos institucijos procesų tyrimas. Šis auditas
padėtų atsisakyti dvigubų funkcijų ir sumažinti administracines išlaidas daugiau nei 15 proc. Jeigu norime
išanalizuoti, kokių turime laisvų pajėgumų ir kuo geriau pertvarkyti esamus išteklius, geriausias sprendimas
− objektyvus ir nepriklausomas išorinis tyrimas.

Tie, kuriems užteko drąsos imtis šių veiksmų, maksimaliai panaudojo išteklius ir sugebėjo gerokai sumažinti
administracines išlaidas. Ateinančiomis dienomis svarstysime ir balsuosime dėl 2010 m. Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komiteto ir regionų komiteto taisomojo biudžeto.

Šios institucijos akivaizdžiai plečia savo veiklą, nes joms tenka didesni įgaliojimai ir didesnis darbo krūvis.
Taip pat norėčiau kreiptis į Tarybą dėl galimybės kuo skubiau užbaigti svarstyti šiuos biudžetus, kad abi
institucijos galėtų atsakingai ir veiksmingai vykdyti savo pareigas Lisabonos sutartimi naujai nustatytose
arba išplėstose srityse.

Helga Trüpel, pranešėja. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, visi girdėjote, kokios prieštaringos
diskusijos dėl 2011 m. biudžeto. Nenuostabu ir tai, kad iš tiesų kalbama ne tik apie biudžeto padidinimą ir
išlaidų sumažinimą, bet ir, kaip visuomet būna politikoje, apie simbolinius dalykus.

Kaip pranešėja norėčiau, kad šie mano žodžiai būtų įrašyti į protokolą. Susipažinote su visu spektru nuomonių,
pradedant nuo I. Gräßle iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos, kuri labai palankiai
vertina biudžeto padidinimą, taip pat papildomos 1 500 EUR sumos mokėjimą, kad užsitikrintų galimybę
dirbti, ir baigiant kitais Parlamento nariais, kurie sakė, kad „Mums šito nereikia“ arba „Turime kur kas tiksliau
įvertinti kaip pagrįsti didesnį biudžetą ir susidaryti bendrą įspūdį apie atskirų komitetų darbą ir šio Parlamento
darbo sritis“.

Kaip pranešėja norėčiau pabrėžti, kad Biudžeto komiteto dauguma nusprendė papildomas lėšas atidėti į
rezervą, nors Biudžeto komitetas dėl to sprendimo dar nepriėmė, ir pareikalauti tikslaus įvertinimo. Visa tai
dar reikės padaryti. Turime parengti šį įvertinimą ir dar kartą rudenį labai rimtai apsvarstyti šiuos rezultatus,
kad spalio mėn. pagal naujo biudžeto procedūrą galėtume toliau tartis su Taryba ir rasti daugumos poziciją
šiame Parlamente. Esant tokiai padėčiai svarbu pabrėžti, kad yra prieštaravimų, labai skirtingų nuomonių ir
yra daugumos nuomonė, kad dar kartą turime labai atidžiai iš naujo apsvarstyti skaičius.

Dėkoju už jūsų patarimą ir tikiuosi, kad ateityje visi elgsimės protingai.

Pirmininkė. – Dėkoju, ponia H. Trüpel. Šia kalba baigiame bendras diskusijas dėl biudžeto. Dėkoju už kalbas.
Diskusijos baigtos.

Balsavimas dėl V. Maňkos pranešimo vyks rytoj, balsavimas dėl H. Trüpel pranešimo vyks šiandien 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Georgios Stavrakakis (S&D), raštu. – (EL) Taisomasis biudžetas – Lisabonos sutarties įsigaliojimo padarinys.
Parlamentas susidūrė su naujais sunkumais, jam reikės išteklių, kad galėtų sėkmingai vykdyti naujas pareigas
ir susitvarkyti su sunkumais. Norėčiau pabrėžti, kad Europos piliečiai nori, kad Parlamentas savo pareigas
vykdytų nepriekaištingai, todėl svarbu, kad Parlamento nariai, komitetai ir frakcijos turėtų reikiamų išteklių.
Be to, manome, kad finansinės drausmės ir išlaidų mažinimo dabar reikia labiau nei bet kada, ir Europos
piliečiai visiškai pagrįstai to iš mūsų tikisi, todėl parengiau biudžetą, kuriuo užtikrinamas ekonomiškumas
ir skaidrumas.

Taip pat atkakliai tvirtinome, kad reikia planuoti ilgalaikę politiką dėl Europos Parlamento pastatų, siekiant
užtikrinti pakankamą finansinę paramą dabar ir ateinančiais metais. Esame tikri, kad šios priemonės suteiks
mums galimybę atsižvelgti į Europos piliečių rūpesčius, lūkesčius ir poreikius.

Baigdamas norėčiau pasveikinti Vladimirą Maňką parengus puikų pranešimą.
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6. Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB
dalinis pakeitimas) − Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios
kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis
pakeitimas) − Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos
Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas)
− ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas – bendrosios diskusijos dėl:

- R. Tavareso pranešimo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008-2013 m.
laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantis
Tarybos sprendimą 2004/904/EB dalinio pakeitimo (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
(A7-0125/2010),

- C. Coelho pranešimo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Tarybos
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės
sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)
(COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)) (A7-0126/2010),

- C. Coelho pranešimo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Tarybos
reglamento, iš dalies keičiančio Sprendimą 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos
(SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (COM(2010)0015 – 2010/0006(NLE))
(A7-0127/2010) ir

- R. Tavareso pranešimo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl ES bendrosios
pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimo (2009/2240(INI)) (A7-0131/2010).

Carlos Coelho, pranešėjas. – (PT) Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, iš pradžių norėčiau
priminti, kad Parlamentas jau pažėrė kritikos dėl smarkaus vėlavimo įdiegti antrosios kartos Šengeno
informacinę sistemą (SIS II). 2009 m. spalio 22 d. priėmėme rezoliuciją dėl SIS II ir Vizų informacinės
sistemos. Europos Parlamentas, reikalaujantis visiško SIS II diegimo proceso skaidrumo, dar kartą išreiškė
didelį susirūpinimą dėl vėlavimo pradėti operacijas ir Komisijos ir Tarybos delsimo pateikti informaciją apie
techninių bandymų rezultatus.

SIS II turėjo pradėti veikti 2007 m. Dabar 2010 metai, tačiau niekas negali duoti tvirto atsakymo, kada ji bus
baigta. Kalbant apie svarstomą pasiūlymų paketą, kyla keturi pagrindiniai klausimai. Pirma, kada bus pereita
prie SIS II sistemos? Prieš pradedant naudoti SIS II, būtina patikrinti, ar sistema veikia pagal techninius ir
darbo reikalavimus, išdėstytus atitinkamuose teisiniuose dokumentuose. Tik sėkmingai užbaigus visus šiuos
bandymus galima pareiti iš pirmosios kartos Šengeno informacinės sistemos į SIS II.

Antra, ar šie bandymai užbaigti? Ne. Smarkiai vėluojant atlikti projekto darbus ir susidūrus su problemomis
ir sunkumais, Taryba nusprendė atlikti du etapų bandymus: pirmąjį 2009 m. ketvirtajame ketvirtyje, o antrąjį
– 2010 m. vasarą. Tačiau neįvykdžius būtinųjų sąlygų pirmąjį bandymą teko atidėti iki sausio mėn. pabaigos.
Bandymas atliktas 2010 m. sausio 21–24 d.: sistema akivaizdžiai veikė pirmas 25 valandas, bet likusio
bandymo metu buvo nestabili. Bandymas buvo pakartotas kovo 2–5 d., galiausiai antras bandymų ciklas
buvo įvertintas ir patvirtintas balandžio 6 d.

Nors valstybės narės arba rangovai nesilaikė visų bandymų sąlygų, o ribotas sandorių skaičius neatitiko
reikalavimų sistemos reakcijos laikui, didžioji valstybių narių dauguma priėjo išvadą, kad nukrypimai buvo
nežymūs ir kad pagrindiniai bandymų tikslai buvo pasiekti. Naujas bendrasis darbų grafikas ir biudžeto
planas bus priimtas kitame Tarybos posėdyje, vyksiančiame birželio mėn., bet ne vėliau kaip 2010 m.
spalio mėn.

Taip pat manyta, kad labai svarbu, jog toliau nurodytos sąlygos būtų įvykdytos dar prieš sistemai pradedant
veikti. Būtina sėkmingai atlikti II etapų bandymą ir įvykdyti visas sistemos darbo sąlygas. Taip pat būtina
sėkmingai atlikti bendrąjį bandymą, numatytą Reglamento 55 str., ir užtikrinti visišką tinklo saugumą.

Trečias klausimas: kodėl taip būtina patvirtinti šias iniciatyvas? Nors įvykdytos ne visos sąlygos, būtinos
perėjimui toliau užtikrinti, o numatyti, kada tai bus padaryta neįmanoma, Komisijai suteiktas įgaliojimas
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sukurti SIS II neteks galios 2010 m. birželio 30 d. Todėl turime pakeisti 2008 m. perėjimo dokumentų
galiojimo sąlygas, kad pratęstume šių dokumentų galiojimą.

Ketvirtas ir paskutinis klausimas: kokius pasiūlymų aspektus siekiau pakeisti? Pirma, įtraukti galiojimo sąlygą,
kurios Komisija nepasiūlė. Siūlome galiojimo terminą nustatyti iki 2013 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į
smarkų vėlavimą labai svarbu teisinėje bazėje nustatyti, kad sprendimas, kad ir koks jis būtų, turi būti
grindžiamas turima technologija, būti įgyvendinamas pagal pagrįstą darbų grafiką ir ekonomiškas.

Taip pat būtina įkurti Bendro projekto valdybą ir formaliai integruoti SIS II valdymą. Esu visiškai įsitikinęs,
kad jeigu ši institucija būtų egzistavusi nuo pat pradžių, koordinavimas būtų vykęs sklandžiau, būtume
žinoję daugiau ir dirbę veiksmingiau.

Galiausiai, mano nuomone, labai svarbu, kad Parlamentas išnagrinėtų perėjimo procesą. Parlamentas atsako
ne tik už teisinę bazę: kaip biudžeto valdymo institucija jis taip pat užtikrina veiklos, finansuojamos iš Europos
Sąjungos biudžeto, priežiūrą. Todėl mano kolega A. Alvaro ir aš pateikėme pakeitimą dėl lėšų priskyrimo
rezervui. Taip pat kartu su Parlamento nariais A. Alvaro, S. Ludford, I. Enciu ir M. Hohlmeir pateikiau
pakeitimą, kuriuo prašoma, kad Europos Audito Rūmai atliktų auditą. Norėčiau visiems padėkoti už
bendradarbiavimą.

Pirmininkė. – Dabar negaliu suteikti žodžio R. Tavaresui, nes dėl tam tikro ugnikalnio jis turi nedidelių
transporto problemų. Suteiksiu jam žodį, kai tik jis prie mūsų prisijungs.

Alexander Alvaro, Biudžeto komiteto nuomonės referentas. – (DE) Ponia pirmininke, SIS II – tai nesibaigianti
mėginimų, nesėkmių ir naujų mėginimų istorija. Iki dabar šie mėginimai, nesėkmės ir nauji mėginimai iš
viso pareikalavo 90 mln. EUR – 90 mln. EUR, kurie žmonių akimis, buvo iššvaistyti veltui.

Biudžeto požiūriu palaikau kiekvieną C. Coelho sakinį, žodį ir pastangą. Šiuo klausimu kartu dirbame labai
glaudžiai ir sklandžiai. Visi esame suinteresuoti, kad SIS II veiktų. Tačiau kartais reikia pripažinti, kaip ir dėl
daugelio dalykų gyvenime, kai kažkas nepavyksta, ir apsvarstyti alternatyvas.

Mes, Europos Parlamentas, nesame pasirengę atsisakyti šio projekto ir kaip galėdami palaikysime Komisijos
narę C. Malmström, kuri gavo šį sunkų palikimą. Tačiau turi būti aišku (tai jau įtvirtinome Biudžeto komitete
ir rekomenduojame tą patį padaryti plenariniam posėdžiui), kad lėšos, skirtos SIS II, turi būti atidėtos į rezervą,
kad galėtume geriau kontroliuoti, kaip jos panaudojamos. Asmeniškai aš tikiuosi, kad yra B planas, jeigu
vieną dieną tektų pripažinti, kad negalime pasiekti savo tikslo.

Pirmininkė. – Kadangi R. Tavares nedalyvauja, žodį suteikiu Komisijos narei C. Malmström.

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti C. Coelho ir A. Alvaro už pagalbą,
dėkoju jums už itin konstruktyvų bendradarbiavimą nagrinėjant šią mano paveldėtą sudėtingą bylą. Tai labai
sudėtingas klausimas, bet esu pasirengusi dirbti su jumis, kad jį išspręstume skaidriai ir įgyvendintume
projektą.

Rytdienos balsavimas vyks pačiu tinkamiausiu SIS II projektui laiku. Taryba patvirtino, kad I etapų bandymas
atliktas sėkmingai ir kad SIS II turėtų būti toliau kuriamas remiantis turimais techniniais sprendimais.

Jums pateiktuose pasiūlymuose dėl teisės aktų yra trys pagrindiniai veiksniai, apie kuriuos kalbėjo C. Coelho,
ir kurie pakeis projekto kūrimo procesą. Pirma, kaip minėjo C. Coelho, pradinis dokumentų galiojimo
terminas – šių metų birželio 30 d. – tapo neįmanomu, todėl jį reikia keisti. Tai leis tęsti SIS II projektą remiantis
techniniais reikalavimais ir bendru darbų grafiku, kuriuos šiuo metu nustato valstybių narių ekspertai. Tarybai
jie bus pateikti birželio 3–4 d.

Pranešėjas reikalauja, kad būtų nustatytas konkretus galutinis SIS II sukūrimo terminas. Apgailestauju, bet
Komisija dar neturi galimybės svarstyti šį pasiūlymą. Komisijos ekspertai kartu su visomis valstybėmis
narėmis baigia derinti reikalavimus ir naują bendrą grafiką. Kai tik šis darbas bus baigtas, Komisija pateiks
atitinkamus pasiūlymus atsižvelgdama į naują bendrą grafiką, kuris už dviejų savaičių turi būti pateiktas
Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje.

Antra, Bendro projekto valdyba – techninių ekspertų grupė, konsultuojanti SIS II kūrimo klausimais, ir tai
reiktų formaliai įtvirtinti. Bendro projekto valdyba jau įrodė esanti labai gera Komisijos ir valstybių narių
ekspertų bendradarbiavimo ir techninės analizės priemonė. Pasiūlymas užtikrins, kad taip bus ir toliau, kol
bus apibrėžiamas valdybos vaidmuo, sudėtis ir procedūros. Ši institucija grynai techninė, todėl nėra tinkama
atverti jos duris Europos Parlamento nariams ar kitiems Parlamento tarnautojams. Su Europos Parlamentu
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SIS II toliau kursime skaidriai, tačiau turime aiškiai skirti techninį darbą nuo politinio skaidrumo. Komisija
yra pasirengusi suteikti šio Parlamento nariams visą techninę informaciją pateikdama Parlamentui visas
turimas valdybos ataskaitas, kaip siūlo C. Coelho.

Trečia, būtų numatytas reikiamas teisinis lankstumas, kuris leistų sistemą kurti pagal alternatyvų techninį
veiksmų planą, ir manau, kad su šiuo loginiu paaiškinimu visi sutinkame.

Kalbant apie tolesnio SIS II kūrimo aspektus, susijusius su biudžetu, Komisija palaiko pranešėją, kuris siekia,
kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų kuo veiksmingiau panaudotos. Pranešime prašoma Parlamentui palikti
teisę atidėti lėšas, skirtas SIS II kurti, į 2011 m. biudžeto rezervą. Žinoma, biudžeto valdymo institucija turi
laisvę veikti savo nuožiūra. Kalbant apie biudžeto įgyvendinimą, norėčiau tik pasiteirauti A. Alvaro, ar būtų
taikoma kokia nors aiški ir veiksminga lėšų panaudojimo procedūra, jeigu mums prireiktų pinigų. Norėčiau
padėkoti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, C. Coelho ir Biudžeto kontrolės komiteto
pranešėjui A. Alvaro už puikų bendradarbiavimą nagrinėjant šį klausimą.

Apgailestauju, kad R. Tavareso čia dar nėra. Būtume turėję galimybę su juo aptarti ES pabėgėlių perkėlimo
klausimą – tai itin svarbus klausimas. Kaip žinote, didžiąją pabėgėlių daugumą visame pasaulyje priėmė
Azijos, Afrikos ir Artimųjų Rytų šalys. Daugelis šių pabėgėlių atsidūrė užburtame rate: jie negali grįžti į savo
kilmės šalį ir negali integruotis pirmojoje prieglobsčio šalyje, nes daugelis šių šalių pačios kenčia nuo konflikto
arba skurdo. Vienintelė išeitis šioms pabėgėlių grupėms – jų perkėlimas.

Pabėgėlių perkėlimu Europos Sąjungos valstybės narės gali parodyti akivaizdų solidarumą su šiomis sunkios
naštos slegiamomis pirmosiomis prieglobsčio šalimis ir tuo pat metu apsaugoti pažeidžiamiausius pabėgėlius
sudarydamos tvarias ir humaniškas sąlygas. Pabėgėlių perkėlimas vyksta šiandien, tačiau trūksta struktūrinio
koordinavimo ES mastu. Komisija mano, kad ES gali prisidėti labiau ir veikti aktyviau perkeliant pabėgėlius,
taip sustiprindama Europos Sąjungos vaidmenį pasaulyje ir parodydama solidarumą su labiausiai
nukentėjusiais regionais. 2009 m. rugsėjo mėn. pateiktu pasiūlymu siekiama situaciją pagerinti. Džiaugiamės
teigiama Parlamento ir Tarybos reakcija į pasiūlymą. Ypač norėčiau padėkoti R. Tavaresui už dorą darbą ir
palankiai vertinu tvirtą politinį skirtingų frakcijų susitarimą šiuo klausimu.

Pasiūlymo idėja ta, kad Europos Sąjunga, bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo
komisaro biuru, prisidės prie strategiškesnio pabėgėlių perkėlimo remdamasi metiniu sprendimu dėl bendrų
pabėgėlių perkėlimo prioritetų. Sujungdama nacionalines kvotas Europos Sąjunga gali padėti sušvelninti
kai kuriuos sudėtingiausius pasaulio konfliktus ir palengvinti pabėgėlių padėtį. Pagal programą kiekviena
valstybė narė gali savo nuožiūra galutinai apsispręsti dėl perkeliamų pabėgėlių skaičiaus, o dalyvaudamos
programoje valstybės narės turės galimybę koordinuoti ir suderinti įgytą patirtį ir geriausią praktiką. Metinės
pratybos Europos Sąjungai leis greičiau reaguoti į iškilusius sunkumus ir pasaulio pabėgėlių poreikius, taip
pat veiksmingiau naudotis Europos pabėgėlių fondu. Be to, programa padės per Prieglobsčio paramos biurą
tikslingiau ir praktiškiau bendradarbiauti tiek su nacionalinėmis administracijomis, tiek su visuomeninėmis
organizacijomis. Visiškai palaikau pranešėjo mintį Maltoje įkurti specializuotą biuro padalinį.

ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programa svarstoma kritišku metu: nuo 2007 m. penkios valstybės narės,
neskaitant tų, kurios tokias programas jau vykdė, nusprendė pradėti nacionalines pabėgėlių perkėlimo
programas. Pastaraisiais metais keletas kitų valstybių narių, vykdydamos įsipareigojimą ES mastu, dėl kurio
sutarta 2008 m., perkėlė pabėgėlius iš Irako. Svarbu tai išlaikyti ir nedelsiant patvirtinti pasiūlymą.

Visgi apgailestaujame, kad šį pasiūlymą skubiai patvirtinti trukdo kai kurie nuomonių skirtumai ir
procedūriniai klausimai. Šis pasiūlymas turi didelės politinės reikšmės. Komisijos sprendimas nustatyti
metinius pabėgėlių perkėlimo prioritetus − įgyvendinimo sprendimas ir Europos pabėgėlių fondo finansinio
valdymo dalis. Esame susirūpinę, kad nebūtų itin delsiama su deleguotųjų teisės aktų procedūra, nes toks
delsimas labai apsunkintų fondo valdymą.

Tai pirmas žingsnis bendro darbo principo link, žinoma, patirtis bus analizuojama, taip pat bus planų dėl
platesnio užmojo iniciatyvų pagal Stokholmo programą.

Georgios Papanikolaou, PPE frakcijos vardu. – (EL) Dėkoju, ponia Komisijos nare už naujausią informaciją.
Nors. R. Tavareso čia nėra, norėčiau jam padėkoti už bendradarbiavimą iki šios dienos ir savo frakcijos vardu
pareikšti, kad teigiamai vertiname pabėgėlių perkėlimo programą.

Kalbame apie bendrą prieglobsčio regioną ir integruotą pabėgėlių valdymo politiką, kurios mums reikia.
Žinoma, turėdami šias pastangas palaikančią finansavimo priemonę – Europos pabėgėlių fondą, kurį, tiesą
sakant, kol kas nepakankamai panaudojome, galime padaryti dar didesnių ir geresnių dalykų.
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Iki šiol į pasaulio reikalavimus dėl pabėgėlių perkėlimo Europa reagavo tinkamai. Norėčiau priminti, kad
valstybės narės perkeliant pabėgėlius dalyvauja savanoriškai ir kol kas, įskaitant dvi šalis, dalyvavusias šiame
konkrečiame pabėgėlių perkėlime, tik 12 iš 27 valstybių narių prisidėjo prie šių pastangų, o rezultatai kol
kas nėra labai džiuginantys. 2009 m. pagal pabėgėlių perkėlimo programą į Europą atvyko 6 896 pabėgėliai,
o tai sudaro tik 8,2 proc. visų pabėgėlių.

Todėl neabejotinai reikia geresnio koordinavimo, ir šiuo pranešimu ir konsultacijomis siekiame valstybes
nares paskatinti ir paaiškinti, kad turime visas priežastis toliau diegti ir įgyvendinti šią programą.

Žinoma, žmogaus teisių apsaugai ir tikrajam solidarumui su trečiosiomis šalimis teikiame didžiausią
pirmenybę. Tačiau turime suprasti, kad dar viena priežastis, kodėl valstybės narės turėtų dalyvauti šioje
programoje yra ta, kad taip visiems, kuriems ji reikalinga, nusiųstume žinią, kad jie turi visas priežastis rinktis
teisėtus kelius patekti į Europą, Europos teritoriją ir siekti geresnės ateities.

Ši pabėgėlių perkėlimo programa taip pat netiesiogiai padėtų spręsti nelegalios imigracijos problemą, nes
jeigu tokios programos būtų vykdomos, pabėgėliai nesirinktų neteisėtų būdų, o lauktų galimybės dalyvauti
šiose programose.

Galiausiai norėčiau pasakyti, kad pateikėme pakeitimą dėl vidinio pabėgėlių perkėlimo, kuris buvo atmestas.
Ponia Komisijos nare, šiuo klausimu tikimės ir Komisijos iniciatyvos. Pagal II Dublino reglamentą kai kurioms
šalims kliuvo našta, todėl labai svarbu pagreitinti pabėgėlių perkėlimo programos įgyvendinimą pasitelkiant
Europos pabėgėlių fondą.

Antonio Masip Hidalgo, S&D frakcijos vardu. – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti C. Malmström už
dalyvavimą šiame posėdyje. Norėčiau pabrėžti, kad palaikau šį pranešimą ir palankiai vertinu R. Tavareso
darbą, nes jo darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo
komisaro biuru ir vadovavimas lyginamąja teise už Europos Sąjungos ribų labai svarbūs.

Ši patirtis labai svarbi, ir aš, kaip buvęs vietinės tarybos narys, taip pat manau, kad visos Europos tarybos
turėtų prisiimti šį įsipareigojimą.

Nors išgyvename krizę, giliausia krizė – pabėgėlių krizė, kolektyvinės amnezijos krizė. Europoje ir turtingose
šalyse pamiršome, kad už karus, dėl kurių atsiranda pabėgėlių, atsakome mes, mūsų šalys ir vyriausybės.
Turime išbristi iš šios kolektyvinės amnezijos.

Sutinku su C. Malmström nuomone dėl įsipareigojimo, žinoma, turime jį prisiimti. Parlamento komisija
aplankė Irako palestiniečius. Žinoma, kad aplankė: turime vykdyti įsipareigojimus šiems pabėgėliams.

Tačiau su visa derama pagarba poniai C. Malmström norėčiau pasakyti štai ką: būtina panaikinti Parlamento,
kurio nare buvo ji pati, ir Komisijos nesutarimus dėl deleguotųjų teisės aktų. Nenorėčiau, kad galiausiai šis
šiandien palankiai įvertintas pranešimas būtų atmestas dėl esamų Komisijos ir Parlamento nesutarimų dėl
deleguotųjų aktų.

PIRMININKAVO: D. ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Nadja Hirsch, ALDE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nare, visi mes diskutavome apie tai,
kad tiesiog reikia įkalbėti daugiau valstybių narių dalyvauti šioje programoje. Manau, galima daug pasiekti
aiškinant apie programą ir pabrėžiant jos naudą, nes joje dalyvaujantieji visuomet sakė, kad jie toliau joje
dalyvaus ir kad programą jie vertina palankiai.

Svarbu išaiškinti, kam ji skirta. Ji skirta žmonėms, kurie patys negali atvykti į Europą. Tai moterys, vaikai ir
segantieji, atsidūrę pabėgėlių stovyklose už ES ribų, kuriems reikia mūsų pagalbos. Manau, labai gerai, kad
priimsime sprendimą dėl didesnės Europos pabėgėlių fondo dalies panaudojimo ateityje.

Be to, mano nuomone, labai svarbu, kad šios lėšos, jeigu jos bus mokamos nacionaliniams parlamentams,
t. y. valstybėms narėms, ne dingtų biudžete, o būtų iš tiesų naudojamos tvirtai struktūrai sukurti, kad lėšos
iš esmės pareitų vietos valdžiai, miestams ir didmiesčiams, kuriuose faktiškai ir vyksta integracijos procesas,
kur skiriamos vietos vaikų darželiuose ir būstas. Labai svarbu pabrėžti, kad į šią diskusiją reikia įtraukti
miestus ir didmiesčius, taip pat vietos valdžią, kurie veikia kaip mūsų sąjungininkai.

Tikriausiai valstybės narės yra labiau linkusios atmesti šį pasiūlymą per trumpą laiką nei vietos valdžia.
Atsirandančioje galimybėje prognozuoti įžvelgiu svarbų dalyką, jungiantį mus – ES – ir tuos, kurie faktiškai
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vykdo integraciją. Apskritai tai neabejotinai galėtų paskatinti pabėgėlių perkėlimo programą, o tai, mano
nuomone, labai pozityvu. Visų pirma, būtina labai aiškiai pareikšti, kad negalima pamiršti piliečių – būtina
rasti žmonių ir organizacijų, kurios padėtų norintiems pradėti gyvenimą iš pradžių esamoje vietoje ir parodytų
jiems, kur darbas vyksta jų mieste arba kur yra artimiausias baseinas.

Mums reikia tarpvisuomeninio susitarimo dėl dalyvavimo pabėgėlių perkėlimo programoje, reikia sutarti,
kad tai puikus sprendimas ir kad integraciją faktiškai vykdys žmonės.

Hélène Flautre, Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, pranešimą būčiau mieliau išklausiusi iš
pranešėjo R. Tavareso lūpų, bet nebesvarbu, nes dabar jis prie mūsų prisijungė, o tai svarbiausia. Manau, kad
darbas, kurį jam pavyko padaryti, kad pasiektų susitarimo dėl Europos pabėgėlių fondo, kurio pareiga –
skirti lėšas ir skatinti valstybes nares kurti savo pabėgėlių perkėlimo programas, lėšų panaudojimo, yra
išskirtinai pozityvus, ypač palankiai vertinamas Komisijos narės C. Malmström, ir dėl to man džiugu.

Tačiau privalome nepamiršti keleto skaičių, kurie leis mums planuoti fondo lėšų panaudojimo mastą. Jeigu
skirtume visas Europos pabėgėlių fondo lėšas, ko aš nenoriu, nes tai neišvengiamai pakenktų pabėgėlių ir
Europoje prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų finansavimui, mes vargiai ar galėtume Europoje perkelti
20 000 pabėgėlių, kur kas mažiau nei pageidauja Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro
biuras, nustatęs, kad pasaulyje perkelti reikia daugiau nei 470 000 pabėgėlių, t. y. žmonių, kurie išties turi
specifinių poreikių, yra pažeidžiami ir silpni ir negali grįžti į kilmės šalį. Todėl turime elgtis protingai.

Mano nuomone, kita atsargumo priemonė, kurios turime imtis, nes tai jau patyrėme mano šalyje, Prancūzijoje,
yra susijusi su informavimu apie kai kurių pabėgėlių perkėlimą kaip apie labdaros medį, slepiantį aplaidumo
mišką, nes tuo pat metu Jungtinių Tautų komitetas prie kankinimą pasmerkė Prancūziją dėl prieglobsčio
prašytojų grąžinimo į trečiąsias šalis, kur yra nežmogiško arba žeminančio elgesio su jais rizika.

Galiausiai manau, kad į šias atsargumo priemones būtina atsižvelgti.

Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Norėčiau kalbėti apie Šengeno
informacinę sistemą. Šiandien turime išnagrinėti teisinę sistemą, kurioje gali vykti perėjimas iš SIS I į SIS II.
Sakyčiau, kad šiuo klausimu mirksi visos raudonos įspėjamosios šviesos. Ponia Komisijos nare, mažiausia,
ką galime pasakyti, kad bandymai nedavė galutinio rezultato.

Nepaisant trijų didesnių valstybių narių – Prancūzijos, Vokietijos ir Austrijos – prieštaravimo, Komisija
atkakliai tęsia darbą. Kaip jums žinoma, sakyčiau, kad ne mažiau atkaklesni ir mes, Europos vieningųjų
kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji, kai kalba eina apie mūsų sąlygas dėl duomenų saugojimo
ir rizikos, susijusios su duomenų apsauga, klausimų. Manau, kad gyvename gana siurrealistiniu laiku, kai
ekspertai, išmanantys ką kalba, vis labiau smerkia piktnaudžiavimą ir riziką, susijusią su visais saugumo
aspektais. Atsargumo priemonių duomenų apsaugos srityje privalome imtis dėl visų piliečių, kas jie bebūtų.
Turime prisiimti minimalius įsipareigojimus dėl rizikos, susijusios su prisijungimu prie failų. Prancūzijoje
mes gerai žinome apie piktnaudžiavimo prisijungus prie failų atvejus.

Ponia Komisijos nare, esamomis aplinkybėmis GUE / NGL frakcija nepalaiko tokio perėjimo.

Gerard Batten, EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, Jungtinė Karalystė nėra pasirašiusi Šengeno sutarties,
todėl techniškai šis pasiūlymas neturėtų būti taikomas Jungtinei Karalystei. Senoji leiboristų vyriausybė
nusprendė prie jos neprisijungti, o naujoji koalicinė liberaldemokratų ir konservatorių vyriausybė privalo
laikytis šio sprendimo. Tokia programa tik paskatintų daugiau tikrų ar apsimetėlių pabėgėlių atvykti į Europos
Sąjungą.

Įsivaizduokite, jeigu Turkija įstos į Europos Sąjungą: galime tikėtis, kad ne tik 72 mln. turkų automatiškai
įgis teisę keliauti į Europos šalis ir Jungtinę Karalystę, bet ir masės pabėgėlių iš tokių vietų kaip Iranas ir Irakas
gali kirsti Turkijos sieną ir tada siekti perkėlimo Europoje! Jungtinė Karalystė neturi prisijungti prie šios
programos, bet bus įdomu stebėti, kaip mūsų naujoji vyriausybė bandys spręsti šiuos klausimus. Viena jos
pusė – Konservatorių partija – apsimeta, kad ji euroskeptikė visomis prasmėmis, tuo tarpu kita –
Liberaldemokratų partija – besąlygiška eurofilė. Tačiau mūsų naujasis ministras pirmininkas D. Cameron
gali iš karto susidoroti su tokiomis problemomis, apie kokią kalbėjau šiame Parlamente vakar.

Išaugus Parlamento narių skaičiui reikia iš naujo ratifikuoti Lisabonos sutartį. D. Cameron gali rinktis jos
neratifikuoti arba pavėluotai vykdyti savo tvirtą garantiją ir paskelbti Jungtinėje Karalystėje referendumą dėl
Lisabonos sutarties, kuriame dalyvauti Jungtinės Karalystės gyventojai neturėjo galimybės.
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Rui Tavares, pranešėjas. – (PT) Ponios ir ponai, pasaulyje yra pabėgėlių, kurie negali nei grįžti į savo šalis dėl
nestabilios padėties, nei likti tranzito šalyje, nes ji nėra pasirašiusi Ženevos konvencijų, ir jie, pvz., negali
dirbti toje šalyje.

Skaičiai santykinai riboti: 200 000 per metus, o kai kurių iš šių pabėgėlių, kuriems vienintelė išeitis – naujas
gyvenimas trečiojoje šalyje, problemą jau išsprendė tarptautinės arenos veikėjai, sprendžiantys pabėgėlių
perkėlimo klausimą: 80 000 pabėgėlių perkėlė JAV, kai kuriuos – Kanada, Australija, Brazilija ir Čilė. Ko
trūksta šiame sąraše? Ko gi daugiau jei ne Europos.

Švedijai pirmininkaujant Tarybai, Taryba apgalvotai pripažino, kad reikia gerokai padidinti Europoje
perkeliamų pabėgėlių skaičių, buvo kalbama net apie 100 000. Komisija taip pat apgalvotai persvarstė kai
kurias Europos pabėgėlių fondo ataskaitas, kad būtų įmanoma suformuluoti stipresnę ir tvirtesnę pabėgėlių
perkėlimo politiką.

Šiuo metu turiu du Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu parengtus pranešimus: vienas
dėl bendro sprendimo, o kitas – savo iniciatyva. Bendrame sprendime pateikiami keturi nauji papildymai
dėl politikos pataisymų, tačiau du iš jų – procedūriniai.

Pirmasis papildymas – dvejopas požiūris. Komisijos pasiūlyme, kurį nagrinėjame, daugiausia kalbama apie
regioninius prioritetus, o į šiuos įtraukti prioritetai, kuriuos pavadinčiau „humanitariniais“. Mums pasirodė
tinkama šiuos prioritetus palikti, bet suteikti jiems autonomiškumo. Kitaip tariant, manome, kad perkeliant
pabėgėlius Europai reikia intervencijos priemonių, kurios labai svarbios užsienio politikai. Šios priemonės
kartais turi sudaryti sąlygas kai kuriuose pasaulio regionuose vykdyti intervenciją, atverti duris į konkrečią
šalį arba kai kuriose pasaulio vietose užmegzti pasitikėjimo santykius. Tačiau valstybėms narėms jos turi
suteikti laisvę reaguoti į kitose pasaulio šalyse susidariusią padėtį, kai pirmenybė teikiama humanitarinei
pagalbai.

Kokie atvejai laikomi prioritetiniais? Pvz., kankinimo aukos, moterys ir vaikai, tapę seksualinės prievartos
aukomis arba asmenys, kuriuos reikia perkelti dėl rimtų sveikatos priežasčių.

Antrasis naujas papildymas – moduliavimas. Tikslas – užtikrinti, kad pabėgėlių perkėlimo imtųsi ne tik
10 valstybių narių, kurios šiuo metu perkelia pabėgėlius Europos mastu, bet ir 27 valstybės narės. Todėl
pasiūlėme pirmaisiais metais padidinti naujoms valstybėms narėms skiriamą sumą, kuri tenka vienam
pabėgėliui, šiek tiek ją sumažinti antraisiais metais ir nuo trečiųjų metų ir vėliau sulyginti ją su suma, kurią
gauna kitos valstybės narės, perkeliančios pabėgėlius; sėkmė priklausė nuo didesnės tvariai pabėgėlių
perkėlimo programai kurti skirtos sumos, mokamos pirmaisiais metais, kai pradėti naują pabėgėlių perkėlimo
programą brangiausia.

Kiti du nauji papildymai procedūriniai. Vienu Komisijai sudaromos sąlygos pradėti skubią procedūrą pabėgėlių
perkėlimui iš tam tikros pasaulio vietos, paveiktos humanitarinės nelaimės arba krizės, nes ankstesnė
procedūra buvo vykdoma kartą per metus, o nelaimės ir humanitarinės krizės juk ištinka ne pagal grafiką.
Ketvirtasis naujasis papildymas – deleguotieji aktai, ir turiu aiškiai pabrėžti, ponia C. Malmström, kad
Parlamentas gali labai veiksmingai pasirūpinti argumentais dėl darbų grafiko ir procedūrų, ir pažadame, kad
greitai reaguosime į deleguotuosius aktus. Taip pat pažadame, kad ankstesnės konsultacijos ir diskusijos,
kurias siūlėme surengti su, pvz., Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu, Užsienio reikalų
komitetu ir Vystymosi komitetu, gali užkirsti kelią Parlamento ir Komisijos nuomonių dėl regionų, kuriems
teikiama pirmenybė perkeliant pabėgėlius, skirtumui.

Negalime sutikti būtent su Komisijos, sutartis prižiūrinčios institucijos, teigimu, kad pagal šį sprendimą,
kuris toks svarbus užsienio politikos ir humanitarinės pagalbos požiūriu, negalima priimti deleguotųjų aktų,
dėl kurių ji neturi jokio teisėto prieštaravimo, vien dėl to, kad Komisija šiuos aktus laiko biurokratiniais, nors
mes sakome, kad jie nėra biurokratiniai.

Mūsų ir teisės tarnybos manymu, šis sprendimas – deleguotųjų aktų dalis, ir todėl manome, kad Komisija,
kaip sutartis prižiūrinti institucija, turėtų pritarti deleguotųjų aktų priėmimui, o ne prieštarauti jiems, nes
prieštaravimai yra tik procedūriniai. Visų pirma manome, kad nė vienas iš šių klausimų netrukdo mums
siekti bendro tikslo: Europos Sąjungoje perkelti daugiau pabėgėlių.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Ponia pirmininke, ši diegiama pabėgėlių perkėlimo programa užpildo didelę
ir ilgai egzistavusią tuštumą. Iš tiesų, esu priblokštas, kad Europoje tokia programa nebuvo vykdoma anksčiau.
Yra šalių, jau rodančių pavyzdį, pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos, labai veiksmingai vykdančios pabėgėlių
perkėlimo programas ir šioje srityje sukaupusios nemažai patirties. Iš jų galime daug pasimokyti.
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Tokios programos svarbios, nes parodo Europos Sąjungos norą parodyti savo humaniškumą pabėgėliams
visame pasaulyje. Tačiau kitas svarbus jų tikslas – sulaikyti nelegalių imigrantų, taip siekiančių apsaugos,
srautą į Europos Sąjungą.

Todėl jeigu pabėgėlių perkėlimo programą, kuri turi būti sukurta šiandien, bus galima pritaikyti tarptautinės
apsaugos Libijoje siekiantiesiems perkelti, šie žmonės vargu ar turės priežastį, kodėl jie turėtų keliauti
Viduržiemio jūra ir rizikuoti savo gyvybėmis. Taigi, padėtume tiek jiems, tiek toms Europos Sąjungos šalims,
kurioms tenka neproporcingai didelė našta.

Nereikia nė sakyti, kad šią programą reikia vykdyti kartu su kita programa, kuria siekiama padėti Europos
Sąjungos šalims, dėl dabartinio imigracijos srauto nešančioms neproporcingai didelę naštą. Turime šioms
šalims įrodyti, kad siekiama sukurti programą, leisiančią perkelti žmones, gavusius tarptautinę apsaugą, į
kitas Europos šalis.

Kol kas tai tik bandomasis projektas, susijęs su Malta. Tačiau norėčiau, kad šis projektas taptų nuolatiniu ir
būtų vykdomas ir kitose Europos Sąjungos šalyse, kurioms jis reikalingas.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Kaip Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos
pranešėjas dėl SIS, kalbėsiu konkrečiai šiuo klausimu. Visų pirma norėčiau pasveikinti C. Coelho į šį klausimą
įdėjus milžiniškas pastangas, o ypač parodžius nuoseklumą šiuose dviejuose pranešimuose. Taip pat norėčiau
padėkoti Komisijos narei C. Malmström, nes nuo tada, kai ji užėmė savo postą, Komisijoje atsirado daugiau
skaidrumo.

Rūpestį mums kėlė ir tebekelia negebėjimas laikytis SIS II diegimo terminų. Parlamentas ne kartą išreiškė
savo poziciją dėl vėlavimo, ypač dėl Komisijos negebėjimo nustatyti konkrečios sistemos paleidimo datos.
Tai, kad netgi dabar tiksliai nežinome, ar bandymai atlikti sėkmingai, kelia rimtų abejonių dėl projekto
valdymo.

Kadangi Europos Parlamento pareiga – stebėti, kaip leidžiamos Bendrijos lėšos, pasiūlymas rezerve laikyti
lėšas, kurios 2011 biudžetiniais metais bus skiriamos SIS II kurti, yra įprasta apsaugos priemonė. Būtina
nuolat tartis su Parlamentu ir jį informuoti apie SIS II projekto eigą, kuriai neturėtų kilti pavojus dėl politinės
valios arba gebėjimo valdyti trūkumo. Projektas turi būti vykdomas pagal esamus reikalavimus ir tiksliai
numatytu įgyvendinti laiku, užtikrinant duomenų apsaugą ir laikantis sąnaudų / naudos principo.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – Ponia pirmininke, aš taip pat kalbėsiu apie Šengeno informacinę sistemą.
Visų pirma norėčiau padėkoti C. Coelho už puikų darbą ir pabrėžti, kad dėl daugelio dalykų, susijusių su
duomenų apsauga, mano frakcija nuo pat pradžių buvo gana atsargi dėl SIS II patvirtinimo.

Dabar panašu, kad ilgosios SIS II sagos galo nematyti. Matome, kad darbai vėluoja, o sąnaudos viršija nustatytas
sumas – jokių teigiamų rezultatų. Nesutariame net dėl bandymų rezultatų vertinimo, nes Austrijos, Vokietijos
ir Prancūzijos nuomone, bandymai nepavyko. Mūsų nuomone, pranešėjas laikosi visiškai teisingos pozicijos.
Turime būti sąžiningi ir pripažinti, kad dabartinis projektas gali žlugti, todėl turime apsvarstyti alternatyvas.
Be to, turėtume atidžiai išnagrinėti šios nesėkmės priežastis, nes jeigu reikės investuoti dar 30 mln. EUR,
Parlamentas turėtų gauti visą būtiną informaciją sutikimui duoti.

Taip pat turime palikti galiojimo pabaigos sąlygą. Negalime toliau investuoti į visą gyvenimą trunkantį
projektą. Žinoma, turėtume būti lankstūs, tačiau privalome nustatyti aiškius vertinimo kriterijus ir greitai
reaguoti, jeigu ir vėl kas nors nepavyktų.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Ponia pirmininke, visų pirma dėl Šengeno informacinės sistemos
norėčiau pasakyti, jog manau, kad Europos Sąjunga turėtų vadovautis ne norais, o realybe grindžiama politika.
Kalbant apie Šengeno informacinę sistemą turime atsižvelgti į tai, kad bandymai, kurie buvo pavadinti
pirmojo etapo bandymais, nepavyko.

Po aštuonerių metų tupinėjimo žinome, kad valstybės narės negalės nei techniškai, nei teisiškai pasiekti
Komisijos pasiūlytos priemonės – perėjimo iš SIS 1+ į SIS II – tikslą. Tai nėra mano vertinimas – tai Vokietijos
Federalinės Respublikos vertinimas. Tai mano šalies pozicija ir, beje, aš ją visiškai palaikau. Šiai programai
jau iššvaistyta 90 mln. EUR, o Komisija norėtų išleisti daugiau. Nenorime pratęsti termino iki 2013 m., ir
sakome tai visiškai atvirai. Užuot pratęsę terminą, norime atsisakyti šios sistemos ir pradėti ieškoti alternatyvos.

Antra, norėčiau pabrėžti, kad Vokietijos kairiųjų partija labai kritiškai vertina SIS II, nes prieiga prie sistemos
smarkiai plečiama, pvz., ji suteikiama slaptosioms tarnyboms. Vokietijoje taikomas reikalavimas atskirti
slaptąsias tarnybas ir policiją. Todėl sumaišius slaptųjų tarnybų ir policijos duomenis visa sistema atsidurtų
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prieš Vokietijos Federalinį Konstitucinį teismą. Tai turėjau paminėti bent jau kalbėdamas apie Vokietiją. Taip
pat prieštaraujame SIS II, nes ji apima didelio duomenų kiekio rinkimą, taip pat biometrinių duomenų rinkimą
ir registravimą. Tai nėra nei tikslinga, nei tinkama.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, siekis apibrėžti
nuoseklių strategijų sistemą, kuri išreikštų tikrą valstybių narių solidarumą – žingsnis į priekį koordinuojant
Bendrijos migracijos srautų politiką. Be to, ši priemonė yra ir platesnio proceso, kuriuo siekiama tarptautinės
pabėgėlių apsaugos, dalis. Jeigu pilietinę visuomenę galima tinkamai įtraukti į šį procesą, panašu, kad ši
priemonė glaudžiai susijusi su neišvengiamu Europos prieglobsčio paramos biuro suaktyvinimu.

Turime nedelsiant sudaryti prioritetų ir tikslų sąrašą, numatydami darbų įvykdymo grafiką ir konkrečias
skatinamąsias priemones. Taip pat turime skirti konkrečias lėšas, kad padidintume tik dešimties šiuo metu
programoje dalyvaujančių valstybių narių skaičių. Taip pat neturime pamiršti poreikio užtikrinti sveikatos
bei socialinę apsaugą, kuri siūloma žmonėms, dažnai išsekusiems dėl ypatingai silpnos būklės.

Kompiuterizuota duomenų bazė taip pat leis sekti kiekvieną procesą, vykdomą siekiant apginti šeimą jos
perkėlimo metu. Šiame kontekste valstybių narių bendradarbiavimas gali būti lemiamas užtikrinant procedūrų
racionalumą ir lankstumą. Norime teisingesnės ir realesnės Europos Sąjungos, kuri ypač atsižvelgtų į pietinių
valstybių narių pastangas.

Svarbiausia, kad Europos Sąjunga prisiimtų atsakomybę sudarydama bendradarbiavimo sutartis su trečiosiomis
šalimis, kaip tai neseniai padarė Italija su Libija ir Nigeriu. Manome, kad tai vienintelis įmanomas būdas
pereiti nuo dažnai tik paviršutiniško solidarumo formos prie tinkamo Europos Sąjungos valstybių narių
solidarumo valdant visus migracijos srautus.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Pirma, norėčiau padėkoti R. Tavaresui už darbą pabėgėlių politikos
srityje ir taip pat išreikšti savo nusivylimą, nes mažiau nei pusė visų Europos Sąjungos valstybių narių vykdo
oficialias pabėgėlių iš trečiųjų šalių perkėlimo programas.

Be to, kaip jau ne kartą minėta šiame Parlamente, šios programos nepakankamai koordinuojamos, o dėl
nepakankamo Europos Sąjungos valstybių narių koordinavimo ir bendradarbiavimo pabėgėlių perkėlimo
išlaidos yra taip pat didelės, todėl ši idėja atrodo nepatraukli.

Esu tvirtai įsitikinusi, kad turint pakankamai politinės valios mes, europiečiai, galėsime sukurti veiksmingą,
teisingą ir vieningą pabėgėlių perkėlimo programą. Todėl svarbu ne tik sukurti pačią programą, bet ir įkurti
specialų fondą pabėgėliams perkelti Europos Sąjungoje. Iš jo būtų finansuojamas nacionalinių pabėgėlių
perkėlimo programų sukūrimas tose šalyse, kurios jų dar neturi, taip pat centralizuotos veiklos koordinavimas.
Mano nuomone, idealus koordinatorius – Europos prieglobsčio paramos biuras.

Indrek Tarand (Verts/ALE). – Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti visiems, kurie sunkiai dirbo dėl niekaip
nesibaigiančios SIS II istorijos: C. Coelho ir kitiems, dirbantiems šioje srityje.

Pasikartojantys vėlavimai ir limitus viršijančios išlaidos kelia didelį nerimą, ir kas daugiau dar galėtų byloti
apie J. M. Barroso vadovavimo įgūdžius šioje pirmoje Komisijoje? Manau, kad šiandien turime pasimokyti
ir pasinaudoti patirtimi, kad sukurtume naują IT agentūrą, kurios buveinė galėtų būti Taline. Pralaimėjusių
šiuo atveju nebūtų: kolegos iš Prancūzijos galėtų tarnybines stotis laikyti Strasbūre, o naujus programavimo
darbus kompetentingi specialistai Taline atliktų žemomis valdymo sąnaudomis, taip išvengtume monopolio,
sutvirtintume ES integracijos idėją ir suteiktume duomenų apsaugos garantiją.

Galiausiai norėčiau išreikšti savo pasitikėjimą Komisijos narės C. Malmström gebėjimu išspręsti šiuos
sudėtingus klausimus.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, trumpai išdėstysiu savo poziciją.

Pirma, norėčiau pasveikinti C. Coelho. Procesą numatyta užbaigti iki rugsėjo 30 d., todėl norminius
dokumentus reikia pataisyti iki jų galiojimo pabaigos.

Antra, Komisija nepateikė jokio pasiūlymo dėl galutinio termino arba galiojimo pabaigos sąlygų išbraukimo
ir pradinių pasiūlymų.

Trečia, dėl migracijos reikia nustatyti atsargumo priemonių taikymo laikotarpį, kurį prireikus būtų galima
pratęsti taikant komiteto procedūrą.

Ketvirta, proceso nekontroliuoja Parlamentas, o tai, mano manymu, labai blogai.
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Penkta, nežinome antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos bandymų rezultatų, todėl Parlamentą
būtina informuoti.

Šešta, remdamasis tuo, ką jau pasakiau, palaikau pranešėjo pasiūlymus ir įspėjimą, kad projektui nepasisekus
įsikiš Audito Rūmai.

Taip pat norėčiau pasveikinti R. Tavaresą parengus pranešimus dėl Europos pabėgėlių fondo ir pabėgėlių
perkėlimo. Pagrindinė problema – solidarumo Europos Sąjungoje stoka. Turime būti atsargūs teikdami
finansinę paramą valstybėms narėms, priimančioms pabėgėlius pirmą kartą, ypač dėl sąlyginio neteisingumo.
Šioms priemonėms, kurias iš esmės palaikau, pone R. Tavaresai, reikia išsamaus išankstinio finansinio tyrimo.

Sylvie Guillaume (S&D). – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, daugeliu aspektų svarbu, kad rytoj
balsuotume už Europos pabėgėlių fondo taisymą, ir savo kalboje pagrindinį dėmesį skirsiu būtent šiai temai,
be to, norėčiau pasveikinti C. Coelho ir R. Tavaresą apsvarsčius klausimus ir atlikus savo darbą.

Balsavimas dėl Europos pabėgėlių fondo parodys, kad Europos Sąjungos valstybės narės turi atlikti savo
vaidmenį perkeliant pabėgėlius, kad užpildytų spragą, atsiradusią dėl mažo šalių, įsipareigojusių vykdyti
programą, skaičiaus ir kiekvienos šalies pajėgumo priimti pabėgėlius. Prisiminkite, kad kalbame apie
pabėgėlius, kurie juos priėmusiose šalyse yra dažnai vargiai toleruojami ir kurių gyvenimo sąlygos kartais
gali labai tragiškai pasikeisti, jeigu skubiai nerandamas sprendimas.

Dėl šių naujų priemonių šiems ypač pažeidžiamiems žmonėms galime faktiškai suteikti didesnę apsaugą,
kol, pabrėžiu, kiekviena valstybė narė, dalyvaujanti Europos pabėgėlių fonde, teisingai ir skaidriai naudos
tam skirtas lėšas, ir, kiek man žinoma, jūs, ponia Komisijos nare C. Malmström, tuo labai rūpinatės. Bus
sunku išlaikyti šį išbandymą, kai žinome, kad valstybės narės ne itin palankiai vertina šią naująją priemonę,
todėl norėčiau, ponia Komisijos nare, pabrėžti jūsų ryžtingumą.

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad pabėgėlių integracija – vienas iš kelių į šio sumanymo sėkmę. Kuo daugiau
ruošimės ir aiškinsime apie pabėgėlių atvykimą, tuo didesnė tikimybė, kad ši iniciatyva bus palankiai sutikta
ir įgyvendinta geriausiomis sąlygomis, ir tikimės, kad tuo labiau valstybės narės įrodys savo įsipareigojimą
perkelti pabėgėlius. Todėl mūsų Parlamento dauguma turi balsuoti už šiuos Europos pabėgėlių fondo
pakeitimus.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Ponia pirmininke, daugelyje valstybių narių, taip pat ir mano gimtojoje
Austrijoje, žmonės nebežino, kur nauji prieglobsčio prašytojai gali eiti, o gyventojai visai teisėtai priešinasi
naujų pabėgėlių priėmimo centrų idėjai. Kaip gali būti, kad nepaisant to skatinamas pabėgėlių perkėlimas
Europos Sąjungoje? Visiškai nesuvokiamas planas įsileisti į Europos Sąjunga prieglobsčio prašytojus, kurie
jau užtvindė kaimynines trečiąsias šalis, pvz., Ukrainą, nes gyvenimo lygis čia aukštesnis. Būtent jūs visi šiais
ekonomikos krizės laikais galite papurtyti galvas, kai pateikiami tokie pasiūlymai.

Mano galva, visa Europos Sąjungos prieglobsčio koncepcija – katastrofa. Pagal ją prieglobsčio prašytojas iš
Rumunijos gali būti siunčiamas atgal pereiti vertinimo ir prieglobsčio suteikimo procesą. Idėja suteikti tokio
paties aukšto lygio socialinę paramą prieglobsčio prašytojams kaip ir konkrečios valstybės narės piliečių
socialinė apsauga yra nereali ir per brangi. Europos Sąjunga turėtų suteikti prieglobsčio apsaugą visiems,
kuriems to išties reikia, tačiau ji neturėtų atverti vartų ekonominiams migrantams.

Mums reikia didesnės išorinių sienų apsaugos, greitų nebiurokratinių procedūrų ir, žinoma, nuoseklios
repatriacijos strategijos.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Pagrindinis Europos Sąjungos dalyvavimo sprendžiant prieglobsčio
klausimus principas – užtikrinti aukštesnį valstybių narių bendradarbiavimo ir solidarumo lygį. Atskirose
šalyse to pasiekti neįmanoma. Bendros Europos Sąjungos iniciatyvos priėmimą paskatino platesnio masto
strateginis pabėgėlių perkėlimas. Reikia pagrįstos ir tikslingos programos, kuri būtų veiksminga ir kokybiška.
Šia programa bus įtvirtinta tinkama sistema, užtikrinanti valstybių narių dalyvavimą perkeliant pabėgėlius.

Reikia palaikyti valstybių narių pastangas priimti pabėgėlius ir skatinti jas papildomomis finansinėmis
paskatomis. Šios priemonės padės mums parodyti didesnį Europos Sąjungos solidarumą pasaulio mastu
sprendžiant pabėgėlių klausimą. Taip pat skatinsime, kad šiame procese dalyvautų daugiau valstybių narių.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Visų pirma norėčiau pradėti nuo savo kolegos iš kairiųjų pastabos.
Manau, kad tinkamas ir kitoks pavyzdys: jeigu anglas arba airis įvykdytų nusikaltimą mano šalyje, turėtų
būti įmanoma išsiųsti jį į tėvynę.
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Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos diegimo procesas užtruko, ir panašu, kad jis bus įgyvendintas
ne anksčiau kaip 2011 m. pabaigoje. Todėl norėčiau paklausti Komisijos, kokių padarinių tai turi Šengeno
teritorijai dar nepriklausančių, bet prie jos prisijungsiančių šalių grafikui.

Nepriimtina, kad dabar Komisija negali nurodyti, kada tiksliai pradės veikti SIS II sistema, taip sukeldama
rimtų abejonių dėl šio projekto valdymo. Papildomos išlaidos ir naujų investicijų poreikis, jeigu perėjimas į
SIS II galiausiai nepavyks ir bus įtrauktas į SIS 1+RE atsarginį planą, rodo, kad reikia kur kas griežtesnės
biudžeto kontrolės, ypač naujajai agentūrai, atsakingai už SIS, VIS ir Eurodac diegimo reguliavimą bei
koordinavimą.

Morten Messerschmidt (EFD). – (DA) Ponia pirmininke, prieš metus visi Europos Parlamento nariai buvo
įpusėję savo rinkimų kampaniją ir siekė gauti arba atnaujinti savo įgaliojimus, ir kiek man žinoma, daugelyje
šalių Šengeno teritorijos klausimas rinkimų kampanijoje vaidino neįtikėtinai svarbų vaidmenį. Mūsų rinkėjai,
Europos piliečiai, yra labai nepatenkinti šių klausimų sprendimo būdais, kuriuos naudoja Europos Sąjunga:
vidaus sienų kontrolės stoka, ypatingas išorinės sienos kontrolės trūkumas, visiškai netinkama imigracijos
kontrolė ir tai, kas už jos slypi, laukia mūsų tik po metų, jeigu Komisija leis Bulgarijai ir Rumunijai taip pat
prisijungti prie Šengeno sutarties.

Girdžiu žmones sakant, kad turime parodyti solidarumą, bet būkime sąžiningi, kokį solidarumą turime
parodyti? Kam reikia parodyti solidarumą? Kai matome, kaip masiškai išnaudojama Europos Sąjungos ir
mūsų valstybių narių sukurta sistema, galbūt pats laikas parodyti šiek tiek solidarumo piliečiams, kurie jaučia
nepavykusios Komisijos ir valstybių narių vykdytos politikos padarinius.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, bendros Europos prieglobsčio politikos
ir pabėgėlių perkėlimo politikos sukūrimas reiškia, kad užtikrinamos žmogaus teisės ir tuo pat metu
apribojama nelegali imigracija.

Todėl dėkoju kalbėjusiems ir Komisijos narei C. Malmström, nes dabar turime vertingą įrankį ypač Viduržiemio
jūros pakrantės šalims: tokioms šalims kaip Italija, iki šiol negalėjusioms pasikliauti nei tikruoju valstybių
narių solidarumu, nei teisingu pareigų padalijimu. Šių politikos krypčių paspirtis turi būti tinkamas biudžetas,
taip pat patikima įgyvendinamų programų kontrolė, tolesnė veikla ir geros praktikos identifikavimas.

Mano paskutiniai žodžiai dėl žmogaus teisių: pirmenybę turime teikti pažeidžiamiausiems, nepilnamečiams,
moterims, tapusioms prekybos žmonėmis, išnaudojimo ir prievartos aukomis, taip pat apipjaustymo aukoms,
tačiau žinau, kad Komisijos narė C. Malmström tinkamai rūpinasi šiais klausimais.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Ponia pirmininke, nepanašu, kad šiuo metu Europos Sąjunga turėtų neįtikėtinų
finansinių išteklių. Paramai skyrę 750 mlrd. EUR ir vėl milžiniškas sumas išleisime migracijos klausimui, o
ne, pvz., repatriacijos priemonėms ar netgi sienų, tariamai saugių Šengeno erdvės sienų, kurios tokios pat
skylėtos kaip ir šveicariškas sūris, apsaugai. Ne, savanoriškam pabėgėlių iš trečiųjų šalių priėmimui bus
skiriama 6 000 EUR asmeniui.

Jeigu Europos Sąjunga išties turi reikiamų smulkiųjų, maldauju, kad ji skirtų juos Europos šeimoms paremti
– galbūt tada išaugs gimstamumas. Argumentas, kad imigracija reikalinga vaikų stokai kompensuoti galiausiai
būtų bereikalingas. Užuot paprasčiausiai atvėrus vartus imigracijai, reikėtų tiksliai vadovautis Ženevos
konvencija dėl pabėgėlių statuso, o ji, žinoma, netaikoma ekonominių migrantų kariaunai. Jeigu norime
išleisti milijonus, juos galima būtų išleisti sienų apsaugos agentūrai FRONTEX, užuot paskandinus tokiame
pinigų liūne kaip Šengeno informacinė sistema.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Norėčiau pakalbėti apie Šengeno informacinę sistemą. Žinome, kad šiai sistemai
sukurti prireikė santykinai daug laiko ir daug lėšų, neskaitant nuolat augančių diegimo išlaidų, nors bandymų
rezultatai nežinomi.

Galbūt būtų tinkama atlikti sistemos kūrimo darbų auditą, kad įvertintume, ar sistema perspektyvi ir ar
žinome, kaip ją užbaigti, kad ji būtų naudinga Europai, o tada nuspręstume ką daryti toliau.

Kalbant apie pabėgėlių perkėlimo programą, sutinku, kad būtina suformuluoti norminį teisės aktą, kuriuo
būtų apribotas nelegali imigracija į Europos Sąjungą ir kuriuo būtų apibrėžtos teisėtos migracijos sąlygos.

Galbūt turėtume pasinaudoti mūsų kolegų iš besivystančiųjų šalių, teigiančių, kad dalis migracijos, dalis jų
kraštiečių kelionių į Europos Sąjungą yra ne dėl riboto žmonių saugumo, o dėl ekonominių priežasčių,
patirtimi.
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Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Ponia pirmininke, norėčiau tik pateikti keletą atvirų pastabų dėl V. Maňkos
pranešimo. Dėl to anksčiau jau sutariau su jūsų kolega. Prieštarauju dėl didesnės išmokos padėjėjams, ypač
dėl numatytos 1 500 EUR sumos. Be to, nepritariu ir šio Parlamento personalo skaičiaus didinimui, ir jeigu
atlikus vertinimą būtų nuspręsta kas mėnesį papildomai skirti 1 500 EUR padėjėjų išmokoms, tai būtų tiesiog
pasityčiojimas iš mokesčių mokėtojų.

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkė. – Pone M. Ehrenhauseri, manau, kad kalbate ne ta tema. Dabar vyksta bendros diskusijos dėl
Šengeno sutarties. Apgailestauju, kad neturėjote progos pareikšti nuomonę dėl V. Maňkos pranešimo, tačiau
dabar turime tęsti diskusijas.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Visų pirma norėčiau pasveikinti C. Coelho parengus dar du sėkmingus pranešimus.
Antra, šiandien nebegalime atsisakyti SIS II. Jeigu norime galvoti apie saugią sistemą, būtina įdiegti SIS II,
todėl manau, kad reikia tęsti šias priemones ir palaikyti šiuo klausimu Komisiją. Norėčiau visiems priminti,
kad naujajame vizos kodekse numatyta, kad sistemoje turi būti rodomi biometriniai duomenys. SIS 1+ šios
garantijos nesuteikia. SIS II leis ateityje greitai patikrinti duomenis. Todėl šioje saugumo srityje turime tęsti
darbą dėl SIS II. Žinoma, norėtume, kad darbas būtų vykdomas veiksmingiau ir sėkmingiau.

Visiems priminsiu, kad ne taip seniai patvirtinome priemones, leidžiančias lengviau keliauti Šengeno erdvėje
turint ilgalaikę vizą. Todėl būtina tęsti darbą dėl SIS II. Norime šiuo klausimu palaikyti Komisiją, tikėdamiesi,
kad jos darbas vyks greičiau ir veiksmingiau, ir turėtume Komisijai palinkėti sėkmės. Dėkoju.

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti visiems Parlamento nariams už
palaikymą ir pastabas dėl šių dviejų skirtingų, bet labai svarbių klausimų.

Pradedant SIS II, žinoma, pripažįstu, tai ilga saga, kaip kažkas sakė. Tai sudėtinga ir labai sunki dosjė. Tikriausiai
kai ką praeityje galima buvo padaryti geriau, tačiau nuo tada, kai pradėjau eiti savo pareigas, iš tiesų mėginau
šį klausimą spręsti labai skaidriai ir visapusiškai. Komisija tiksliai vadovavosi Tarybos sudarytu veiksmų
planu, o Taryba susitarė dėl išvadų per paskutinį posėdį. Kai kurios valstybės narės buvo skeptiškai
nusiteikusios, tačiau jos sutiko su išvada, kad 1 etapo bandymas pavyko. Dabar dirbame su kitais ekspertais,
kad įvertintume ir apibrėžtume galutinius valstybių narių reikalavimus, patenkintume jų poreikius dėl
sistemos veikimo, sudarytume konkretesnį grafiką ir darbų planą. Birželio 3 ir 4 d. šį pasiūlymą pateiksiu
ministrams apsvarstyti, o pasibaigus vasarai bus atliekamas tolesnis vertinimas. Žinoma, dirbsime skaidriai
ir visą laiką bendradarbiausime su Europos Parlamentu ir pranešėju.

Atsakydama į klausimą dėl naujųjų valstybių narių, noriu pasakyti, kad Bulgarijos ir Rumunijos stojimas
vyks per SIS I. Dabar dėl to tariamasi su Bulgarija ir Rumunija.

Rengiamės 2 etapo SIS bandymui, kuris bus vykdomas šį rudenį ir tikiuosi bus sėkmingas. Kol sėkmingai
užbaigsime darbus, turime atvirų ryšių ir būdų, padėsiančių ateityje laikytis nenumatytų atvejų plano. Tikimės,
kad jų neprireiks, tačiau taip pat pasirengėme. Norėčiau padėkoti visiems Parlamento nariams, ypač C. Coelho,
už paramą ir užtikrinti, kad Komisija savo ruožtu dirbs maksimaliai skaidriai ir bendradarbiaus šiuo klausimu
su Europos Parlamentu.

Kalbant apie pabėgėlių perkėlimą, visiškai sutinku su S. Busuttilu, kuris sakė esąs nustebintas, kad tokios
programos nebuvo anksčiau. Žinoma, iniciatyva sutelkti valstybių narių išteklius ir paskatinti tolesnį
dalyvavimą pasaulio arenoje, siekiant sumažinti apkrovą pabėgėlių stovyklose po krizės ar labai sudėtingos
padėties, labai puiki. Galime įkvėpti valstybes nares protingiau panaudoti lėšas ir koordinuoti šią veiklą su
Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuru. Tai, žinoma, galėtų išties sutvirtinti mūsų
vaidmenį pasaulio arenoje, be to, didelį skirtumą pajustų tie, kurie atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje.
Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro vertinimu vien tik pernai reikėjo perkelti
747 000 žmonių. Kaip minėjo H. Flautre, mes galime padėti, bet poreikiai milžiniški. Manau, dėl šio fondo
tikslo ir paskirties daug kas sutinka ir tikiuosi, kad galime labai greitai rasti sprendimą procedūriniais
klausimais, kad pasiūlymą galima būtų priimti neatidėliojant.

Keletas Parlamento narių minėjo solidarumą Europos Sąjungos viduje. Žinoma, klausimas susijęs, bet tai
kiek kita tema. Pripažįstu, kad reikia ir vidinio solidarumo. Komisija šiuo atžvilgiu jau pateikė pasiūlymų.
Pateikėme pasiūlymą dėl laikino sustabdymo mechanizmo pagal Dublino reglamentą ir įsteigėme Europos
paramos biurą, kuris vėliau šiais metais bus atidarytas Maltoje. Turime bandomąjį Maltos projektą ir atliekame
jo vertinimą. Sutinku, kad turėtume ieškoti būdų siekti pastovumo ir įtraukti daugiau valstybių narių. Žinoma,
tai priklauso nuo valstybių narių noro prisidėti prie programos, tačiau Komisija išnagrinės šį klausimą,
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bendrąjį Europos Sąjungos vidinio solidarumo mechanizmą ir pristatys jį kitais metais. Taigi, galėsime grįžti
prie šios diskusijos temos, kuri šiek tiek skiriasi nuo Europos Sąjungos pabėgėlių perkėlimo programos, bet
yra labai svarbi.

Labai dėkoju C. Coelho, R. Tavaresui ir A. Alvaro už darbą nagrinėjant šiuos du labai svarbius klausimus.
Laukiu, kada galėsiu su jumis dirbti ir kuo skubiau juos išspręsti.

Carlos Coelho, pranešėjas. – (PT) Labai dėkoju kolegoms Parlamento nariams už teigiamas pastabas. Ponia
C. Malmström, norėjau, kad žinotumėt, jog Parlamentas supranta, kad šį procesą paveldėjote, ir tiki jūsų
sugebėjimais ir protu, kurie padės kuo geriau išspręsti šias problemas. Taip pat vertiname jūsų pastangas
siekiant skaidrumo, kurias, tiesą sakant, puikiai pabrėžė mano kolega I. Enciu.

Kalbant apie galutinį terminą, reikia pasakyti, kad siunčiame neteisingus signalus, jeigu naujuose migraciją
reglamentuojančiuose dokumentuose nenustatyti galiojimo terminai. Po visų vėlavimų nėra prasmės
neterminuotai pratęsti Komisijos įgaliojimų. Suprantu, kad Komisija neturi galimybės apsiriboti Parlamento
siūlomu terminu, tačiau mes jį nustatysime ir jeigu dėl kokių nors priežasčių iki nustatyto laiko procesas
nebus baigtas, galėsite grįžti į Parlamentą, paprašyti pratęsti terminą ir paaiškinti jo pratęsimo priežastis. Po
tokių vėlavimų Komisijos įgaliojimų galiojimo pratęsimas nenustatant galutinio termino – blogas ženklas
tiek Europos institucijoms, tiek Europos visuomenei.

Sutinku su mintimi, kad Bendro projekto valdyba neturi būti asamblėja. Todėl suprantu, kodėl Komisija
kelia sąlygas dėl ribotos prieigos prie jos darbo: negalėčiau sutikti labiau. Parlamento pasiūlymas – tai ne
tokio palankaus Komisijos pirminio pasiūlymo projekto rezultatas, nes Komisija, tuo pat metu ribodama
Bendro projekto valdybos sudėtį, leido joje dalyvauti bet kuriam kitam Komisijos, Tarybos arba valstybių
narių pareigūnui. Todėl pagrįstai kyla klausimas: kodėl valdyboje gali dalyvauti Komisijos ir valstybių narių,
o ne Parlamento pareigūnai? Jeigu šios institucijos darbą ribojame jos funkcijomis, manau, visi susitarsime,
ypač jeigu atsižvelgsime į Komisijos narės garantijas dėl didesnio skaidrumo.

Rui Tavares, pranešėjas. – (PT) Ponia pirmininke, dėkoju Parlamento nariams, dalyvavusiems šiose diskusijose,
ir Komisijos narei. Manau, kad jeigu sutariame dėl pabėgėlių perkėlimo tikslų, tai todėl, kad bent kartą
suprantame, kokia diskusijų dėl imigracijos problema, kurią galima išspręsti, be to, mums visiems žinoma,
kad ši problema Europoje, kaip ir diskusijos dėl prieglobsčio ir pabėgėlių, sudėtinga. Galime išspręsti savo
ir pabėgėlių problemą, nes tie, kurie lankėsi pabėgėlių stovyklose, žino, kad jose gyvena vaikai, prarandantys
vienus, dvejus, trejus mokslo metus, kuriuos jie galėtų leisti Europos mokyklose. Manau, kad tai parodo šių
diskusijų būtinumą.

Be to, tikiuosi, kad remiantis sutarčių nuostatomis procedūriniai klausimai bus greitai išspręsti, nes visi
žinome, kad to, ką turime, nepakanka, taip pat žinome, kad biudžeto dalies skyrimas nėra tikroji pabėgėlių
perkėlimo programa. Iš tiesų savo iniciatyva parengtas pranešimas, kurį taip pat šiandien svarstome, yra
skirtas būtent šiai temai – kokybei, nes kokybė pabėgėlių integracijoje turi esminės reikšmės, ir jos turi siekti
nevyriausybinės organizacijos, vietos veikėjai ir vietos valdžia. Šis principas turi padėti išspręsti daugelį
dabartinių su koordinavimu susijusių biurokratinių problemų.

Jeigu šių vaikų, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose ir nesimoko, bet turėtų teisę į perkėlimą, perkėlimo procesas
užtrunka, anot kelių valstybių narių pasienio tarnybų atstovų, taip yra todėl, kad valstybėms narėms daug
laiko atima tranzito dokumentų patvirtinimo koordinavimas, kurį atlikti iš esmės galima naudojantis, pvz.,
dokumentu, kurį savo iniciatyva parengtame pranešime siūlėme įgyvendinti Europos prieglobsčio paramos
biurui. Europos prieglobsčio paramos biuras – pabėgėlių perkėlimo padalinys su mažesniu tarnautojų
skaičiumi, bet turintis žmonių, nuolat dirbančių pabėgėlių perkėlimo srityje ir žinančių, kaip dalytis gerąja
patirtimi, kaip naujosiose valstybėse narėse įdiegti pabėgėlių perkėlimo mechanizmus ir kaip darbą koordinuoti
net su Europos išorės veiksmų tarnyba, kad palengvintų pabėgėlių perkėlimą.

Kai jau nusprendėme, kad tuos žmones reikia perkelti, nėra jokios priežasties delsti užsiimant popierizmu
ir biurokratizmu, reikia išties spręsti jų integracijos Europoje klausimą.

Pirmininkė. – Bendrosios diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien vidurdienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Stavros Lambrinidis (S&D), raštu. – (EL) Šiandien balsuosime dėl bendros Europos Sąjungos pabėgėlių
perkėlimo programos, skirtos prieglobsčio prašytojams iš probleminių trečiųjų šalių. Tačiau reikia surengti
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ir kitokias diskusijas. Daugiau nei dešimt metų į Europą plūdo dideli pabėgėlių srautai ir imigracijos bangos.
Visa Europos humanitarinė našta buvo užkrauta ant pietų Europos pečių, ir prieš kurį laiką ji pasiekė savo
ribą. Nors Europa visai pagrįstai turi fondą trečiosioms šalims, valstybės narės iš jo lėšų negauna.

Ši problema pripažįstama pranešėjo pranešime. Kituose pranešimuose, pvz., pranešime dėl Europos
prieglobsčio paramos biuro steigimo, bent jau popieriuje numatyta pareiga teikti paramą toms valstybėms,
kurių prieglobsčio ir pabėgėlių priėmimo sistemos dėl šalies geografinės padėties patiria didelį spaudimą.
Vienas aiškiai nurodytas tikslas – paremti solidarumo mechanizmo, pvz., dėl asmenų, Europos Sąjungoje
turinčių tarptautinę apsaugą, transportavimo, kūrimą.

Tikėkimės, kad Europa pamažu taps solidari. Turime prisiminti, kad bet koks delsimas atneš žalos mūsų
nekaltiems kraštiečiams.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), raštu. – (CS) Dėl Šengeno informacinės sistemos norėčiau dar kartą pabrėžti, kad
Čekijos valdžios institucijos, taip pat vietos valdžia ir atskiri politikai, įskaitant ir Europos Parlamento narius,
nuolat gauna Čekijos piliečių skundus dėl nepagrįsto ir žeminančio policijos patikrinimo, kurį jie dažnai turi
praeiti keliaudami į Vokietiją tiek prie valstybės sienos, tiek tolesniuose Vokietijos pasienio regionuose. Toks
Vokietijos policijos ir muitinės darbo metodas, kurį jie taiko itin dažnai ir sumaniai, ypač neigiamai veikia
ne tik Čekijos-Vokietijos santykius, bet visų pirma Čekijos piliečių požiūrį į Europos integraciją. Čekijai
prisijungus prie Šengeno informacinės sistemos Čekijos piliečiams buvo pasakyta, kad jie gali laisvai ir
nevaržomai judėti Europos Sąjungos teritorijoje, taip pat Vokietijoje, kaip tai numato ir garantuoja Šengeno
sistema. Mano nuomone, Vokietijos valdžios institucijų elgesys su asmenimis, vykstančiais iš Čekijos, dažnai
yra nepagrįstas ir pažeidžia deklaruoto laisvo asmenų judėjimo principą.

7. Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams
(Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas − L. P. Alveso pranešimas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu dėl
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 247/2006,
nustatantį specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (COM(2009)0510 −
C7-0255/2009 − 2009/0138(COD)) (A7-0054/2010).

Luís Paulo Alves, pranešėjas. – (PT) Ponia pirmininke, ponia Komisijas nare, ponios ir ponai, leiskite pabrėžti,
kad svarstome pirmąjį Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą, kuriam taikoma įprasta teisėkūros
procedūra, aprašyta Lisabonos sutartyje. Tai istorinis momentas, ir jeigu šis Parlamentas balsuos kaip siūlau
aš, jis duos geriausią pradžią naujam bendrų kompetencijų Europos Sąjungos žemės ūkio srityje laikotarpiui.

Būtent tai jis daro kurdamas teisės aktus su atokiausiais regionais, praktiškai demonstruodamas norą kurti
Europos Sąjungą, kurią sustiprina sanglauda, vedamas aktyvaus Europos Sąjungos dalių ypatybių ir skirtumų
solidarumo dvasios, nes tai vienintelis perspektyvus kelias į bendros Europos projekto įgyvendinimą.

Tai jis daro ir įtvirtindamas pagrindinius reglamentus, kad šimtmečių senumo Azorų salų cukraus sektorius
taptų gyvybingesnis, ką aš ypatingai palankiai vertinu, nes tai mano gimtasis regionas. Be to, jis skatina sveiką
žemės ūkio įvairinimą regione, kuris, kaip žinome, yra nepakeičiamas Portugalijos pieno sektoriuje. Turime
jį sustiprinti ir užtikrinti jo tvarumą.

Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui D. Cioloş ir aukštiems Komisijos pareigūnams, su
kuriais dirbau ir tariausi, už parodytą atvirumą ir lankstumą. Tarybai pirmininkaujanti Ispanija labai stengėsi,
kad mūsų bendras noras pasiekti susitarimą taptų realybe per pirmąjį svarstymą. Žinoma, taip pat dėkoju ir
kitų frakcijų šešėliniams pranešėjams bei puikiems Palamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
sekretoriato pareigūnams, bendradarbiaudami su kuriais pasiekėme, mano manymu, labai teigiamą rezultatą.

Taip pat norėčiau pabrėžti, kad lemiamas ir Azorų salų žemės ūkio asociacijos, regiono valdžios ir Respublikos
vyriausybės įnašas, nes jos intensyviai dalyvavo ir atliko svarbų vaidmenį ieškant sprendimo dėl Azorų salų
cukraus.

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete spalio 2 d., kai nebuvo
jokios vilties, kad Lisabonos sutartis įsigalios, nes valstybės narės turėjo ją ratifikuoti. Šiame kontekste pradinė
Komisijos ir Tarybos idėja buvo pasiūlymą patvirtinti be pakeitimų supaprastinta tvarka, kad jis įsigaliotų
nuo 2010 m. sausio 1 d.
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Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija ir aš suprantame, kad įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai ir nepaisant kitose frakcijose ir Taryboje tuo metu vyraujančios nuomonės, kad pasiūlymas
toliau turėtų būti svarstomas supaprastinta tvarka, nes jos manė, kad pasiūlymo nereikia taisyti ir kad jis
turėtų greitai įsigalioti, Parlamentas turi reikšti savo nuomonę pagal Lisabonos sutartį ir imtis teisės aktų
bendraautoriaus vaidmens.

Mes tai padarėme tinkamu laiku, nes naujos galimybės atsivėrė pirmiausia dėl Regioninės plėtros komiteto
įnašo ir N. Teixeiros, kurį, beje, norėčiau pasveikinti ir už jo pagalbą per visą procesą, pranešimo, o vėliau
dėl mano pranešimo, kuriame kalbama apie naujas cukraus sektoriaus galimybes Azorų salose, ir dėl mano
kolegų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete įnašo ir paramos.

Galiausiai šioje pirmoje kalboje norėčiau paminėti, kad mums nepavyko pasiekti, kad pakeitimai, kuriuos
siūlė Regioninės plėtros ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetai ir kuriuos aš palaikiau, būtų įtraukti į trišaliu
dialogu nustatytus įsipareigojimus. Buvo labai svarbu, kad įsipareigojimas būtų patvirtintas per pirmąjį
svarstymą, taip užtikrinant, kad liks jau pasiekti patobulinimai ir jis greitai įsigalios, todėl nebus rizikos dėl
jo atgalinio taikymo nuo šių metų sausio mėn. Kadangi Komisija jau rengia POSEI patikslinimo dokumentą,
mes tikrai netrukus turėsime kitą galimybę juos apsvarstyti.

Pirmininkė. – Kaip matėte, ekrane pakeitėme vardą. Apgailestauju, bet minėtas Komisijos narys negalėjo
atvykti laiku, nors šiuo metu pelenų debesų nėra, o dabar jau 11.00 val.

Galbūt kažkuriuo metu Komisija galėtų apsvarstyti kompetentingų Komisijos narių dalyvavimo Parlamento
posėdyje klausimą. Tai taip pat ir bendro susitarimo dalykas. Esu tikra, kad C. Malmström bus puiki atstovė.

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponia pirmininke, dėkoju už jūsų supratimą. Norėčiau atsiprašyti už
savo kolegą D. Cioloş, kuris užtruko ir bando kuo greičiau atvykti į diskusiją su jumis. Jis manęs prašė padėkoti
pranešėjui L. P. Alves ir Europos Parlamento šešėliniams pranešėjams už puikų darbą priimant šį pasiūlymą.

Jį priimti svarbu, nes tai pirmasis po Lisabonos sutarties įsigaliojimo tekstas dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros,
patvirtintas taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Šiais mėnesiais Parlamentas, Taryba ir Komisija puikiai
bendradarbiavo ir sudarė sąlygas greitai priimti šį pasiūlymą per pirmąjį svarstymą.

Iš šios pirmos įprastos teisėkūros procedūros mano kolega Komisijos narys D. Cioloş ir jo tarnybos daug
pasimokė, be to, buvo sukurtas puikus precedentas darbui ateityje. Šio reglamento priėmimas labai svarbus
atokiems regionams, nes juo įtvirtinami techniniai supaprastinami ir išimtys, naudingos keletui sektorių:
pieno sektoriui Kanarų salose, Madeiroje ir Reunjone, cukraus sektoriui Azorų salose ir vyno sektoriui
Madeiroje ir Azorų salose.

Kalbant apie Azorų salas, manau, kad esamomis aplinkybėmis visų mūsų – visuomenės, regioninių vyriausybių,
valstybių narių vyriausybių ir Europos Sąjungos – papildomos ir bendros pastangos pateisinamos, jeigu
norime paskatinti žemės ūkio veiklos įvairinimą šiame regione. Atokiausiems regionams, kurių ypatingas
statusas pripažįstamas sutartyje dėl specifinių kliūčių, įvairinimas iš tiesų turi būti vienu iš pagrindinių
prioritetų. Įvairinimu būtina sudaryti sąlygas vietinei plėtrai, kuri užtikrintų šių regionų stabilumą ir gerovę.
Todėl gavus Portugalijos valdžios institucijų, įsipareigojusių paremti cukrinių runkelių sektorių Azorų salose,
patikinimą, galiu duoti savo sutikimą dėl išimties, kuri jau buvo suteikta praeityje Azorų salų cukraus
pramonės naudai, pratęsimo.

Išklausysiu jūsų pastabas dėl šio teksto ir stengsiuosi atsakyti į jūsų klausimus savo kolegos vardu.

PIRMININKAVO: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Nuno Teixeira, Regioninės plėtros komiteto nuomonės referentas. – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nare,
pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui, savo kolegai L. P. Alvesui už darbą, ypač už tai, kad sugebėjo
atsižvelgti į visas gautas nuomones, taip parodydamas, kad gerbia įvairių atokiausių regionų interesus.

Kaip Regioninės plėtros komiteto nuomonės referentas džiaugiuosi, kad pranešėjas atsižvelgė į visus pasiūlytus
pakeitimus ir kad Regioninės plėtros komitetas už visus juos balsavo palankiai. Šiais pasiūlymais objektyviai
siekiama pagerinti ir ištaisyti kai kuriuos netinkamus ir anachroniškus galiojančio reglamento aspektus. Iš
šių aspektų pabrėžčiau tai, kad šiuo metu maksimalios sumos bet kokių perdirbtų produktų, kuriems buvo
skirta POSEI parama, eksportui ir siuntimui skaičiuojamos taikant 1989–1991 m. vidurkį.
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Jei pranešimui bus pritarta, tikiuosi, kad Komisija ir Taryba supras Parlamento poziciją ir daugiau
nebeprisidengs POSEI schemos nuostatų patikslinimu kaip dingstimi nepriimti Parlamento pozicijų ir siūlomų
pakeitimų, kurie yra itin svarbūs pakenktiems regionams.

Maria do Céu Patrão Neves, PPE frakcijos vardu. – (PT) Dėl atokiausiems regionams būdingų sudėtingų
gamos sąlygų Europos Sąjunga turi skirti jiems daugiau dėmesio ir sudaryti jiems geriausias sąlygas ekonominei
veiklai vykdyti.

Tokiuose regionuose kaip Azorų salos, labai priklausomuose nuo žemės ūkio, šiam sektoriui reikia ypatingo
dėmesio. Todėl pritariame šiam pranešimui dėl specialiųjų priemonių žemės ūkiui atokiausiuose regionuose.
Tas pasiūlymo variantas, dėl kurio balsavo Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas, buvo gana geras, tačiau
variantas, atsiradęs po trišalio dialogo, neišvengiamai pablogins darbo sąlygas cukraus sektoriuje, kur apie
eksporto kvotą užsimenama tik simboliškai.

Tenka apgailestauti, kad tuo metu, kai žemės ūkio veiklos įvairinimas pripažįstamas vienu iš būdų sumažinti
besikartojančias krizes sektoriuje, šiame pranešime nėra patikinimo ir padrąsinimo, kurio reikia San Migelio
cukrinių runkelių augintojams ir su tuo susijusiai pramonei.

Vasilica Viorica Dăncilă, S&D frakcijos vardu. – (RO) Visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad
paminėjo žemės ūkio atokiausiuose regionuose tikslus. Žemės ūkio paramos atokiausiems ES regionams
schema – svarbus žemės ūkio išlikimo ir kaimo kraštovaizdžio išsaugojimo mechanizmas.

Palaikau šiuo metu vykstantį šių regionų ribų nustatymo patikslinimą siekiant panaikinti bet kokius
nesuderinamumus jas nustatant. Manau, kad vienodų kriterijų taikymas supaprastins mokėjimų schemos
taikymą atokiausiems regionams Europos Sąjungos lygiu, suteiks didesnį skaidrumą ir užtikrins vienodą
šios paramos schemos gavėjų traktavimą. Visi žinome, koks svarbus žemės ūkio vaidmuo vietos ekonomikoje.

Atsižvelgdama į tai, manau, jog atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose reikia vykdyti priemones, skirtas
žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui didinti ir veiklos įvairovei skatinti. Palaikau ir visiškai pritariu
pagrindiniams atokiausiems regionams skirtos schemos tikslams, kuriuos laikau aktualiais ir kurie pasitvirtino
esą veiksminga žemės ūkio tuose regionuose išlikimo priemonė.

Riikka Manner, ALDE frakcijos vardu. – (FI) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti ir pasveikinti
pranešėją poną L. P. Alvesą už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Mūsų frakcija visiškai pritaria šiam
kompromisui, nes labai svarbu ir akivaizdu, kad ekonominį ir socialinį atokiausių ES regionų vystymąsi
stipriai lemia jų atokumas, sudėtingos klimato ir geografinės sąlygos bei ekonominė priklausomybė nuo
tam tikrų prekių ir paslaugų. Ypač dabar, krizės metu, labai svarbu sutelkti dėmesį į darnų Europos regionų
vystymąsi ir į regioninės bei socialinės sanglaudos siekį.

Mes ir visa Europos Sąjunga turime užtikrinti, kad žemės ūkis bet kurioje Europos vietoje galėtų pats save
išlaikyti. Tai svarbu saugumui ir biologinei įvairovei. Šiame pranešime siūlomos priemonės dabar turi būti
vykdomos praktiškai, nes taip visoje Europoje, įskaitant ir atokiausius Europos regionus, pasieksime nuolatinių,
o svarbiausia – ilgalaikių, rezultatų.

James Nicholson, ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, pirmiausia aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją
už puikiai atliktą darbą. Mano frakcija palaikė per trišalį dialogą pasiektą susitarimą ir, manau, pasiektas
geras kompromisas.

Manau, kad atokiausiems Europos regionams kai tik įmanoma turi būti skiriama reikalinga parama kaip
kompensacija už jų geografinę padėtį ir iš to kylančius sunkumus. Šie regionai susiduria su nuolatinėmis
kliūtimis ir mes turime tai pripažinti. Šiuos regionus ekonomikos krizė ir krizė pieno sektoriuje paveikė daug
labiau negu kitus Europos regionus, todėl šie regionai nusipelno ypatingo dėmesio.

Ypač suprantu padėtį Azorų salose, kur pieno sektorius labai svarbus ir patyrė rimtų sunkumų. Leidimas
Azorų saloms eksportuoti palyginti nedidelius cukraus kiekius į ES būtų puikus sprendimas ekonominei šio
regiono ateičiai.

João Ferreira, GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Pone pirmininke, pavojinga ir nepriimtina teisinti cukraus
eksporto pratęsimą pagal šiuo metu siūlomus modelius ir laipsniškai panaikinant pieno kvotas. Šis
panaikinimas, kuriam priešinomės ir toliau priešinsimės palaikydami pieno gamintojų kovą, turės labai
rimtų padarinių pieno gamybos sektoriui, kuris yra svarbiausias Azorų salų ekonomikai. Priešingai nei
siūloma, šių padarinių nebus įmanoma sušvelninti siūlomomis priemonėmis, susijusiomis su cukraus
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gamybos pramone, tuo labiau dėl to, kad kartu siūlomas ir laipsniškas jos panaikinimas. Kas liks, kai praeis
šie penkeri metai?

Kita vertus, svarbu atsižvelgti į tai, kad vynuogynų išnaikinimo procesas smarkiai atsilieka nuo plano, ypač
Madeiros saloje, ir net gali žlugti, jei nebus sustiprintos paskatos. Apribojimai ir suvaržymai, veikiantys
atokiausius regionus, yra nuolatiniai. Dėl šios priežasties, pripažįstant šių regionų specifiką, turi būti taikomos
ne pavienės ir laikinos paramos priemonės, o nuolatinių paramos priemonių visuma. Svarbu išlaikyti Europos
Sąjungos pagalbą žemės ūkio sektoriui atokiausiuose regionuose, ypač atsižvelgiant į dabartinę socialinę
ekonominę padėtį.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nare, kalbame apie paprastą, bet
atokiausiems regionams labai svarbią reformą. Tai ypač svarbu dabar, kai krizė paveikė visus, bet labiausiai
– šiuos regionus, nes jiems būdingos nuolatinės struktūrinės kliūtys ir todėl reikia šių pokyčių.

Kalbėsiu apie Kanarų salas. Kanarų saloms didžiausias pokytis būtų pakeitimas dėl pieno produktų, skirtų
perdirbti pramoniniu būdu, tiekimo. Kalbame apie nugriebto pieno miltelius su augaliniais riebalais – tradicinį
vietos vartotojų produktą, kuriuo Kanarų salose prekiaujama daugiau nei 40 metų. Nepaisant daugybės
sunkumų, po didžiulių pastangų buvo sukurta vietos pramonė, kurianti darbo vietas ir akivaizdžią pridėtinę
vertę. Norėčiau tai pabrėžti, nes šiais laikais parama smulkiajai pramonei, kuriančiai darbo vietas, yra ne tik
būtinybė, bet ir pareiga, ypač salose, kur nedarbas itin didelis.

Siūloma leisti toliau tiekti šį produktą, kurio vietos lygmeniu galėtų būti suvartojama iki 800 tonų per metus.
Taip ši priemonė, kuri mažai svarbi pasaulio mastu, nebebūtų pereinamoji ir tai suteiktų jai stabilumo.

Kaip jau minėjau, atokiausiems regionams būdingos didžiulės kliūtys, tačiau jos turi būti vertinamos kaip
galimybė Europai. Įvairūs šiuo metu rengiami ir svarstomi asociacijos susitarimai, pvz., laisvosios prekybos
susitarimai su Kolumbija, Peru ir kitomis šalimis, su kuriomis derybos jau pradėtos, pvz., su MERCOSUR
šalimis, kelia neabejotiną grėsmę mūsų žemės ūkio sektoriui. Turiu galvoje daugybę produktų – pomidorus,
bananus, taip pat gyvulininkystės sektorių.

Daug kartų sakiau, kad šiais susitarimais turi būti siekiama pusiausvyros – kiekvienas kažko atsisako, bet
laimi visi. Tačiau dėl tokių susitarimų neturi nukentėti nė vienas produktas ir nė vienas konkretus sektorius.

Baigdamas norėčiau pasveikinti pranešėją L. P. Alvesą ir padėkoti Komisijai ir Tarybai, kurios kartu su
Parlamentu pasiekė susitarimo šio pirmojo trišalio dialogo dėl žemės ūkio metu.

Patrice Tirolien (S&D). – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kai šis tekstas buvo pateiktas Regioninės
plėtros komitetui, man pavyko pasiūlyti pratęsti išimties, leidžiančios gaminti pieną iš pieno miltelių
Martinikos ir Gvadalupės salose, galiojimą, remiantis Madeiros saloje pasiteisinusiu tvaraus vystymosi
modeliu.

Deja, per paskutinį trišalį dialogą sutarimas šiuo klausimu nebuvo pasiektas. Tenka apgailestauti dėl dviejų
priežasčių. Pirmiausia, kalbant apie esmę, pieno produktų gamyba Prancūzijos užjūrio regionuose suteiktų
daugybę gerų progų: sustiprinti gyvulininkystės pramonę, patiems apsirūpinti pagrindiniais maisto produktais
ir sukurti naujų darbo vietų. Antra, kalbant apie turinį, mūsų Parlamentui nepavyko rasti sprendimo dėl
pasiūlymo, nes jis norėjo šį projektą patvirtinti per pirmąjį svarstymą taikant neoficialią procedūrą, kuriai
aš nepritariu.

Bet kokiu atveju netrukus pratęsime darbą su šiuo POSEI reglamentu per jo laikotarpio vidurio patikslinimą.
O kol kas dar kartą prašau pratęsti išimtį kitiems Prancūzijos užjūrio regionams.

Albert Deß (PPE). – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, džiaugiuosi, kad šis pranešimas dėl konkrečių
priemonių atokiausių Europos Sąjungos regionų žemės ūkiui šiame Parlamente buvo taip draugiškai
svarstomas.

Per pastarąją kadenciją buvau šešėlinis pranešėjas cukraus rinkos reformos klausimu. Tuo metu Žemės ūkio
ir kaimo plėtros komitetas lankėsi viename mažame cukranendrių ūkyje Rejunjono saloje. Be mūsų paramos
šis mažas ūkis neišgyventų. Kaip stebėtojas iš žemyninės šalies dalies, mačiau, kad ūkininkams atokiausiuose
Europos Sąjungos regionuose iš tikrųjų tenka dirbti ypatingomis sąlygomis.

Todėl tam tikromis taisyklėmis dėl išimčių turime užtikrinti ateities perspektyvą šiems ūkininkams visuose
šiuose Europos Sąjungos regionuose ir pasirūpinti, kad jie galėtų garantuoti maisto saugumą šiose srityse –
bent jau daugelyje jų. Mes esame tie, kurie turi padėti užtikrinti – ir per taisykles dėl išimčių, – kad žemės
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ūkis būtų perspektyvus ir kad būtų užtikrintas maisto tiekimo vietos gyventojams saugumas. Tokios
formuluotės, kokia yra šiuo metu, pranešimas sudaro geras sąlygas šiems tikslams pasiekti. Nuoširdžiausiai
dėkoju visiems padėjusiems jį rengti.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, atokiausi regionai išsiskiria socialine
ekonomine ir struktūrine specifika, kurią lemia jų nuotolis nuo rinkų, izoliacija, mažas plotas, topografija,
sudėtingos klimato sąlygos ir jų ekonomikos priklausomybė nuo tam tikrų produktų. Ypač svarbūs trys
žemės ūkio sektoriai: cukrinių runkelių, pieno produktų ir vyndarystės.

Šių regionų ekonominė sistema priklauso nuo to, ar kiekviename iš šių sektorių tinkamai veikia gamybos
sistema, tačiau prireiks daug laiko per laiką sudarkytai pusiausvyrai atkurti bei užtikrinti, kad būtų priimtos
leidžiančios nukrypti nuostatos, leidžiančios taikyti atitinkamas rinkos priemones.

Pone pirmininke, Komisijos nare, didelį rūpestį kelia su MERCOSUR šalimis vykstančios derybos. Jei nebus
imtasi atitinkamų kompensacinių priemonių, šis susitarimas gali kelti didelį pavojų ne tik atokiausiems
regionams, bet ir daugeliui kitų Europos žemės ūkio sektorių.

Elie Hoarau (GUE/NGL). – (FR) Pone pirmininke, turiu pasakyti, kad kompromisas dėl cukraus, dėl kurio
buvo vedamas trišalis dialogas, neatitinka to, ką siūlė Regioninės plėtros komitetas ir Žemės ūkio ir kaimo
plėtros komitetas – labai dėl to apgailestauju.

Tačiau kalbant apie Rejunjono salą, šis dokumentas svarbus tiems ūkininkams, kurie laukia skubaus pienui
suteiktos išimties įgyvendinimo. Jiems tai garantuotų pramonės tvarumą. Tačiau aš norėjau, kad būtų buvusios
išsaugotos Komiteto siūlytos apsaugos nuostatos.

Kalbant apie pieną, pritariu savo kolegai P. Tirolienui. Norėjome, kad būtų atlikta studija dėl Martinikos ir
Gvadalupės salų apie tai, kaip šiuose regionuose būtų galima išsaugoti pramonę. Tačiau akivaizdu, kad šie
klausimai bus pateikti dar kartą svarstyti per derybas dėl POSEI, tad turėsime progos dar kartą apie tai
pakalbėti.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Pone pirmininke, jau daug metų stebime reiškinį, kuris, regis, daro Europos
Sąjungą bejėgę, t. y. daugybę nykstančių ūkių, tai kenkia ES valstybių galimybei save išlaikyti. Akivaizdu,
kad skaudžiausiai nuo to kenčia nepalankiausi ūkininkauti regionai, pvz., atokiausi regionai, tačiau taip pat
ir kalnuotose vietovėse besiverčiantys ūkininkai, pvz. Austrijos ūkininkai.

Deja, toks yra bendros žemės ūkio politikos – daug metų kritikuotos, nuolat reformuojamos ir vis dar deramai
neveikiančios – padarinys. Tačiau priėjome kryžkelę. Krizės metu – nesvarbu, ar ją sukeltų euro nuvertėjimas,
ar vien tik tai, kad Islandijoje išsiveržęs ugnikalnis paralyžiavo oro eismą, o kartu ir greitai gendančių produktų
tiekimą – valstybėms narėms tenka pasikliauti savimi. Visiškai neseniai patys tai patyrėme, kai Rusija užsuko
dujas.

Kai padėtis darosi sudėtinga, viskas priklauso nuo to, ar galime patys save išlaikyti – būtent šis gebėjimas turi
būti išsaugotas ES, nepalankiose ūkininkauti šalyse ir regionuose bei atokiausiuose regionuose. Tikiu, kad
to galėsime pasiekti tik jei žemės ūkis tam tikru mastu bus dar kartą nacionalizuotas.

Diogo Feio (PPE). – (PT) Pone pirmininke, šiose diskusijose dėl konkrečių žemės ūkio priemonių
atokiausiuose regionuose sako kalbą norėčiau pradėti nuo padėkos pranešėjui ir visiems kitiems, dirbusiems
šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad siūlomi pakeitimai, kurie dažnai yra techninio pobūdžio ir
specifiniai, neturi didelės reikšmės.

Tačiau nagrinėjant cukraus ir cukraus gamybos Azoruose klausimą išryškėja dar gilesnė problema. Tokie
atokiausi regionai kaip Azorų salos, kuriose neseniai teko lankytis, turi labai tvirtą ryšį su žemės ūkio
sektoriumi. Ypač Azorų saloms pieno kvotų klausimas yra itin svarbus. Pieno gamyba ir jos reguliavimas
Azorų salose ypatingai aktualus šimtams gamintojų ir daugumai gyventojų – būtent todėl noriu tiesiog čia,
šiame Parlamente, ir dabar atkreipti dėmesį į būtinybę rasti sprendimo būdus šiems specifiniams regionams.

Diane Dodds (NI). – Pone pirmininke, džiaugiuosi, kad buvo parengtas pranešimas, kuriuo siekiama padėti
atokiausių Europos Sąjungos regionų žemės ūkiui. Geografinė padėtis, nutolimas nuo rinkų ir kiti panašūs
veiksniai neabejotinai sukelia nemažai sunkumų. Ekonomikos krizė taip pat turėjo reikšmės. Dideli kainų
svyravimai, destabilizuojantys padėtį, turėjo neigiamos įtakos ūkininkavimui, ir ne tik atokiausiuose
regionuose, bet ir visose kitose Europos Sąjungos vietovėse. Tačiau šiandien norėčiau atkreipti Komisijos
dėmesį į vieną konkretų aspektą – Komisija turi būti ypač atsargi, kad Europos ūkininkai ir Europos žemės
ūkis dar labiau nenukentėtų.
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Šiaurės Airijoje pieno pramonė ir gyvulininkystė labai nukentėjo dėl importo. Tai sukėlė kainų svyravimus
ir lėmė didelius finansinius nuostolius ūkininkams. Praėjusią savaitę lankiausi Karališkojoje žemės ūkio
produkcijos parodoje Šiaurės Airijoje. Tai didžiausia tokio tipo paroda regione; daugelis joje dalyvavusių
ūkininkų išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl Komisijos sprendimo atnaujinti derybas dėl prekybos su
MERCOSUR šalimis. Komisija ir mes, šio Parlamento nariai, turime būti labai atsargūs, kad dėl naudos kitose
srityse nepaaukotume Europos pramonės.

Seán Kelly (PPE). – Pone pirmininke, pritariu siūlymams padėti atokiausiems regionams. Pirma, žemės ūkis
pirmiausia yra vartotojams maistą tiekianti pramonė, be kurios mes neišgyventume, kaip be žemės ūkio
neišgyventų ir tie regionai, nes žlugtų jų ekonomika ir žmonės tikriausiai išsikeltų kitur. Tad pritariu siūlymams
jiems padėti.

Taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kurie išsakė susirūpinimą dėl derybų su MERCOSUR šalimis. Šie susitarimai
padarytų didžiulę žalą ne tik atokiausiems, bet ir visiems kitiems regionams.

Manau, pats laikas Europos Sąjungai sustiprėti ir teisingiau elgtis su savo ūkininkais. Niekas niekada nenorėjo,
kad būtume policininkai Europos Sąjungos ūkininkams ir pasakų fėja kitų pasaulio kraštų ūkininkams. O
būtent tai ir vyksta: į Europos Sąjungą įvežamiems maisto produktams siūloma taikyti švelnesnes taisykles,
mažiau skaidrumo ir mažiau atskaitomybės negu joje gaminamiems maisto produktams, o tai yra neteisinga
atokiausių ir visų kitų regionų atžvilgiu.

Dacian Cioloş, Komisijos narys. – (FR) Pone pirmininke, atleiskite už vėlavimą, tačiau patikinu jus, kad labai
norėjau dalyvauti šiose diskusijose, nes man jos pirmosios ir susijusios su pirmuoju sprendimu, priimtu
taikant bendro sprendimo procedūrą žemės ūkio srityje. Dar kartą norėčiau pasveikinti ir padėkoti L. P. Alvesui
ir visoms Parlamento tarnyboms už gerą ir veiksmingą bendradarbiavimą su Komisija ir Taryba siekiant šio
sprendimo.

Mes norėjome kuo greičiau priimti sprendimą, kad atitinkamuose regionuose būtų galima kuo greičiau
pradėti taikyti pranešime numatytas priemones. Kai kurie sprendimai netgi bus taikomi atgaline data. Todėl
– atsakau P. Tirolienui – nepriėmėme kitų pakeitimų. Iš tiesų, kaip ir kai kurių kitų pasiūlymų atveju, mums
būtų prireikę papildomų pagrindimų ir analizių, kad galėtume rasti būdą, kaip juos priimti. Mes laikėmės
nuostatos, kad reikia veikti greičiau, ir aš kelis kartus apie tai kalbėjau su L. P. Alvesu. Todėl džiaugiuosi
matydamas paramą šiam pasiūlymui ir tikiuosi, kad ir ateityje galėsime taip dirbti su Parlamentu ir kitais
klausimais. Dar daugiau – tikiu, kad taip ir bus.

Būdamas už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys, galiu patikinti visus čia kalbėjusius, kad derybos su
MERCOSUR šalimis yra ne kartą minimos. Galiu jus patikinti – kaip dariau ir diskusijose su Komisijos
tarnybomis dėl šių derybų atnaujinimo, – kad labai akylai prižiūrėsiu, kad derybos vyktų Europos žemės
ūkio interesų labui. Žinoma, turime plačiau žiūrėti į šias derybas, neapsiribodami vien tik žemės ūkiu, tačiau
galiu jus patikinti, kad per ateinančius mėnesius ir metus šiose derybose prižiūrėsiu, kad būtų išsaugotas –
per derybų rezultatus arba per priemones, kurių bus imtasi po derybų – Europos žemės ūkio modelis, pagrįstas
kokybe, įvairove ir žemės naudojimu.

Buvo klausiama, kodėl turėtume taikyti mažinimo principą, kodėl netvirtiname tų kiekių, kuriuos iki šiol
taikėme Azorų salų cukraus pramonei. Pastaruoju klausimu sutarėme su Portugalijos valdžios institucijomis
ir su Azorų salų vietos valdžia, kad bus įvesta ekonominė priemonė, leisianti šiam sektoriui atlaikyti
konkurenciją ekonominėmis investicinėmis priemonėmis. Džiaugiuosi gautu palaikymu ir Portugalijos
Vyriausybės įsipareigojimu paremti šį sektorių šiuo klausimu ir tikiuosi, kad taip galėsime Azorų salų
gamintojams pasiūlyti alternatyvą.

A. Mölzer teigė, kad bendra žemės ūkio politika nepakankamai gera, kad ji neveikia taip, kaip turėtų, ir kad
reikia vėl nacionalizuoti žemės ūkį. Norėčiau paprašyti jūsų: pažiūrėkite, kokias pajamas šiandien gauna
ūkininkai, pažiūrėkite, kokia dalis šių pajamų yra parama pagal BŽŪP, ir paklauskite savęs, kaip ūkininkai
šiandien tvarkytųsi, jei nebūtų bendros žemės ūkio politikos. Tai nereiškia, kad BŽŪP negalima keisti. Ji turi
būti iš esmės pritaikyta pagal šiuo metu Europos žemės ūkyje vykstančius pokyčius. Galiu jus patikinti, kad
2013 m. reformuojant BŽŪP bus daroma viskas, kad būtų geriau atsižvelgta į esamą padėtį. Žinoma, viskas
priklausys nuo to, kiek išteklių Taryba ir Parlamentas skirs šiai politikai. Tikiuosi, šie ištekliai bus tiesiogiai
siejami su europiečių ir Europos siekiais žemės ūkio srityje. Nemanau, kad nacionalizavimas būtų geras
sprendimas, nes, mano nuomone, jei neturėtume bendros žemės ūkio politikos ir Bendrijos masto požiūrio,
valstybės narės neturėtų būdų užtikrinti, kad šiuose atokiausiuose regionuose būtų vykdomos tam tikros
priemonės.
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Todėl baigdamas norėčiau išsakyti viltį, kad, kai svarstysime naujos redakcijos POSEI reglamentą, galėsime
pasistūmėti kai kuriais šiandien iškeltais klausimais ir kad apskritai priimdami bet kokius sprendimus dėl
bendros žemės ūkio politikos, galėsime dirbti taip pat veiksmingai, kaip dirbome rengdami šį reglamentą.

Luís Paulo Alves, pranešėjas. – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, kalbėdamas paskutinį
kartą norėčiau pabrėžti, kaip svarbu atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 247/2006. Dėl pokyčių, įvykusių nuo
2006 m., kai šis reglamentas buvo priimtas – ir dėl pokyčių teisės aktų bei jų taikymo srityje, ir dėl pasikeitusios
padėties, – kilo poreikis keisti reglamentą, kad atnaujintas jis ir toliau būtų svarbi priemonė pritaikant tam
tikras Europos Sąjungos žemės ūkio politikos kryptis pagal atokiausių regionų specifiką, kaip nustatyta
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 ir 107 straipsniuose.

Leiskite trumpai išvardyti, kas buvo patobulinta. Kanarų salose laikinai pratęstas leidžiančios nukrypti
nuostatos, pagal kurią leidžiama tiekti pieno produktus, kurie laikomi „tradiciniais produktais vietos
vartotojams“, galiojimas. Rejunjone bus galima iš pieno miltelių gaminti ypač aukšta temperatūra apdorotą
pieną neviršijant Pasaulio prekybos organizacijos nustatyto limito, kartu panaikinant įpareigojimą nustatyti
integruotų pieno miltelių lygį. Madeiros saloje atnaujinta ta pati išimtis taikant šiuos modelius, regione galima
vartoti vyną, pagamintą iš tiesioginių hibridinių veislių vynuogių. Azorų salose grąžinama ir išplečiama – ir
kiekių, ir laiko požiūriu – leidžianti nukrypti nuostata dėl cukraus eksporto; regionui taikomos ir nuostatos
dėl vyno, kurios jau minėtos kalbant apie Madeiros salą.

Šios priemonės, kurios bus taikomos atgaline data nuo 2010 m. sausio 1 d., netrukdys laisvai konkurencijai
mūsų vienoje bendroje rinkoje; priešingai, jos bus labai naudingos šių regionų, kurie dėl ypatingų gamtos
sąlygų yra labiau pažeidžiami ištikus giliai krizei, ekonomikai. Galiausiai, norėčiau paminėti, kad priėmus
šį pranešimą bus ne tik suteikta galimybė įvairinti žemės ūkio veiklą, bet ir panaikintas draudimas eksportuoti
tam tikrus produktus. Taip pat labai svarbu atminti, kad, priėmę šį pranešimą, įnešime lemiamą indėlį
pertvarkant ir išsaugant daugybę darbo vietų Azoruose, taip pat išsaugosime technines žinias ir patirtį žemės
ūkio pramonės cukraus sektoriuje per ypač gilią ekonomikos krizę.

Pirmininkas. – Džiaugiuosi galėdamas pranešti L. P. Alvesui ir visiems kitiems, kad po 8 ar 10 dienų vyks
Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos remiama plataus masto konferencija dėl atokiausių regionų. Parlamento
Pirmininkas pavedė man per šios konferencijos atidarymą skaityti pranešimą kartu su J. M. Durão Barroso
ir J. L. Rodríguezu Zapatero bei Kanarų salų Vyriausybės vadovu.

Savo pranešimą kaip didžiausiu įkvėpimo šaltiniu paremsiu šios diskusijos rezultatais ir L. P. Alveso pranešimu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Daciana Octavia Sârbu (S&D), raštu. – (RO) Europos Sąjungos salos ir atokiausi regionai šiuo metu patiria
daugybę problemų. Būtent todėl reikia konkrečių priemonių jų socialiniam ir ekonomikos vystymuisi ateityje
paskatinti. Pritariu papildomoms Parlamento ir Komisijos pasiūlytoms priemonėms, skirtoms pagerinti
žemės ūkio būklę atokiausiuose regionuose, ypač atsižvelgiant į Azorų salas ir Madeiros salą užklupusias
problemas.

Azorų salose pienas − pagrindinis žemės ūkio produktas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kiek Europos Sąjungos
valstybių narių pastaruoju metu ištiko pieno krizė, būtina keisti šių salų žemės ūkio veiklą. Šiuo klausimu
pritariu pranešėjui, kuris išdėsto nuomonę, kad cukriniai runkeliai yra geriausia alternatyva pieno gamybai
– ir ekonominio efektyvumo, ir aplinkos apsaugos požiūriu. Noriu pabrėžti, kad vis dar reikia skatinti siųsti
į Europą kuo daugiau cukrinių runkelių.

Baigdama noriu pabrėžti, kad šios ekonomikos krizės metu po 2013 m. galiosianti finansinė programa turi
būti pagrįsta solidarumu ir ja turi būti siekiama tvirtos teritorinės ir socialinės sanglaudos.

Pirmininkas. – (Posėdis sustabdytas 11.35 val. ir atnaujintas 12.05 val.)
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PIRMININKAVO: D. WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkė. – Kitas klausimas – balsavimas.

(Dėl balsavimo rezultatų ir kitos informacijos žr. protokolą)

8.1. Prašymas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos
− Europos saugios kelių eismo erdvės kūrimas. Strateginės kelių eismo saugumo
užtikrinimo iki 2020 m. gairės (balsavimas)

8.2. Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas (A7-0118/2010, Jean Lambert)
(balsavimas)

8.3. Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana
Ţicău) (balsavimas)

8.4. Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr.
573/2007/EB dalinis pakeitimas) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (balsavimas)

8.5. Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno
informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas)
(A7-0126/2010, Carlos Coelho) (balsavimas)

8.6. Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno
informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas)
(A7-0127/2010, Carlos Coelho) (balsavimas)

8.7. ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (A7-0131/2010, Rui
Tavares) (balsavimas)

8.8. Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo
darbo programos įgyvendinimas (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet) (balsavimas)

8.9. Deontologijos klausimai, susiję su bendrovių valdymu (A7-0135/2010,
Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)

– Prieš balsavimą:

Derek Roland Clark (EFD). – Ponia pirmininke, prieš jums skelbiant balsavimą dėl K. H. Lehne pranešimo
dėl deontologijos, norėčiau paklausti, kodėl dėl jo balsuojame? Dėl jo vakar turėjo vykti diskusijos pagal
„prašau žodžio“ procedūrą. Jos buvo atšauktos, o dabar turime balsuoti už tai, apie ką nediskutavome, nors
aiškiai tai ir nepasakoma. Jūsų žiniai, ponia pirmininke, kai šis pasiūlymas šiek tiek anksčiau buvo svarstomas
Užimtumo komitete, nė vienas Komiteto narys nežinojo, ką reiškia deontologija, kol jiems neišaiškinau –
netgi Pirmininkė! Todėl manau, visiškai nepriimtina balsuoti dėl šio nežinomo ir neapsvarstyto pasiūlymo.

Pirmininkė. – Galiu jums pasakyti, kad jis buvo svarstomas Teisės reikalų komitete, kuris jį ir parengė, ir
buvo atliktos visos reikalingos procedūros, todėl ketinu skelbti balsavimą.
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8.10. ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių suteikimas (A7-0113/2010,
Georgios Papanikolaou) (balsavimas)

– Prieš balsavimą:

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šis metas lemiamas visai Europai.
Europos ateitis, apie kurią ir noriu pakalbėti,– tai, visų pirma, būsimos kartos. Optimizmas dėl Europos
ateities reiškia jaunimą su galimybėmis, įgūdžiais ir kvalifikacija.

Šis pranešimas ir visos kitos iniciatyvos šiuo klausimu neturės jokios vertės ateityje, jei visi mes, o ypač tie,
kuriuos tiesiogiai renka Europos piliečiai, kiekvienoje politikoje, kiekvienoje priemonėje nesuteiksime
prioriteto ir reikiamos svarbos jaunimui. Šiais sudėtingais laikais Graikijoje ir kitose šalyse tikime, kad galime
to pasiekti. Galima to pasiekti, jei imsimės realių veiksmų kartu su jaunais žmonėmis, kurie – jei tik turės
tam priemonių ir jei jiems bus suteikta galimybė – paims ateitį į savo rankas ir nuves mus į geresnį rytojų.

Labai dėkoju šešėliniams pranešėjams iš visų frakcijų už bendradarbiavimą ir pasiektą vieningumą.

(Plojimai)

8.11. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine
veikla (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (balsavimas)

8.12. Tekstilės pavadinimai ir atitinkamas tekstilės gaminių ženklinimas
(A7-0122/2010, Toine Manders) (balsavimas)

8.13. Makrofinansinė pagalba Ukrainai (A7-0058/2010, Vital Moreira) (balsavimas)

– Prieš balsavimą:

Vital Moreira, pranešėjas. – Ponia pirmininke, noriu trumpai paaiškinti, dėl ko balsuosime.

Praėjusių metų lapkričio mėn. čia, Strasbūre, diskutavome dėl keturių ankstesnių pasiūlymų dėl
makrofinansinės pagalbos tvirtinimo ir Komisija tuomet pažadėjo, kad pagal Lisabonos sutartį ir iki pagrindų
reglamento dėl makrofinansinės pagalbos priėmimo visi būsimi atskiri pasiūlymai dėl tokios pagalbos bus
priimami taikant Parlamento ir Tarybos bendro sprendimo procedūrą. Dabar, praėjus tik šešiems mėnesiams,
prieš jus guli ne tik pasiūlymas dėl sprendimo, priimamo taikant bendro sprendimo procedūrą, bet ir pirmojo
svarstymo susitarimas su Taryba. Mėgindami pasiekti šį susitarimą, dirbame pagal labai įtemptą tvarkaraštį.
Todėl norėčiau padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai Ispanijai, Tarybai ir Komisijai, taip pat šešėliniams
pranešėjams iš Tarptautinės prekybos komiteto bei visiems kitiems dalyvavusiems už pozityvų ir konstruktyvų
darbą.

Pagal siūlomą sprendimą, Ukrainai būtų suteikta iki 500 mln. EUR paskola jos mokėjimų balanso deficitui
padengti ir išorinio finansavimo poreikiams tenkinti. Ši paskola būtų suteikta papildomai prie TVF paramos
ir ES pagalbos, sudarančios 110 mln. EUR, dėl kurios buvo susitarta dar 2002 m., bet kuri taip ir nebuvo
išmokėta.

Per neoficialias trišales derybas Parlamentas primygtinai reikalavo išsaugoti tam tikras mums svarbias
išmokėjimo sąlygas, pvz., pagalbos veiksmingumo, skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimus. Mes taip pat
reikalavome, kad Parlamentas būtų nuolat informuojamas apie faktinį pagalbos vykdymą.

(Plojimai)

Gindami savo kaip institucijos prerogatyvas, mes atsispyrėme reikalavimams įvesti valdymo komiteto
procedūrą įgyvendinimo priemonėms, kad galiausiai patariamasis komitetas…

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

8.14. Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams
(Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) (A7-0054/2010, Luís Paulo Alves)
(balsavimas)
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8.15. 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (A7-0134/2010, Helga
Trüpel) (balsavimas)

– Prieš balsavimą:

Jutta Haug (S&D). – (DE) Ponia pirmininke, tai šiek tiek neįprasta, bet turiu pranešti savo frakcijai, kad
mūsų balsavimo sąrašas dėl H. Trüpel pranešimo yra ne tokios formos, kokią mes nustatėme. Įvyko
nesusipratimas. Mes nepritariame nė vienam pakeitimui, išskyrus mūsų pateiktus.

Pirmininkė. – Ponia J. Haug, ačiū jums. Regis, jūsų frakcijos vadovybė gerai žino padėtį.

8.16. BŽŪP supaprastinimas (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (balsavimas)

8.17. Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje (A7-0151/2010, Heide Rühle)
(balsavimas)

8.18. ES politikos suderinamumas vystymosi labui ir „Oficialios paramos vystymuisi
plius“ koncepcija (A7-0140/2010, Franziska Keller) (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 34 dalies:

Filip Kaczmarek, PPE frakcijos vardu. – (PL) Ponia pirmininke, siūlau po žodžių „tarptautinio finansinių
operacijų mokesčio <…> įvedimo“ įterpti šiuos du žodžius: „pasaulio lygmeniu“. Man regis, taip būtų
logiškiau. Labai ačiū.

(žodžiu pasiūlytam pakeitimui nepritarta)

8.19. Sankcijos už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus
(A7-0130/2010, Hella Ranner) (balsavimas)

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Philip Claeys (NI). – (NL) Balsavau prieš R. Tavareso pranešimą, nes bendros pabėgėlių perkėlimo programos
priėmimas būtų jau šimtasis žingsnis visiškai suvienodintos Europos prieglobsčio politikos link.

Nereikia būti aiškiaregiu, kad jau dabar nuspėtum, jog dėl tokios vienodos politikos labai padaugėtų
prieglobsčio valstybėse narėse prašančių asmenų. Ypač ginčytinas teiginys pranešimo konstatuojamojoje
dalyje, kad įvedus bendrą pabėgėlių perkėlimo programą gali labai sumažėti nelegalios imigracijos
patrauklumas. Šis veidmainiškas pseudoargumentas laikas nuo laiko iškyla, kai šiame Parlamente tenka
balsuoti dėl dokumentų dėl imigracijos ar prieglobsčio. Juo pučiama migla žmonėms į akis. Tokiose šalyse
kaip Belgija nelegali imigracija paprastai prasideda ten, kur žmonės, praėję prieglobsčio prašymo procedūrą,
nueina į pogrindį, o po to jiems atlyginama įteisinimu.

Su tokiais reiškiniais reikia kovoti, o bendroji pabėgėlių perkėlimo programa neabejotinai − vienas iš tokios
kovos būdų.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Pritarėme direktyvai, kuri neabejotinai atvers naujų galimybių moksliniams
tyrimams pastatų energinio naudingumo srityje ir padės taupyti sąnaudas pastatams šildyti. Žinoma, didžiausia
problema – seni pastatai, ne tik daugiabučiai. Vakar mano kolega Marian-Jean Marinescu minėjo specialų
fondą. Abejoju, ar krizės metu bus skiriama papildomai išteklių. Todėl būtina geriau panaudoti esamus
išteklius, kurie 2010–2014 m. laikotarpiui sudaro 4 proc.
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Pranešimas: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Dar kartą norėjau pakalbėti apie pranešimą dėl pabėgėlių fondo, todėl
paprašiau žodžio. Norėčiau pasakyti, kad balsavimo įranga parodė, jog aš susilaikiau. Tačiau norėčiau
pareikšti, kad pritariu bendrai atsakomybei už oresnių sąlygų sudarymą teisėtiems prieglobsčio prašytojams
ir kad balsavau „už“. Kita vertus, turime veiksmingiau kovoti su nelegalia migracija.

Dabar, jums leidus, apie nuostatas dėl Šengeno. Šiandien pritarėme tolesniems žingsniams dėl antrosios
kartos Šengeno informacinės sistemos, suteikiančios didesnes saugumo garantijas visiems europiečiams,
gyvenantiems vienodoje erdvėje be kliūčių, įdiegimo.

Tačiau Vokietijos ir Austrijos policijos veiksmai meta šešėlį ant Šengeno ir Europos solidarumo idėjos, nes
daugybė Čekijos piliečių verčiami praeiti nebūtinus, intymumą pažeidžiančius ir žeminančius patikrinimus
prie vidaus sienų. Šią problemą kartu su kitais klausimais iškėliau prieš dvejus metus, pateikdama klausimą
Europos Komisijai, tačiau padėtis kol kas nesutvarkyta. Tai akivaizdus taisyklių pažeidimas, o Čekijos piliečių,
įskaitant verslininkus ir darbuotojus, atveju – judėjimo laisvės, kuri yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų laisvių, ribojimas.

Pranešimas: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, migracijos politikai, kurią siekiama padaryti teisingą ir
atitinkančią tikrovę, būtina priimti bendras europines taisykles dėl prieglobsčio, taip pat būtina numatyti
veiksmingą, tvirtą ir tvarią pabėgėlių perkėlimo programą. Šioje vietoje, manau, turiu pabrėžti, kad pabėgėlių
perkėlimu siekiama ne tik suteikti humanitarinę pagalbą, bet ir siekti politinio ir ekonominio tikslo – nukelti
naštą nuo trečiųjų šalių, kurioms tenka priimti didelį skaičių pabėgėlių, taip pat sumažinti didžiulę išlaidų ir
finansinių įsipareigojimų naštą.

Tačiau mes manome, kad vienos biudžeto eilutės ir vieno tipo finansinės pagalbos nepakanka, todėl raginame
valstybes nares kurti naujus privataus finansavimo mechanizmus, skatinančius viešojo ir privačiojo sektorių
partnerystes su NVO ir kitais socialiniais partneriais, pvz., religinėmis ir etninėmis organizacijomis, kad
atsirastų daugiau savanoriško darbo šiame sektoriuje. Kalbant apie naujus finansinius planus, manome, kad
būtų gerai, jei, pvz., būtų numatyti specialūs ad hoc finansiniai asignavimai, galbūt šiam tikslui įsteigiant
naują fondą.

Galiausiai, siūlome, kad visi dalyvaujantys subjektai tvirtai įsipareigotų suteikti pabėgėliams, ypač
pažeidžiamiausiems, galimybę gauti tinkamą būstą, švietimą ir kalbos kursus, sveikatos priežiūros, psichologų
paslaugas, taip pat prieigą prie darbo rinkos, nes tai būtina norint užtikrinti, kad jie tinkamai integruotųsi.

Rekomedacija antrajam svarstymui: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Man džiugu, kad Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimas sulaukė
tokio plataus palaikymo per šiandienos balsavimą. Suprantu, kad visų pirma valstybės narės privalo užtikrinti
vienodas socialines sąlygas moterims verslininkėms ir samdomoms darbuotojoms. Nepaisant to, pranešime
išdėstomos aiškios gairės, kuriomis šalys turėtų vadovautis. Nemanau, kad tai subsidiarumo principo
pažeidimas, tačiau jei kam nors dėl to kils abejonių, jie gali inicijuoti patikslinimą. Įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai, tai gali padaryti net ir valstybių parlamentai. Įdomu, ar jie pasinaudos šia kritika, ar tik įsisuks į
nesibaigiančias tuščias kalbas.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Aš balsavau už šį pranešimą ir manau, kad svarbu pažymėti, jog
moterims Europos Sąjungoje vidutiniškai už kiekvieną dirbtą valandą mokama vis dar mažiau – 17,4 proc.
mažiau nei vyrams. Per pastaruosius 15 metų šis skirtumas sumažėjo tik nežymiai, o kai kuriose šalyse net
padidėjo. Aš pritariu Parlamento raginimams rengti reguliarius pranešimus apie darbo užmokesčio skirtumus
Europos Sąjungoje, ir pritariu visoms priemonėms, kurios padeda mažinti moterų diskriminaciją Europos
Sąjungoje.

Pranešimas: Toine Manders (A7-0122/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Mes pritarėme šiam prieštaringam pasiūlymui, nes mūsų IMCO komitetas
jį išplėtė ir patobulino, įvesdamas, be kitų nuostatų, nuostatas dėl kilmės šalies žymėjimo Europos Sąjungai.
Šiandien per plenarinę sesiją nariai iš Italijos pateikė kitų pasiūlymų, tarp kurių buvo ir siūlymas išplėsti
reglamentą, kad jis būtų taikomas ir avalynei. Ilgą laiką aš tvirtai pritariau šiai minčiai, tačiau Europos Komisija
turi ją ypač kokybiškai reglamentuoti. Tai techninių apibrėžčių klausimas, kurio Parlamentas pats vienas
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negali labai gerai išspręsti. Todėl nebalsavau už jį, bet kartu norėčiau paprašyti Komisijos nedelsiant pradėti
dirbti ir pateikti pasiūlymą.

Morten Løkkegaard (ALDE). – (DA) Ponia pirmininke, tik norėčiau pasakyti, kad balsavau prieš tas
pranešimo dalis, kurios susijusios su žymėjimu „pagaminta (kur)“, nes nemanau, kad esama įrodymų, jog
nauda būtų didesnė negu žala. Manau, kad krypstama į protekcionizmą, o tai neleidžia man balsuoti „už“.
Todėl balsavau prieš tas dalis.

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

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Ponia pirmininke, aš nusprendžiau pritarti šiai iniciatyvai, nes ji
tam tikriems Europos regionams suteikia vystymosi galimybę. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie
pačios Europos regionai tampa atokiausiais regionais ekonomikos požiūriu. Todėl vienas iš tokių programų,
kaip ši, tikslų yra Europos regionų vystymasis, ir aš tikiuosi, jos paskatins žemės ūkio ir žuvininkystės
sektoriaus vystymąsi.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Ponia pirmininke, norėčiau išsakyti susirūpinimą dėl bananų augintojų
padėties Kanarų salose, Gvadalupės, Martinikos ir Madeiros salose – regionuose, kurie sutartyje įvardyti kaip
atokiausi regionai.

Jų padėtis dar labiau pablogėjo, kai ES Pasaulio prekybos organizacijoje sudarė susitarimą su Lotynų Amerikos
šalimis dėl mažesnių tarifų už bananų įvežimą iš šio regiono. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 2006 m.
ES reformavo savo bendrosios rinkos organizavimą bananų sektoriuje. Ji skyrė biudžeto lėšų pagalbai šių
regionų bananų augintojams. Nuo reformos pradžios ES kasmet skyrė po 208 mln. EUR bananų augintojams
Kanarų salose, Prancūzijos Antiluose, Madeiros saloje ir šiek tiek mažiau Azorų salose.

Nors turėtume džiaugtis tokia parama, daugumai bananų augintojų ji per maža. Todėl norėčiau paraginti
kompetentingas institucijas priimti būtinas priemones, kad būtų užtikrinta, jog dėl labiau strateginių prekybos
tikslų nenukentėtų tradicinės ES ekonomikos šakos.

Mairead McGuinness (PPE). – Ponia pirmininke, pritariu šiam pranešimui, nes jame nagrinėjamas įvairovės
ir mūsų žemės ūkio politikos regionuose klausimas. Tačiau norėčiau pakomentuoti apibendrinamąsias
Komisijos nario D. Cioloşo išsakytas pastabas. Jis atsakė į išsakytus nuogąstavimus dėl derybų su MERCOSUR
šalimis atnaujinimo ir, nors jo žodžiai šiek tiek nuramino tuos, kurie klausėsi – nes jis pasakė, kad užtikrins
ES ūkininkų interesų ir ES ūkininkavimo modelio apsaugą, – bijau, kad manęs jie neįtikino.

Iš pačios Komisijos dokumentų labai aišku, kad Europos Sąjungos jautienos, paukštienos ir kiaulienos
gamintojai nukentės, jei sandoris įvyks. Derybos atnaujinamos tuo pat metu, kai reformuojame žemės ūkio
politiką. Kyla grėsmė biudžetui. Mums gali neužtekti biudžeto, bet tuo pačiu metu toliau stebime ūkių
produkcijos kainų ir ūkininkų pajamų mažėjimą. Tai nelogiška, ir tikiuosi, Komijos narys įsiklausys į šią
nuomonę.

Pranešimas: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Pritariu šiam pranešimui, nes juo supaprastinama milžiniška šiuo metu
ūkininkus slegianti administracinė ir biurokratinė našta. Esu tvirtai įsitikinusi, kad dėl šio pranešimo atsiras
naujos formos santykiai tarp ūkininkų ir valdininkų, atsakingų už bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimą
valstybėse narėse, ypač postkomunistinėse šalyse, tokiose kaip Vengrija. Taip bus nutraukta iki šiol vyravusi
praktika, kai ūkininkai nuolat baudžiami ir terorizuojami. Taip pat tikiuosi, kad bent jau tarp valdininkų ir
klientų atsiras naujo lygio bendradarbiavimas. Manau, labai svarbu, kad atsakomybė negultų tik ant ūkininkų,
kurie ligi šiol turėjo mokėti baudas už kiekvieną menką incidentą, pečių, bet kad ir pati valstybė prisiimtų
atsakomybę, pvz., jei vėluoja sumokėti ūkininkams, kas jiems priklauso. Ir ūkininkių, ir klientų reikalavimus
dėl tokių mokėjimų turėtų būti galima ginti teismuose.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Balsavau už R. Ashwortho pranešimą, nes tikiu, kad supaprastinti ir
sumažinti biurokratines procedūras, susijusias su BŽŪP – bendra žemės ūkio politika – yra ne tik pageidautina,
bet ir būtina norint, kad Europos ūkininkai galėtų pajausti visą jos naudą, o ne – kaip dažnai nutinka –
susidurti su administraciniais sunkumais ir vėlavimais.

Taip pat tikiu, kad daug kas norėtų aiškesnių ir išsamesnių teisės aktų – ir atsakingoms valdžios institucijoms
ir ūkininkams, taip pat norėtų atsikratyti nereikalingų taisyklių ir skatinti gerosios patirties mainus tarp
valstybių narių ir vietos valdžios institucijų.

31Europos Parlamento debataiLT18-05-2010



Peter Jahr (PPE). – (DE) Ponia pirmininke, reikia nuolat tikrinti, ar bendra žemės ūkio politika yra praktiška,
nes nereikalinga biurokratija mums, o svarbiausia – mūsų ūkininkams, brangiai atsieina ir atima daug laiko.
Reikia atsisakyti prasmės neturinčių, netinkamų nuostatų ir jas supaprastinti. Tai, visų pirma, pasakytina
apie dažnai labai sudėtingas ir ginčytinas kompleksinio paramos susiejimo taisykles.

Mūsų suformuluotas tikslas – padaryti žemės ūkio politiką paprastesnę ir skaidresnę. Europos Sąjungos
ūkininkams turėtų būti suteikta galimybė vėl daugiau laiko praleisti laukuose negu prie rašomojo stalo.
Nuoširdžiai tikiuosi, kad Komisija atsižvelgs į šią svarbią pastabą mūsų pranešime ir imsis priemonių jai
įgyvendinti.

Diane Dodds (NI). – Ponia pirmininke, aš, kaip ir daugelis kitų, aktyviai bendraujančių su ūkininkais savo
regionuose, balsavau už šį pranešimą. Vienas pagrindinių dalykų, apie kurį netyla kalbos, yra biurokratija
šiame sektoriuje. Taigi, pagrindinis naujosios BŽŪP aspektas turi būti popierizmo ir biurokratijos mažinimas.
Teisės aktai turi būti prasmingi ūkininkams ir neturime riboti ūkininkams maisto gamybos. Tačiau svarbu
ne tik racionalizuoti teisės aktus, bet ir didinti lankstumą valstybėms narėms ir – svarbiausia – Komisijoje
bei Europos Audito Rūmuose.

Skirdami nuobaudas, Europos Audito Rūmai nepasižymėjo beveik jokiu lankstumu arba, tiksliau sakant,
sveiku protu. Reikia nedelsiant skirti dėmesio teisės aktams ir parodyti daugiau sveiko proto. Tai pat reikia
finansų patikslinimo, per kurį būtų įvertintos ūkių patikros sąnaudos ir pajamos iš baudų, kad pamatytume,
ar visa tai iš tikrųjų naudinga mokesčių mokėtojams.

Mairead McGuinness (PPE). – Ponia pirmininke, manau, kad kai mes atsiejome paramą, mažai kas iš mūsų
suvokė, kokie bus kompleksinio paramos susiejimo taisyklių įtraukimo į taisyklių paketą, kurių dabar
ūkininkai privalo laikytis, padariniai. Manau, kalba eina apie daugiau kaip 17 įvairių direktyvų. Galbūt
turėtume paklausti savęs šiame Parlamente, kaip gerai dirbame siekdami supaprastinti teisės aktus.

Tačiau yra viena ypatinga sritis, kurią norėčiau pakomentuoti, tai − patikros. Svarbiausios atliekamos patikros
– tai kompetentingų institucijų atliekamos paramos atitikties reikalavimams patikros, tačiau be šių patikrų,
ūkininkai vis dažniau tikrinami kitais lygmenimis ir pjūviais – juos tikrina perdirbėjai, prekybininkai,
įvairiausios grupės, todėl turime koordinuoti, o ne dubliuoti patikras. Jos nedidina galutinio produkto vertės,
nei jo saugos ar saugumo, tačiau labai didina biurokratiją ir kelia pyktį gamintojams, kuriems tenka sutikti
ir priimti visus šiuos tikrintojus. Pritariu šiam pranešimui.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui R. Ashworthui
už puikų pranešimą. Mano nuomone, dabar turime labai gerą priežastį sutelkti dėmesį į galimybę supaprastinti
procesus, susijusius su žemės ūkiu Europos Sąjungoje. Galima sakyti, jog mokesčių džiunglės tokios tankios,
kad eilinis ūkininkas – ar Suomijos šiaurinėje ar rytinėje dalyje, ar bet kur kitur Europoje – nenori net žiūrėti
į tą pusę. Todėl reikia aiškių, veikiančių ir suprantamų modelių. Kad žengtume į priekį, reikia ir pasitikėjimo
tarp ūkininkų bendruomenės ir valdžios.

Šiuo metu Europos Sąjungos žemės ūkio politikoje su 27 skirtingomis šalimis ir 27 skirtingomis kultūromis
toks jovalas, kad sunku įžvelgti kokią nors aiškią ateitį, išskyrus sistemų supaprastinimą ir išaiškinimą. Šis
R. Ashwortho pranešimas − puikus žingsnis šia kryptimi, ir tikiuosi, kad ir toliau eisime šiuo keliu: aiškių,
paprastų taisyklių ir gairių žemės ūkiui dabar ir ateityje keliu.

Seán Kelly (PPE). – Ponia pirmininke, manau, kad šiandien Parlamente svarstomas pranešimas, kurio
pavadinime yra žodis „supaprastinimas“ – tai šviežias vėjo gūsis. Žinoma, pats savaime jis nėra būtinas, tačiau
pakiša mintį, kad iki šiol BŽŪP buvo pernelyg sudėtinga.

Viskas, kam reikia auklėjamojo požiūrio konkrečiu klausimu, turi būti supaprastinta, o ne apsunkinta. Visi,
kas yra dalyvavę ūkininkų susirinkimuose, žino, kad ligi šiol viskas buvo per daug apsunkinta. Daugybė
formų, kurias ūkininkai turi užpildyti, ir valdingi tikrintojai, kuriuos jiems tenka kęsti, siutina ūkininkus.

Todėl sveikinu šį pasiūlymą. Žinoma, reikia pasakyti ir tai, kad nuo to, kaip sekasi pildyti formas, nepriklauso
tai, kaip dirbama žemė. Reikalingą atsekamumą, atskaitomybę ir maisto saugą bei kokybę užtikrins tai, kaip
ūkininkai elgsis su savo gyvuliais ir kaip dirbs žemę.

Tad tai yra žingsnis teisinga linkme. Tikiuosi, kad taip ir bus ir ilgainiui nebereikės žodžio „supaprastinimas“,
nes tai bus savaime suprantama.
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Pranešimas: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Ponia pirmininke, aš balsavau už pranešimą, bet tik per klaidą balsavau
už ypač svarbų 34 straipsnį pagal 5 pakeitimą. Mums labai svarbu išsiaiškinti šį anglies dioksido kiekį ir, be
to, jo kainą. Jau pats laikas Europos Parlamentui posėdžiauti vienoje vietoje, ir man labai malonu, kad naujoji
Jungtinės Karalystės vyriausybė nusprendė, jog reikia iškelti šį klausimą kaip savo programos dalį. Tikiuosi,
kad kitos valstybės narės taip pat dėl to susirūpins. Tai aplinkos ir išlaidų klausimas. Tol, kol Europos
Parlamentas leis tiek pinigų, kiek išleidžia dabar, mes ir toliau nepaisysime ekonomikos krizės.

Rekomendacija antrajam svarstymui: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Kalbant apie A. Ţicău pranešimą, aš balsavau už bendrąją poziciją dėl Direktyvos
dėl pastatų energinio naudingumo atnaujinimo, kadangi tikslas yra toks, kad nuo 2020 m. pabaigos visų
naujų pastatų suvartojamos energijos kiekis būtų lygus nuliui. Tai tikslas, kurio Europos institucijos turi
siekti visomis pastangomis. Europa turi bendrą įsipareigojimą ir yra tvirtai įsitikinusi, kad artimiausioje
ateityje nereikės gaminti daugiau energijos, o efektyviau išnaudoti tą, kuri jau pagaminta.

Energijos taupymas ir energijos vartojimo efektyvumas reiškia efektyvų energijos gamybos šaltinį. Mums
nereikia laukti dešimt metų, kad pajudėtume ta kryptimi; vietoj to dabar valstybėms narėms reikia įsipareigoti
pasiekti energijos vartojimo efektyvumo tikslus, naudojant finansinius išteklius, kurie iki šios dienos buvo
skirti tam, kad būtų gaminamas didesnis energijos kiekis.

Specialiai jums primenu apie pradėtą pasibaisėtiną branduolinę Italijos programą, dėl kurios buvo sužalota
daug žmonių ir sukelta grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai. Daugybė visuomeninių išteklių buvo eikvojami
siekiant pradėti programą, kad per mažiau nei dvidešimt metų būtų galima pagaminti tiek pat energijos, kiek
dabar būtų galima pagaminti ir be to – tiesiog investuojant tuos pačius išteklius energijos vartojimo
efektyvumo srityje. Ekologiškos investicijos mūsų vaikams, o ne radioaktyviosioms atliekoms!

Dabar pereisiu prie paaiškinimo dėl balsavimo dėl H. Rühle pranešimo.

Pranešimas: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Aš balsavau už, kadangi manau, kad Parlamentui svarbu paremti viešųjų
pirkimų teisės supaprastinimą ir tobulinimą. Tai palengvins ne tik administracinių įstaigų, bet ir įmonių,
ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, kurioms bus lengviau dalyvauti teikiant pasiūlymus, darbą.

Manau, kad viešųjų pirkimų teikiamą naudą būtina laikyti tvaraus vystymosi skatinimo priemone kvietimuose
teikti pasiūlymus pristatant aplinkos ir socialinius kriterijus. Taip pat manau, kad ir toliau reikalauti įvairiapusio
skaidrumo naudojant viešąsias lėšas, ypač susijusias su viešaisiais pirkimais, visomis įmanomomis
priemonėmis ir ypač internetu, yra šio Parlamento ir Europos institucijų pareiga.

Piliečių kontrolė yra svarbi pagalba naudojant viešuosius finansus, kurie tikrai yra bendras interesas, ir, kaip
Regioninės plėtros komitetas mums primena, kovojant su korupcija, kuri paplitusi vietinės ir regioninės
valdžios institucijose.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Viešieji pirkimai, deja, yra sritis, kenčianti nuo vieno didžiausių korupcijos
lygių. Džiaugiausi palaikydama Heide Rühle pranešimą, kuriame raginama supaprastinti viešuosius pirkimus.
Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį, kad kol Komisija nėra pristačiusi viešojo portalo su įtartinų sutarčių,
finansuojamų Europos Sąjungos, padėties informacija, nedaug kas gali pasikeisti. Konkurencija nebus
veiksminga, sąžininga ir prieinama mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Aš kalbu apie kontrolę ir analizę,
apie orientacinę vieno greitkelio kilometro kainą, pvz., skelbiant laimėjusių įmonių, įskaitant
kontroliuojančiųjų bendrovių patronuojamąsias įmones, tikrųjų savininkų vardus, taip pat įmonių, kurios
laimi pakartotinai, pavadinimus, kad jomis galėtų pasidomėti žiniasklaida ir visuomenė.

Pranešimas: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Mairead McGuinness (PPE). – Ponia pirmininke, aš taip pat norėjau kalbėti apie energijos vartojimo
efektyvumą, tačiau nustatyta, kad jeigu nėra pakeitimų, negalima pateikti žodinio paaiškinimo, todėl pateiksiu
rašytinį.

Kalbant apie F. Keller pranešimą, tai noriu labai aiškiai pasakyti, kad jį atmetu dėl 44 bei 45 dalių ir I
konstatuojamosios dalies. Manau, kad 44 dalis ypač kelia nerimą.
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Be to, kur šis Parlamentas posėdžiauja? Praeitais ir užpraeitais metais spaudėme Komisiją imtis veiksmų
baisioje padėtyje atsidūrusiems Europos Sąjungos pieno gamintojams paremti. Komisija atsakė
grąžinamosiomis eksporto išmokomis kaip neatidėliotina priemone. Vieninteliai žmonės, skundęsi apie tai
man, buvo iš Naujosios Zelandijos, kuri nėra besivystanti šalis. Manau, kad tai, jog šios dalys buvo įtrauktos
į šį kitais atžvilgiais gerą pranešimą, kenkia Parlamentui ir mūsų kovojantiems Europos Sąjungos gamintojams.
Mes mažiname gamybą Europoje, o tai atsiliepia besivystančiam pasauliui. Mums reikia į tai atsižvelgti.

Pirmininkė. – Ponia M. McGuinness, jūs visiškai teisi dėl taisyklių. Maniau, kad S. Alfano ketino tęsti ta pačia
intencija kaip A. Jäätteenmäki, o pranešime iš tikrųjų neturėjo būti pateikti jokie paaiškinimai dėl balsavimo.
Jūs esate teisi.

Seán Kelly (PPE). – Ponia pirmininke, aš tik norėjau pasakyti, kad sutinku su savo kolege M. McGuinness.
Turėjome sunkumų su kai kuriais pasiūlymais ir dėl šios priežasties nepasirinkome EPP krypties, nors paprastai
tai darome. Manau, kad M. McGuinness paaiškino kodėl. Visiškai suprantu ir sutinku su tuo, ką ji pasakė,
todėl tikiuosi, kad EPP taip pat supras.

Pranešimas: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Ponia pirmininke, aš balsavau už H. Ranner pranešimą, nes jame siūlomas
geras kelių transporto vairavimo ir poilsio režimo problemos sprendimas. Šis sprendimas paremtas teisės
aktų derinimu ir aiškinimu. Jį galima rasti iš dalies pakeistoje 17 dalyje.

Europos Komisija kartu su Kelių transporto priežiūros organizacijų konfederacija (CORTE), Europos kelių
policijos tinklu (TISPOL) ir organizacija „Euro Contrôle Route“ turi dirbti aiškindami, kaip taikyti kiekvieną
teisės aktų straipsnį. Be to, šis aiškinimas turi būti suprantamas ir žinomas kiekvienam, kam aktualus Europos
keliams taikomų teisės aktų poveikis.

Aš taip pat pritariu pakeistai 27 daliai ir kreipiuosi į visus vairuotojus kviesdamas naudotis organizacijos
„Euro Contrôle Route“ įsteigta informavimo apie neproporcingas sankcijas linija. Vairuotojai, padėtis dėl
vairavimo ir poilsio režimo Europoje turi pasikeisti, ir tam reikalingas įrodymas. Taigi, raginu jus pranešti
apie savo nusiskundimus šia organizacijos „Euro Contrôle Route“ įsteigta linija.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, mano kolegos pranešime tiksliai pabrėžiama, kad
skirtingose valstybėse narėse sunkūs socialiniai kelių eismo pažeidimai vis dar vertinami labai skirtingai.
Taigi, pritariu pasiūlytoms pažeidimų ir atitinkamų Europos baudų suderinimo ir sulyginimo priemonėms
ir kad Europos Sąjungos lygmeniu galėtų būti pradėta taikyti koordinavimo priemonę.

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Prašymas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos – Europos saugios
kelių eismo erdvės kūrimas. Strateginės kelių eismo saugumo užtikrinimo iki 2020 m. gairės

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Europos keliuose vis dar atsitinka gerokai per daug eismo nelaimių. Ši
padėtis yra susijusi ne tik su didėjančiu eismu, bet ir su itin dideliais kelių naudotojų poreikiais dėl šių profesinės
arba asmeninės įtampos ir pervargimo, taip pat daugybės painių kelių eismo ženklų, reklaminių stendų ir
kt. Taip pat neturime pamiršti, kad ypač mirtinų eismo nelaimių arba nelaimių, kai patiriami sunkūs
sužalojimai, atveju sunkiasvorių eismas atlieka neigiamą vaidmenį.

Pagaliau aplinkos labui privalome įgyvendinti idėjas, kurioms iki šiol pritariama tik žodžiais, pvz., perkelti
prekių vežimą į geležinkelio linijas, tačiau taip pat privalome įgyvendinti intelektinio transporto planus,
tokius kaip fazinis šviesoforų veikimas. Ramaus eismo zonos, draudimai važinėti miesto centre ir panašos
priemonės vis dar ne iki galo ištirti, todėl neturėtų būti plačiai įgyvendinami. Esama nemažai problemų,
kurios šiame pranešime nepakankamai išsamiai apibūdintos, ir dėl šios priežasties balsavau „ne“.

Rekomendacija antrajam svarstymui: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Carlos Coelho (PPE), raštu. – (PT) Šis pasiūlymas yra Europos Sąjungos pastangų sukurti Europos prieglobsčio
sistemos teisės aktus dalis. Taigi šis Europos prieglobsčio paramos biuras turi teikti valstybėms narėms
ekspertų pagalbą ir prisidėti taikant nuoseklią ir bendrą aukštos kokybės Europos prieglobsčio politiką.

Įsteigtas šis naujas biuras, be jokios abejonės, sukurs tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo ir atsakomybės tarp
valstybių narių pasidalijimo pridėtinę vertę. Tai turi leisti joms lengviau keistis informacija, analize ir patirtimi,
organizuoti mokymo veiklą ir plėtoti konkretų administracijų, kurioms patikėta analizuoti prieglobsčio
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prašymus, bendradarbiavimą. Svarbu atskleisti pastebimus 27 valstybių narių sprendimo dėl tarptautinės
apsaugos prašymų priėmimo skirtumus ir sėkmingai suvienodinti tvarką, kuria remdamosi valstybės narės
analizuotų ir atsakytų į šiuos prašymus.

Aš palaikau pranešėjo siūlymą įtraukti paramą vykdant perkėlimą. Sutinku, kad reikalingi Europos pabėgėlių
fondo biudžeto pakeitimai suteiks atitinkamą finansavimą naujam biurui pradiniuose jo veikimo etapuose.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Klausimai, susiję su imigracija ir ypač prieglobsčio teise, yra ypač opūs.
Klausimas, ar šią teisę suteikti ne ES piliečiams, ar ne, gali turėti dramatišką poveikį šių žmonių gyvenimui,
todėl sprendimą reikia priimti rimtai, apgalvotai ir laikantis žmogiškumo principo. Manau, remiantis sveiku
protu atvirų durų politika – be kriterijų, ribojančių patekimą į Europos Sąjungos teritoriją – yra nepriimtina,
tačiau draudimo visiškai atvykti politika yra netoleruotina. Reikia tinkamos pusiausvyros siekiant suderinti
teisėtus interesus ir valstybių narių piliečių rūpesčius su poreikiais tų, kurie dėl šių interesų kreipiasi.

Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas galėtų būti svarbus žingsnis geriausios patirties šioje srityje
link, stiprinant valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir tobulinant informacijos keitimąsi.

Vis dėlto turiu pabrėžti, kad valstybės narės privalo ir toliau galėti pasirinkti, ar priimti tuos, kurie ieško
prieglobsčio jų teritorijoje, ar jų nepriimti. Be to, pabrėžčiau, kad ES neturi slėpti fakto, kad jos valstybių
narių interesai šioje srityje nevisiškai sutampa.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Europos prieglobsčio paramos biuro tikslas yra teikti ekspertų
pagalbą ir prisidėti taikant nuoseklią ir bendrą aukštos kokybės Europos prieglobsčio politiką. Šis biuras
suteiks tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo ir atsakomybės pasidalijimo galimybę ir bus atsakingas už keitimosi
informacija bei kitų veiksmų, susijusių su valstybių narių atliekamu perkėlimu, koordinavimą. Kaip žmogiškojo
orumo, kuris yra pagrindinis laisvės, demokratijos ir socialinio bei ekonominio vystymosi elementas,
dabartiniame pasaulyje skatintoja, Europos Sąjunga privalo būti iniciatorė ir pavyzdys kitiems dėl prieglobsčio.
Europos biuro įsteigimas valstybėms narėms paremti trečiųjų šalių piliečių intervencijos srityje bus lemiamas
veiksnys taikant bendrąją Europos prieglobsčio sistemą ir nuoseklų valstybių narių solidarumą, kuris dera
su Europos stiprinimo projekto principais ir vertybėmis. Raginu nedelsiant užtikrinti reikalingus mechanizmus
ir išteklius Prieglobsčio paramos biurui įsteigti.

Sylvie Guillaume (S&D), raštu. – (FR) Aš balsavau už Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimą,
tikėdamasi, kad jis užtikrins tam tikrą pridėtinę vertę Europos prieglobsčio sistemai, kuri šiandien neabejotinai
turi trūkumų. Žinoma, man būtų labiau patikę, jei šio biuro įgaliojimai būtų buvę didesnių užmojų ir galiausiai
būtų priverstinio solidarumo tarp valstybių narių užtikrinimo priemonė, kad prieglobsčio teisės loterijai
būtų padarytas galas. Ši loterija išliks nerealia viltimi, kol bus priimtos bendrosios prieglobsčio procedūros.
Tikimasi, kad šis biuras nusipelnys bent jau tuo, kad prisidės prie geresnio prieglobsčio problemų ir klausimų
nustatymo, kad užtikrintų kuo geresnę žmonių, kurie yra persekiojimo aukos ir ieško prieglobsčio mūsų
šalyje, apsaugą.

Petru Constantin Luhan (PPE), raštu. – (RO) Aš balsavau už Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimą,
nes tų valstybių narių, kurių nacionalinei prieglobsčio sistemai tenka didelė našta atveju, biuras gali padėti
taikyti solidarumo mechanizmus, kuriais skatinama geriau perkelti tarptautinės apsaugos gavėjus iš tokių
valstybių narių į kitas, taip užtikrinant, kad nebūtų piktnaudžiaujama prieglobsčio sistemomis. Palankiai
vertinu faktą, kad Europos prieglobsčio paramos biuras koordinuos valstybių narių, kurios susiduria su
ypatingomis aplinkybėmis, tokiomis kaip didžiuliai trečiųjų šalių piliečių, reikalaujančių tarptautinės apsaugos,
antplūdžiai, jungtinės pagalbos veiksmus.

Mums svarbu suderinti tiek mūsų prieglobsčio teisės aktus, tiek nusistovėjusią tvarką. Europos prieglobsčio
paramos biuras nustatys gerosios patirties pavyzdžius, organizuos mokomuosius kursus Europos lygmeniu
ir užtikrins galimybę gauti tikslią informaciją apie kilmės šalis. Be to, manau, kad Europos prieglobsčio
paramos biuras taip pat turėtų užsiimti kuo nešališkesnio paraiškų dėl prieglobsčio vertinimo gairių rengimu,
taip pat atitinkamų Bendrijos teisės aktų atitikties ir vykdymo stebėjimu.

Clemente Mastella (PPE), raštu. – (IT) Mus įtikino pridėtinė vertė, kurią suteiks Europos prieglobsčio paramos
biuras, stiprinant tarpusavio pasitikėjimą ir dalijantis politinę bei socialinę atsakomybę. ES valstybės narės
vis dar turi pasiekti galutinį susitarimą dėl elgesio su pabėgėliais, dėl asmenų, kuriems turėtų būti suteikiamas
pabėgėlio statusas, profilio, bet svarbiausia jos privalo įveikti kai kurių vyriausybių sąlygas, susijusias su
galimomis išlaidomis.
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Šis biuras bus atsakingas už specialiosios pagalbos teikimą. Jo vaidmuo apims koordinavimą, keitimąsi
informacija ir veiksmus, susijusius su pabėgėlių perkėlimu. Jis įgyvendins mokymo programas asmenims,
atsakingiesiems už šią sritį kiekvienoje šalyje, prisidėdamas prie didesnio įvairios praktikos suderinimo. Mes,
Europos Parlamento nariai, pasiliekame svarbiausią teisę paskirti vykdomąjį direktorių.

Jaučiu, jog mano pareiga pabrėžti mūsų raginimą atlikti reikalingus Europos pabėgėlių fondo pokyčius, kad
būtų galima užtikrinti tinkamą naujojo biuro veikimą. Didžiausias politinis klausimas lieka santykis tarp
žmogiškojo solidarumo ir finansinės naštos pasidalijimo: ES yra raginama pasiūlyti efektyvią pagalbą
valstybėms, kurioms tenka didžiausi migracijos srautai ir į kurias kreipiasi didžiulis skaičius prieglobsčio
ieškotojų, ir toms, kurioms tenka ypatinga ir dažnai neproporcinga našta dėl savo palyginti mažo dydžio.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Kalbant tokia opia tema, susijusia su žmogaus teisėmis, Europos prieglobsčio
paramos biuro įsteigimas yra labai svarbus dėl specializuotos pagalbos, skirtos nuosekliai bendrajai aukštos
kokybės Europos prieglobsčio politikai apibrėžti, teikimo ES lygmeniu. Tai yra priežastis, dėl kurios balsavau,
kaip balsavau.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Prieglobsčio paramos biuras galėtų būti labai naudinga institucija, ypač
jei perimtų repatriacijos ir pagreitintos repatriacijos priemonių koordinavimo vaidmenį. Vadinasi, parama
taip pat būtų naudinga perkėlimui. Šiame pranešime šis elementas, kuris man labai svarbus, traktuojamas
tik kaip antraeilis klausimas. Vietoj to jame pateikta daugybė biurokratinių pasiūlymų, dėl kurių tik išsiplėstų
aparatas ir priemonės būtų įgyvendinamos vangiai. Taigi balsuodamas susilaikiau.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Reiškiu savo paramą pasiūlymui įsteigti Europos prieglobsčio paramos
biurą. Šio biuro, kuris iš pradžių bus finansuojamas Europos pabėgėlių fondo, vaidmuo bus teikti specializuotą
pagalbą, reikalingą bendrajai prieglobsčio politikai suaktyvinti ir keitimuisi informacija bei veiksmams,
susijusiems su pabėgėlių perkėlimu, koordinuoti. Paskirti jo vykdomąjį direktorių, įgyvendinantį skaidrumo
ir demokratinės kontrolės principus, bus Europos Parlamento darbas. Bendrijos solidarumą užtikrins valstybių
narių susitarimas su suinteresuotųjų subjektų leidimu. Aš taip pat pritariu, kad būtų įsteigtas konsultacinis
forumas, kuris užtikrins artimą Prieglobsčio paramos biuro ir įvairių suinteresuotųjų subjektų dialogą, dėl
mūsų, Europos Parlamento narių, spaudimo.

Georgios Papanikolaou (PPE), raštu. – (EL) Šiandien mes duodame leidimą įsteigti Europos prieglobsčio
paramos biurą. Jis teiks daugeriopą naudą. Prieglobsčio paramos biuras ryžtingai prisidės prie vienos Europos
prieglobsčio teritorijos integracijos. Jis greitai taps organizacija, kuri koordinuos ir stiprins valstybių narių
bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais skatindama įvairių nacionalinių praktikų suderinimą. Biuras taip
pat padės skatinti kontrolės planų, kurie taikomi ES, konvergenciją prieglobsčio teisių srityje. Turėdamas
galvoje visą šią naudą ir ne tik valstybių narių, bet ir Europos institucijų sutikimą steigti Europos biurą,
džiaugiausi galėdamas balsuoti už jo įsteigimą.

Rekomendacija antrajam svarstymui: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), raštu. – (IT) Nors teigiamas balsavimas už šį pranešimą yra tik formalumas,
kadangi Lisabonos sutarčiai įgyvendinti buvo būtina patvirtinti tam tikrą teisinį pagrindą ir deleguotuosius
teisės aktus, vis tiek norėčiau pabrėžti energijos vartojimo efektyvumo svarbą statybos pramonėje, kai
kalbama apie ES tikslą iki 2020 m. sumažinti energijos suvartojimą ir CO2 išmetimą 20 proc. ir padidinti
energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių 20 proc. Kaip žinome, tai, ar pavyks pasiekti energijos vartojimo
efektyvumo ir išmetimo mažinimo miestų centruose tikslus, daugiausia priklauso nuo esamų ir statomų
pastatų energijos vartojimo efektyvumo gerinimo.

Vis dėlto manau, kad direktyvoje nustatyti labai didelių užmojų tikslai, kurių siekdamos vietinės administracijos
turės gerokai pasistengti, nebent joms bus suteikta finansinė parama, įskaitant ES paramą. Ypač turiu galvoje
didžiulį energijos atnaujinimo darbą, reikalingą esamiems pastatams, tokiems kaip socialiniai būstai, kurių
energijos renovacija (kuri padėtų šeimoms sumažinti komunalinius mokesčius) pareikalaus nemenko vietinių
valdžios institucijų finansinio įsipareigojimo.

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Šio didelių užmojų teksto tikslas yra paskatinti pastatų statybą / renovaciją
pagal labiau aplinką tausojančius standartus, kadangi jie efektyvesni energijos atžvilgiu. Aš ryžtingai balsavau
už tai, kad jis būtų priimtas. Tokio pobūdžio iniciatyva Europos Sąjunga demonstruoja savo, kaip tvaraus
vystymosi srities lyderės, vaidmenį. Ši direktyva yra geras kompromisas tarp skatinimo ir spaudimo kalbant
apie aplinkos požiūriu atsakingą statybą.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Statybų sektoriuje suvartojama 40 proc. ES energijos ir
išmetama 35 proc. išmetamųjų teršalų. Šiame teisės akte nustatyta, kad iki 2020 m. naujų pastatų suvartojamos
energijos kiekis turi būti beveik lygus nuliui, o esami renovuoti pastatai privalo atitikti minimalius energinio
efektyvumo reikalavimus. Taigi šiuo teisės aktu bus prisidėta prie energetinės priklausomybės Europoje
mažinimo, CO2 išmetamųjų teršalų mažinimo, vidinio ir išorinio oro kokybės gerinimo bei gerovės miestuose
didinimo. Pastatų energinio naudingumo gerinimo iniciatyva taip pat yra galimybė perklasifikuoti mūsų
miestus, prisidedant prie turizmo, darbo vietų kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo ES. Vis dėlto norint
perklasifikuoti reikia padidintų viešųjų ir privačiųjų investicijų. Turime omenyje tiesiogines viešąsias
investicijas, kurios turėtų tiesioginį poveikį darbo vietų kūrimui bei mažųjų ir vidutinių įmonių įtraukimui;
o miestų gaivinimo programa bus tinkama ekonomikai atgaivinti. Dėl šios priežasties raginu Komisiją ir
valstybes nares naudotis struktūriniais fondais pastatams aplinkos ir energiniu atžvilgiu perklasifikuoti,
naudojant šias lėšas kaip privataus finansavimo katalizatorių. Taip pat raginu jas atrasti tinkamą finansavimo
modelį esamiems pastatams renovuoti.

Marielle De Sarnez (ALDE), raštu. – (FR) 50 proc. savo gyvenimo praleidžiame namuose. Šiandien 30 proc.
namų Europoje yra nesveiki, nepaisant to, kad tarp valstybių narių esama didžiulių skirtumų. Taigi svarbu
ne tik skatinti naujus tvarius pastatus, bet ir atlikti tvarią renovaciją. Aš palankiai vertinu šį naująjį teisės aktą,
kuris leis sumažinti vartotojų energijos sąskaitas, o visai ES pasiekti klimato tikslą per ateinančiuosius 10
metų sumažinti energijos suvartojimą 20 proc. Valstybės narės turės pritaikyti savo pastatų nuostatus, kad
visi pastatai, kurie bus pastatyti nuo 2020 m. pabaigos, atitiktų aukštus energinio efektyvumo standartus.
Esami pastatai, jei įmanoma, turės būti patobulinti. Demokratiniam judėjimui gyvenamieji namai taip pat
yra vienas iš urbanistikos ir statybų kokybės klausimų. Pirmiausia turime išspręsti savo namų projektavimo
klausimą. Taigi privalome skatinti savo būstų renovaciją, pvz., per nekilnojamojo turto mokesčių moduliavimą
pagal pastatų energinį naudingumą. Todėl raginame valstybes nares sukurti tokią mokesčių sistemą, kuri
skatintų visas dalyvaujančias šalis elgtis atsakingiau aplinkos atžvilgiu.

Ioan Enciu (S&D), raštu. – (RO) Manau, kad šis pranešimas bus labai naudingas Europos Sąjungos ateities
energetikos sektoriui, kol jame išdėstyti tikslai bus pagrįsti ir atitiks valstybių narių finansinę padėtį. Aš
palankiai vertinu tikslus, priimtus Tarybos 2010 m. balandžio 14 d., dėl poreikio sumažinti didžiuosius
valstybių narių skirtumus šilumos vartojimo pastatuose efektyvumo atžvilgiu, taip pat pasiūlytą tikslą, kad
iki 2020 m. gruodžio 31 d. visų pastatų suvartojamos energijos kiekis būtų lygus nuliui, įgyvendinant
veiksmus, kurių laipsniškai imsis valstybės narės 2015 m. ir 2018 m. Vis dėlto Komisija ir Taryba privalo
atsižvelgti į tai, kad daugelis valstybių narių vis dar susiduria su ekonomikos recesija ir joms bus reikalinga
finansinė bei logistinė parama siūlomiems tikslams pasiekti. Komisija turi apsvarstyti galimybę ateityje
sudaryti finansinės intervencijos planą, atsižvelgdama į tobulinimui skirtų lėšų, kurios pagelbės valstybėms
narėms, negalinčioms skirti reikalingų lėšų, ypač renovacijos darbams, paskirstymą. Ši priemonė turi būti
naudinga eiliniams piliečiams, kadangi būtent jie apmoka sąskaitas už dalį renovacijos išlaidų.

Edite Estrela (S&D), raštu. – (PT) Aš balsavau už rekomendaciją dėl pastatų energinio naudingumo, kadangi
joje pateikiami plačių užmojų ir įgyvendinami pasiūlymai iki 2020 m. 20 proc. sumažinti energijos
suvartojimą ir CO2 išmetamųjų teršalų kiekį tose srityse, kurių neapima apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistema. Ši direktyva turės tiesioginį poveikį Europos visuomenės gyvenimui, kadangi padės vartotojams
sumažinti jų energijos išlaidas, be to, ji gali prisidėti prie gausybės darbo vietų kūrimo visoje ES, panaudojant
planines investicijas pagerinto energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių
naudojimo srityje.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) 2008 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti energijos suvartojimą 20 proc.
ir 20 proc. vartojamos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių. Pastatų energijos vartojimo efektyvumo
gerinimas yra pats efektyviausias būdas 20 proc. sumažinti tų sektorių energijos suvartojimą ir išmetamųjų
teršalų kiekį, kurie nepriklauso apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai. Be to, efektyviai energiją
vartojančių pastatų sutaupyta energija vidutiniškai siekia 30 proc. palyginti su įprastais pastatais.

2008 m. lapkričio 13 d. Komisija pateikė savo pasiūlytą Direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio
naudingumo pakeitimą. Šie pakeitimai bus svarbūs Europos visuomenės narių gyvenimui, kadangi jie greitai
turės poveikį pastatams, kuriuose jie gyvena, ir sukurs efektyvesnių technologijų poreikį statybų sektoriuje,
kurį reikia tirti ir plėtoti. Be to, ši strategija sukurs darbo vietų ir prisidės prie tvaraus augimo. Kadangi
dabartinis projektas paremtas Parlamento ir Tarybos susitarimu, pasiektu 2009 m. lapkričio mėn., aš palaikau
pranešėjos siūlymą.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Šios direktyvos, susijusios su pastatų energiniu naudingumu,
priėmimas yra labai svarbus žingsnis einant Europos CO2 išmetamųjų teršalų ir energetinės priklausomybės
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mažinimo linkme. Šie veiksniai vis labiau lemia Europos visuomenės gyvenimo kokybę ir mūsų socialinės
bei ekonominės struktūros konkurencingumą. Atsižvelgiant į faktą, kad statybos sektoriuje suvartojama
40 proc. energijos ir išmetama 35 proc. visų CO2 išmetamųjų teršalų, savų pajėgumų pakankamumas ir
didesnis renovuotų pastatų energinis naudingumas įgauna lemiamą reikšmę Europos Sąjungos gebėjimui
iki 2020 m. pasiekti tikslą – 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą ir 20 proc. padidinti atsinaujinančiųjų
energijos išteklių vartojimą bei energijos vartojimo efektyvumą. Tikimasi, kad taikomas naujasis teisės aktas
be to, kad padės sumažinti privačių vartotojų ir viešųjų paslaugų energijos išlaidas, taip pat padės kovoti su
krize civilinės statybos sektoriuje ir plėtoti miestų gaivinimo programas, kurios turės teigiamą poveikį
gyvenimo kokybei ir visuomenės gerovei.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. – (PT) Didinti pastatų energinį naudingumą yra ypač svarbu didinant
bendrą ES energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Jeigu
Europos Sąjunga nori pasiekti išsikeltus tikslus 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą, užtikrinti, kad
20 proc. vartojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir iki 2020 m. 20 proc.
padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ji turės priimti svarbų pastatų energinio naudingumo įsipareigojimą.

Politinis Parlamento ir Tarybos susitarimas padėjo išsiaiškinti techninius aspektus, minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, atsižvelgiant į pastatų amžių ir į tai, ar jie buvo renovuoti, ar ne, įvertinti vietinės
bei regioninės valdžios institucijų vaidmenį ir taikant rekomendacijas paremti valdžios institucijas.

Vis dėlto mums vis dar kyla abejonių dėl svarbesnio Komisijos vaidmens vertinant nacionalinius planus ir
patikrinimų ataskaitas, taip pat dėl Lisabonos sutarties, kurioje daugiau galios vadinamaisiais deleguotaisiais
aktais suteikiama Komisijai, pritaikymo.

Adam Gierek (S&D), raštu. – (PL) Pagrindiniai veiksniai, kurie turi įtakos energiniam naudingumui, yra šie:
1. Vienos energijos formos pavertimas kita, kad ją būtų galima naudoti specialioms reikmėms. Kuo ilgesnė
keitimo grandinė, tuo daugiau energijos prarandama. Praktiškai daugiausia tai susiję su šiluminės energijos
srautais, gaunamais iš pirminių energijos šaltinių. Didelė dalis šios energijos išleidžiama į aplinką. Šį poveikį
galima sumažinti bendros šilumos ir elektros gamybos procesuose, kurių efektyvumo rodiklis gali siekti iki
90 proc. 2. Elektros varža arba omo varža, kuri svarbi perduodant elektros energiją. 3. Šiluminė varža. Žema
varža svarbi šilumokaičiuose, o aukšta varža svarbi dėl žemo izoliacinių medžiagų šiluminio savitojo laidumo.
Naudojant šias izoliacines medžiagas – tokias kaip polistirolas, mineralinė vata ir akytasis betonas – gerokai
sumažinamas gyvenamųjų namų šiluminės energijos reikalavimas. Šiuo metu jis gana aukštas – apie 40 proc.
visos suvartojamos energijos. 4. Trintis antifrikciniuose procesuose, pvz., guolių, ir frikciniuose procesuose,
pvz., stabdžių. Tai daugiausia susiję su automobiliais ir lėktuvų turbulencija. Trinties nuostoliai siekia apie
30 proc. visos energijos.

Aš balsavau už reglamentą be pakeitimų, kadangi energijos nuostoliai gyvenamuosiuose pastatuose – kartu
su keitimo nuostoliais – yra didžiausi, o taupymas padėtų neturtingiems žmonėms. Lenkijai šilumos tiekimo
sistemų modernizavimas kartu su bendra šilumos ir elektros gamyba gali atnešti ekonominę, socialinę ir
ekologinę naudą. Šioje srityje įgyvendinimui reikėtų teikti aiškų prioritetą, kadangi naujosios taisyklės dažnai
lėtina senesnių įgyvendinimą.

Sylvie Guillaume (S&D), raštu. – (FR) Aš balsavau už peržiūrėtų direktyvų dėl pastatų energinio naudingumo
projektus, nes manau, kad naujiems pastatams turi būti taikomas energijos taupymo principas ir kad šioje
srityje turi būti taikomi privalomieji standartai, kad jų būtų visur veiksmingai paisoma. Visuomeniniais
pastatais bus rodomas pavyzdys jau nuo 2018 m. – valdžios institucijos šiuo pavyzdžiu galės svariai ir
reikšmingai remtis savo informacinėse kampanijose gyventojams. Šiuose tekstuose taip pat iškeliama sąlyga,
kad energijos taupymas būtų pagrindinis pastatų renovacijos elementas. Taigi norėčiau, kad šios priemonės
duotų naują impulsą mažosioms ir vidutinėms įmonėms, o valstybės narės sustiprintų darbuotojų, atsakingų
už efektyvų pastatų energijos vartojimą, mokymo programas. Panašiai manau ir dėl energiją vartojančių
produktų ženklinimo – vartotojai turi žinoti apie perkamų produktų energetines savybes.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Energijos vartojimo efektyvumas yra esminis 2020 m. strategijos klausimas.
Svarbus žingsnis buvo žengtas energijos vartojimo mažinimo ateinančiais metais link, priimant šią
rekomendaciją, kurioje iki 2020 m. siekiama, kad pastatų suvartojamos energijos kiekis būtų beveik lygus
nuliui. Reikia dėti pastangas ne tik statant naujus pastatus, bet ir vykdant jau esamų pastatų renovacijos
projektus. Tai taip pat bus labai svarbu siekiant parodyti gerą pavyzdį valstybinių statybos projektų srityje.
Štai kodėl balsavau taip, kaip balsavau.
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Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Praeityje dažniausiai būdavo įgyvendinamos lengvai įgyvendinamos
energijos taupymo priemonės, tad sudėtinga įvertinti, ar lengva (turint galvoje, kad jos yra įmanomos be
ypač didelių renovavimo darbų) pasiekti energijos taupymo galimybes. Visa tai bet kokiu atveju neturi
išsprūsti iš rankų dėl to, kad pastatai, kuriuose buvo atlikti energijos vartojimo efektyvumo renovavimo
darbai, stovi tušti dėl perdėtai išaugusių nuomos kainų. Apskritai, netgi siekdami išsaugoti klimatą, negalime
renovavimo tikslais netinkamai kištis į gyventojų nuosavybės teises.

Pirma, energijos taupymo priemonės yra brangios ir ne visada apima visiškai laiko patikrintas technologijas,
tad šia prasme turime ne tiesiog kažką pasiūlyti; privalome skatinti subsidijomis. Atsižvelgiant į darbo
užmokesčio ir socialinės apsaugos mažinimą, su kuriuo susiduriame, privalome keletą kartų patikrinti, ar
naujosios taisyklės neveda eilinių namų statytojų arba gyventojų į visišką žlugimą. Energijos poreikio poveikis
negali būti aiškiai įvertintas, dėl to aš balsavau „ne“.

Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − ES nustatė, kad pastatų sektorius – vienas iš daugiausiai turinčių
energijos taupymo galimybių. Pastatuose, kuriuose energija vartojama efektyviai, vidutiniškai sutaupoma
30 proc. energijos, palyginti su įprastiniais pastatais. Naujosiose ES valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, daugelyje
daugiabučių iššvaistoma apie 60 proc. šilumos energijos. O tokių daugiabučių vien Lietuvoje yra virš 35
tūkstančių. Jų gyventojai ne tik moka milžiniškas sumas už šildymą, bet ir yra atsakingi už tonas išskiriamų
CO2 išlakų. Konservatorių vyriausybė Lietuvoje nesugeba pradėti pastatų apšiltinimo. Po beveik dvejų metų
pažadų, kad renovacijos netrukus prasidės, nebuvo atnaujintas nei vienas pastatas.

Balsavau už šią rekomendaciją dėl pastatų energetinio naudingumo, nes ji iškelia „artėjimo prie beveik nulinių
energijos sąnaudų pastatuose“ tikslą. Tai garantuos, kad ES pastatai laikui bėgant taps energetiškai tvarūs.
Įgyvendami šią direktyvą prisidėsime prie to, kad ES iki 2020 m. penktadaliu sumažintų energijos vartojimą.
Investicijos siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą sukurs milijonus darbo vietų ir prisidės prie
ES ekonomikos augimo.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Reiškiu savo paramą rekomendacijai didinti pastatų energijos vartojimo
efektyvumą. Energijos vartojimo efektyvumas reiškia ne tik energijos taupymą, bet taip pat CO2 ir šiltnamio
efektą sukeliančių dujų mažinimą. Šiam tikslui pasiekti turime riboti energijos vartojimą buities reikmėms,
kurios padidėjo dėl technologijų, kurias taikant energijos išlaidos iš statybos buvo perkeltos į eksploatavimą.
Statybos sektoriaus moksliniai tyrimai juda ekologiškesnio požiūrio į statybą link.

Šiandien didžiausi projektai vykdomi vidutinio klimato šalyse, kur šios rūšies technologijos taikomos vis
plačiau, tad atrodo, kad netolimoje ateityje turėsime tvarius miestus. Viduržemio jūros šalyse šios naujosios
technologijos taikomos ne taip plačiai. Net jei šilumos išskyrimo problema šiuose regionuose nėra tokia
aktuali, pastatai nėra tvarūs aplinkosaugos požiūriu.

Dėl vis plačiau naudojamų oro kondicionavimo sistemų, kurios populiarėja ir namuose, iš tiesų reikalingas
didelis energijos kiekis. Dėl šios priežasties Europos Sąjungai reikia vykdyti informacijos kampanijas ir imtis
veiksmų naudojant Bendrijos lėšas, paskatas ir informacijos kampanijas, taip pat taikant ir atliekant naujų
gaminių technologijų tyrimus.

Georgios Papanikolaou (PPE), raštu. – (EL) Norint iki 2020 m. pasiekti tikslą „20 20 20“, kitaip tariant,
20 proc. sumažinti energijos suvartojimą, 20 proc. padidinti energijos, gaminamos iš atsinaujinančiųjų
išteklių, vartojamą ir 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą, reikia koordinuotų ir tikslinių tiek
ES, tiek valstybių narių veiksmų. Dar svarbiau, pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra
veiksmingiausias būdas, kaip 20 proc. sumažinti energijos vartojimą ir teršalų išmetimą apyvartinių taršos
leidimų prekybos sistemai nepriklausančiuose sektoriuose. Tiksliau sakant, efektyviai energiją vartojančiuose
pastatuose sutaupoma vidutiniškai 30 proc. energijos palyginti su įprastiniais. Be to, efektyviai energiją
vartojančiuose pastatuose sunaudojama mažiau vandens, būna mažesnės eksploatavimo išlaidos ir
komunalinių mokesčių sąskaitos. Taigi aš balsavau už Direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo, kadangi
tikimasi, kad ji turės teigiamą poveikį Europos piliečių gyvenimui, atsižvelgiant į tai, kad ji tiesiogiai susijusi
su pastatais, kuriuose šie piliečiai gyvena ir kuriais naudojasi. Be to, dėl investicijų, skirtų energijos vartojimo
efektyvumui gerinti, ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo bus sukurta daugybė darbo vietų,
skatinamas augimas ES, kartu sumažės daug energijos suvartojančių pastatų eksploatavimo išlaidos.

Rovana Plumb (S&D), raštu. – (RO) Pastatai lemia, ar bus išmesta beveik pusė išmetamųjų CO2 teršalų,
nepriklausančių ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemai, pagal kurią siūloma daugybė galimybių,
kaip mažinti šį išmetimą patiriant neigiamas arba mažesnes taršos sąnaudas. Naujojoje Pastatų energinio
naudingumo direktyvoje nustatomi minimalūs naujų pastatų energinio naudingumo rodikliai / reikalavimai,

39Europos Parlamento debataiLT18-05-2010



kad iki 2020 m. jų suvartojamos energijos kiekis būtų beveik lygus nuliui, o didžioji dalis energijos būtų
gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Šie reikalavimai taip pat taikytini esamiems pastatams.

Labai svarbu informuoti piliečius apie šiuos reikalavimus ir paskatinti juos, net jei tie pastatai renovuojami,
įvesti pažangiųjų skaitiklių sistemas (pakeisti karšto vandens ir oro kondicionavimo sistemas efektyvaus
energijos vartojimo alternatyvomis, pvz., reversiniais šilumos siurbliais). Dalinis finansavimas bus teikiamas
iš ES biudžeto energijos vartojimo efektyvumo priemonėms skatinti. Valstybės narės turi priimti tinkamas
priemones, kad ši direktyva būtų nedelsiant įgyvendinta. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi naujasis teisės
aktas padės sumažinti vartotojų sąskaitas už energiją, taip prisidedant prie ES tikslo iki 2020 m. 20 proc.
sumažinti energijos suvartojimą.

Teresa Riera Madurell (S&D), raštu. – (ES) Aš balsavau už šią svarbią direktyvą dėl poreikio didinti pastatų
energijos vartojimo efektyvumą, kuris yra viena sričių, galinti labiausiai prisidėti prie bendrų ES tikslų iki
2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Remiantis tekstu, dėl kurio susitarė Parlamentas
ir Taryba, iki 2020 m. pabaigos visų naujų pastatų suvartojamos energijos kiekis turi būti beveik lygus nuliui,
gaminant tiek energijos, kiek jie suvartoja. Visuomeniniais pastatais turi būti rodomas pavyzdys, jiems
pradedant taikyti šį teisės aktą anksčiau nei 2013 m. gruodžio 31 d. Dalis šių reformų išlaidų bus
finansuojamos iš ES biudžeto. Be to, esami pastatai turės atitikti labai aukštus valstybių narių nustatytus
energijos vartojimo efektyvumo standartus, paremtus bendra direktyvoje nustatyta sistema. Pastatų energijos
vartojimo efektyvumo matavimo rodiklis turi būti nurodomas pardavimo ir nuomos skelbimuose,
pateikiamuose žiniasklaidoje. Kitas svarbus naujas elementas yra pažangiųjų skaitiklių, kontrolės ir valdymo
sistemų, skirtų energijai taupyti, įtraukimas. Direktyva bus peržiūrėta iki 2017 m.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – (FR) Šiandieninis balsavimas dėl ES taisyklių, susijusių su pastatų
energiniu naudingumu, rodo didžiulę pažangą energijos vartojimo efektyvumo srityje. Vis dėlto mes labai
apgailestaujame, kad teisės akte neatsižvelgiama į poreikį renovuoti esamus pastatus, kurie suvartoja 40 proc.
energijos ir išmeta 36 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Užuot nustačiusi didelių užmojų energijos
vartojimo efektyvumo politiką daug investuodama į pastatų renovavimą, ES dėmesį skiria tik naujiems
pastatams. Taip prarandama galimybė sukurti daugybę darbo vietų, sumažinti mūsų energetinę priklausomybę
nuo kaimynų ir smarkiai kovoti su klimato kaita.

Bart Staes (Verts/ALE), raštu. – (NL) Statybos sektoriaus potencialas taupyti energiją – vienas didžiausių.
Šiame sektoriuje suvartojama 40 proc. energijos ir išmetama 35 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra pats veiksmingiausias būdas mažinti energijos
suvartojimą ir išmetamųjų teršalų kiekį.

Šis susitarimas vertas visiškos mūsų paramos. Vėliausiai iki 2020 m. gruodžio 31 d. visų naujų pastatų
suvartojamos energijos kiekis turi būti beveik lygus nuliui. Visiems viešojo sektoriaus pastatams – dvejais
metais anksčiau. Minimalūs energinio naudingumo reikalavimai bus taikomi netgi nuo dabar, kai senesnieji
pastatai yra renovuojami. Pastatai, kurių suvartojamos energijos kiekis beveik lygus nuliui, yra tie, kurių
energinis naudingumas labai aukštas. Be to, nedidelis arba labai mažas energijos kiekis, kurį jie suvartoja,
didžiąja dalimi turėtų būtų pagaminamas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Sveikintina, kad direktyvoje skiriama dėmesio finansavimo priemonėms šiam perėjimo etapui įgyvendinti.
Valstybės narės vėliausiai iki 2011 m. birželio 30 d. turi sudaryti priemonių, skirtų šios direktyvos tikslams
pasiekti, sąrašą. Pagaliau Komisija privalo laiku, t. y. vėliausiai iki 2017 m. sausio 1 d., įvertinti direktyvos
veikimą. Ši direktyva yra svarbi pagalba kovojant su klimato kaita.

Pranešimas: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Stokholmo programa numato, kad būtų sukurta patikima ir tvari bendra
prieglobsčio politika Eropos Sąjungoje. Tačiau norint įgyvendinti bei užtikrinti prieglobsčio politikos tikslus
yra būtina skatinti valstybes nares savanoriškai dalyvauti bendroje ES pabėgėlių perkėlimo programoje, todėl
Europos Parlamentas siekia, kad kuo daugiau valstybių narių būtų suteikta galimybė dalyvauti ES pabėgėlių
perkėlimo programose. Europos Parlamentas palaiko Komisijos pasiūlymą ir mano, kad pabėgėlių perkėlimas
turėtų būti vienas pagrindinių ES išorės prieglobsčio politikos aspektų. Jis turėtų būti toliau plėtojamas, o jo
mastas turėtų būti plečiamas, kad taptų veiksminga ES taikoma apsaugos priemone.

Vito Bonsignore (PPE), raštu. – (IT) Balsuodama už šį pranešimą, Europa žengė žingsnį bendros prieglobsčio
politikos link. Tai padės veiksmingiau apsaugoti žmogaus teises ir kartu leis riboti nelegalią imigraciją.
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ES privalo padaryti viską, kad jos balsas dėl migracijos ir integracijos būtų išgirstas. Ji privalo prisiimti
atsakomybę už Europos taisyklių nustatymą ir išlaidų, kurias patiria ES šalys dėl migracijos srautų, padengimą.
Perkėlimas vis dėlto negali ir neturi būti atskirtas nuo bendrų veiksmų prieš nelegalią imigraciją. Toks veiksmas
reikalauja ne tik besiribojančių šalių, bet ir šalių, iš kurių išvyks būsimieji nelegalūs imigrantai, sutikimo.

David Casa (PPE), raštu. – Pabėgėlių perkėlimas yra procesas, kurio metu šie asmenys gali būti perkelti
remiantis Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro prašymu, kuriame nurodoma, jog tokiems
asmenims reikalinga tarptautinė apsauga. Tai vienas iš tinkamų kriterijų pagal EPF. Šis procesas gali būti
idealus sprendimas tiems asmenims, kurių visiško saugumo negali užtikrinti pirmąjį prieglobstį suteikiančios
šalys.

Sutinku su pranešėjo padarytomis išvadomis, todėl nusprendžiau balsuoti už šį pranešimą.

Carlos Coelho (PPE), raštu. – (PT) Tik dėl bendros prieglobsčio politikos ir bendros perkėlimo programos
galime įgyvendinti tinkamą žmogaus teisių politiką ES. Be abejonės, perkėlimas yra vienas iš ilgalaikių
sprendimų pabėgėliams, kurių apsauga negali būti užtikrinta pirmąjį prieglobstį suteikiančiose šalyse. Svarbu
turėti pakankamai lėšų, o dalies biudžeto skyrimas negali būti laikomas tikra pabėgėlių perkėlimo programa.

Neturime jokių abejonių dėl Pabėgėlių fondo pakeitimo svarbos, taip suteikiant galimybę užpildyti spragą
keliose valstybėse narėse ir padidinti perkėlimo galimybes. Man malonu pažymėti, kad pastaraisiais metais
šioje programoje dalyvaujančių valstybių narių skaičius išaugo; svarbu, kad sugebėtume padrąsinti kitus
dalyvauti. Šios ES perkėlimo priemonės vystymas ir plėtra turi tęstis, kad būtų galima sukurti pačią
veiksmingiausią apsaugą.

Taigi kiekvienais metais Komisija galės nustatyti bendrus ES žmonių perkėlimo prioritetus. Šie prioritetai
gali būti susiję su tam tikrais geografiniais regionais, perkeltinų pabėgėlių tautybe arba kategorijomis, nors
sutinku, kad turi būti užtikrintas lankstumas, kad būtų galima reaguoti į nenumatytas kritines padėtis.

Corina Creţu (S&D), raštu. – (RO) Migracijos srautų spaudimas stiprėja, ir yra keletas tikslinių migracijos
šalių, kurios dėl šio reiškinio yra išties susirūpinusios. Štai kodėl svarbu, kad veiktų perkėlimo programa,
kadangi ji palengvintų teisingą atsakomybės padalijimą laikantis tarptautinių įsipareigojimų dėl pabėgėlių
apsaugos, taip pat palengvintų šalių naštą dėl didelio priimamų ir apgyvendinamų pabėgėlių skaičiaus.

Vienas teigiamas žingsnis šiais metais būtų Europos prieglobsčio paramos biuro, kuris gali teikti paramą
valstybėms narėms įgyvendinant perkėlimo iniciatyvas, įsteigimas ir veikimas. Nesvarbu, į kurią šalį bus
perkelti pabėgėliai, svarbiausia, kad jiems nedelsiant būtų suteikti kalbos ir kultūros apie atitinkamą šalį
kursai, taip pat prireikus kitos konsultacinės religinio ir psichologinio pobūdžio paslaugos.

Manau, kad tęstinumas turi būti pagrindinis tokios programos, kuri užtikrinama ilgalaike biudžeto perspektyva
dėl šio sprendimo, bruožas. Pagalbos gavėjai savaime patiria traumą dėl atotrūkio nuo savo šalies kultūros
ir tradicijų. Jie turi susikurti naują tapatybę, o tai yra sudėtinga ir to nereikia apsunkinti pavojinga ir nesaugia
jų ateitimi.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Pabėgėlių perkėlimo poreikio svarba Europoje, kuriai nesinori užsidaryti nuo
išorinio pasaulio arba užsimerkti ir nematyti to, kas vyksta, labai išaugo. Priimti kenčiantį ir jį atjausti yra du
krikščioniški europietiški bruožai, kuriuos vertėtų prisiminti. Vis dėlto tai reikia daryti paisant valstybių
narių teisės aktuose nustatytų ribojimų. Bendruose kasmetiniuose ES prioritetuose geografinių regionų bei
tam tikrų perkeltinų pabėgėlių kategorijų atžvilgiu tikrai turi būti atsižvelgiama į valstybių narių poreikius
ir jų aplinkybes; reikia skatinti valstybių narių dalyvavimą perkėlimo veiksmuose.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Vienas iš reikalavimus atitinkančių Europos pabėgėlių fondo
veiksmų yra perkėlimas. Stokholmo programoje nustatyta, kad ES turi būti trečiųjų šalių partnerė ir su jomis
bendradarbiauti, suteikdama prieglobstį dideliam pabėgėlių skaičiui. Komisija kasmet nustato bendruosius
perkeltinų asmenų prioritetus, tačiau šis nustatymas turi būti pakankamai lankstus, kad būtų galima reaguoti
į nenumatytus kritinius atvejus. Ypatingas dėmesys privalo būti skiriamas represiškiausių kultūrinių, socialinių
bei politinių sistemų aukoms. Valstybių narių, dalyvaujančių ES perkėlimo programose, skaičius auga ir turi
būti padidintas iki didžiausio galimo valstybių narių skaičiaus. Aš pabrėžčiau teigiamą lėšų, teikiamų perkėlimo
pagalbos reikmėms, poveikį, didesnes sumas skiriant pirmaisiais ir antraisiais proceso metais. Šios lėšos
susijusios su padidėjusiomis išlaidomis, kurios, savaime suprantama, patiriamos kuriant mechanizmus ir
struktūras, taip pat su sąlygų garantijų svarba siekiant užtikrinti didžiausią pabėgėlių perkėlimo procesų
tęstinumą ir kokybę.
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Sylvie Guillaume (S&D), raštu. – (FR) Atsižvelgiant į gana vangų Europos dalyvavimą, ji turi daugiau
prisidėti prie pastangų perkelti pabėgėlius, kuriems pavojinga būti šalyse, į kurias jie pateko. Balsuodama už
šį pranešimą, kuriame siekiama skatinti pabėgėlių priėmimą ir perkėlimą Europoje, norėjau paskatinti
valstybes nares prisijungti prie šio bendro solidarumo judėjimo. Gerų ketinimų jau nebepakanka; žodžius
privalome keisti veiksmais, o prioritetas visų pirma turi būti teikiamas moterims ir vaikams, kurie yra smurto
ir išnaudojimo aukos, nelydimiems nepilnamečiams, asmenims, kurie yra kankinimo aukos, ir rimtai
sergantiems asmenims.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Tik 10 ES valstybių narių, įskaitant Portugaliją, priima perkeltinus pabėgėlius.
Pabėgėlių perkėlimas yra procedūra, pagal kurią, remiantis Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo
komisaro prašymu, pagal asmens tarptautinės apsaugos poreikį trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be
pilietybės perkeliami iš trečiosios šalies į valstybę narę. Šios rekomendacijos priėmimu siekiama padidinti
valstybių narių, kurios perkelia pabėgėlius, skaičių; tuo tikslu šalys, kurios tai darys pirmą kartą, gaus didesnę
finansinę paramą pirmuosius dvejus metus. Toliau minimų asmenų perkėlimui turi būti teikiamas prioritetas,
neatsižvelgiant į jokius geografinius prioritetus, kuriuos tam tikram laikotarpiui galėjo nustatyti ES: vaikai
ir moterys, kuriems gresia smurtas arba psichologinis, fizinis arba seksualinis išnaudojimas; nelydimi
nepilnamečiai; asmenys, turintys specialiųjų medicininių poreikių; asmenys, patyrę smurtą ir kankinimus,
ir asmenys, kuriems būtinas perkėlimas dėl teisinių ir apsaugos priežasčių.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Europos pabėgėlių fondo reikalavimus atitinkančios pagalbos priemonės
apima pabėgėlių iš trečiųjų šalių perkėlimą. Perkėlimas reiškia procesą, kai, remiantis Jungtinių Tautų pabėgėlių
reikalų vyriausiojo komisaro prašymu, pagal asmens tarptautinės apsaugos poreikį trečiųjų šalių piliečiai
arba asmenys be pilietybės perkeliami iš trečiosios šalies į valstybę narę, kur jiems leidžiama: a) gyventi kaip
pabėgėliams arba b) gauti statusą, kuris pagal nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus jiems suteikia tokias
pačias teises ir privilegijas kaip ir pabėgėlio statusas.

Dėl pranešime pasiūlytų priemonių Europa – kuri jau dabar susiduria su masinės imigracijos problema –
taps dar patrauklesnė imigrantams. Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro duomenys tai
patvirtina. 2008 m. ES buvo perkelta maždaug 5 000 žmonių, o dabar visame pasaulyje yra 750 000 šį
poreikį turinčių žmonių. Būtent dėl šios priežasties balsavau prieš šį pranešimą.

Franz Obermayr (NI), raštu. – (DE) Daugelyje valstybių narių, įskaitant mano paties šalį Austriją, pajėgumas
priimti pabėgėlius baigia visiškai išsekti, ir visuomenė gana teisingai priešinasi naujiems priėmimo centrams
bei panašioms paslaugoms. Taigi pranešimas apie Europos pabėgėlių fondą, kuriame skatinamas pabėgėlių
perkėlimas ES, yra tuo labiau nesuprantamas. Todėl aš balsavau prieš šį pranešimą.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Pabėgėlių problema yra Europos problema ir ji negali būti palikta
tautinėms valstybėms, ypač atsižvelgiant į jų geografinius ir ekonominius skirtumus. Taigi aš pritariu fondo
steigimui Europos lygmeniu.

Tokio fondo įsteigimas turi būti naudingas dviem tikslams: jis turi remti pabėgėlius, kurie atvyksta į mūsų
šalis, dažnai į mūsų pakrantes, ieškodami pagalbos, taip pat tas šalis, kurios dėl savo geografinės vietos priima
daugiausiai šių bet kam pasiryžusių žmonių. Ši problema yra ir turi būti Europos problema, ir mes negalime
tam tikroms valstybėms palikti pačioms su ja susidoroti. Tikiuosi, kad šis fondas bus tik Europos ir bendresnio
požiūrio į šį klausimą plėtojimo pradžia.

Czesław Adam Siekierski (PPE), raštu. – (PL) Atsižvelgdamas į pagalbos pabėgėliams Europoje poreikį,
manau, kad dėl to priimtas Europos Parlamento sprendimas yra ypač svarbus. Pagrindinis fondo tikslas yra
paremti priemones, kurių imasi valstybės narės ir kurios neretai reiškia papildomas išlaidas. Tokios priemonės
skirtos pabėgėliams tinkamoms gyvenimo sąlygoms užtikrinti ir taip pat yra susijusios su teisiniu jų buvimo
Sąjungos šalyse reguliavimu. Manau, kad labai svarbu didinti finansinę paramą šalims, kurios įsipareigojusios
padėti pabėgėliams.

Neturime suteikti jokio pagrindo kritikai, kad mes, išsivysčiusios šalys, užuot bandžiusios bet kokia kaina
apsaugoti pabėgėlius, bandome apsisaugoti, kad jie neatvyktų pas mus. ES valstybės narės turi suteikti
geriausią galimą priežiūrą pabėgėliams, kurie atvyksta į Europą iš besivystančių šalių ir kurie dažnai turi
susidurti su didžiulėmis problemomis, tokiomis kaip smurtas, gyvenimui skirtų priemonių ir medicininės
priežiūros stoka.

Anna Záborská (PPE), raštu. – (SK) Ponios ir ponai, komitete balsavimui buvo pasiūlyta daugybė pakeitimų,
kuriais siekta atkreipti dėmesį į bažnyčios ir tikėjimo grupių svarbą sprendžiant pabėgėlių problemą. Visi
šie pasiūlyti pakeitimai buvo atmesti. Kai liberalai ir kairiosios pakraipos politikai tvirtina, kad nevyriausybinių
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organizacijų veiklos ir valstybinio finansavimo pakanka kasdieniam darbui su pabėgėliais, tai parodo jų
trumparegišką cinizmą ir veidmainiavimą. Realybėje yra visiškai priešingai. Ar ne tiesa, kad šalys dažnai
kritikuojamos, nes daugeliu atvejų sąlygos pabėgėlių stovyklose yra žeminančios orumą? Ar nebūtų tinkama
pareikšti apie tokių valstybių, kaip Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija ar Malta, veidmainiavimą?
Vyriausybėms nepavyksta priimti pabėgėlių ir jais pasirūpinti. Šių skurdžiausių žmonių kančia žeidžia
turtingą Europą, ir todėl mes juos grąžiname. Dėl politinio korektiškumo ignoruojame faktą, kad priėmimo
stovykloms stipriai skurstant, kur politiškai korektiškos nevyriausybinės organizacijos jau liovėsi kovojusios,
ten dabar entuziastingai dirba tik mažai pastebimi katalikų vienuolių ordinai. Maltos ordino, Jėzuitų pabėgėlių
tarnybos ir daugelio krikščioniškų organizacijų dėka vyriausybės pripažįsta savo įsipareigojimą imtis veiksmų
sprendžiant dėl pabėgėlių likimų. Krikščioniškosios organizacijos yra krislas mūsų sąžinės akyje. Dėl šios
priežasties jos nusipelno mūsų padėkų – netgi dabar, kai tegauna labai ribotą finansavimą iš ES biudžeto ir
negali netgi būti paminėtos šios temos pranešime savo iniciatyva.

Pranešimas: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Pranešimu apie Šengeno informacinę sistemą ir jos modernizavimą
prisidedama prie šio didžiojo laisvo judėjimo Europoje perversmo. Augant žmonių judėjimui tarp valstybių
narių Šengeno erdvėje, taip pat plečiantis šiai erdvei, privalome tobulinti duomenų tvarkymą, siekdami
užtikrinti, kad šia laisve būtų naudojamasi visiškai saugiai. C. Coelho pranešimu prisidedama prie didesnio
informacijos platinimo efektyvumo paieškos, taip pat prie būtinos Europos Sąjungos užtikrinamos pagarbos
asmens laisvėms. Logiškai balsavau už šį pranešimą.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti perėjimą iš Šengeno informacinės
sistemos, kurios dabartinė forma yra SIS 1+, į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II). Iš tikrųjų
tenka apgailestauti, kad šios sistemos veiklos pradžia yra vilkinama. Europos Parlamentas dėjo visas pastangas,
kad ši sistema pradėtų kuo greičiau veikti ir kad SIS II įgyvendinimo procesas būtų visiškai skaidrus, tačiau
reikia siekti visų institucijų pritarimo. Svarbu pažymėti, kad Komisija turėtų taikyti alternatyviąją programą,
jei SIS II projektas nepavyktų, taip pat Parlamentas turėtų būti įtrauktas į sprendimo dėl perėjimo priėmimo
procesą. Komisija Europos Parlamentą turėtų išsamiai informuoti apie bandymų rezultatus prieš pereinant
prie naujosios sistemos SIS II, tuo pačiu suteikiant Parlamentui galimybę pateikti nuomonę.

David Casa (PPE), raštu. – Prieš pereinant prie naujosios SIS sistemos, būtina atlikti tam tikrus bandymus
ir užtikrinti reikalingas apsaugos priemones. Nors manau, kad reikia profesionaliai ir kruopščiai imtis pirmiau
minėtų priemonių, taip pat palaikau pranešėjo nusivylimą dėl vilkinimų, kurie trukdo pereiti prie naujosios
sistemos.

Mário David (PPE), raštu. – (PT) Apskritai aš balsavau už pasiūlytus šio reglamento pakeitimus. Duomenų
migracijos etapas yra paskutinė antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) vystymo užduotis.
Taigi tai patvirtina poreikį suteikti Komisijai įgaliojimą sistemos vystymo laikotarpiu, kol ji pradės veikti.
Atsižvelgdamas į užsitęsusius vilkinimus, kurie jau buvo patvirtinti, ir išaugusias SIS II projekto išlaidas,
suprantu, kad reikia taikyti laikinojo galiojimo sąlygą. Naująjį Komisijos įgaliojimą reikia nustatyti pagal
numatytą SIS II veikimo datą 2011 m. pabaigoje.

Vis dėlto Komisija turi būti lanksti, kad remdamasi komitologijos procedūra galėtų atidėti datas ir pritaikyti
teisės sistemai alternatyvų sprendimą, jei SIS II bus nesėkminga. Komisijos nesugebėjimas nustatyti tinkamos
datos, kada SIS II turėtų pradėti veikti, yra nepriimtinas, kadangi nuo to priklauso geresnės saugumo, laisvės
bei teisingumo garantijos Europos erdvėje. Taip pat šis nesugebėjimas kelia abejonių dėl proceso vykdymo
skaidrumo.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Išskirtinis temos opumas lėmė, kad šį pranešimą buvo paskirta rengti vienam
iš geriausių šios temos žinovų visame Parlamente – mano kolegai C. Coelho; norėčiau jį pasveikinti su šiuo
jo darbu. Vilkinimai, nuo kurių nukentėjo šis procesas, yra apgailėtini, tačiau pritariu jo atsargumui dėl
perėjimo proceso sėkmės ir susirūpinimui dėl Parlamento teisės būti informuojamam apie vystymo procesus.

Sylvie Guillaume (S&D), raštu. – (FR) Perėjimo iš SIS I į SIS II saga paprasčiausiai buvo per ilga. Štai kodėl
balsavau už šį pranešimą: siekdama atkreipti dėmesį į poreikį laikytis nustatytų terminų ir baigti tai, kas gali
būti peržiūrėta, remiantis daugybe bergždžių rezultatų ir atsižvelgiant į išteklius, skirtus minėtajam perėjimo
tikslui pasiekti – iki šiol nesėkmingai – dėl prasto valdymo. Dabar Komisijos eilė, tačiau Europos Parlamentas,
kaip biudžetinė valdžios institucija, turi pasinaudoti savo galiomis ir išsaugoti teisę prašyti Europos Audito
Rūmų atlikti išsamų projekto valdymo ir finansinio poveikio, kurį ES biudžetui sukeltų jo nesėkmė, auditą.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), raštu. – (FR) Šiame pranešime matau tik nedidelį pokytį Piliečių laisvių,
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pateiktų pakeitimų atžvilgiu. Pranešime tėra reikalaujama, kad Europos
Parlamentas būtų įtrauktas į sprendimų priėmimo procesą, ir pažymima, kad prieš bet kokį perėjimą prie
antrojo Šengeno informacinės sistemos varianto reikalinga jo palanki nuomonė. Tačiau šis pranešimas vis
dar nėra priimtinas. Negalime paremti perėjimo prie SIS II galimybės – naujosios visiško saugumo užtikrinimo
priemonės – nepakenkdami sau.

Ši sistema leidžia surinkti vis daugiau asmeninių duomenų tokiais pagrindais, kurių pagrįstumas diskutuotinas.
Kaip įtarimas dėl galimo teroro akto gali būti pagrįstas? Blogiausia tai, kad Jungtinėms Valstijoms galėjo būti
leidžiama naudotis šiais duomenimis. Šiuo krizės metu viešpataujanti eurokratija ir toliau kuria Europą,
paremtą konkurencija ir teisės bei tvarkos pervertinimu. Vis dėlto dabar pats geriausias laikas kurti mums
taip reikalingą Europos solidarumą ir bendradarbiavimą.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Turime informacinę Šengeno sistemą, kuri veikia ir gali plėstis, taip pat
prestižinį projektą, kainuojantį milijonus, kuris, atrodo, žlunga. Jau pats laikas nustoti pilti pinigus į pinigų
duobę ir imtis gelbėti tai, ką dar galima išgelbėti. Jei ES tikrai nori toliau leisti milijonus, jie turi būti išleidžiami
sienų apsaugai arba pagalbai vietinėms šeimoms. Užuot tiesiog atsilyginus už pabėgėlių priėmimą dovanomis,
galų gale turi būti tiksliai taikoma Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, kuri, žinoma, netaikoma
ekonominių migrantų armijai.

Galiausiai mums nereikia naujojo prieglobsčio paramos biuro tam, kad toliau didėtų painiava dėl prieglobsčio
ir daugėtų ES agentūrų, kurios ryja milijonus. Kol neturime veikiančios Šengeno informacinės sistemos,
Šengeno erdvė neturi būti plečiama. Naujieji pasiūlymai yra ne tik blogai apgalvoti, jie praktiškai duoda
priešingus rezultatus, ir štai kodėl aš balsuodamas susilaikiau.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Reiškiu visišką savo paramą C. Coelho pranešimui. Šengeno informacinė
sistema įrodė esanti puiki ir veiksminga valdymo bei kontrolės Europos Sąjungoje priemonė. Vis dėlto ją
vystant šį tą reikėjo koreguoti ir pritaikyti, taip pat atsižvelgiant ir į vėliau paaiškėjusius reikalavimus.

Pranešėjo pasiūlymas labai atitinka šį požiūrį: antrosios kartos perėjimas daugiau negali būti nukeliamas
arba atidedamas. Mums reikia veiksmingų ir efektyvių priemonių informacijai koordinuoti ir tiems, kurie
kerta Šengeno erdvę ir joje keliauja, kontroliuoti. Dėl šios priežasties prisidedu prie C. Coelho pabrėždamas,
kad Komisijai reikia kuo greičiau diegti naująją antrosios kartos SIS sistemą.

Pranešimas: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

David Casa (PPE), raštu. – Prieš pereinant prie naujos SIS būtina atlikti tinkamus bandymus ir įdiegti reikiamus
saugiklius. Manydamas, kad reikėtų tai atlikti profesionaliai ir kruopščiai, taip pat pritariu pranešėjo
nusivylimui dėl vilkinimo, kuris trukdo pereiti prie naujosios sistemos.

Be to, manau, kad reikia kreiptis į Audito Rūmus ir paprašyti jų atidžiai išnagrinėti šio projekto valdymo
aspektus.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Padaugėjus valstybių narių labai pasunkėjo perėjimo iš Šengeno informacinės
sistemos į antros kartos Šengeno informacinę sistemą procesas. Parlamentas elgiasi teisėtai, reikalaudamas
tikslios ir naujausios informacijos apie šio pranešimo įgyvendinimą. Tikiuosi, kad perėjimas įvyks kuo
sklandžiau, kad šie pokyčiai niekaip nepakenks Europos saugumui ir kad perėjimo rezultatai bus patenkinami.

Pranešimas: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, kadangi Bendrijoje pabėgėlių problema
išlieka itin aktuali. Šiuo metu Europos Sąjungoje pabėgėlių perkėlimo klausimas nėra tinkamai koordinuojamas
ir kasmet pabėgėlius perkelia tik 10 valstybių narių, kas mažina perkėlimo, kaip ES išorės politikos priemonės,
strateginį panaudojimą. Sveikinu Komisijos sprendimą įkurti Europos prieglobsčio paramos biurą, kuris
galės suteikti valstybės narėms paramą įgyvendinant perkėlimo iniciatyvas kartu užtikrinant politikos
koordinavimą Bendrijos lygmeniu.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), raštu. – (FR) ES priima ir perkelia daug mažiau pabėgėlių iš trečiųjų šalių
nei Jungtinės Valstijos ar Kanada. Balsavau už Europos Parlamento savo iniciatyvos pranešimą dėl bendros
ES perkėlimo programos parengimo. Pranešime reikalaujama ES viduje parengti plataus masto ir tvarią
perkėlimo programą ir numatoma finansinė parama pasirengusioms joje dalyvauti valstybėms narėms.
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Pranešime taip pat reiškiamas nepritarimas Tarybos vizijai. Joje pageidaujama pasirinkti pabėgėlių tautybę
kaip pagrindinį kriterijų priimant sprendimus dėl pirmenybės būti perkeltiems. Mes pageidautume, kad, be
pabėgėlių geografinės kilmės, būtų apibrėžta „pažeidžiamų pabėgėlių‟ kategorija (tai smurtą ir išnaudojimą
patiriančios moterys ir vaikai, nelydimi nepilnamečiai, asmenys, kuriems būtina sveikatos priežiūra, kankinimų
aukos ir t. t.). Šiai kategorijai visada turėtų būti teikiama pirmenybė.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Labai svarbu, kad Europos Sąjunga vykdytų teisingą ir realistinę
migracijos politiką. Dėl šios priežasties pritariu šiai veiksmingai, patikimai ir tvariai perkėlimo programai,
kurioje numatomas ilgalaikis į savo kilmės šalis negalinčių grįžti pabėgėlių problemų sprendimas. Perkėlimo
programa gali prisidėti prie to, kad norintiems patekti į Europos Sąjungą pabėgėliams nelegali migracija
taptų mažiau patraukli. Veiksmingos perkėlimo programos sėkmės prielaida – darbo galimybių užtikrinimas
suaugusiesiems ir nedelsiamas nepilnamečių integravimas į mokyklas. Dėl šios priežasties labai svarbu suteikti
galimybes kreiptis į švietimo ir įsidarbinimo konsultavimo tarnybas. Įvairūs viešojo sektoriaus subjektai
(pvz., savivaldybės) ir pilietinė visuomenė, taip pat NVO, labdaros organizacijos, mokyklos ir socialinės
tarnybos privalo taikyti tolesnes priemones; svarbu subjektus skatinti bendradarbiauti tarpusavyje. Raginu
valstybes nares skatinti kurti privačius finansavimo mechanizmus ir imtis platesnio masto viešųjų ir privačių
iniciatyvų, kurios padėtų įgyvendinti Europos perkėlimo programą.

Carlos Coelho (PPE), raštu. – (PT) Teigiamai vertintina tai, kad pastaraisiais metais padaugėjo pabėgėlių
perkėlimo programose dalyvaujančiųjų valstybių narių. Nepaisant to, tik 10 valstybių narių kiekvienais
metais perkelia pabėgėlius, visiškai nekoordinuodamos veiksmų tarpusavyje arba neturėdamos bendros ES
perkėlimo programos. Svarbu, kad valstybės narės būtų solidarios tarpusavyje ir, laikydamosi tarptautinių
įsipareigojimų, garbingai dalytųsi atsakomybe.

Veiksminga ir tvari Europos pabėgėlių perkėlimo programa bus naudinga perkeliamiems pabėgėliams,
valstybėms narėms ir pačiai ES, nes leis jai prisiimti vadovaujantį vaidmenį tarptautinės humanitarinės veiklos
srityje. Reikalingas daugiašalis požiūris, kurio laikantis vietos lygmeniu būtų įtraukti visi svarbiausi
suinteresuotieji subjektai, nepamirštant pagrindinį vaidmenį atliekančios Jungtinių Tautų Pabėgėlių reikalų
komisijos.

Veiksminga ES pabėgėlių perkėlimo programa privalo užtikrinti ilgalaikę apsaugą ir sprendimus, taip pat
sukurti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo mechanizmus. Tokioje
programoje privalo būti numatyta galimybė keistis geriausia patirtimi, parengti bendrąją strategiją ir mažinti
perkėlimo operacijų išlaidas. Pritariu pranešėjo R. Tavareso, kurį sveikinu puikiai parengus pranešimą,
pasiūlymui įsteigti pabėgėlių perkėlimo padalinį, kuris padėtų koordinuoti ir palengvintų pabėgėlių perkėlimo
procedūras.

Robert Dušek (S&D), raštu. – (CS) ES pabėgėlių perkėlimo valdymo ir reglamentavimo programai taikomame
reglamento projekte prioriteto tvarka bus išspręsti pabėgėlių įsikūrimo ir prisitaikymo prie naujos aplinkos
klausimai. Humanitarinės katastrofos ir kiti nenumatomi įvykiai gali sukelti pabėgėlių bangą, kurią privalome
sugebėti drauge atlaikyti pagal ES programas. Vis dėlto esu kategoriškai nusistatęs prieš pabėgėlius, kurie
siekia politinio prieglobsčio ES viduje. Negaliu įsivaizduoti, kad kurios nors ES valstybės narės įstatymai
leistų persekioti savo piliečius dėl politinių priežasčių. Vietos valdžios institucijos, taip pat valstybės narės
pabėgėlių perkėlimo programoje visada turėtų dalyvauti savanoriškai.

Kai kurios šalys jau pripratusios prie to, kad tarp vietos gyventojų yra gana daug užsieniečių, bet kitoms,
žinoma, tai šis tas nauja. Siekiant išvengti fobijų ir su užsieniečiais susijusių rūpesčių kai kuriose šalyse ar
regionuose, turėtume gerbti jų domėjimąsi dalyvavimu pabėgėlių perkėlimo programoje arba to domėjimosi
nebuvimą. Taip pat siekiant, kad ES pabėgėlių perkėlimo programa atitiktų ir papildytų kitas su ES prieglobsčio
teikimo politika susijusias sritis, derėtų koordinuoti siūlomos programos priemones pagal EASO sistemą.
Nepaisant pirma minėtų išlygų, pritariu visam pranešimui.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Būtinybė perkelti pabėgėlius būdavo patvirtinama tais atvejais, kai juos
priimančios trečiosios šalys nesugebėdavo užtikrinti jų saugumo ir nesudarydavo deramų gyvenimo sąlygų,
kad jie galėtų ten įsikurti. Būtent dėl to įvairios vietose veikiančios organizacijos mano, kad kovoti su šia
problema reikia Europos lygmeniu ir Komisijos teikiama bendroji pabėgėlių perkėlimo programa galėtų
būti tinkama priemonė šiai problemai spręsti. Kad ir koks modelis galiausiai bus pasirinktas, valstybės narės
privalo nedelsdamos imti glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su pirmojo prieglobsčio šalimis, ieškodamos
ilgalaikio, tvaraus ir tarpusavyje susijusio šios rimtos humanitarinės problemos sprendimo.

Bruno Gollnisch (NI), raštu. – (FR) Europos piliečiai neturėtų nusivilti šio pranešimo pavadinime perskaitę
žodį „perkėlimo‟. Mes nesvarstome imigrantų repatriacijai skirtų pagalbos paketų ar kitų priemonių, bet
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kalbame apie žmonių priėmimą ES teritorijoje gavus Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro
rekomendaciją tais atvejais, kai jie jau yra paprašę prieglobsčio trečiojoje šalyje, kuri yra jų pirmojo prieglobsčio
šalis, bet ta šalis dėl tam tikrų priežasčių patiems pabėgėliams arba Jungtinėms Tautoms nepriimtina. Tai
visiškai naujas būdas skatinti socialinę ir ekonominę imigraciją, paslėptas tarptautinės apsaugos taikymo
šydu, tuo tarpu Europos prieglobsčio paramos biurui, nesvarbu, norime to ar nenorime, teks vis didesnė
atsakomybė už prieglobsčio prašytojų paskirstymą visoje ES. Kaip galime JT ir pirmojo prieglobsčio šalims
patikėti šių asmenų patikros organizavimą? Kaip galime taikstytis su tuo, kad Europos agentūra valstybėms
narėms nurodinėtų, ką ir kokiu statusu jos turėtų priimti savo teritorijoje? Jungtinių Tautų Pabėgėlių reikalų
vyriausiojo komisaro biuro (UNHCR) duomenimis, pasaulyje yra 750 000 potencialių prieglobsčio prašytojų.
Ar privalėsime visus juos priimti savo šalyse, gavę šios organizacijos nurodymą? Toks elgesys visiškai
neatsakingas.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Tik 10 ES valstybių narių, tarp jų Portugalija, priima perkeliamus pabėgėlius.
Privalome pakeisti šią padėtį ir ieškoti sprendimų bei paskatų, paakinančių daugumą valstybių narių pradėti
priimti perkeliamus pabėgėlius. Šios programos parengimas – svarbus žingsnis ta kryptimi. Be to, programa
prisidės prie to, kad ES daugiau dalyvautų pabėgėlių perkėlimo veikloje pasaulio lygmeniu ir turės įtakos ES
ketinimams prisiimti lyderės vaidmenį tarptautinėje arenoje sprendžiant pasaulio humanitarines problemas.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Leiskite man pareikšti savo paramą R. Tavareso pranešimui. Kaip
pažymėjau kalbėdamas apie steigiamą Europos pabėgėlių fondą, problemai spręsti reikalingas europinis
požiūris ir veiksmų derinimas.

Manau, kad siekiant šio tikslo reikėtų suderinti pabėgėlio statuso suteikimo procedūras. Negalime Europoje
vartoti skirtingų sąvokų. Laikantis bendros koncepcijos būtų užkirstas kelias pabėgėliams „migruoti‟ tarp
Europos valstybių ir užtikrintas tinkamesnis valdymas. Dėl šių priežasčių man atrodo, kad bendroji programa
leistų mums pasirinkti teisingą kryptį. Baigdamas noriu pabrėžti, kad veiksminga ES pabėgėlių perkėlimo
programa turėtų užtikrinti jų apsaugą ir suteikti galimybę priimti ilgalaikius sprendimus ne tik sprendžiant
vilkinamas pabėgėlių problemas, bet ir greitai bei tinkamai reaguojant kritiniu ar nenumatytos skubos atveju.

Georgios Papanikolaou (PPE), raštu. – (EL) Europos masto programos, skirtos perkelti trečiųjų šalių
pabėgėlius į ES valstybes nares, patvirtinimas – žingsnis teisinga linkme ir aš, žinoma, balsavau už pranešimą,
kurį rengiant buvau Europos liaudies partijos (Krikščionių demokratų) frakcijos pranešėjas. Tiesą sakant,
labai svarbu pabėgėlių klausimais užtikrinti solidarumą tarp ES ir trečiųjų šalių. Vis dėlto netrukus turėsime
sukaupti drąsą ir parodyti tą patį solidarumą ES viduje, parengdami pabėgėlių grąžinimo vidaus programą,
kad sušvelnintume vienoms valstybėms narėms, palyginti su kitomis, daromą neproporcingą spaudimą.
Maltoje įgyvendinama bandomoji programa – labai geras pasirinkto kelio pavyzdys.

Czesław Adam Siekierski (PPE), raštu. – (PL) Gerai, kad buvo parengta bendroji ES pabėgėlių perkėlimo
programa. Perkėlimo laukiančių pabėgėlių, kitaip nei jiems priimti parengtų vietų, daugėja. Vis dėlto dažnai
pabėgėlius priglaudžia skurdžiausios valstybės narės, kurių turimi ištekliai neleidžia joms priimti didelio
pabėgėlių skaičiaus. Perkėlimas turėtų būti traktuojamas kaip paskutinė galimybė – vienintelė išeitis, jei
pabėgėliai negali grįžti į savo kilmės šalis ir neranda saugaus prieglobsčio trečiojoje šalyje. Valstybės narės
turėtų priimti platesnio masto programą, kuri užtikrintų pabėgėlių perkėlimo kokybę ir veiksmingumą.

Turime pritarti tam, kad būtų sukurtas privatus finansavimo mechanizmas, kuris skatintų viešąsias ir teisės
iniciatyvas, skirtas stiprinti ES pabėgėlių perkėlimo programą. Ypatingą dėmesį turėtume skirti žmogiškiesiems
ištekliams, kurie reikalingi dabartinei ir būsimai ES pabėgėlių perkėlimo programai įgyvendinti, todėl reikėtų
nustatyti procedūras, kurios leistų pasinaudoti gerąja patirtimi, susijusia su pabėgėlių adaptavimosi ir
integravimosi į juos priimančią visuomenę.

Mūsų tikslas – parengti bendrąją ES pabėgėlių perkėlimo programą, kad, glaudžiau bendradarbiaujant ES
valstybių narių vyriausybėms, būtų galima padidinti perkeliamų asmenų skaičių ir pagerinti jų padėtį ES.
Turėtume dėti visas pastangas, kad daugiau ES valstybių narių prisidėtų prie ES pabėgėlių perkėlimo
programos, kuri inicijuotų politinį ir praktinį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą siekiant užtikrinti
nuolatinę užsieniečių apsaugą.

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

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Balsavau už šiuos pranešimus, kaip sutarėme diskutuodami su
pranešėjais Piliečių teisių ir laisvių komitete.
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Pranešimas: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

Maria Badia i Cutchet (S&D). raštu. – (ES) Pranešime, už kurį, tikiuosi, balsuos didžioji jūsų dauguma,
pateikiamas Europos švietimo ir mokymo politikos 2007–2009 m. laikotarpiu įvertinimas. Pranešime taip
pat aptariami iniciatyvoje „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms‟ minimi uždaviniai. Rezultatai rodo, kad
jaunų žmonių mokymo srityje vis dar per daug trūkumų tiek rengiant juos dirbti naujuose ūkio sektoriuose,
tiek ugdant jų gebėjimus tobulėti aplinkoje, kurioje Europa ir pasaulis tampa vis atviresni ir vis labiau vienas
nuo kito priklausomi. Strategijoje „Europa 2020  pabrėžiama mokymo ir švietimo svarba siekiant sėkmingai
išspręsti socialinius ir ekonominius uždavinius, kurie mūsų laukia kitą dešimtmetį. Todėl, atsižvelgdama į
ES apėmusią ekonomikos krizę, noriu pabrėžti būtinybę tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu
išlaikyti švietimo ir mokymo biudžetų asignavimus.

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Palaikiau šį pranešimą, nes manau, kad ES būtina gerinti švietimo
ir mokymo kokybę. Gaila, tačiau Lisabonos strategijoje nustatytos gairės nebus įgyvendintos iki 2010 m.
pabaigos. Nepaisant pastaraisiais metais padarytos pažangos daug Europos piliečių vis dar neturi pakankamai
gebėjimų, o trečdalis turi labai žemą išsilavinimą. Neramina ir tai, kad vis daugiau jaunų žmonių anksti
palieka mokyklas ir vėliau neįgyja jokios kvalifikacijos. Manau, kad labai svarbu kuo greičiau pradėti vykdyti
politiką, kuria būtų siekiama pakelti švietimo ir mokslo kokybės lygį valstybėse narėse. Europos Komisija,
kartu su valstybėmis narėmis ir darbdaviais turėtų glaudžiai bendradarbiauti su švietimo ir mokymo programų
rengėjais, užtikrinant aukštesnį švietimo lygį ir platesnį jų taikymo pobūdį bei atitikti profesinių sektorių ir
darbo rinkos poreikius.

Mara Bizzotto (EFD), raštu. – (IT) Balsavau už pranešimą dėl darbo programos „Švietimas ir mokymas
2010‟ įgyvendinimo, nes jame yra kelios labai svarbios pastraipos, kurios, tikiuosi, bus atitinkamai panaudotos
ES politikos srityse, o paskui visiškai įgyvendintos valstybių narių.

Ypatingą dėmesį noriu atkreipti į su profesiniu mokymu susijusius aspektus ir į mokymo procesų bei darbo
rinkos poreikių tarpusavio sąsajas. Šiuo atžvilgiu tikimės, kad tiek mūsų švietimo sistemos, tiek ekonomikos,
kurią sudaro beveik tik MVĮ, sistemos ateities labui bus pripažintas poreikis stiprinti ryšius tarp institucijų,
ypač tarp profesinio mokymo įstaigų, ir verslo įmonių.

Sumanymas skatinti nustatyti nacionalinių ir vietos gamybos įmonių bei mokymo įstaigų partnerystės
formas, be abejo, geras: jis leistų mokykloms sėkmingiau derinti mokymo programas su realiais vietos
poreikiais ir juos atspindinčiomis verslo įmonėmis, o ką jau kalbėti apie tai, kad šis sumanymas padėtų
mokykloms išspręsti amžiną deramų išteklių paieškos siekiant suteikti jauniems žmonėms aukštos kokybės
mokymą, kurio rezultatais jie galėtų iš karto pasinaudoti profesiniame gyvenime, problemą.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes dabar labai tinkamas metas peržiūrėti
švietimo ir mokymosi tikslus, kurie buvo nustatyti Lisabonos strategijoje, ir įvertinti, kas nepasisekė šioje
srityje. Džiugu, kad naujoje strategijoje „Europa 2020“ vienas iš svarbiausių tikslų yra pagerinti švietimo
lygį, sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir padidinti aukštąjį ar lygiavertį išsilavinimą turinčių
asmenų dalį. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dėl sparčios informacijos ir naujų technologijų
plėtros švietimo aplinka tampa vis sudėtingesnė bei įvairesnė ir būtina prisitaikyti prie naujų poreikių
kintančiame pasaulyje. Todėl būtina mokyklose ir universitetuose reformuoti bei tobulinti mokymo planus,
atsižvelgiant į besikeičiančios rinkos poreikius. Antra, raginu dėti daugiau pastangų, siekiant didinti raštingumą
ir socialiai nuskriaustų žmonių gebėjimų lavinimą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų – tai
modernizuoti profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą. Vadinasi, būtina palaikyti ryšius su verslo pasauliu ir
suteikti naujas patrauklesnes kvalifikacijos perspektyvas ir judumo galimybes profesinėse mokyklose
besimokantiems asmenims. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas didelį dėmesį atkreipė į tai, kad reikia
palengvinti neįgalių asmenų integraciją švietimo ir mokymosi srityse. Taip pat pritariu, jog būtina skirti
tinkamą finansavimą, siekiant užtikrinti neįgaliųjų integraciją mokymosi srityje.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Kokybiškas švietimas ir mokymas būtini siekiant realizuoti
save, lyčių lygybės, kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu, ugdant tikrą pilietiškumą ir socialinę sanglaudą.
Siekiant geresnių rezultatų ir gebėjimų labai svarbu pagerinti visų besimokančiųjų švietimo ir mokymo
kokybę. Tai vienintelis būdas įgyvendinti atnaujintą socialinę galimybių, prieinamumo ir solidarumo
darbotvarkę ir padėti sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Būtina skatinti judumą tarp aukštojo mokslo
institucijų, verslo įmonių ir profesinio švietimo ir mokymo įstaigų siekiant skatinti į studentus orientuotą
mokslą ir įgyti tokių gebėjimų kaip verslumas, kultūrų tarpusavio supratimas, kritinis mąstymas ir
kūrybiškumas. Taip pat raginu valstybes nares atnaujinti savo aukštojo mokslo darbotvarkę ir visų pirma
suderinti tarpusavyje mokymo programas ir darbo rinkos poreikius.
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Mário David (PPE), raštu. – (PT) Patvirtinus Lisabonos strategiją, švietimo ir mokymo politika Europos
Sąjungoje tampa vis svarbesnė. Todėl pritariu bendrai šiam pranešimui ir ypač Komisijos komunikatui
„Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje‟. Nepaisant to, nerimą kelia neatitiktis tarp mokykloje
išsiugdomo gebėjimų lygio ir Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimų.

Aiškiai įvardinta parama profesiniam mokymui ir mokymuisi visą gyvenimą daug prisidėtų prie iniciatyvos
„Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms‟ sėkmės, taip pat pagerintų įvairiose srityse aktualius bendruosius
įgūdžius, pvz., skaitmeninį raštingumą, gebėjimą mokytis, socialinius, pilietinius, sportinius ir meninius
gebėjimus, verslumo pojūtį ir kultūrinį išprusimą.

Kad būsimosios kartos galėtų užpildyti dabartinę spragą tarp įgytų įgūdžių ir rinkos poreikių, manau, labai
svarbu užtikrinti aukštos kokybės ikimokyklinį ugdymą, kuris sudarytų sąlygas anksti išsiugdyti svarbiausius
gebėjimus. Taip pat norėčiau, kad pradinio ir vidurinio ugdymo srityse daugiausia dėmesio būtų skiriama
labiau specifinių gebėjimų ugdymui, pvz., užsienio kalbų mokymuisi ir prisitaikymui prie bendruomenių,
kuriose veikia mokyklos, poreikių. Su darbo rinkos, įmonių ir bendrai visuomenės poreikiais suderintas
aukštasis mokslas taip pat labai svarbus.

Edite Estrela (S&D), raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą „Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje:
2010 m. švietimo ir mokslo darbo programos įgyvendinimas‟. Nepaisant kai kurių teigiamų pokyčių, mūsų
laukia dar ilgas kelias iki Lisabonos strategijoje numatytų švietimo ir mokymo tikslų įgyvendinimo. Šiame
pranešime nagrinėjama, kas buvo blogai, ir pateikiami uždaviniai, kuriuos dar reikės išspręsti, pvz., glaudesnė
tarpusavio sąsaja tarp mokyklinio ir profesinio mokymo bei mokymosi visą gyvenimą sistemų.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Savo šalies vyriausybėje dirbau švietimo srityje, todėl man labai apmaudu,
kai matau, kad beveik visi su aptariamais klausimais susiję švietimo rodikliai vis dar neteisingai klasifikuojami.
Bijau, kad didžiąją dalį šių neigiamų rezultatų lėmė mokymosi ideologija, kurios Komisijos komunikate ir
Parlamento rezoliucijoje, regis, visai neliko: ten visai neminimi tokie žodžiai kaip „nuopelnai‟, „užsispyrimas‟,
„pastangos‟, „sutelkimas‟ ir „drausmė‟, o „žinių perdavimas‟ ir „įsiminimas‟ laikomi mažiau svarbiais už
„pagrindiniais gebėjimais‟ paremtus „tinkamumą‟ ir „požiūrį‟.

Būtų naudingiau, jei vyriausybės nustotų rūpintis statistiniais duomenimis ir imtų ieškoti problemos priežasčių,
atsisakydamos metodų, kuriems būdinga tuščiažodžiavimas, švietimo procese dalyvaujančių asmenų
atleidimas nuo atsakomybės ir maskavimasis statistika. Užuot taip dariusios, jos turėtų patvirtinti metodus,
kuriuos taikant didžiausias dėmesys būtų skiriamas pirmiausia moksliniam turiniui ir pažinimo procesui,
taip pat veiksmingam mokymuisi ir mokymui. Mažiau dėmesio reikia skirti bendrų pozicijų, kurios tiek pat
tuščios, kiek ir paremtos gerais ketinimais, pristatymui. Atsižvelgdamas į apskritai teigiamą rezoliucijos
turinį, balsuosiu už ją, bet kartu pareiškiu, kad nesutinku su siūloma švietimo sistemos paskirties interpretacija.

João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Švietimo ir mokymo klausimai, be abejo, labai svarbūs, turint
omenyje nuolatinę mokslo ir technologijų pažangą ir didėjantį mokslo ir technikos žinių panaudojimą
gamybos procesuose. Šiomis aplinkybėmis svarstomame pranešime teigiama, kad „nepaprastai svarbu
vykdyti politiką, kuri siektų pagerinti švietimo ir mokymo kokybę‟; savaime suprantama, pritariame šiam
teiginiui.

Vis dėlto, nurodžius šią problemą, pranešime visiškai neužsimenama nei apie valstybinių mokyklų svarbą
siekiant minėto tikslo, nei apie nepakankamo investavimo į viešąsias mokyklas ar daugelio jaunų žmonių
atskirties nuo švietimo ir mokymo pasekmes; užuot tai darius, pranešime pasirenkama klaidinga ir aptaki
formuluotė, kad reikia stiprinti „viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą‟. Kalbant apie aukštąjį mokslą,
vykdant Bolonijos procesą nesiūloma jokių švietimo būklei pagerinti reikalingų sprendimų: priešingai –
tokiose šalyse, kaip Portugalija, jis tik pablogino, bent jau valstybinės švietimo sistemos, padėtį.

Negalime nepaminėti ir nepasmerkti „lankstumo  propagavimo verčiant jaunus žmonės dirbti nesaugų,
neužtikrintą, laikiną ir prastai apmokamą darbą. Taip pat nepritariame savanoriško darbo, kaip nuolatinės
darbo vietos pakaitalo, koncepcijai, dėl kurios dar labiau padidėtų darbo ieškančių jaunų žmonių išnaudojimas.

Emma McClarkin (ECR), raštu. – Aš ir mano kolegos britų konservatoriai pritariame daugeliui šio pranešimo
minčių. Ir toliau palaikome mėginimus rengti mokymosi visą gyvenimą metodus, skatinti profesinį švietimą
ir mokymą bei geriau integruoti, pvz., užsienio kalbų, matematikos ir gamtos mokslų bendruosius gebėjimus.
Manome, kad svarbiausia užtikrinti pakankamą darbo rinkų lankstumą, kad jauni žmonės galėtų įsidarbinti.

Vis dėlto negalime paremti pranešimo siūlymo visus migrantų vaikus mokyti jų gimtosiomis kalbomis.
Esame įsitikinę, kad tai būtų visiškai neįgyvendinama, brangu ir neveiksminga, ypač mokyklose, kuriose
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mokosi keliomis skirtingomis kalbomis kalbantys vaikai, ir tai neskatintų migrantų integruotis į vietos
bendruomenes. Be to, švietimo politika yra ir turėtų likti atskirų nacionalinių valstybių kompetencijai. Dėl
šios priežasties balsavome prieš šį pranešimą.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Pagal 2000 m. Lisabonos strategiją buvo įgyvendinta nemažai iniciatyvų
siekiant įgyvendinti Europos Vadovų Tarybos nustatytus tikslus „iki 2010 m. paversti Europą
konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta ekonomika pasaulyje‟. Labai svarbūs švietimo ir
mokymo atžvilgiu prisiimti įsipareigojimai, kurie privalo gerinti Europos švietimo ir mokymo sistemų
kokybę ir veiksmingumą. Būtina įsipareigoti mokyti mokytojus ir švietimo sistemų darbuotojus, sudarant
sąlygas visiems naudotis švietimo ir mokymo sistemomis, paverčiant mokymo procesą patrauklesniu,
atveriant švietimo ir mokymo sistemas likusiam pasauliui ir stiprinant ryšius su verslo įmonėmis. Strateginės
pagrindinių gebėjimų programos tikslų suvienodinimas buvo svarbus žingsnis siekiant iki 2010 m. užsibrėžtų
tikslų, kurie vis dėlto nebuvo visiškai įgyvendinti. Peržiūrint ir vertinant iki šiol atliktą darbą šis dokumentas
tampa net dar svarbesnis, jei vertintume jį atsigavimo strategijos rengimo siekiant įgyvendinti anksčiau
švietimo sektoriui nustatytus tikslus, atsižvelgiant į naują pasiūlymą „Švietimas ir mokymas 2020‟ dėl
strateginio Europos bendradarbiavimo šiame sektoriuje gairių, požiūriu.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Švietimas – svarbu, tačiau tikrovė yra tokia, kad geras išsilavinimas ar
įgyta kvalifikacija jau ilgą laiką negarantuoja užimtumo, o ką jau kalbėti apie gerą darbą. Užuot investavus
pinigus į atitinkamas kvalifikacijos tobulinimo priemones, ketinama, pasinaudojant visokių kortų
programomis, gabenti į ES pigios kvalifikacijos darbo jėgą ir, kaip nereikalingų, atsisakoma darbo rinkai
apsaugoti nustatytų pereinamųjų laikotarpių. Vertinant pagal minėtas pagrindines sąlygas, mokymo programa
nėra pakankama, todėl balsavau prieš.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Pripažinimas, kad švietimas ir mokymas labai svarbūs žinių visuomenei
ir ateities ekonomikai, – jau nebe mitas. Tai mūsų visuomenės pagrindas, mūsų ir būsimųjų kartų ateities
pamatai.

Švietimas (ikimokyklinis, pradinis, vidurinis ir aukštasis) ir kokybiškas profesinis mokymas būtini, jei norime
įveikti sunkumus, su kuriais privalės susidurti Europa, taip pat ir įgyvendindama ES strategiją „Europa 2020‟.
Pritariu ryšių sistemai, kurioje remiamasi įvairiomis strateginėmis priemonėmis, kurios galėtų būti
įgyvendinamos, pvz.,  pagalba vystant mokytojų gebėjimus, vertinimų metodų atnaujinimas ir naujų
mokymosi organizavimo būdų diegimas. Reiškiu savo paramą ir noriu pagirti pranešėją už rengiant pranešimą
parodytą nuovokumą.

Georgios Papanikolaou (PPE), raštu. – (EL) Balsavau už pranešimą dėl pagrindinių gebėjimų kintančiame
pasaulyje: darbo programos „Švietimas ir mokymas 2010“. įgyvendinimas. Dokumento tekste pristatomas
bendras požiūris į švietimo būklės gerinimą ir pritaikymą prie šiuolaikinių reikalavimų. Priežasčių, neleidusių
pasiekti Bolonijos proceso tikslo – suderinti tarpusavyje valstybių narių aukštojo mokslo sistemų, nustatymas,
būtinybė atitinkamai pritaikyti švietimo sistemas, kad Europos visuomenės galėtų pasirengti įveikti
ekonomikos krizę ir susigrąžinti tvarų ūkio augimą, taip pat naujųjų technologijų naudojimas visuose
švietimo lygmenyse, yra svarbiausi ateities švietimo sistemos aspektai. Dėl šios priežasties pateikiau
atitinkamus pakeitimus, kurie Kultūros ir švietimo komitete buvo patvirtinti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Labai džiaugiuosi, kad šiandien patvirtinome mano kolegės iš
Katalonijos, S&D frakcijos narės M. Badia i Cutchet parengtą labai svarbų pranešimą, kuriame švietimas ir
mokymas vertinami kaip pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą ir norėčiau pabrėžti
pagrindinių, kiekvienam europiečiui būtinų, įgūdžių svarbą. Skaityti nemokančių 15 metų amžiaus jaunų
žmonių skaičius nuolat auga (2000 m. – 21,3 proc., o 2006 m. – 24,1 proc.). Įgyvendinant Europos strategiją,
kurioje didžiausias dėmesys skiriamas kokybiškoms darbo vietoms ir pažangiai ekonomikai, dėl šių žinių
spragų nuošalėje atsidurs dar didesnė gyventojų dalis. Valstybės narės dar prieš vykdydamos savo mokinių
specializaciją privalo į savo švietimo programas kaip prioritetinį įtraukti pagrindinių įgūdžių (skaitymo,
rašymo, aritmetikos) klausimą. Be to, labai svarbu mokytis užsienio kalbų. Puikiai tą žinau, nes pati esu anglų
kalbos mokytoja. Dėl to, kad kai kurios Europos šalys atsilieka mokydamos užsienio kalbų, sumažėja studentų
galimybės įsidarbinti, nes darbo vietų pobūdis tampa vis labiau tarptautinis. Galiausiai patvirtinti naujosioms
„žaliosios‟ ar skaitmeninės ekonomikos profesijoms pritaikytus švietimo modelius yra didžiausias Europos
švietimo uždavinys. Dėl šios priežasties parama mokymuisi visą gyvenimą gali atverti galimybes lanksčiai
ir ateities darbo vietoms pritaikytai karjerai.
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Joanna Senyszyn (S&D), raštu. – (PL) Su malonumu pritariau pranešimui dėl programos „Švietimas ir
mokymas 2010“ ir tikiuosi, kad jos idėjos greitai bus įgyvendintos. Remdamasi savo ilgamete dėstytojos ir
profesorės patirtimi, ypatingą dėmesį skiriu būtinybei užtikrinti didesnį judumą tarp aukštojo mokslo
institucijų, verslo įmonių ir profesinio švietimo bei mokymo įstaigų.

Šiuolaikinės aukštosios mokyklos turėtų kruopščiai parengti studentus dalyvauti darbo rinkoje. Be to,
tinkamos žinios, gebėjimai, pvz., verslumas, kultūrų tarpusavio supratimas ir kūrybiškumas, tampa vis
svarbesni ir kartu su formaliuoju mokymu atlieka lemiamą vaidmenį siekiant profesinės sėkmės.

Todėl šiuo požiūriu švietimui tenka labai svarbus vaidmuo. Taip pat svarbu patvirtinti veiksmingas priemones,
kurios sudarytų sąlygas daugiau moterų dirbti mokslinį darbą ir dalyvauti atliekant mokslinius tyrimus. Šiuo
klausimu jau paprašiau Europos Komisijos pateikti nuomonę ir apsvarstyti galimybę parengti specialiąsias
programas, kurios suteiktų moterims vienodas galimybes dalyvauti mokslinėje veikloje.

Turėdama omenyje nerimą keliančius europiečių išsilavinimo statistinius duomenis, – be kita ko, ir tai, kad
77 mln. žmonių, arba beveik trečdalis Europos gyventojų nuo 25 iki 64 metų amžiaus, neturi jokio
išsilavinimo arba yra įgiję labai žemą išsilavinimą, – manau, kad šis pranešimas nepaprastai svarbus skatinant
mokslą ir gerinant profesinio išsilavinimo kokybę. Dėl šių priežasčių raginu valstybes nares ir Komisiją
veiksmingiau įgyvendinti programos idėjas.

Czesław Adam Siekierski (PPE), raštu. – (PL) Švietimas atlieka svarbią socialinę funkciją, atveria geresnės
ateities perspektyvą. Todėl turime dėti visas pastangas, kad, pasinaudodami ES programomis bei stipendijomis
ir derindami jas su nacionalinėmis priemonėmis, padėtume lavinti jaunus žmones. Globalizacijos, padidėjusios
konkurencijos ir staigių pokyčių laikotarpiu svarbu mokytis visą gyvenimą.

Dalyvaudami studentų mainų programose, pvz., „Erasmus‟, mūsų jaunuoliai ne tik pagilina studijuojamų
dalykų žinias, bet ir praplečia savo akiratį. Naujų kultūrų pažinimas, kalbų mokymasis ir tarptautinių kontaktų
užmezgimas padeda sutvirtinti vidaus saitus ir kurti Europos tapatybę. Europa siekia tapti pasaulio lydere
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, diegdama naujoves ir pritaikydama naujus technologinius sprendimus,
kurie užtikrintų geresnį energijos išteklių valdymą.

Siejame savo viltis su jaunais žmonėmis, todėl šiai grupei turime teikti pirmenybę. Universitetinį išsilavinimą
įgijusiems jauniems žmonėms sunku dalyvauti darbo rinkoje, nes darbdaviai labai dažnai reikalauja profesinės
patirties, kurios jauni žmonės šiame savo gyvenimo etape dar nėra sukaupę. Dėl šios priežasties turime
skatinti dialogą tarp universitetų ir verslo struktūrų, pritaikyti studijų krypčių programas prie darbo rinkos
poreikių ir daugiau dėmesio skirti stažuotėms bei profesinei praktikai, kurią atlikus būtų lengviau susirasti
darbą.

Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – (LT) Gerbiami ponai ir ponios, visoje Europoje veržiami diržai – kaip
skausminga griežta priemonė – pradeda veikti. Aukos ir kompromisai jau tapo kasdienybe daugumoje ES
sektorių, tačiau svarbu (ypatingai ekonominio sunkmečio laikotarpiu), kad neapleistume savo įsipareigojimų
tokiose esminėse politikos srityse kaip antai švietimas. Švietimas yra tai, dėl ko verta pakovoti, kaip parodė
istorija – ar tai būtų kaip nacių okupuotos Europos pogrindinėse švietimo įstaigose, ar disidentų „skraidančiame
universitete“ Stalino laikais. Pasaulinė ekonominė krizė reiškia, jog vėl esame priversti prisitaikyti. Profesinis
švietimas ir mokymas turi būti pritaikytas darbo rinkos poreikiams. Europos raštingumo rodiklis turi būti
pagerintas – šioje srityje Europa stipriai atsilieka nuo JAV ir Japonijos. Mes turime užpildyti spragą. Svarbu
ne tik pakelti jaunų žmonių raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir skaitmeninių sugebėjimų lygį, bet taip pat
suaugusių bedarbių, priklausančių žemesnei socialinei ekonominei klasei. Mokymasis visą gyvenimą – nuo
lopšio iki karsto – taip pat taip vadinamosios „antrojo šanso“ programos ribotų gebėjimų suaugusiems yra
svarbios ne tik ekonomikos bei darbo rinkos paspartinimui, bet ir socialinei įtraukčiai bei aktyviam
pilietiškumui. Mūsų pareiga kelti mokymo kokybės lygį visoje Europoje bei kurti patrauklesnį švietimo
įvaizdį. Tai – ilgalaikė kova, tačiau verta kovoti

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

Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. – (RO) Nepaisant to, kad verslo įmonių veikla nuolat reglamentuojama,
jų administravimo ir valdymo srityje, ypač dabartinės krizės laikotarpiu, kyla naujų rūpesčių. Iš tikrųjų,
siekiant mažinti sisteminę riziką, būtina vadybininkų, turiu omenyje ne vien administratorius, atsakomybė.
Strateginiuose sektoriuose veikiančių ir didelę apyvartą turinčių arba nemažą rinkos dalį valdančių korporacijų
patiriami finansiniai sunkumai išeina už paprastų akcininkų interesų ribų ir įžengia į „suinteresuotųjų
subjektų“, kitaip tariant, kreditorių, darbuotojų, vartotojų, atitinkamos pramonės šakos ar valstybės, interesų
sritį.
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Šiomis aplinkybėmis mano teikiama pataisa dėl direktorių valdybos narių atskaitomybės, pagal kurią tam
tikra procentinė šios administravimo institucijos narių dalis privalėtų būti profesionalai, prisideda prie
sisteminės rizikos mažinimo, kadangi šiuo metu jau nepakanka vien atstovauti akcininkams, kol, kaip ką
tik pademonstravau, indėlis į tam tikrų korporacijų stabilios finansinės būklės užtikrinimą yra didesnis nei
per valdomą akcijų kapitalą gaunamas grynasis investicinis pelnas. Be to, siekiant padrąsinti juos aktyviau
dalyvauti tokių korporacijų veikloje, reikėtų išspręsti elektroninio balsavimo klausimą, nes daugeliu atvejų
pernelyg mažą kapitalo dalį valdantys akcininkai dalyvauja pasyviai.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Įmonių valdymo etikos klausimai nepaprastai svarbūs, ypač dabartinėmis
aplinkybėmis, kai nemažai akcininkų patiria investicijų nuostolių dėl to, kad pažeidžiami kai kurie etikos
principai. Geri, atsakingi ir etikos principais besivadovaujantys vadybininkai labai svarbūs priimant
subalansuotus sprendimus, kurie skatina įmonių konkurencingumą. Aptardami tam tikrų etikos procesų
reglamentavimą, negalime pamiršti asmeninio savarankiškumo principo ir būtinų ribų, kurių negalime
peržengti reglamentuodami tam tikrus procesus.

Taip pat manau, kad akcininkams būtina aktyviau dalyvauti įmonių veikloje ir prisiimti didesnę atsakomybę
užtikrinant, kad gerai dirbantys administratoriai gautų pagal rinką nustatomą atlygį, o etikos nesilaikantys
vadybininkai būtų baudžiami, kad jų elgesys nepažeistų akcininkų teisių arba nepadarytų neigiamos įtakos
visai rinkai.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Dėl dabartinės finansų krizės mums padidėjo būtinybė atsakingiau svarstyti
su įmonių valdymu susijusius deontologijos klausimus. Nustatant atlyginimų tvarką ir priimant sprendimus
dėl vertybinių popierių biržos sąrašuose esančių įmonių direktorių ir vadybininkų darbo užmokesčio būtina
vadovautis etikos ir deontologijos principais, kad nepasikartotų netolimos praeities įvykiai, kai vos tik
išmokėjus premijas vadybininkams jų įmonėms būdavo keliamos bankroto bylos arba joms kildavo didelių
sunkumų. ES privalo pasirinkti produktyvų, socialų ir aplinkai nekenksmingą modelį, kurį taikant būtų
siekiama ilgalaikės perspektyvos ir atsižvelgiama į visų, t. y. įmonių, akcininkų ir darbuotojų, interesus.
Būtent už tai aš ir balsavau.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Reiškiu savo paramą K.-H. Lehne’s pranešimui. Dabartinė finansų krizė
patvirtino būtinybę išnagrinėti įmonių vadovų atlyginimų politikos klausimus. Pritariu pranešėjo siūlomam
metodui, pagal kurį numatomos privalomos priemonės, padedančias išvengti aplinkybių, kuriomis
kintamosios atlyginimų dalys (premijos, akcijos ir t. t.) nulemtų pernelyg rizikingą ir nuo realios ekonomikos
būklės pernelyg nutolusią investicijų politiką.

Siekdami šio tikslo, turime imtis teisinių priemonių, kurios padėtų išspręsti įmonėms taikomų skirtingų
nacionalinių atlyginimų nustatymo taisyklių problemą, ypač tarptautinių susijungimų atvejais. Turime, ypač
finansų sektoriuje, remtis etikos principais; ne tik moralės, bet ir – visų pirma – socialiniu požiūriu. Norėdami
įgyvendinti šiuos tikslus, privalome patvirtinti vienodas visuotines gaires.

Evelyn Regner (S&D), raštu. – (DE) Balsavau už šį pranešimą savo iniciatyva su įmonių valdymu susijusiais
deontologijos klausimais, kadangi visų pirma palaikau Europos Parlamento reikalavimą priimti daugiau
moterų į vadovaujamas pareigas ir raginimą Europos Komisijai parengti pasiūlymą, kuris nustatytų atitinkamą
tvarką paskirstant bendrąsias pareigas ir pareigas įmonių valdymo sprendimų priėmimo struktūrose. Vis
dėlto kartu apgailestauju, kad mano pakeitimo pasiūlymas dėl šių nuostatų privalomumo nebuvo įtrauktas
į galutinį rezoliucijos tekstą.

Pageidaučiau, kad Europos Parlamentas šiais klausimais keltų platesnio masto reikalavimus. Kalbant apie
atlyginimų politiką, norėčiau atkreipti dėmesį į realiai esančius didžiulius atlyginimų skirtumus ir pabrėžti,
kad būtina gerbti ir skatinti Europos Sąjungos direktyvose įtvirtintus vienodų atlyginimų ir vienodo požiūrio
į vyrus ir moteris principus. Esu už tai, kad šie pagrindiniai principai taptų privalomi kiekvienoje valstybėje
narėje, ir manau, kad už jų nesilaikymą turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos.

Pranešimas: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), raštu. – (IT) Balsavau už G. Papanikolaou pranešimą, nes suprantu, kad
ekonomikos ir finansų krizės padarinius visuomenė jau pajuto ir jie paveikė ją, ypač grėsmingai padidėjo
jaunų europiečių nedarbo lygis.

Todėl manau, kad Europos Sąjungos institucijos privalo parengti gerai apgalvotą strategiją, kuri leistų kuo
tinkamiau pasinaudoti veikiančiomis mokymo ir judumo skatinimo programomis (pvz. „Comenius“,
„Erasmus“ ir „Leonardo da Vinci“) ir, be to, sustiprintų sąveiką tarp mokymo bei gebėjimų pasiūlos ir darbo
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rinkos paklausos bei poreikių, siekiant, kad būtinas perėjimas nuo tęstinio profesinio mokymo prie
persikvalifikavimo vyktų sklandžiau ir saugiau.

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi mums visiems, formuojantiems
šiandienos politiką, tenka didelė atsakomybė už jaunimą ir ateities kartas. Europos Sąjunga turi svarbių
priemonių, susijusių su jaunimo politika, tačiau valstybės narės nepilnai šias priemones išnaudoja, perkelia
ir integruoja. Neramu dėl to, kad daugėja darbo neturinčių, nepakankamai užimtų ir užimtumo garantijų
neturinčių jaunuolių, ypatingai dabartinės ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis. Labai svarbu, kad
jaunimo aspektas būtų įtrauktas į Lisabonos strategiją po 2010 m. ir į ES 2020 strategiją. Taip pat pritariu
pasiūlymui nacionaliniuose ekonomikos atkūrimo planuose, įtrauktuose į kovos su ekonomikos ir finansų
krize planus, numatyti tinkamas jaunimui skirtas priemones ir užtikrinti geresnę jaunuolių integraciją į
užimtumo rinką.

Mara Bizzotto (EFD), raštu. – (IT) Pranešime, už kurį balsavau, yra įdomių minčių ir pasiūlymų, kaip parengti
konstruktyvius politinius sprendimus, kurie sudarytų sąlygas dabartinėje visuomenėje gyvenantiems jauniems
žmonėms išsiugdyti atsakomybės jausmą.

Šiuo metu, siekdami įsitvirtinti darbo rinkoje ir visuomenėje, jauni žmonės susiduria su daugeliu sunkumų.
Pritariu pagrindinei pranešimo idėjai: dėl savo demokratinės prigimties ir gebėjimo reaguoti į jaunimo
pageidavimus vietose bei valstybėse narėse ir atkreipti į juos Europos dėmesį Parlamentas galėtų būti naudingas
įgyvendinant Europos jaunimo strategijas.

Kaip ir pirmiau kalbėjusieji pabrėžiu, jog svarbu, kad vykdomas mokymas atspindėtų vietos verslo struktūrų
sanklodą: tik taip galime padėti dabarties ir ateities jaunimui lengviau ir sklandžiau įsitraukti į darbo rinką.
Šiuo metu milijonams jaunų Europos žmonių pagrindinė problema tebėra susirasti darbą, ypač per dabartinę
ekonomikos krizę, kuri daugiau nei 20 proc. padidino jaunimo nedarbą.

Taip pat visiškai pritariu pranešimo minčiai, kuria pabrėžiama savanorišką darbą dirbančių jaunų žmonių
socialinė ir žmogiškoji svarba, o pats savanoriškas darbas vertinamas kaip jų asmeninę ir kolektyvinę raidą
skatinantis veiksnys.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes ES jaunimo strategijos rengimas ir
įgyvendinimas yra labai svarbus, ypatingai šiuo metu, kada ekonominė ir finansinė krizė neigiamai paveikė
jaunimo užimtumą ir vis toliau kelią pavojų jų ateities gerovei. Kadangi Europos ateitis yra jaunimas, mūsų
pareiga yra jam padėti, taikant gerai parengtą jaunimo strategiją. Taigi, pirmiausia, valstybės narės turi
užtikrinti visiems vaikams ir jaunuoliams teisę gauti valstybinį išsilavinimą bei visiems suteikti vienodas
švietimo galimybes, nepriklausomai nuo jų socialinės kilmės ir finansinės padėties. Norėčiau atkreipti dėmesį
į tai, kad, kaip ir nustatyta naujoje strategijoje „Europa 2020“, būtina kuo skubiau imtis priemonių, mažinant
mokyklos nebaigusių mokinių skaičių. Tik sudarę palankesnes visų jaunuolių mokymosi sąlygas ir užtikrinę
visiems teisę mokytis ir studijuoti, suteiksime jaunimui galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat norėčiau
pabrėžti, kad reikalinga parengti konkrečias politikos kryptis, vykdant užimtumo politiką ir kovojant su
jaunimo nedarbu. Labai svarbu skatinti jaunimo verslumą ir suteikti jaunimui palankesnes sąlygas naudotis
mikrokreditų ir mikrofinansų priemonėmis.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT)

Finansų krizė daro didelę įtaką jaunų žmonių gyvenimams. Todėl pritariu naujai jaunimo strategijai, kurią
taikant į politinę darbotvarkę įtraukiamas ateities kartų gerovės klausimas. Kadangi žinių trikampis yra
pagrindinė prielaida augti ūkiui ir kurti darbo vietas, norėčiau pabrėžti, kad svarbu, didinant švietimo,
mokslinių tyrimų ir naujovių tarpusavio sąveiką, atverti jaunimui naujas galimybes švietimo ir užimtumo
srityse. Europos Parlamento nariams tenka svarbus vaidmuo valstybėse narėse pristatant Europos jaunimo
politiką. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mokyklos nebaigimo problemą ir būtinybę užtikrinti, kad didesnė
jaunų žmonių procentinė dalis įgytų privalomąjį išsilavinimą.

Europos Parlamentui taip pat tenka svarbus vaidmuo rengiant, įgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant
jaunimo strategiją. Svarbu, pasinaudojant Sąjungos programomis ir fondais perteikti jauniems žmonėms
skirtus Europos užmojus, ir, koordinuoti ES politinius sprendimus, programas ir veiksmus, siekiant parengti
ES jaunimo strategiją.

Nessa Childers (S&D), raštu. – Balsavau už, kadangi, nors ES jaunimo strategija savo esme yra plataus masto
ir visa apimantis dokumentas, svarbu užtikrinti, kad kiekvienos naujos strategijos užmojų ir politinių
sprendimų centre atsidurtų švietimas. Anksčiau tokioje švietimo politikoje daugiausia dėmesio būtų buvę
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skirta būtinybei užtikrinti, kad visi ES moksleiviai įgytų pirmosios ir antrosios pakopos mokyklinį išsilavinimą.
Laimė, jau pasiekėme etapą, kai galime skirti savo dėmesį platesnio masto tikslams. Anksčiau, maždaug prieš
du dešimtmečius, mėginome įgyvendinti įvairias iniciatyvas, kuriomis siekėme tradiciškai nelinkusias mokytis
universitetuose demografines grupes skatinti dalyvauti trečiojoje švietimo sistemos pakopoje. Vienos jų
buvo sėkmingesnės už kitas, tačiau apskritai matome, kad ir toliau tos pačios socialinės grupės atstovai
sudaro didžiąją trečiosios pakopos studentų daugumą. Negalime leisti, kad taip būtų toliau. Jei tikrai norime
mažinti skurdą, kuris ES dažnai nepastebimas, bet išlieka, privalome sukurti veiksmingą sistemą, kuri leistų
trečiojoje švietimo sistemos pakopoje deramai atstovauti mažiau integruotoms visuomenės grupėms.

Carlos Coelho (PPE), raštu. – (PT) Palaikau G. Papanikolaou pranešimą „ES strategija jaunimui. Investicijos
ir galimybių suteikimas“. Pritariu jo raginimui, kad valstybės narės visiškai įgyvendintų Lisabonos sutarties
jaunimo politikos nuostatas, pvz., pagal kurias jauni žmonės skatinami dalyvauti demokratiniame gyvenime,
ypatingas dėmesys skiriamas jauniems sportininkams ir sportininkėms ir raginama įstatymu įtvirtinti
Pagrindinių teisių chartijos nuostatas.

Norėčiau pabrėžti svarbų „Comenius“ „Erasmus“ ir „Leonardo da Vinci“ programų vaidmenį plėtojant Europos
švietimo ir mokymo politiką. Raginu Komisiją pasirinkti prioritetines priemones, kuriomis būtų tobulinama
jaunų žmonių kvalifikacija ir gerinamos galimybės gauti darbą, ypač raginu pritaikyti modelį „Erasmus.
Pirmasis darbas“. Pritariu kovai su narkotikais, alkoholiu, tabaku ir kitomis priklausomybės formomis,
įskaitant ir azartinius lošimus.

Norėčiau pabrėžti jaunų žmonių lytinio švietimo svarbą siekiant apsaugoti jų sveikatą. Išskirčiau savanorišką
veiklą ir būtinybę leisti jauniems žmonėms prisiimti atsakomybę formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis – tai savo veikla nuolat įrodinėja Portugalijos socialdemokratų
jaunimo judėjimas (JSD).

Mário David (PPE), raštu. – (PT) Investuoti į jaunimo politiką labai svarbu Europos visuomenės ateičiai,
ypač tuo metu, kai jaunų žmonių tarp visų gyventojų vis mažėja. Pritariau pateiktai „ES strategijai jaunimui“,
kurioje pirmą kartą surinkta informacija apie Europos jaunimo būklę, ir kurioje Komisija suformulavo tris
svarbiausius jaunimo prioritetus.

Suteikti daugiau galimybių jaunimui švietimo ir užimtumo srityse, geriau integruoti visą jaunimą į visuomenę
ir jam aktyviai dalyvauti jos veikloje, skatinti socialinę įtrauktį ir solidarumą visuomenės ir jaunimo santykiuose
– tokie pagrindiniai veiksmingos Europos jaunimo politikos, kuri gali padėti sukurti europinį mentalitetą,
tikslai. Vis dėlto tai, kad „jaunimo“ sąvoka įvairiose valstybėse narėse skiriasi, taip pat tai, kad jaunimo politikai
taikomas subsidiarumo principas, atskleidžia su veiksmingu šios politikos priemonių įgyvendinimu susijusias
problemas. Siekiant konkrečių rezultatų, būtina, kad būtų stiprūs valstybių narių vyriausybių siekiai ir tvirti
įsipareigojimai atnaujinti europinį bendradarbiavimą jaunimo klausimais, taip pat būtina nedelsiant stiprinti
atvirąjį koordinavimo metodą.

Edite Estrela (S&D), raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą „ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių
suteikimas“. Bent jau trumpuoju laikotarpiu, daugiausia dėl pablogėjusių galimybių patekti į darbo rinką,
finansų krizės įkaite tapo milijonų Europos Sąjungos jaunų žmonių profesinė ateitis. Privalome nedelsdami
užtikrinti, kad mokymo priemonės geriau padėtų tarpusavyje suderinti įgūdžius ir darbo rinkos poreikius,
t. y. skatintų jaunimo savarankiškumą ir ekonominę nepriklausomybę; kitaip rizikuojame iššvaistyti jaunų
žmonių talentus.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Tuo metu, kai Europa kovoja su didžiausia ir sunkiausia pastarųjų dešimtmečių
finansų ir ekonomikos krize, labai svarbu, kad įgyvendinant mūsų svarstomą Europos jaunimo strategiją
dėmesys būtų sutelktas į krizės sukeltas ir jauniems žmonėms ypač įtaką darančias problemas. Iš šių problemų
labiausiai išskirtume: aukštą jaunimo nedarbo lygį; sunkumus patenkant į darbo rinką; mažą darbo užmokestį;
profesinio gyvenimo poreikių neatitinkančias mokyklų ir universitetų oficialiąsias mokymų programas;
sunkumus bandant suderinti visuomet sudėtingą profesinio gyvenimo pradžią su šeiminiu gyvenimu.

Šie rūpesčiai privalo atsispindėti kiekvienoje Europos jaunimo strategijoje. Taip pat privalome numatyti
politines priemones ir strateginius planus, kurie – ypač krizės laikotarpiu – padėtų europiečiams geriau
prisitaikyti prie XXI a.  sunkumų. Ypač pabrėžčiau, kokios svarbios yra švietimo svarbą iškeliančios priemonės,
kuriomis siekiama ugdyti naujus įgūdžius, skatinti kūrybiškumą ir verslumą. Galiausiai manau, kad, norėdami
sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, privalome geriau koordinuoti jaunimo strategiją vykdančių įvairių
institucijų veiklą.
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José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Galime padėti jauniems žmonėms, sukurdami tinkamą švietimo
sistemą, kurioje didžiausias dėmesys būtų skirtas mokyklos nebaigimo ir neraštingumo problemoms ir
visiems jauniems žmonėms būtų sudarytos vienodos sąlygos įgyti visų lygių aukštos kokybės išsilavinimą
ir kvalifikaciją. Taip pat esame už galimybių mokytis visą gyvenimą propagavimą. Turint omenyje aukštą
Europos jaunų žmonių nedarbo lygį ir tai, kad žemos kvalifikacijos jaunuoliams didesnė tikimybė tapti
bedarbiais, labai svarbu suteikti jiems geriausią įmanomą profesinį išsilavinimą, kuris garantuotų greitą
patekimą į darbo rinką ir leistų ilgam laikui joje įsitvirtinti. Labai svarbus yra pirmasis darbas. Būtent todėl
pasiūlėme modelį „Erasmus. Pirmasis darbas“, kuriam buvo pritarta; dabar laukiame tolesnių Komisijos
veiksmų dėl šio pasiūlymo. ES turėtų geriau informuoti apie šiuo metu turimas priemones, jas tobulinti ir
įgyvendinti. Privalome daugiau, o ne mažiau skatinti jaunus žmones dalyvauti kuriant ekologinę visuomenę
ir kovojant su klimato kaita, nors jie, tiesą sakant, jau ir dabar aktyviai tai daro.

João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Manome, kad šiame pranešime laikomasi teisingo požiūrio, kad
jaunimo problemas reikia nagrinėti paėmus kelis visuomenės sektorius. Pasirinkus šį požiūrį, nustatomos
konkrečios problemos, būdingos kelioms sritims: švietimui ir mokymui; užimtumui; sveikatos apsaugai;
socialinei gerovei ir aplinkai; kultūrai ir kitoms. Be kitų aspektų, šios problemos apima: mokyklos nebaigimą;
nesaugų ir nepastovų darbą; neapmokamą darbą; protų nutekėjimą; žalą aplinkai; priklausomybę nuo
kvaišalų; socialinę atskirtį.

Nors kai kurie pranešėjo pasiūlymai, kaip spręsti šias problemas, mums atrodo priimtini ir verti to, kad jiems
pritartume, kiti yra akivaizdžiai netinkami; kai kurie jų aptakiai suformuluoti, o dar kiti  netgi yra prieštaringi.
Negalime taikstytis su tuo, kad, pvz.,  strategija „Europa 2020“, kurią taikant „daugiau dėmesio skiriama
jaunimui“, būtų įtvirtintas nestabilus ar laikinas darbas kaip „strateginė“ išeitis jauniems žmonėms; abi šios
koncepcijos numatytos minėtoje strategijoje, kuria konkurencingumas taip pat palaikomas kaip galimas
būdas įveikti krizę.

Kaip kitose srityse, taip ir šioje reikalingas suderinimas, kuris įmanomas dėl socialinės pažangos, o ne dėl to,
kad visiems taikomi vienodi žemi gyvenimo lygio standartai. Kai kurios valstybės – tarp jų ir Portugalija – į
savo konstitucijas įtraukė nemažai jaunimo teises ginančių nuostatų; svarbu įgyvendinti šias teises, o ne jas
riboti.

Elisabetta Gardini (PPE), raštu. – (IT) Nedarbas, laikinas darbas, stažuotės. Kokios perspektyvos laukia
jaunosios kartos? Kokios gyvenimo viltys? Kaip jie turi jaustis, kai yra verčiami likti namuose ir būti remiami
savo tėvų, negalėdami net pagalvoti apie savo šeimos kūrimą? Dirbdami pagal laikinas sutartis, dažnai
gaudami per mažus atlyginimus ir atlikdami darbus, kurie toli gražu neatitinka jų išsilavinimo lygio.
Neturėdami jokių perspektyvų gauti pensiją. Kokia ateitis jų laukia?

Ponia pirmininke, ponios ir ponai, jauni žmonės neša didžiausią šios krizės naštą.

Jie nusivylę ir susirūpinę tuo, kad gali būti atskirti nuo darbo rinkos. Nėra prasmės slėptis už gerų ketinimų
ir pažadų. Jaunimui reikia faktų. Ir mūsų pareiga – pateikti jiems deramus atsakymus.

Privalome investuoti; privalome suteikti saugumo jausmą, atverti galimybes. Darbo pasaulis kinta, todėl
privalome sudaryti sąlygas, kad jauni žmonės, visapusiškai naudodamiesi naujosiomis technologijomis ir
prie naujų poreikių pritaikytais švietimo ir mokymo modeliais, galėtų pirmieji prisitaikyti prie šių pokyčių.

Privalome dėti dar daugiau pastangų, savo vykdomoje Europos politikoje daugiausia dėmesio privalome
skirti jaunimui. Jei jauni žmonės neturės ateities, jos neturės visa visuomenė.

Tunne Kelam (PPE), raštu. – Balsavau už pranešimą dėl naujosios jaunimo strategijos, nes manau, kad šių
dienų jaunimas yra Europos ateitis. Turime nedelsdami imtis veiksmų ir užtikrinti, kad jauni žmonės būtų
pasiruošę jų laukiančiam gyvenimui ir tinkamai pasirengę atremti sunkumus.

Raginu valstybes nares rimtai išnagrinėti naująją jaunimo strategiją ir stropiai įgyvendinti siūlomas priemones.
Jaunimo strategija turi būti pravarti kiekvieno Europos jaunuolio asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui,
ja suteikiant jiems galimybes mokytis namuose ir užsienyje, formaliai ir neformaliai. Strategija taip pat turėtų
padėti jaunimui įgyti daugiau galių ir leisti aktyviau reikštis visuomenėje.

Be to, jokia politika negali tikrai veikti, neįgyvendinus jos visose srityse. Visi svarbiausi atskirų sričių
suinteresuotieji subjektai turi dirbti kartu, kad užtikrintų strategijos sėkmę. Nors jaunimo politika Europoje
vykdoma nacionaliniu lygmeniu, turime mokytis vieni iš kitų ir rodyti vieni kitiems pavyzdį. Viešai skelbdami
nacionalines ataskaitas, žengsime svarbų žingsnį arčiau savo jaunųjų piliečių, taip pat ir mokydamiesi iš kitų
geriausios patirties ir iš galimų sunkumų.
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Iosif Matula (PPE), raštu. – (RO) Pasaulinė ekonomikos krizė yra tik vienas iš veiksnių, taip pat keičiančių
Europos jaunų žmonių elgesį ir gyvenimo sąlygas. Tai turi reikšti, kad tiek valstybėms narėms, tiek visai
Europos Sąjungai skamba pavojaus varpas.

Jau kurį laiką esame Europos gyventojų skaičiaus mažėjimo ir su juo susijusių skaudžių pasekmių mūsų šalių
ūkiui ir socialinės rūpybos sistemoms liudininkai. Susirūpinimą kelia tai, kad jauni žmonės vis vėliau tuokiasi
ir, būdami vyresnio amžiaus, susilaukia vis mažiau vaikų. Nepaisant to, jiems nesudaromos deramos sąlygos
tobulinti savo įgūdžius ir aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje.

Išsilavinimas, užimtumas, socialinė įtrauktis ir sveikata – didžiausi jaunųjų kartų rūpesčiai, keliantys sunkumų
valstybėms narėms. Būtent todėl balsavau už G. Papanikolaou parengtą pranešimo projektą. Esu tvirtai
įsitikinęs, kad mūsų teikti pakeitimai daug prisidės prie jaunimo politikos formavimo, suteikdami galimybę
jauniems žmonėms savarankiškai priimti sprendimus, užtikrindami paramą asmeninėms jų iniciatyvoms,
vienodas galimybes lavintis palankių sąlygų neturintiems jauniems žmonėms ir vėliau – jiems patekti į darbo
rinką.

Esu įsitikinęs, kad bendradarbiavimas su žiniasklaida siekiant geriau pristatyti jaunimui skirtas Europos
programas ir projektus yra svarbus veiksnys, padėsiantis mums pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) ES jaunimo strategijos reikšmė vis didėjo, todėl dabar, atsižvelgiant į tai, kad
jauni žmonės sudaro 20 proc. visų gyventojų, ją reikia vertinti kaip vieną iš prioritetinių Europos Sąjungos
politikos sričių. Jos tikslai aiškiai apibrėžti ir susiję su tokiomis svarbiomis sritimis, kaip naujų užimtumo
galimybių kūrimas arba jaunų žmonių skatinimas atlikti aktyvesnį vaidmenį visuomenės gyvenime.
Ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis, kuriomis dabar gyvename, taip pat atsižvelgiant į visuomenės
senėjimo problemas, jauni žmonės yra viena pažeidžiamiausių grupių. Todėl esu už tai, kad ES jaunimo
politikos klausimais prisiimtų vis didesnius įsipareigojimus. Už tai ir balsavau.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Dabartinė krizė labai skaudžiai atsiliepia visų pirma jauniems žmonėms.
Didėjant jaunimo nedarbui būtina pagerinti švietimo sąlygas. Tačiau tuo metu, kai mes ES lygmeniu vis dar
diskutuojame apie paramą, valstybės narės jau mažina universitetų finansavimą.

Jei tikrai norime padėti jaunimui, privalome padaryti galą „amžinojo praktikanto“ reiškiniui. Siūlomos
priemonės geriausiu atveju vertintinos kaip ketinimų deklaracija, ir, atsižvelgiant į dabartinės krizės sąlygas,
jų nepakanka siekiant tikrai ką nors pakeisti. Dėl šios priežasties balsuodamas susilaikiau.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. – (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi ir pati esu to
paties jaunimo, kuriančio ES ateitį, dalis, ir man ne vis vien, kokia ateitis laukia manęs ir mano bendraamžių.
Šiuo metu viena pagrindinių jaunimo problemų mano šalyje Lietuvoje, o ir kitose ES valstybėse, yra nedarbas,
apie dabartinį jaunimą jau verčiantis kalbėti kaip apie šių laikų prarastąją kartą. Kita egzistuojanti problema
– švietimo sistemos ir darbo rinkos poreikių neatitikimas. Nors ir pritariame Komisijos komunikatui dėl
jaunimo strategijos, man neramu, kad ji, kaip ir daugelis kitų mūsų priimamų strategijų, gali likti tik
popieriniais paraginimais. Mes, Europos Parlamentas, kitos ES institucijos, valstybės narės ir be strategijų
turime suprasti, kad jei jaunimu rūpinamasi nebus dabar, ir visos kitos mūsų strategijos, įskaitant ir „ES
2020“, gali likti neįgyvendintos, nes tiesiog neliks, kas galėtų jas įgyvendinti. Todėl raginu Komisiją, kitas
atsakingas institucijas ir valstybes nares kuo greičiau imtis konkrečių veiksmų, kad ši strategija virstų realybe.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), raštu. – (PL) Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją Nr.
A7-0113/2010 dėl pranešimo „ES jaunimo strategija. Investicijų ir galimybių suteikimas“ (2009/2159(INI)),
nes šiuo metu ypač svarbu nustatyti jauniems žmonėms skirtą strategiją. Jaunoji Europos visuomenės dalis
susiduria su daug problemų, kurias reikės spręsti artimiausioje ateityje. Ekonomikos krizės ir senstančios
visuomenės klausimai yra svarbūs ir skubiai spręstini, ir jie labiausiai susiję su tais, kuriems reikės kurti ateitį.
Mes turėtume ir iš tikrųjų privalome suteikti vienodas galimybes ir sudaryti vienodas sąlygas visiems, kurie
po kelerių metų pradės gyventi suaugusiųjų gyvenimą, taip pat ir tiems, kurie jį pradeda šiandien. Deja, yra
daug jaunų ir talentingų žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių liko nuošalūs. Turėtume suteikti jiems dar vieną
galimybę. Priemonės, pvz., finansinė parama universitetus baigusiems žmonėms, yra svarbios užtikrinant
jų sklandų perėjimą į darbo rinką. Deja, ir toliau išlieka didelis jaunimo nedarbas ir nevienodos sąlygos darbo
rinkoje. Žinoma, yra ir daugiau problemų, ne tik mano minėtosios. Todėl visiškai pritariu pranešėjui, kad
„šis pranešimas yra tik vienas žingsnis mūsų nuolatinių pastangų kelyje. Pastangų, kurios mums yra
įsipareigojimas. Nuolatinis įsipareigojimas ateities kartoms“. To šiandien iš mūsų tikimasi, ir taip mes turėtume
elgtis.
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Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Pritariu G. Papanikolaou išdėstytam požiūriui. Labai svarbu parengti
naują ES jaunimo strategiją. Labiausiai naująja jaunimo strategija turėtų būti siekiama geriau panaudoti
turimas priemones ir skleisti žinias. Padaryti pažangą įmanoma raginant vyriausybes tarpusavyje glaudžiau
bendradarbiauti šiuo klausimu, nepaisant esančių valstybių jaunimo politikos skirtumų.

Jei norime suteikti būsimosioms Europos piliečių kartoms daug žadančią ateitį, negalime pamiršti šios
svarbios aplinkybės. Ekonomikos krizė smarkiai veikia jaunus žmones ir kelia grėsmę jų gerovei ateityje.
Didžiulį poveikį jų ateičiai taip pat turės senstanti visuomenė. Atsižvelgiant į iš visų pusių jaunimui daromą
spaudimą ir iš to kylančią būtinybę padėti jam parengus veiksmingą jaunimo strategiją, taip pat atsižvelgiant
į tai, kad galinčiai pagerinti jaunimo padėtį politikai taikomas subsidiarumo principas ir kad valstybės narės
šioje srityje bendradarbiauja savanoriškai, labai svarbu, kad naujojoje strategijoje neliktų ankstesnės strategijos
trūkumų ir kad ji padėtų pasiekti apčiuopiamus rezultatus.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), raštu. – Labai svarbu lavinti jaunus žmones, nes padarius klaidų ir laiku jų
neištaisius jos gali paveikti ištisas kartas ir kartotis, padarydamos dar daugiau žalos. Kiekvienos mūsų
„strategijos“ bėda yra ta, kad, ją patvirtinę, beatodairiškai stengiamės ją įgyvendinti, neatsižvelgdami į būtinybę
ją reguliariai patikslinti ir atnaujinti.

Daugiausia iki krizės parengta dabartinė jaunimo strategija jau susiduria su nemažai sunkumų: kaip apsaugoti
jaunimą nuo neigiamo psichologinio dabartinės krizės poveikio; kaip parengti jį gyventi ateities, o ne nūdienos
pasaulyje; kaip užtikrinti nuo pajamų nepriklausančias vienodas galimybes lavintis; kaip atskirti „judumą“
nuo protų nutekėjimo; ir kaip pasiekti pusiausvyrą tarp „virtualių saitų“, kurie atsiranda bendraujant internetu,
ir bendrų veiksmų nulemto realaus tarpusavio ryšio ir komandinės dvasios.

Šiems „strateginiams“ uždaviniams visų ES šalių politikai privalo skirti „strateginį“ dėmesį.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą, nes jo siekis – visų jaunų
žmonių pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas. Aptardami jaunimo politiką, kuriai galioja
subsidiarumo principas, privalome paraginti valstybes nares užsibrėžti bendrus tikslus ir parengti bendras
darbotvarkes, pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą ir keitimąsi teigiama patirtimi. Tai skubus klausimas,
nes žinome, kad Europoje kas ketvirtas penkiolikmetis nemoka deramai skaityti. Svarstant 2011 m. biudžetą
man susirūpinimą kelia atotrūkis tarp plataus masto pranešimo, dėl kurio ką tik balsavome, tikslų ir 3,4 proc.
sumažinto programos „Veiklus jaunimas“ finansavimo. Kodėl mažiname programos, kuria siekiama ugdyti
jaunų europiečių pilietiškumą, solidarumą ir toleranciją, biudžetą? Tikiuosi, kad protinga, tvaria ir integralia
ekonomika paremta strategija „Europa 2020“ padės prisiimti plataus masto finansinius įsipareigojimus
jaunimo švietimo ir mokymo srityje, kadangi šiais sistemos krizės laikais ES išlikimas vidutinės trukmės
laikotarpiu priklausys nuo išsilavinusių ir Europos projektą palaikančių jaunų žmonių.

Joanna Senyszyn (S&D), raštu. – (PL) Pritariau ES jaunimo strategijai, būdama visiškai įsitikinusi jos sėkme.
Tai viena svarbiausių Kultūros ir švietimo komiteto, kuriam atstovauju, veiklos sričių. Būtina pagerinti jaunų
žmonių padėtį ir jų galimybes švietimo ir profesinio mokymo srityse. Šiuo atžvilgiu svarbūs trys aspektai.

1. ES, taip pat ir Lenkijos jaunimas tinkamai naudojasi tokiomis ES programomis, kaip „Comenius“, „Erasmus“
ir „Leonardo da Vinci“. Todėl labai svarbu padidinti šių programų finansavimą ir įvertinti jų pamatinę svarbą
rengiant ilgalaikę ES jaunimo strategiją. Ateityje šioms programoms turėtume skirti didesnę finansinę paramą.
ES biudžeto lėšas tinkamiausiai panaudosime investuodami į jaunimo švietimą. Taip pat raginu patobulinti
ir visiškai įgyvendinti „Erasmus Mundus“ programą.

2. Būdama socialistė, taip pat pabrėžiu būtinybę užtikrinti jauniems žmonėms vienodas galimybes gauti
išsilavinimą. Svarbu suteikti finansinę paramą tiems, kurie neišgali įgyti universitetinio išsilavinimo. Be to,
svarbu padėti jauniems žmonėms lengviau patekti į darbo rinką.

3. Atsižvelgdama į Lisabonos sutarties įsigaliojimą, noriu atkreipti dėmesį į valstybių narių įsipareigojimus
įgyvendinti strategiją, kuri skatintų jaunus žmones dalyvauti demokratiniame gyvenime, skirdama ypatingą
dėmesį jauniesiems sportininkams ir sportininkėms ir Pagrindinių teisių chartijos nuostatų įgyvendinimui.

Czesław Adam Siekierski (PPE), raštu. – (PL) Europos Parlamente patvirtintame pranešime pateikiama
išsami daugialypio jaunimo klausimo analizė – klausimo, kuris, kartais atrodo, nėra pakankamai aptariamas
arba yra nustumiamas į antrą planą. Dabartinis jaunimas kurs Europos ateitį, todėl privalome užtikrinti, kad
jis tinkamai vystytųsi, ir privalome padėti jam geriausiai pasinaudoti Europos Sąjungos siūlomomis
galimybėmis. Jauni žmonės sukuria ypatingą pridėtinę vertę – jie suteikia šviežumo ir naujovių, gali paversti
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Europos socialinę viziją tolerancija, įvairove ir lygybe paremta realybe. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį – į
ekonomikos krizę ir demografinius Europos veiksnius, jaunimo klausimas tampa dar reikšmingesnis.

Jauni žmonės mažiau apsaugoti nuo dabartinės ekonominės padėties neigiamo poveikio. Šios visuomenės
grupės nedarbo lygis beveik du kartus viršija bendrą vidurkį, o dėl finansinės padėties jauni žmonės dažnai
būna priversti atsisakyti išsilavinimo, to padarinys gali būti skurdas ir socialinė atskirtis.

Atsižvelgiant į tai, kad visuomenė sensta, reikia rasti priemonių, kurios skatintų jaunus žmones kurti šeimą.
Šis sprendimas dažnai atidedamas dėl nepalankios finansinės padėties, sunkumų ieškant darbo ar būtinybės
suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Svarstydami, kaip geriau organizuoti bendradarbiavimą jaunimo
klausimais ir kokias struktūras tam pasitelkti, turime aiškiau ir tiksliau formuluoti savo pozicijas. Jaunimo
klausimas sudėtingas ir aprėpia daugelį politikos sričių.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), raštu. – (PL) Šiandien patvirtinta rezoliucija dėl Komisijos
komunikato dėl „ES jaunimo strategijos“ nukreipia mus teisinga kryptimi, kuri pagrįsta integruotu požiūriu
į jaunų žmonių problemas ir poreikius. Tikimės, kad politikos nuostatas visais politikos lygmenimis rengdami
atsižvelgsime į jaunimo ir ateities kartų interesus, sugebėsime veiksmingai ir naudingai išspręsti skubiausius
klausimus. Pvz., tai, kad šios socialinės grupės nedarbo lygis nuolat yra aukštas, rodo, jog stinga struktūrinių
sprendimų, kaip antai švietimo sistemos klaidas – joje jauni žmonės mokomi nekreipiant dėmesio į darbo
rinkos poreikius.

Turime raginti jaunus žmones būti aktyviais pilietinės visuomenės nariais, aktyviai dalyvauti politiniame
gyvenime ir skatinti juos būti verslius. Privalome jiems sudaryti sąlygas būti kūrybiškus kultūros srityje,
žadinti domėjimąsi menu, mokslu ir naujosiomis technologijomis. Kita vertus, turėtume apsaugoti jaunimą
nuo diskriminacijos ir vykdyti aplinkosaugos idėjas pristatančias kampanijas, kartu nepamiršdami kovos su
narkomanija ir kitomis priklausomybėmis, kurios ypač lengvai pažeidžia jaunus žmones. Dėl šių priežasčių
džiaugiausi, galėdama šiandien pritarti G. Papanikolaou parengtai rezoliucijai.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), raštu. – (RO) 96 mln. jaunų europiečių nuo 15 iki 29 metų sudaro maždaug
20 proc. Europos Sąjungos gyventojų. Dėl ekonomikos krizės metų pradžioje jaunų žmonių nedarbas pasiekė
20 proc. ribą, o mokyklų nebaigiančių jaunų žmonių dalis, daugiausia kaimo vietovėse, išaugo iki 17 proc.
Be to, vis didesniam skaičiui jaunų žmonių siūlomos laikinos darbo sutartys, taip sumažinant jų galimybes
užsitikrinti finansinį stabilumą ir įsigyti būstą. Jaunimas – mūsų ateitis, todėl Europoje turėtume juos labiau
įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. Jie turėtų planuoti ir įgyvendinti sprendimus kartu su mumis, taip
prisidėdami prie visuomenės, kurioje gyvename, raidos. Raginu Komisiją ir valstybes nares skubiai patvirtinti
specialią strategiją ir priemones, kurios padėtų jaunimui aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Tomis
priemonėmis turėtume siekti šių tikslų: suteikti vienodas galimybes įgyti išsilavinimą, kuris padėtų jauniems
žmonėms įgyti įgūdžių, leidžiančių susirasti deramą gyvenimo lygį užtikrinantį darbą, sudaryti deramas
vaikų priežiūros sąlygas, siekiant užtikrinti profesinio gyvenimo pusiausvyrą, ir palengvinti jaunų žmonių
patekimą į darbo rinką bei aprūpinti juos socialiniais būstais.

Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – (LT) Pasaulinė ekonominė krizė sudavė skaudų smūgį mums visiems.
Liūdniausia, jog stipriausią smūgį patyrė tie, nuo kurių priklauso mūsų ateitis. Keleto pastarųjų metų finansinis
cunamis pavertė daugumą jaunų žmonių bedarbiais ar nepakankamai užimtais. Remiantis šiuo pranešimu,
daugumoje ES šalių nedarbo rodiklis jaunų žmonių tarpe išaugo beveik dvigubai procentais, lyginant su visa
dirbančia žmonija. Dabar mes turime progą krizę paversti galimybe. Mes esame skolingi ateinančiai europiečių
kartai.

Mano šaliai, Lietuvai, bei daugumai jos kaimynių, svarbu užkirsti kelią vis didėjančiam kvalifikuotų darbuotojų,
„smegenų“ nutekėjimui. Kaip jau sufleruoja pranešimo pavadinimas, to galima pasiekti investuojant ir
suteikiant galimybių. Investavimo požiūriu švietimas ir užimtumas yra pagrindinės sritys. Reikia palengvinti
sklandesnį perėjimą tarp švietimo ir darbo rinkos. Tačiau šios esminės investicijos turės ribotą poveikį, jei
mes nesuteiksime mūsų jaunimui galimybių. Mes turime skatinti mūsų jaunimą tapti aktyvesniais piliečiais
tiek socialiai, tiek politiškai. Balsuotojų rodiklis jaunimo tarpe yra labai žemas Rytų Europoje, todėl būtina
atgaivinti jų susidomėjimą politiniu procesu.

Pilietinė visuomenė bei atitinkamos nevyriausybinės organizacijos gali paremti ES interesus, pvz., projektas
„Mano balsas“ pasitelkus inovacines interneto technologijas prisidėjo prie jaunų žmonių politinio
informavimo. Be to, būtina užmegzti konstruktyvų dialogą su jaunais žmonėmis bei jaunimo organizacijomis
Europoje, išlaisvinti nuo biurokratinių mazgų bei techninio žargono.

57Europos Parlamento debataiLT18-05-2010



Derek Vaughan (S&D), raštu. – Pritariau pranešimui dėl Europos jaunimo strategijos, nes manau, kad jis
bus naudingas artimiausiais metais užtikrinant visišką jaunų žmonių užimtumą. Esant 5,5 mln. jaunesnių
nei 25 metų bedarbių europiečių, visiškai aišku, kad reikalinga veiksminga kovos su šia problema strategija.

Jaunimo nedarbo problema kyla ne tik dėl ekonomikos krizės; darbdaviai ieško profesinės patirties turinčių
darbuotojų. Visiškai pritariu siūlymui veiksmingiau susieti aukštąjį išsilavinimą su darbo rinka. Valstybių
narių bendradarbiavimas – pagrindinė prielaida spręsti jaunimo nedarbo problemas, kurios gali užkrauti
sunkią socialinę ir ekonominę naštą.

Rekomendacija antrajam svarstymui: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Buvo svarbu labiau apsaugoti savarankiškai dirbančias moteris. A. Lulling
pranešimas dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris yra žingsnis šia linkme. Jame
numatoma 14 savaičių vaiko priežiūros atostogų ir socialinė apsauga padedančiam sutuoktiniui, ko anksčiau
nebuvo. Europos Parlamentas dar kartą parodė, kad yra dirbančių moterų apsaugos garantas. Kadangi pritariu
tokiam požiūriui, balsavau už šį pranešimą.

Regina Bastos (PPE), raštu. – (PT) Turint omenyje būtinybę panaikinti Direktyvą 86/613/EEB dėl vienodo
požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, teikiamas pakeitimas reiškia didelį
žingsnį pirmyn, taip pat ir gerinant savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių padėtį.

Kalbant apie socialinę apsaugą, siūloma, kad ten, kur veikia savarankiškai dirbančių asmenų socialinės
apsaugos sistemos, valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad, vadovaudamosi nacionaline teise,
užtikrintų sutuoktinių socialinę apsaugą. Nors sutuoktinių socialinė apsauga nėra privaloma, šis pasiūlymas
yra svarbus žingsnis pirmyn, kadangi daugelyje valstybių narių sutuoktiniams nenumatoma nei privalomoji,
nei savanoriška socialinė apsauga.

Baigdama noriu atkreipti dėmesį, kad pasiūlyme yra nuostata dėl motinystės apsaugos, nors savarankiškai
dirbančiųjų sutuoktiniams ir nenumatoma galimybė išeiti tos pačios trukmės vaiko priežiūros atostogų kaip
samdomiems darbuotojams. Nepaisant to, jie turės teisę gauti deramą pašalpą, kuri suteiks galimybę mažiausiai
14 savaičių sustabdyti savo profesinę veiklą ir (arba) prašyti laikino pavadavimo paslaugos. Dėl pirma
išvardytų priežasčių balsavau už šį pasiūlymą.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – (LT) Siekiant įveikti ekonomikos nuosmukį, labai svarbu investuoti į
žmogiškąjį kapitalą ir socialinę infrastruktūrą, sudarant sąlygas moterims ir vyrams išnaudoti visas savo
galimybes. Europos Sąjunga šiuo metu priartėjo prie Lisabonos strategijos tikslo – iki 2010 metų pasiekti
60 proc. moterų užimtumo lygį, tačiau moterų užimtumas valstybėse narėse yra labai netolygus. Todėl
Komisija ir valstybės narės turi imtis veiksmingų priemonių, kad būtų kuo greičiau įgyvendinama direktyva
dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo. Savarankiškai dirbančių
moterų ir atitinkamai savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių ar sugyventinių motinystės apsaugos
klausimai labai svarbūs. Turi būti pripažinta, kad joms reikia skirti pašalpą, kad jos galėtų nutraukti savo
veiklą pakankamam laikui, kad būtų galima užtikrinti tinkamą normalaus nėštumo eigą ir motinos fizinį
atsigavimą po normalaus gimdymo, kad būtų suteikta moterims pakankama motinystės pašalpa. Todėl
ypatingai pritariu pranešėjos nuomonei dėl šios direktyvos antro svarstymo pasiūlymų. Be to, Komisijos
konsultacijose dėl naujos strategijos 2020 skiriamas nepakankamas dėmesys moterų ir vyrų lygybės
klausimams. Būtina stiprinti bei integruoti lyčių lygybės dimensijos klausimus naujoje strategijoje.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Palankiai vertinu šios direktyvos priėmimą, tai sudaro sąlygas
valstybėse narėse taikyti vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius arba padedančius savarankiškai dirbti
vyrus ir moteris principą. Ribotas moterų dalyvavimas savarankiškoje darbinėje veikloje išryškina lyčių
nelygybę, taip pat ir jų įsipareigojimai šeimai, atrodo, turi neigiamos įtakos moterų verslumui, palyginti su
vyrais. Kalbant apie dirbančius sutuoktinius, nepakankama jų socialinė apsauga ir nenoras pripažinti jų
indėlio į šeimos verslą kai kurioms įmonėms suteikia nesąžiningos konkurencijos pranašumą, todėl ši
iniciatyva Europoje garantuotų vienodas sąlygas. Labai svarbu patvirtinti priemones, kurios leistų panaikinti
lyčių skirtumus verslumo srityje, kad būtų galima geriau tarpusavyje suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą.
Raginu valstybes nares užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę praktiniame profesiniame gyvenime ir siekti
skatinti moterų verslumo iniciatyvas.

Carlos Coelho (PPE), raštu. – (PT) Vertinant pagal 1986 m. gruodžio mėn. direktyvos įgyvendinimo
ataskaitose minimus gana nepatenkinamus rezultatus, ji yra neveiksminga. Dėl šios priežasties reikia skubiai
imtis veiksmų stiprinant savarankiškai dirbančių moterų motinystės apsaugą ir užtikrinti vienodą požiūrį į
savarankiškai dirbančias moteris ir joms padedančius sutuoktinius.
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Iš 16 proc. savarankiškai dirbančių darbingų Europos gyventojų tik trečdalį sudaro moterys. Šį skaičių, be
abejo, lemia daugybė kliūčių, su kuriomis susiduria verslininkės vien bandydamos suderinti savo šeiminį ir
profesinį gyvenimą. Kad ir kaip būtų, jei 1986 m. direktyva užsibrėžti tikslai nepasiekti, tai ir dabartinio
pasiūlymo mastas nėra pakankamai didelis.

Apgailestauju, kad siekiant politinio kompromiso Taryboje buvo sumažintos potencialios direktyvos
galimybės. Nepaisant to, direktyva galėtų būti laikoma pirmu žingsniu siekiant pagerinti dabartinę
savarankiškai dirbančių asmenų ir jiems padedančių sutuoktinių socialinę padėtį. Buvo parengtos būtiniausios
taisyklės, pagal kurias pirmą kartą Europos Sąjungos lygmeniu bus pripažinta teisė gauti motinystės pašalpą,
kuri leistų mažiausiai 14 savaičių sustabdyti savo profesinę veiklą.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic ir Alf Svensson
(PPE), raštu. – (SV) Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos Švedijos delegacija vakar
(2010 m. gegužės 18 d.) balsavo prieš rekomendaciją antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą pateiktos
Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vienodo požiūrio
į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine veikla, principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB
(A7-0146/2010) panaikinimo. Labai svarbu, kad valstybės narės bendradarbiautų siekdamos užtikrinti
vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, kad daugiau moterų galėtų pradėti savarankiškai dirbti. Kita vertus, mes
nemanome, kad ES turėtų priimti sprendimus dėl lyčių lygybės politikos, kurie padarytų didelį poveikį
valstybių narių viešiesiems finansams. Valstybės narės pirmiausia privalo nuspręsti pačios. Be to, nemanome,
kad užtikrinsime vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, jei tapus tėvais pašalpas ir vaiko priežiūros atostogas
garantuosime tik savarankiškai dirbančioms moterims (bet ne vyrams). Galiausiai norėtume pabrėžti, kad
užtikrinti didesnę lyčių lygybę yra vienas didžiausių ES uždavinių, ir, Europos Sąjungos valstybės narės galėtų
pasisemti įkvėpimo iš Švedijos. Dabartinės ekonomikos krizės sąlygomis ypač svarbu remti ir drąsinti
savarankiškai dirbančius asmenis.

Corina Creţu (S&D), raštu. – (RO) Praėjo jau daugiau nei dveji metai nuo to laiko, kai svarstėme pranešimą
apie kaimo vietovėse gyvenančių moterų padėtį ir raginome patvirtinti būtinas socialinės apsaugos teisės
aktų pataisas. Taryba dabar mums teikia naujo pobūdžio direktyvą, tačiau, deja, jos taikymo sritis apsiriboja
vien žemės ūkiu. Nemanau, kad yra kokių nors priežasčių taikyti šį apribojimą. Kaimo vietovėse moterų
padėtis nepaprastai sunki, ypač naujosiose valstybėse narėse, todėl privalome nuolat ir aktyviai jomis rūpintis.
Kad ir kaip būtų, aptardami savarankišką darbinę veiklą negalime pamiršti tų, kurie uždirba pajamas iš amatų,
prekybos, MVĮ ir laisvųjų profesijų.

Be to, manau, kad reikia vengti Tarybos siūlomų nuostatų, kurios galėtų leisti valstybėms narėms riboti
galimybes naudotis socialinės apsaugos sistemomis. Atsižvelgiant į proporcingumo ir subsidiarumo principus,
Parlamento teikiamuose direktyvos pakeitimuose numatomos bendrosios sąlygos, kurios būtinos siekiant
sumažinti savarankiškai dirbančių vyrų ir moterų nelygybę. Šiuo atžvilgiu manau, kad, viena vertus,
nepaprastai svarbi motinystės apsauga, kuri grindžiama teise į mažiausiai 14 savaičių vaiko priežiūros
atostogas ir motinystės pašalpą. Kita vertus, taip pat nepaprastai svarbi sutuoktinių ir sugyventinių teisė
nepažeidžiant teisės aktų įsteigti savo įmonę.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Būdamas tvirtas žmogaus teisių ir lyčių lygybės principo gynėjas,
nenuvertinčiau iniciatyvų, kuriomis siekiama apsaugoti moterų teises darbo rinkoje, kaip yra šio mano
brangios kolegės A. Lulling pranešimo atveju. Kaip jau minėjau, „reikalingas garbingas požiūris į vyrus ir
moteris, jiems turi būti suteikiamos vienodos teisės, bet taip pat turi būti atsižvelgiama į skirtingus jų poreikius.
Moterų atveju šis klausimas ypač aktualus tokiose srityse, kaip parama motinystei, darbo ir šeiminio gyvenimo
suderinamumas <...> “.

Dėl šios priežasties džiaugiuosi, kad pranešime, be kitų dalykų, randu nuostatų, kuriomis reiškiamas
susirūpinimas dėl savarankiškai dirbančių asmenų motinystės apsaugos. Nepaisant to, taip pat esu tvirtas
subsidiarumo principo gynėjas ir manau, kad daugelis mūsų aptariamų klausimų privalo ir toliau priklausyti
valstybių narių kompetencijai.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Palankiai vertinu Europos Parlamento pastangas sustiprinti
socialinio teisingumo ir lyčių lygybės palaikymo Europos Sąjungoje mechanizmus. Vienodo požiūrio į
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris užtikrinimas yra neginčijamas civilizuoto pasaulio principas, ypač
svarbus Europoje, kuri save suvokia kaip kultūros ir socialinės apsaugos srityje išsivysčiusį regioną, – pirmiausia
sudarantį sąlygas naudotis socialinės apsaugos, ypač susijusios su motinyste, mechanizmais, – ir šis principas
šiuo ilgu smarkios ekonomikos ir socialinės krizės laikotarpiu tampa vis svarbesnis ir akivaizdesnis. Pabrėžčiau
mūsų siekį panaikinti požiūrio skirtumus atskirose veiklos srityse, turint omenyje gerai žinomus procesus,
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kurie vyksta tiek organizavimo, tiek darbo ar gamybos įrankių ir mechanizmų lygmenimis. Siekdami užtikrinti
darbuotojų galimybes naudotis viešosiomis socialinės apsaugos sistemomis, ypač turėdami omenyje įmokų
ir privilegijų klausimus, privalome taikyti jiems vienodus kriterijus. Taip pat pabrėžčiau, kad ši rekomendacija
tikrai labiau paskatins moterų verslumą. Aktyviau dalyvaujant daugiau moterų, Europos ekonomika sulauks
dar daug naudos ir galės įvairiapusiškiau vystytis.

Sylvie Guillaume (S&D), raštu. – (FR) Būdama viena iš tų, kurie labai jautriai reaguoja į lyčių lygybės ir
apskritai lygybės, kartu ir socialinių teisių lygybės, klausimus, pritariu šio pranešimo patvirtinimui. Mano
nuomone, tikrai būtina, kad valstybės narės užtikrintų savarankiškai dirbančių moterų ir joms padedančių
sutuoktinių socialinės apsaugos garantijas, ir ši apsauga turėtų atitikti samdomą darbą dirbančių moterų
socialinės apsaugos lygį. Šia priemone siekiama skatinti vis dar nepakankamą Europos moterų verslumą ir
visų pirma suteikti joms vienodas galimybes naudotis vaiko priežiūros atostogomis, kaip ir kitokį darbą
dirbančioms moterims. Visos valstybės narės privalo visoms moterims suteikti garantuotas vaiko priežiūros
atostogas, kad ir koks būtų jų darbinės veiklos pobūdis. Kadangi šiai priemonei taikomas subsidiarumo
principas, mums telieka tikėtis, jog valstybės narės darys tai, ką privalo daryti, kad užtikrintų šiems vyrams
ir moterims galimybę kaip įmanoma greičiau ir paprasčiau suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą.

Lívia Járóka (PPE), raštu. – (HU) Norėčiau pasveikinti savo kolegę A. Lulling patvirtinus jos pranešimą, kuris
yra svarbus žingsnis pirmyn sprendžiant labai seną problemą. Savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių
ir sugyventinių, kurie, neturėdami darbuotojų ar verslo partnerių statuso, prisideda prie įmonių veiklos ir
pajamų, padėtis 1986 m. Tarybos direktyvoje nebuvo pakankamai įvertinta. Todėl pribrendo laikas panaikinti
minėtą teisės aktą ir parengti naują direktyvą, kurioje būtų įvertintas padedančiųjų sutuoktinių darbas ir
kuria jiems būtų suteiktos tos pačios socialinės apsaugos garantijos, kaip ir savarankiškai dirbantiems
asmenims.

Be to, lyginant su pirmine Tarybos rekomendacija, kaip svarbus pranešėjos ir Europos Parlamento nuopelnas
vertintina aplinkybė, kad nustatant taikymo aprėptį nebuvo apsiribota vien žemės ūkio sektoriuje savarankiška
atlyginama darbine veikla besiverčiančiais asmenimis, kadangi direktyvos tikslinė grupė taip pat dirba, pvz.,
mažosiose ir vidutinėse įmonėse arba mažmeninėje prekyboje, kur jos atstovai sudaro daugumą. Nors Taryba
nepritarė kai kurioms svarbioms pranešėjos ir Parlamento rekomendacijoms, – ji paliko valstybėms narėms
teisę spręsti dėl vienodos sutuoktinių ir sugyventinių socialinės apsaugos ir leido joms išlaikyti tam tikrus
su socialinės apsaugos sistemomis ar lygiais susijusius apribojimus, – bendras direktyvos projektas yra svarbus
teigiamas poslinkis.

Barbara Matera (PPE), raštu. – (IT) Pritariu patvirtintam pasiūlymui dėl direktyvos dėl vienodo požiūrio į
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo. Pagaliau Europos Parlamentas pareiškė savo
nuomonę dėl šio socialinę ir ekonomikos pažangą simbolizuojančio principo taikymo!

Gerbdama išskirtines valstybių teises, manau, kad reikia ne tik nustatyti būtiniausius savarankiškai dirbančių
moterų, motinų ir joms padedančių sutuoktinių bei sugyventinių apsaugos standartus, bet ir suvienodinti
juos su tais, kurie galioja samdomą darbą dirbančioms moterims motinoms.

Tikėkimės, kad šių teisių deklaravimą lydės de facto joms rodoma pagarba ir kad valstybės narės įsipareigos
patvirtinti tinkamas priemones, kurios apsaugotų savarankiškai dirbančias moteris ir padedančius sutuoktinius
nėštumo ir motinystės laikotarpiu. Privalome kovoti su bet kokiomis diskriminacijos apraiškomis darbo
vietoje, kad palaikytume tiek moterų, tiek vyrų emancipaciją.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Komisijos pasiūlymu siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į savarankiškai
dirbančius vyrus ir moteris. Todėl šio teksto priėmimą laikau svarbiu ir labai teigiamu žingsniu Europos
dabartinės samdomų darbuotojų teisinės sistemos link, kadangi jau apsaugotos pagrindinės lyčių lygybės ir
socialinės apsaugos teisės, o pateiktais pirminio teksto pakeitimais siekiama apskritai pagerinti savarankiškai
dirbančių asmenų sutuoktinių socialinę apsaugą, ypač turint omenyje savarankiškai dirbančioms moterims
ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniams ir sugyventiniams skiriamas motinystės pašalpas. Būtent
už tai ir balsavau.

Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą ne tik todėl, kad jis yra reikšmingas ir
palies, manau, milijonus ES piliečių. Turiu daug pažįstamų menininkų, teisininkų ir kitų žmonių, besiverčiančių
individualia veikla ir žinau, kad labai dažnai jiems padeda šeimos nariai, dažniausiai tai būna žmona ar vaikai.
Tai, kad jie dabar turės teisę į socialinę apsaugą, be abejo, pagerins jų materialinę padėtį, nuotaikas ir paskatas
dirbti. Lietuvai tai ypač svarbu, kadangi dabar, kai krizė ypač smogė Baltijos valstybėms, daugelio šeimų
materialinė padėtis yra ant išgyvenimo ribos.
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Negalime toliau iš šalies stebėti, kaip savarankiškai besiverčiančiose šeimose moterys ar vyrai patiria socialinę
neteisybę. Šio pranešimo priėmimas – tai aiškus signalas ES valstybių vyriausybėms palaikyti savarankiškai
dirbančių asmenų sutuoktinius, užtikrinti jiems teisę į pensiją, į apmokamas atostogas, į motinystės ar tėvystės
atostogas, padėti jiems reintegruotis į darbo rinką.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Noriu pareikšti savo paramą A. Lulling pranešimui. Pasiūlymas reikalingas,
nes savarankiškai dirbančių asmenų sektoriuje vis dar yra didžiulė nelygybė, kuri gali dar labiau išryškėti.
Pasiūlyme taip pat siūloma numatyti socialinę apsaugą padedantiems sutuoktiniams, kurie neretai svariai
prisideda prie savarankiškai dirbančių asmenų verslo, bet daugelyje valstybių narių neturi visai jokios socialinės
apsaugos.

Pasiūlyme, kuriuo siekiama skatinti moteris įsilieti į darbo rinką ir padėti kovoti su nelegaliu darbu, numatomi
trys svarbūs dabartinės Bendrijos teisės pakeitimai: pakeista „padedančio sutuoktinio“ apibrėžtis – į ją įtrauktos
nesusituokusios poros, jeigu jos pripažįstamos pagal nacionalinę teisę; pateikus prašymą, savarankiškai
dirbančioms moterims ir padedantiems sutuoktiniams suteikiama teisė į mažiausiai 14 savaičių trunkančias
mokamas vaiko priežiūros atostogas. Pateikus prašymą, padedančiam sutuoktiniui taip pat suteikiama teisė
naudotis socialinės apsaugos sistemos paslaugomis.

Rovana Plumb (S&D), raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad šios direktyvos priėmimas
Europos Sąjungos lygmeniu nepaprastai svarbus, turint omenyje dabartinę ekonomikos ir finansų krizę,
kurią šiuo metu patiriame. Atsižvelgiant į tai, kad daugumoje valstybių narių padedantiems sutuoktiniams
nėra mokamos socialinės apsaugos išmokos, manau, kad tais atvejais, kai valstybės narės savarankiškai
dirbantiems asmenims nustato prievolę tapti socialinės apsaugos sistemos dalyviais, ta pati prievolė turėtų
būti taikoma ir jiems padedantiems sutuoktiniams bei sugyventiniams.

Apgailestauju dėl Tarybos pozicijos, pagal kurią savarankiškai dirbantiems asmenims padedantiems
sutuoktiniams ir sugyventiniams nenumatoma prievolės tapti socialinės apsaugos sistemos dalyviais tose
valstybėse, kurių nacionalinėje teisėje toks statusas pripažįstamas. Turint omenyje, kad didžioji dauguma
šių asmenų nėra socialinės apsaugos sistemų nariai, jie negauna informacijos apie šių sistemų teikiamas ligos,
negalios ir senatvės išmokas.

Būdama Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos šešėline pranešėja, palaikiau
nuomonę, kad savarankiškai dirbančioms moterims, sutuoktinėms ir sugyventinėms, kurios nusprendžia
susilaukti vaikų, turėtų būti taikoma socialinė apsauga ir suteikiamos mokamos atostogos, taip pat iš jų
neturėtų būti atimamos vaikų pašalpas, ką šiuo metu daro Rumunijos vyriausybė.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Labai džiaugiuosi, kad šiandien per antrąjį svarstymą Europos
Parlamentas patvirtino savo poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB panaikinimo.

Būdamos įmonių savininkėmis arba padedančiomis sutuoktinėmis ir sugyventinėmis, moterys atlieka svarbų
vaidmenį, palaikydamos savarankiškas verslo įmones. Palankiai vertinu Parlamento sprendimą dėl vienodo
požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo savarankiškai dirbančių asmenų ir jų sutuoktinių atžvilgiu, ir
laikau jį svarbia ES teisėkūros dalimi.

Marina Yannakoudakis (ECR), raštu. – ECR frakcija tvirtai pritaria su lytimi susijusių savarankiškai dirbančių
asmenų ir jų gyvenimo partnerių darbo užmokesčio skirtumų panaikinimui. Palaikome pranešimo siekį ir
norėtume, kad visos ES šalys teiktų paramą ir socialinę apsaugą savarankiškai dirbantiems asmenims.
Nepaisant to, nepritariame siūlymui priimti šį teisės aktą ES lygmeniu. ECR frakcija visuomet gynė
subsidiarumo principą ir yra tvirtai įsitikinusi, kad valstybės narės turėtų prisiimti vadovaujamą vaidmenį
rengiant ir įgyvendinant užimtumo teisės aktus ir socialinę politiką. Dėl šių priežasčių ECR frakcija susilaikė
balsuojant dėl 1–17 pakeitimų.

: Toine Manders (A7-0122/2010)

Roberta Angelilli (PPE), raštu. – (IT) Šiandien Parlamentas, patvirtindamas prievolę ženklinti visus Europoje
parduodamus drabužius, pabrėžė būtinybę visoje ES užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir suderintų
tekstilės gaminių ženklinimo taisyklių svarbą. Įgyvendinus būsimąjį reglamentą dėl tekstilės gaminių
pavadinimų, taip pat etiketėse pateikus informaciją apie medžiagas, dabar galiojanti teisinė sistema taps
paprastesnė, skaidresnė, aiškesnė ir naudingesnė vartotojams bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
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Rinkdamiesi, kokius gaminius pirkti, vartotojai galės pasinaudoti etikečių informacija, taip pat remtis tokiais
etikos aspektais, kaip sveikata, poveikis aplinkai, žmogaus teisės ir tekstilės pramonėje dirbančių asmenų
atlyginimo ir darbo sąlygos. Savo ruožtu mažosios ir vidutinės įmonės ir visa tekstilės pramonė galės apginti
savo gaminių kokybę, dizainą ir diegiamas naujoves, o visa tai pagerins jų konkurencingumą ne tik Europos
rinkoje, bet ir visame pasaulyje. Ženklinimas „Pagaminta ...“ leistų vartotojams ne tik gauti papildomos
informacijos apie gaminio savybes, bet ir padėtų sustiprinti ekonomiką, nes sudarytų sąlygas daugelyje
sektorių kurti naujus gaminius, skatintų užimtumą ir padėtų kovoti su gaminių klastojimu trečiosiose šalyse.

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Šiais globalizacijos laikais, kai vis didėja tarptautinio gaminių surinkimo
konvejerio apimtis, tampa sunku sužinoti jų „tautybę.“ Be šio reiškinio, vartotojai nori turėti galimybę
įsigydami gaminius žinoti apie juos visus faktus, kad kartais galėtų teikti pirmenybę prekėms, pagamintoms
valstybėse, kuriose galioja griežtesni kokybės arba socialiniai ir aplinkosaugos reikalavimai. Turėdama
omenyje šias aplinkybes, nusprendžiau balsuoti už šį pranešimą, kadangi jame numatoma prievolė gaminio
etiketėje nurodyti kilmės šalį. Mano nuomone, ši svarbi informacija visada privalo būti pateikiama vartotojui.
Taip pat pritariu idėjai, kad Europos Komisija per dvejus metus nuo šio momento parengtų ataskaitą ar netgi
pateiktų teisės akto pasiūlymą, kuris leistų suvienodinti tekstilės gaminių ženklinimą. Iš tikrųjų, atsižvelgiant
į tai, kad dešimtmečius dalijamės ta pačia rinka, kodėl gaminių dydžių sistemos ir kiti vienodai svarbūs
informacijos pateikimo dalykai atskirose valstybėse narėse vis dar skiriasi?

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Balsavau už šį reglamentą, nes manau, kad jis suteiks daugiau
aiškumo tiek tekstilės gamintojams , tiek ir vartotojams. Sveikintinas yra reglamento formos pasirinkimas,
kuris sujungs šiuo metu galiojančias atskiras direktyvas ir taip sumažins valstybėms narėms tenkančią
administracinę naštą perkeliant į nacionalinius teisės aktus techninio pobūdžio pakeitimus , kurių prireikia
, kai į sąrašą įtraukiamas naujas tekstilės pluošto pavadinimas. Vis dėlto manau, kad laikas pradėti kalbėti
apie tekstilės gaminių ženklinimo sistemos peržiūrą, kuri nesukeltų papildomos naštos gamintojams ir būtų
aiškiai suprantama ir priimtina vartotojams, Todėl palaikau reglamente priimtus pasiūlymus, kad Komisija
savo ataskaitoje turi išnagrinėti tokius klausimus kaip aprangos ir avalynės ženklinimą vienodo dydžio
etiketėmis ES mastu, pavojingų ar alerginį poveikį turinčių komponentų nurodymą, ekologinio ir socialinio
ženklinimo klausimus.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), raštu. – (FR) Skamba neįtikėtinai, tačiau mūsų drabužių etiketėse matomas
užrašas „Pagaminta...‟ šiuo metu nėra privalomas, ir atskirose valstybėse narėse jis labai skirtingai vartojamas.
Svarstydami Komisijos reglamento dėl naujų pluoštų patekimo į rinką pasiūlymą, juo pasinaudojome šiai
ženklinimo problemai spręsti. Tiesą sakant, neturėdami Europos teisės aktų rizikuojame, kad į rinką pateks
trečiųjų šalių gaminiai, paženklinti užrašais, kad jie pagaminti Europoje. Be to, pranešime Komisija raginama
apsvarstyti tokį ženklinimo būdą, kuris suteiktų galimybes vartotojams gauti informaciją apie savo perkamų
gaminių socialines ir su poveikiu aplinkai susijusias gamybos sąlygas.

Vito Bonsignore (PPE), raštu. – (IT) Dėkoju pranešėjui T. Mandersui už sunkų darbą, atliktą sujungiant tris
sudėtingas direktyvas. Šis pranešimas veikiančią teisės aktų sistemą padaro paprastesnę, nes, pvz., užtikrina
galimybę naujiems pluoštams greitai patekti į rinką. Mūsų mažosios ir vidutinės įmonės dėl to gali taupyti
administravimo išlaidas ir greičiau gauti pelno parduodamos naujus pluoštus. Minėtos priemonės skatina
naujoves, kurios, mano nuomone, yra vienas svarbiausių Europos įmonėms būdingų dalykų. Iš tiesų, tik
tiekdami naujoviškus ir kokybiškus gaminius galėsime įveikti nuožmią pasaulinę konkurenciją ir išbristi iš
šios sunkios krizės.

Tekste taip pat numatoma galimybė apsaugoti vartotojus, kurių interesai – noriu pabrėžti – vykdant mūsų
politiką yra svarbiausi. Patvirtintos taisyklės Europos piliečiams užtikrins aiškesnį ir skaidresnį reglamentavimą,
be to jie galės greičiau įsigyti naujoviškų gaminių. Galiausiai geriau apsaugosime visuomenės sveikatą:
išsamesnis ženklinimas suteiks piliečiams informacijos apie verpalų ir su jais susijusių gaminių kilmę.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Pritariu šiam reglamento pasiūlymui, kuriuo siekiama
supaprastinti ir pagerinti dabar galiojančią teisės aktų sistemą siekiant skatinti tekstilės ir aprangos sektoriaus
naujoves ir suteikti pluošto naudotojams ir vartotojams lengvesnę galimybę gauti naudos iš naujoviškų
gaminių. Skatinant Europos pramonės naujoves ir didinant vartotojams teikiamos informacijos apimtį,
svarbiausia vadovautis paprastumo kriterijumi. Taip pat svarbu ieškoti alternatyvių teisėkūros sprendimų,
kurie procedūrų ir sąnaudų atžvilgiu mažiau apsunkintų direktyvų perkėlimą. Pramonės sektorius turės
naudos iš to, kad sutrumpės laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki gaminio pateikimo į rinką, taip bus
mažinamos administravimo išlaidos ir padidės galimybė gaminius greičiau pateikti į rinką, dėl to padidės
pardavimo pelnas.
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Lara Comi (PPE), raštu. – (IT) Pagaliau patvirtinome tekstilės sektoriaus gaminių ženklinimo užrašu
„Pagaminta...‟ taisykles. Parlamentas dar 2005 m. balsavo už Tarybos reglamento dėl kilmės šalies nuorodos
reikalavimo kai kuriems iš trečiųjų šalių importuojamiems gaminiams pasiūlymą, tačiau jį blokavo Taryba.
Kadangi šiam klausimui negaliojo bendro sprendimo procedūra, negalėjome įveikti kai kurių valstybių
vyriausybių pasipriešinimo.

Tačiau šiandienos balsavimu Europos piliečiams atstovaujanti asamblėja siunčia rimtą politinę žinią ir dabar
jau primygtinai ragina Tarybą patvirtinti šias taisykles. Šiandien šis tikslas greičiau pasiekiamas ir jis taip pat
atitinka Lisabonos sutarties tikslus.

Galbūt tai tik balsavimas pirmojo svarstymo metu, tačiau šis svarbus balsavimo rezultatas pasiektas sunkiu
pastarųjų mėnesių darbu kartu su kolegomis iš kitų nacionalinių delegacijų ir frakcijų. Naujasis reglamentas
saugo Europos vartotojus, kurie pageidauja žinoti tekstilės gaminių kilmę, taip pat mažąsias ir vidutines
įmones, kurios valstybėse narėse gamina šiuos gaminius. Tai, pvz., reiškia, kad negalėsime ilgiau teigti, kad
gaminys pagamintas tam tikroje valstybėje narėje, jei iš tikrųjų tik 25 proc. jo buvo ten pagaminta. Šiuo metu
mažiausiai 50 proc. gaminio privalo būti pagaminta nurodytoje kilmės šalyje.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt and Cecilia Wikström (ALDE), raštu. – (SV) Apskritai palaikome
kolegos T. Manderso pranešimą dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamų tekstilės gaminių ženklinimo. Nepaisant
to, esame labai kritiškai nusiteikę dėl privalomos kilmės šalies nuorodos, nes esame įsitikinę, kad dėl šios
priemonės Europos vartotojams pakiltų kainos ir kartu pablogėtų veiklos sąlygos bei padidėtų, ypač mažųjų
ir vidutinių įmonių, sąnaudos. Tikime laisvąja prekyba ir todėl manome, kad svarbu nesudaryti didesnių
techninių kliūčių prekybai, patvirtinant nereikalingas taisykles. Užuot tam pritarę, pritariame savanoriškai
ženklinimo sistemai, kuri būtų pagrįsta vartotojų reikalavimu nurodyti kilmės šalį.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) 2009 m. sausio 30 d. Komisija pritarė naujo reglamento dėl tekstilės
pavadinimų ir atitinkamų tekstilės gaminių ženklinimo pasiūlymui. Pasiūlymas sujungia visus tekstilės
pavadinimų ir atitinkamų tekstilės gaminių ženklinimo srityje galiojančius teisės aktus į vieną reglamentą.
Pranešėjo žodžiais tariant, peržiūra „yra daugiausia techninio pobūdžio veiksmas, nedarantis rimto politinio
poveikio‟.

Nepaisant to, žinome, kad konkurencija, su kuria susiduria Europos tekstilės pramonė, – daugiausia Kinijos
gaminių, – ateityje privers imtis rimtesnių su ženklinimu susijusių priemonių, ir nuo šiol tai privalės būti
Komisijos užduotis. Be to, sunkumai, su kuriais šiuo metu susiduria Europos Sąjunga, verčia gerinti ir stiprinti
rinką, todėl privalome stengtis pašalinti kliūtis, kad galėtume tai visiškai įgyvendinti. Tekstilės pavadinimams
taikomų standartų suderinimas ir supaprastinimas atitinka šį siekį, nes standartais yra paaiškinama vartotojams
teikiama informacija ir taip didinamas sektoriaus konkurencingumas.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Gebėjimas tinkamai nustatyti, kur, kaip ir iš ko iš tikrųjų
atitinkamas gaminys buvo pagamintas – vartotojų prerogatyva, užtikrinanti jų pasitikėjimą ir apsauganti jų
teises; ši išimtinė teisė taip pat yra svarbus sąžiningą konkurenciją pasaulinėje tekstilės rinkoje skatinantis
veiksnys. Šiomis aplinkybėmis standartizavus tekstilės gaminių ženklinimą padidės Europos, ypač Portugalijos,
tekstilės ir aprangos pramonės konkurencingumas. Pabrėžčiau būtinybę suderinti informavimo apie iš ne
ES šalių importuojamų tekstilės gaminių kilmę taisykles ir patikslinti kriterijus, kurie taikomi ženklinimui
užrašu „Pagaminta...‟, nurodant Europos Sąjungoje pagamintų tekstilės gaminių kilmę, taip pat socialiniam
ženklinimui, kad vartotojai būtų informuojami apie sveikatos ir saugos standartų ir žmogaus teisių laikymąsi.
Be to, svarbiu laikau ekologinį ženklinimą, kuriuo informuojama apie tekstilės gaminio poveikį aplinkai.
Pritaikius šias aiškesnes ir skaidresnes ženklinimo taisykles, kurios apima informaciją apie gyvūninės kilmės
ne tekstilės dalis, vartotojai taip pat įstengs geriau atskirti gaminius ir įvertinti jų kokybę.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. – (PT) Balsavome už šį pranešimą, nes pagrindinis jo siekis yra nustatyti
kilmės ženklinimą, taip pat ginti vartotojų, darbuotojų ir mūsų šalių tekstilės ir aprangos pramonės gamintojų
teises. Vis dėlto nesutinkame su kai kuriais siūlomais ženklinimo aspektais, ypač dėl pernelyg išsamios
informacijos apie pluoštų sudėtį, kurios skelbimas, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), galėtų
reikšti papildomas sąnaudas.

Dėl šios priežasties, nors ir balsavome už visą pasiūlymą, jame yra kai kurių mums nepriimtinų dalykų.
Manytume, kad reikėtų jį patikslinti arba bent įtraukti į jį nuostatą dėl paramos priemonių, siekiant MVĮ
apsaugoti nuo problemų.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Svarbu ženklinti gaminio kilmę, kad vartotojai galėtų tiksliai žinoti, kur buvo
pagaminta jų nusipirkta prekė. Neteisinga nurodyti ES kaip tam tikro gaminio kilmės vietą, jei gaminys buvo
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tik supakuotas ES valstybėje, o kiti jo gamybos etapai vyko ES nepriklausančiose šalyse. Patvirtintos naujos
taisyklės tarptautinę prekybą padarys skaidresnę ir leis vartotojams lengviau orientuotis. Būtent už tai ir
balsavau.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Ir vėl ekologiniu ženklinimu mums žadama visai kas kita, nei iš tikrųjų
siūloma – pakanka pagalvoti vien apie neseniai nuskambėjusius „ekologinės medvilnės‟ arba iš „ekologinių
chemikalų‟ gaminamų šlepečių skandalus. Viena vertus, šioje ekologinėje rinkoje vėl kyla ženklinimo ir
antspaudavimo chaosas, kurį ES galėtų pagaliau pasistengti prasmingai suvaldyti, ką ji šiaip jau labai mėgsta
daryti, o kita vertus, jau pribrendo laikas ES rimtai aptarti genetiškai modifikuotos medvilnės klausimą. Per
tą laiką, kai delsiama atlikti galimo kenksmingų medžiagų poveikio tyrimus, bent jau gaminių etiketėse būtų
galima informuoti, kad jiems pagaminti buvo naudojama genetiškai modifikuota medvilnė.

Taip pat jau pats laikas ES susirūpinti radijo dažnių atpažinimu (RDA). Negalima taikstytis su be vartotojų
žinios vykdomu elektroniniu tekstilės gaminių ženklinimu; vis dar nepatvirtintos atitinkamos žymėjimo
etiketėmis taisyklės. Jei RDA paženklinus aprangą galima pastebėti pėsčiuosius, tuomet įmanoma žmones
sekti kiekviename žingsnyje. Balsavau už šį pranešimą, nes jame laikomasi tos pačios nuomonės.

Cristiana Muscardini (PPE), raštu. – (IT) Palaikau T. Manderso pranešimą dėl tekstilės gaminių kilmės
ženklinimo, nes jame numatomi būdai kaip išspręsti problemą, kuri ilgą laiką kėlė grėsmę mūsų vartotojų
pasirinkimo laisvei. Kilmės ženklinimas labai svarbus užtikrinant skaidrumą ir saugumą, taip pat informuojant
Europos piliečius ir kartu nustatant aiškias ir bendras mūsų įmonių veiklos taisykles.

Vis dėlto lieka neišspręsta iš trečiųjų šalių – mūsų prekybos partnerių – įvežamų tekstilės gaminių problema.
Todėl kviečiu savo kolegas Parlamento narius dar kartą pareikšti savo paramą Tarptautinės prekybos komitete
apsvarstytam reglamentui dėl kilmės ženklinimo. Reglamentu bus apsaugoti mūsų vartotojai ir įmonės ne
tik tekstilės ir aprangos srityje, bet ir kituose, Europos ekonomikos augimo atžvilgiu, jautriuose sektoriuose.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Europos tekstilės pramonė, reaguodama į didžiulius pastarųjų metų
ekonomikos sunkumus, perėjo sudėtingą restruktūrizavimo, modernizavimo ir technologijų naujovių
diegimo procesą. Europos įmonės sutvirtino savo pozicijas pasaulio rinkoje, sutelkusios dėmesį į tokius
konkurencinius pranašumus, kaip didžiausios pridėtinės vertės gaminių kokybė, dizainas ir technologijų
naujovės. Europos pramonei pasaulyje tenka svarbus vaidmuo kuriant naujus produktus, naujos paskirties
aukštųjų technologijų ir neaudžiamosios tekstilės pluoštus, valymui, automobilių pramonei ar sveikatos
priežiūros sektoriui skirtus produktus.

Pritariu Komisijos reglamento pasiūlymui, nes manau, kad jis supaprastintų dabar galiojančias naujų pluoštų
gamybos ir auginimo reglamentavimo taisykles ir galėtų skatinti naujoves tekstilės ir aprangos sektoriuose,
be to, sudarytų sąlygas pluoštų naudotojams ir vartotojams greičiau pasinaudoti naujoviškų gaminių teikiamais
privalumais.

Baigdamas reiškiu visišką paramą reglamentui „Pagaminta...‟, nes manau, jog jis būtinas siekiant užtikrinti,
kad vartotojai gautų deramą informaciją apie savo perkamų gaminių sudėtį ir kilmę.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Mes, žalieji, susilaikėme per galutinį balsavimą dėl šio pranešimo,
daugiausia dėl to, kad buvo patvirtinti kai kurie svarbiausi PPE, Liberalų ir EFD frakcijų pateikti pakeitimai.
Apskritai visais šiais pakeitimais siekiama išplėsti su užrašu „Pagaminta...‟ susijusių nuostatų taikymą.

Tokia Saïfi (PPE), raštu. – (FR) Nepritariau su užrašu „Pagaminta...‟ susijusiems T. Manderso pranešimo dėl
tekstilės pavadinimų ir atitinkamų tekstilės gaminių ženklinimo pakeitimams (47/49, 48, 12 ir 67). Šie
pakeitimai, kuriais siekiama nustatyti privalomą iš trečiųjų šalių (išskyrus Turkiją ir Europos ekonominės
erdvės (EEE) valstybes nares) importuojamų tekstilės gaminių kilmės ženklinimą arba, remiantis šiuo
reglamentu, tiksliai reglamentuoti savanoriško Europoje gaminamų tekstilės gaminių kilmės ženklinimo
sąlygas, keltų grėsmę šio svarbaus teisės akto patvirtinimui per priimtiną laikotarpį. Europos Komisijos
pateiktas reglamento dėl kilmės ženklinimo pasiūlymas vis dar svarstomas Taryboje, taip pat šiuo klausimu
rengiamas Tarptautinės prekybos komiteto pranešimas.

Nesu nusistačiusi prieš vartotojams naudingą gaminių skaidrumą ir atsekamumą. Nepaisant to, būdami
Europos Parlamento nariai, privalome atsakingai laikytis tam tikrų reglamentavimo taisyklių. Mano nuomone,
prieš patvirtindami Europoje parduodamų drabužių etiketėms privalomą ženklinimo „Pagaminta...‟ užrašą,
pirmiausia turėtume užtikrinti, kad reglamento dėl „Pagaminta...‟ ženklinimo projekte būtų numatytos visos
būtinos garantijos, ypač tos, kurios susijusios su reglamento įgyvendinimo metodais.
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ENPranešimas: Vital Moreira (A7-0058/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – Pritariau šiam dokumentui. ES ir Ukrainos tarpusavio santykiai visada
buvo labai glaudūs ir grindžiami konstruktyviu dialogu. Ukrainos ekonomika, kaip ir ES valstybių narių
ekonomika, nukentėjo nuo tarptautinės finansų krizės, dėl kurios smarkiai sumažėjo gamybos apimtis,
pablogėjo fiskalinė padėtis ir padidėjo išorės finansavimo poreikis. Europos Sąjungos skirta 500 mln. EUR
makrofinansinė parama turėtų ne tik papildyti TVF ir Pasaulio banko vykdomas programas bei skiriamus
išteklius, bet ir užtikrinti ES dalyvavimo pridėtinę vertę. Kad ir kaip būtų, ši parama padės stabilizuoti Ukrainos
ekonomiką tik jei pagrindinės politinės jėgos užtikrins politinį šalies stabilumą ir pasieks plataus masto
susitarimą dėl griežto būtinų struktūrinių reformų įgyvendinimo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – (LT) Makrofinansinė parama Ukrainai yra šiuo metu ypatingai reikšminga.
Taigi ši pagalba gali padėti didinti ES įtaką Ukrainos politikos formavimui ir padėti Ukrainai įveikti dabartinę
gilią ekonomikos krizę. Bendrijos finansinė parama rodo, kad Ukraina yra strategiškai svarbi kaip galima
kandidatė prisijungti prie ES. Makrofinansinė pagalba būtų skiriama tuo metu, kai ES taip pat padeda
mobilizuoti finansavimą, skirtą Ukrainos energetikos sektoriaus reformai remti. Komisija ir kitos susijusios
institucijos rengia paramos Ukrainos valdžios institucijoms paketą, skirtą padėti rasti tvarų sprendimą dėl
Ukrainos vidutinio laikotarpio dujų tranzito ir dujų mokėjimų įsipareigojimų. Nors nenumatoma siūlomos
makrofinansinės pagalbos tiesiogiai sieti su šiuo paketu, ja būtų remiamos Ukrainos ekonomikai stabilizuoti
reformos. Aš pritariu šiam sprendimui, kad Ukrainai reikia suteikti išskirtinę makrofinansinę pagalbą. Ukraina
be šios paramos negalėtų toliau visapusiškai integruotis daugelyje ekonomikos sričių bei įgyvendinti savo
tolimesnius tikslus.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. – (RO) Šiuo metu Ukraina moka kainą už smarkią ekonomikos krizę
ir ilgai trunkantį politinį nestabilumą, kuriuo Kijevo valdžia naudojasi kaip priedanga, nevykdydama
tarptautinėms finansų įstaigoms prisiimtų įsipareigojimų. Europos Sąjungai svarbu dalyvauti teikiant paramą
savo Rytų kaimynei tuo metu, kai dėl nepakankamų pinigų srautų, kurie būtini kiekvienos valstybės
funkcionavimui užtikrinti, blogėja jos socialinė padėtis.

Ukrainai būtinas stabilumas. Europos Komisijos suteikta paskola, kuriai pritarė Bendrijos teisėkūros
institucijos, taip pat patvirtina galimybę svarstyti Kijevo narystės kandidatūrą. Nepaisant to, nuo šiol Europos
Komisija privalo nemažai savo dėmesio skirti mechanizmams, kurie užtikrintų Kijevui suteiktos paskolos
atsekamumo kontrolę.

Be to, Europos Sąjunga turi galimybę paraginti Ukrainą ryžtingiau įgyvendinti būtinas reformas, kurios
padėtų jai stiprinti teisinę valstybę. Ukrainos perėjimo nuo valstybės kontroliuojamos rinkos prie rinkos
ekonomikos procesas vyksta sunkiai ir skausmingai, ypač jos gyventojams. Ši ekonomikos reforma privalo
būti vykdoma kartu su institucine reforma. Ukraina privalo ryžtingai imtis darbo abiejuose frontuose, kad
ir kaip sunku jai tai dabar atrodytų.<BRK>

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Pritariu patvirtintai teisėkūros rezoliucijai, kurioje numatoma
suteikti Ukrainai makrofinansinę paramą, nes ji padėtų šaliai pašalinti pasaulinės finansų krizės padarinius
užtikrinant jos fiskalinių ir užsienio sąskaitų tvarumą. Koordinuojant veiksmus su Tarptautinio valiutos
fondo vykdomomis programomis, šis atsakas į Ukrainos prašymą labai svarbus ekonomikos stabilizavimo
požiūriu. Nepaisant to, Ukraina turi imtis reikiamų priemonių, kuriomis užkirstų kelią sukčiavimui, korupcijai
ir kitiems su šios paramos naudojimu susijusiems pažeidimams ir kovotų su visu tuo, taip pat užtikrintų
galimybę Komisijai ir Audito Rūmams vykdyti kontrolę ir auditą. Turiu omenyje savitarpio susitarimo
memorandumą ir paskolos susitarimą su Ukrainos valdžios institucijomis, kuriame bus numatytos
specialiosios priemonės, kurias šalis turės įgyvendinti, kad galėtų užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir
kitiems paramai kenkiantiems pažeidimams ir kovoti su visu tuo.

Mário David (PPE), raštu. – (PT) Džiaugiausi balsuodamas už Parlamento pasiūlymą suteikti makrofinansinę
paramą Ukrainai. Būdama potenciali kandidatė įstoti į Europos Sąjungą, Ukraina yra privilegijuota partnerė,
todėl jos atžvilgiu turime vykdyti specialią politiką, kuria būtų siekiama išspręsti jai būdingas problemas.
Kad ir kaip būtų, Europos Sąjungos makrofinansinė parama Ukrainai padėtų stabilizuoti šalies ekonomiką
tik tuo atveju, jei būtų stabilizuota jos partijų ir politinis gyvenimas bei vyraujančios politinės jėgos, kurios,
pastaraisiais metais per daug sutelkusios dėmesį į savo menkas tarpusavio kovas dėl valdžios ir įtakos, pasiektų
plataus masto susitarimą dėl griežto struktūrinių reformų vykdymo, kuris būtinas siekiant užtikrinti šalies
ateitį.

Taip pat labai svarbu, kad Ukrainos vyriausybė imtųsi veiksmų teisminių institucijų nepriklausomumui
užtikrinti, nes joms per didelę įtaką daro ne tik politinės jėgos, bet ir ūkio subjektai. Be laisvos ir
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nepriklausomos teisingumo sistemos, neįmanoma teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms, užsienio
investicijos ar pažanga. Taikant visus paskolos sutartyje numatomus mechanizmus būtina atsižvelgti į šiuos
aspektus, kad būtų sudarytos sąlygos ES institucijoms griežtai stebėti sutarties nuostatų įgyvendinimą.

Ioan Enciu (S&D), raštu. – (RO) Būdama artima Europos Sąjungos kaimynė, Ukraina taip pat yra viena iš
tų Europos šalių, kurios smarkiai nukentėjo nuo pasaulinės ekonomikos krizės. Dėl žalingo krizės poveikio
Ukrainos ekonomikai grėsmė kyla ne tik šalies vidaus, bet ir viso regiono stabilumui. Balsavau už
makrofinansinės paramos suteikimą Ukrainai, nes ja būtų svariai prisidedama prie šios šalies stabilumo
įtvirtinimo ir ekonomikos reformų tęsimo.

Komisija ir kitos susijusios institucijos – Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Europos rekonstrukcijos
ir plėtros bankas ir Europos investicijų bankas – privalo greičiau parengti paramos Ukrainai paketą, kuris
padėtų rasti ir įgyvendinti tvarų sprendimą siekiant reformuoti Ukrainos ekonomiką ir pirmiausia jo
energetikos sektorių.

Strategiškai svarbu išspręsti su gamtinių dujų tranzitu per Ukrainos teritoriją susijusias problemas. Manau,
kad dujų tranzito klausimo įtraukimas į Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę yra sveikintinas
dalykas. Esu tvirtai įsitikinęs, kad reikia stiprinti šį bendradarbiavimą, o tai taip pat reiškia, kad reikia ieškoti
naujų jo formų. Privalome padėti Ukrainai toliau vykdyti reformas, kurios prisidėtų prie jos pažangos einant
Europos integracijos link, tai reiškia, kad turime laikytis Europos kaimynystės politikos programoje apibrėžtų
Europos Sąjungos tikslų.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Pastarojo meto naujienos apie smurto protrūkį Ukrainos parlamente privertė
susirūpinti visą Europą ir aiškiai parodė Ukrainos visuomenės susiskaldymą, tą kryžkelę, kurioje šiuo metu
stovi šalis, ir neišvengiamą Rusijos vaidmenį regione. Manau, kad Europos Sąjunga negali sustoti vesdama
Ukrainą Europos keliu. Šiuo atžvilgiu mūsų dabar teikiama makrofinansinė parama privalo būti dar vienas
ženklas, pabrėžiantis mūsų artumą ir solidarumą su Ukraina, ypač jos socialinio, ekonominio ir finansinio
silpnumo laikotarpiu.

Tikiuosi, kad Ukraina be išlygų dalyvaus konvergencijos su Europos Sąjunga procese, kad įsigalios pasiūlyta
asociacijos sutartis, sustiprės dvišaliai santykiai bei mainai ir kad šio kelio pabaigoje Ukraina taps mūsų
bendrosios erdvės nare. Taip pat tikiuosi, kad tokio pobūdžio paramos poreikis laipsniškai mažės, kad
Ukraina atgaus politinį stabilumą, kad šalis sugebės susigrąžinti socialinę pusiausvyrą, atnaujinti savo
komercinį potencialą ir kad ji ir toliau galės rinktis demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Tarptautinė finansų krizė daro vis didesnę žalą Ukrainos
ekonomikai: smarkiai mažėja gamyba, blogėja fiskalinė padėtis ir didėja išorės finansavimo poreikis. ES
finansine parama pabrėžiama Ukrainos, kaip potencialios kandidatės įstoti į Europos Sąjungą, strateginė
svarba. Dėl šios priežasties balsavau už makrofinansinę paramą Ukrainai – paskolos, kurios didžiausia bendra
suma negali viršyti 500 mln. EUR, suteikimą siekiant padėti užtikrinti šalies ekonominį stabilumą, sumažinti
atotrūkį tarp mokėjimų balanso ir biudžeto poreikių, kaip nustatytas Tarptautinio valiutos fondo dabartinėje
programoje. Manau, kad svarbu padėti Ukrainai atkurti būtiną minimalų socialinį ir ekonomikos lygį,
stabilizuoti savo viešuosius finansus viešąsias sąskaitas ir taip atverti perspektyvas augti ekonomikai augti
ir politiniam pasitikėjimui. Taip pat pritariu tam, kad reikėtų pasinaudoti aiškumą, skaidrumą ir atskaitomybę
užtikrinančiais stebėsenos mechanizmais. Europos Parlamentas turėtų būti reguliariai informuojamas apie
Ekonomikos ir finansų komiteto veiklą.

João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Šiuo metu siūloma makrofinansinė parama Ukrainai nėra tikra ir
nesavanaudiška: veikiau atvirkščiai. Šios paramos susiejimas su Tarptautinio valiutos fondo reikalavimais ir
„svarbiausiais ekonomikos reformos principais ir tikslais, kurie nustatyti ES ir Ukrainos asociacijos
darbotvarkėje‟, be kita ko, reiškia, kad: bus kuriama visa apimanti ES ir Ukrainos laisvosios prekybos erdvė;
Ukraina turės laikytis ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos tikslų ir glaudžiau bendradarbiauti karinėje
srityje sprendžiant bendrai rūpimus klausimus; galbūt Ukraina turės dalyvauti ES vykdomoje karinių jūrų
pajėgų operacijoje „Atalanta‟; Ukrainoje bus kuriama visapusiškai veikianti rinkos ekonomika ir diegiami
ES taikomi makroekonomikos stabilumo principai; tarp ES ir Ukrainos bus keičiamasi „geriausia patirtimi‟
reformuojant gerovės valstybę ir siekiant sukurti tvaresnę Ukrainos pensijų sistemą. Turėdami omenyje tai,
kas aiškiai pasakyta, ir tai, ką galima perskaityti tarp eilučių, taip pat atsižvelgdami į pirmiau pavartotų ES
žodyno žodžių reikšmes, neabejotinai galėjome balsuoti tik prieš tokį pasiūlymą.

Filip Kaczmarek (PPE), raštu. – (PL) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pritariau pranešimui dėl
makrofinansinės paramos Ukrainai. Tai svarbus sprendimas, kuris reiškia, kad suteiksime pagalbą labai
svarbiai Europos Sąjungos ir Lenkijos kaimynei.
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500 mln. EUR paskola padės Ukrainai išbristi iš finansų krizės. Nemanau, kad turėčiau ką nors įtikinėti, jog
Ukrainos ekonomikos stabilizavimas ir Ukrainos energetikos sektoriaus reforma atitinka Europos Sąjungos
interesus. Ar pavyks įgyvendinti šiuos tikslus, priklausys nuo pačių ukrainiečių. Džiaugiuosi, kad šiandien
parodėme, jog norime bendradarbiauti ir jiems padėti.

Iosif Matula (PPE), raštu. – (RO) Balsavau už Europos Sąjungos Ukrainai skiriamą finansinę paramą, nes
manau, kad privalome parodyti jai savo solidarumą, t. y. padėti atsigauti nuo dabartinės ekonomikos krizės.
Būdama kaimyninė Europos valstybė ir norėdama ateityje įstoti į ES, Ukraina privalo gauti aiškų politinį
signalą, kuris paskatintų jos valdžios institucijas įgyvendinti su ES sutartas reformų priemones.

Kartu mums, europiečiams, svarbu turėti klestinčius kaimynus, kurių vidaus politinė padėtis yra stabili ir
kurie laikosi Europos standartų bei vertybių. Todėl tikimės, kad šiai kaimyninei šaliai suteikta ES paskola
bus panaudota visos Ukrainos visuomenės labui. Tos visuomenės dalis – daugiau nei pusė milijono Šiaurės
Bukovinoje, Šiaurės Maramureše ir Pietų Besarabijoje gyvenančių rumunų. Kad padarytų laukiamą poveikį,
Europos Komisija, žinoma, privalo imtis visų priemonių, kurios užtikrintų, kad ši išskirtinė finansinė parama
būtų panaudojama apdairiai ir ten, kur reikia. Šios paramos teikimo terminai privalo atitikti svarbiausius ES
ir Ukrainos asociacijos darbotvarkės tikslus, o Europos institucijos privalo griežtai kontroliuoti lėšų
panaudojimą ir nuolat informuoti apie tai Europos Parlamentą.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), raštu. – (FR) Netoleruotina, kad Europos paskoloms ir subsidijoms
primetami TVF apribojimai. Nepriimtina, kad Europos Komisija apsiimtų tikrinti, ar paramą gaunančios
valstybės narės laikosi Pasaulio banko ir TVF politikos, neatsižvelgdama į Ukrainos žmonių suverenumą.

Balsuoju prieš šiandien Europos Parlamente pristatytą makrofinansinę paramą. Tai nereiškia, kad nepalaikau
Ukrainos žmonių. Priešingai, nenoriu, kad jie dar labiau nei dabar kentėtų nuo pasenusios ir pavojingos
neoliberalios sistemos, kurią jiems primeta TVF, Pasaulio bankas ir Europos Komisija.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Ukrainos ekonomikai stabilizuotis ir atsigauti padeda Tarptautinio valiutos
fondo finansinė parama. Blogėjant ekonomikos perspektyvoms, Ukraina paprašė Europos Sąjungos
makrofinansinės paramos. Makrofinansinės paramos programa labai svarbi siekiant pagerinti finansinį
stabilumą tų Europos šalių, kurios pačios pajuto pastarąją pasaulinę krizę ir nukentėjo nuo krizės poveikio
svarbiausiems jų prekybos partneriams. Sutrikusi finansų pusiausvyra yra susijusi su biudžeto ir mokėjimų
balanso būkle. Ši pagalba svarbi siekiant, kad Ukraina galėtų kuo sklandžiau įveikti krizę. Todėl ES privalo
parodyti savo solidarumą. Už tai aš ir balsavau.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Ukraina, didelė ir svarbi ES partnerė ir kaimynė Rytuose, skaudžiai
nukentėjo nuo pasaulinės ekonomikos krizės. Dėl šios priežasties reikia pritarti Komisijos pasiūlymui dėl
makrofinansinės paramos 500 mln. EUR sumos neviršijančios paskolos suteikimo. Šios lėšos bus skirtos
bendriesiems šalies mokėjimų balanso poreikiams ir išorės finansavimo poreikiams, kuriuos nustatė
Tarptautinis valiutos fondas (TVF), patenkinti.

Turime padėti užtikrinti ilgalaikį Ukrainos makroekonominį stabilumą, nes ji, be to, yra svarbi ES prekybos
partnerė. Tačiau man taip pat svarbu, kad iš ES biudžeto skiriama pagalba atitiktų ne tik TVF programą, bet
ir svarbiausius ES politikos Ukrainos atžvilgiu principus ir tikslus. ES pagalba, esant palankioms sąlygoms,
suteiks postūmį Ukrainoje vykdyti kitas būtinas struktūrines reformas. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Balsavau už V. Moreiros pranešimą. Siūloma makrofinansine parama
siekiama papildyti TVF paramą, kuri teikiama pagal preliminarų pagrindų susitarimą, taip pat Pasaulio banko
paramą, kuri būtų biudžeto konsolidavimo politikai vykdyti skirtos paskolos.

Makrofinansinės paramos programa skirta papildyti kitą Europos Sąjungos teikiamą finansavimą. Europos
Sąjungos finansinė pagalba pabrėžia strateginę Ukrainos, kaip potencialios kandidatės įstoti į ES, svarbą.
Makrofinansinė parama suteikiama tuo metu, kai ES taip pat dalyvauja mobilizuojant finansinius išteklius,
skirtus Ukrainos energetikos sektoriui pertvarkyti. Pritariu pranešėjo siekiui pagerinti teikiamo projekto
aiškumą, skaidrumą ir pagrįstumą dokumentais.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), raštu. – Niekas nesiginčija, kad Ukraina yra mūsų „strateginė partnerė‟, kurios
padėtis mums labai svarbi. Šiuo metu Ukraina stovi tiek ekonominėje, turint omenyje sunkią jos ekonomikos
padėtį, tiek politinėje kryžkelėje, nes nauja jos vyriausybė teikia pirmenybę glaudesniems santykiams su
Rusija. Todėl suteikti Ukrainai 500 mln. EUR pagalbą – strateginiu požiūriu teisingas sprendimas, kuriam
pritarsime. Vis dėlto ar taktikos požiūriu neįžvelgtumėte neatitikties tarp finansinės paramos dydžio – tik
pusė milijardo, palyginti su kitomis, dešimtimis milijardų skaičiuojamomis, paramos teikimo schemomis,
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– ir mainais siekiamo mūsų noro kontroliuoti Ukrainos ekonominę politiką?! Žinoma, ES galioja griežtos
taisyklės, kurių, nepriklausomai nuo gaunamos paramos sumų, ES finansinės paramos gavėjai privalo laikytis,
bet kartais, ypač kai ta parama yra palyginti maža, reikalavimas taikyti tokias pat griežtas sąlygas rodo politinį
nelankstumą, o tai tik susilpnina šios priemonės veiksmingumą, ypač kai kiti teikia savo pagalbą daug
lankstesnėmis sąlygomis.

Traian Ungureanu (PPE), raštu. – Būdamas EURONEST pirmininko pavaduotojas, balsavau už
makrofinansinę paramą Ukrainai. Tikiuosi, kad ji bus suteikta greitai ir laikantis nustatytų sąlygų. Ypač
džiaugiuosi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarties nuostatoms priimant šiuos sprendimus dalyvauja Europos
Parlamentas. Makrofinansinė parama Ukrainai – pirmasis pagal naująją tvarką priimamas sprendimas. Kartu
apgailestauju, kad dėl naujos procedūros ilgiau užtrunka sprendimų priėmimo procesas.

Raginu ES institucijas pasinaudoti makrofinansinės paramos teikimo Ukrainai patirtimi ir ilgiau nedelsti.
Turėtume apsaugoti savo Rytų partnerius nuo nereikalingos gaišaties. Ypač noriu atkreipti dėmesį į Moldovos
Respubliką ir jos europietišką vyriausybę, kuri vis dar laukia ES makrofinansinės paramos. Nepaisant to, kad
Moldovos Respublikai būtina skubi parama, Europos Komisija atitinkamas pasiūlymas yra nedovanotinai
pavėluotas. Europos Parlamentui jis bus pateiktas tik šią savaitę. Raginu visas ES institucijas ilgiau nevilkinti
sprendimo dėl makrofinansinės paramos Moldovos Respublikai priėmimo.

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

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Devyni atokiausi mūsų regionai (Azorai, Kanarai, Gvadelupa, Prancūzijos
Gviana, Madeira, Martinika, Reunjonas, Šv. Baltramiejus ir Šv. Martynas) yra tikras Europos Sąjungos turtas.
Dėl atokumo pasunkėja jų vystymasis, todėl Europos Sąjunga privalo patvirtinti konkrečias kompensavimo
priemones. Pvz., Reunjone reikia leisti žmonėms vartoti iš pieno miltelių gaminti ypač aukšta temperatūra
apdorotą pieną. Ši Madeirai suteikta svarbi išimtis turi būti taikoma ir Reunjonui, kuriam galioja tas pats
didelio geografinio atokumo kriterijus. Dėl šios priežasties balsavau už šį pranešimą, kurio tikslas – nustatyti,
išplėsti arba pritaikyti galiojančias cukraus, pieno ir vyno sektorių išimtis Azorams, Kanarų saloms, Reunjonui
ir Madeirai.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Atokiausi regionai daugiausia sunkumų patiria dėl geografinių
sąlygų, dėl kurių jie atsiduria toli nuo Europos Sąjungos centro. Todėl pritariu tam, kad patvirtintos konkrečios
žemės ūkio priemonės, kuriomis siekiama padėti šiems regionams per šią ekonomikos krizę. Ypač norėčiau
atkreipti dėmesį į Azorų ir Madeiros regionų išskirtinumą ir paremti jiems patvirtintas pagrindines priemones.
Šios priemonės susijusios su tam tikrų leidžiančių nukrypti nuostatų nustatymu, išplėtimu ar pritaikymu
cukraus, pieno ir vyno sektoriuose. Svarbu pažymėti, kad būtina turėti integruotą atokiausių regionų strategiją,
nepamirštant kiekvieno jų išskirtinumo: svarbu rasti kiekvienam regionui tinkamiausią sprendimą. Reikėtų
išskirti keletą ES priemonių, pvz., regionines strategijas ir Europos kaimynystės politiką, taip pat pabrėžti
mūsų besitęsiančių diskusijų dėl atokiausių regionų strateginių gairių svarbą siekiant, kad sprendimus
priimantys subjektai atkreiptų dėmesį į šių regionų išskirtinumą ir potencialą.

Marielle De Sarnez (ALDE), raštu. – (FR) Atokiausių regionų yra daugiau nei tik vienas. Kiekvienai salai,
kiekvienai teritorijai būdingi saviti bruožai, tapatybė ir problemos. Ką tik mūsų patvirtintu pranešimu, siekiant
padėti atokiausiems regionams, bus leista žemės ūkiui taikyti kai kurias išimtis. Pvz., Reunjono gyventojai
dabar galės gaminti aukšta temperatūra apdorotą pieną iš ES kilmės pieno miltelių ir taip kompensuos
nepakankamą šviežio pieno gamybą. Azorai savo ruožtu pasinaudos cukraus eksportą į ES ribojančių taisyklių
išimtimi, nes, pasibaigus pieno kvotų galiojimui, cukrinių runkelių auginimas salynui yra tinkamiausia
alternatyva tiek ekonominiu, tiek aplinkosaugos požiūriu. Šios išimtys pagelbės atokiausiems regionams.
Vertiname jas teigiamai ir todėl pageidautume jų ilgalaikio taikymo garantijų. Tikimės jų sulaukti iš Komisijos.

Edite Estrela (S&D), raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl reglamento, nustatančio konkrečias
žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams. Sudarius sąlygas žemės ūkio įvairovei, patvirtinus
šį pranešimas taip pat būtų panaikintas draudimas iš naujo eksportuoti kai kuriuos gaminius. Per ekonomikos
krizę tai yra lemiamas veiksnys, kuriuo ne tik būtų prisidėta prie daugybės darbo vietų Azoruose
restruktūrizavimo ir išlaikymo, bet ir būtų skatinama regiono cukraus pramonės veikla.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Komisijos pasiūlymu ketinama keisti Reglamentą (EB) Nr.
247/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams. Pokyčiai susiję
su cukraus, pieno ir vyno sektoriais. Noriu pagirti pranešimo autorius už jų darbo kokybę. Solidarumas
privalo būti vienu pagrindinių dabartinės daugiametės ir būsimų finansinių perspektyvų principų,
užtikrinančių socialinę ir teritorinę sanglaudą. Visi žinome, kokių gamtinių sunkumų patiria Europos Sąjungos
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atokiausi regionai dėl savo geografinės padėties ir sąlygų, darančių neigiamą poveikį jų ūkinei veiklai ir
gamybos pajėgumui. Siūlomi pakeitimai atitinka šį solidarumo principą, todėl jiems pritariu.

João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Šio pranešimo nuostatoms įgyvendinti skirtos biudžeto lėšos – jos
aiškiai nurodytos kompromisinio pasiūlymo preambulės pirmame punkte, kur pritariama pieno kvotų
atsisakymui – mums nepriimtinos, todėl balsavome prieš. Tiesą sakant, kvotų atsisakymas – kaip pripažįstama
patvirtintame pranešime, kur šis sprendimas pristatomas kaip galutinis ir nekeičiamas, – turės labai didelį
poveikį Azorų pieno gamybos ir viso regiono pieno perdirbimo sektoriui.

Pieno kvotų atsisakymo pasekmių – su kuriomis kovojome ir toliau kovosime – regiono ekonomikai
nesušvelnins dabar siūlomos cukraus perdirbimo pramonei skirtos priemonės, turint omenyje, kad pratęsiamas
cukraus reeksportavimo laikotarpis. Šios priemonės tikslas kilnus, tačiau jos poveikis silpnas, nes nuo pat
pradžių buvo pritarta pasiūlymui per penkerius metus laipsniškai jos atsisakyti.

Kalbant apie Madeirą, reikia pažymėti, kad vynuogynų pertvarkymo procesas smarkiai atsilieka nuo
tvarkaraščio ir, jei nebus dedama daugiau pastangų, net galėtų žlugti. Į neigiamas vadinamojo Ženevos
susitarimo dėl bananų prekybos pasekmes regionui taip pat nekreipiama dėmesio. Kitas klausimas, kurį būtų
svarbu aptarti, – galimybė teikti paramą rinkai tarp salų, kurioje būtų parduodami vietos žemės ūkio produktai.

Elie Hoarau (GUE/NGL), raštu. – (FR) Balsavau už skubos tvarka patvirtintą galutinį dokumento tekstą,
kadangi šias įvairias išimtis taikyti Reunjonui, Azorams, Kanarams ir Madeirai buvo labai svarbu siekiant
išsaugoti darbo vietas ir užtikrinti žemės ūkio veiklos, ypač pieno gamybos Reunjone, tęstinumą. Nepaisant
to, balsavau prieš Europos Komisijos ir Tarybos pateiktą kompromisą, nes jame numatyti pasiūlymai toli
gražu neatitiko priemonių, kurias siūlėme mes ir kurioms pritarė Regioninės plėtros ir Žemės ūkio komitetai.

Apgailestauju, kad Azorams nebuvo patvirtintos 3 000 tonų cukraus eksporto kvotos, kad nebuvo aptarta
galimybė kitiems Prancūzijos užjūrio departamentams pritaikyti Reunjonui numatytos pieno gamybos
išimties ir kad Komisija atsisakė saugiklių, kurie būtų užtikrinę Reunjono pieno gamintojų pasiektų rezultatų
tvarumą. Visus šiuos klausimus vėl įtraukčiau į derybų dėl POSEI programos reformavimo darbotvarkę.

Jarosław Kalinowski (PPE), raštu. – (PL) Atokiausiems regionams dažniausiai būdinga nedidelis gyventojų
skaičius, maža teritorija, sąstingis ir sudėtingos ekonominės sąlygos. Tai nuo klimato ir geografinių sąlygų
smarkiai priklausomi regionai, kurie prekių ir paslaugų gali gauti bendradarbiaudami su žemynine Europos
Sąjungos dalimi. Turėtume užtikrinti šiems regionams nuolatinę paramą, nes atokiausių regionų gyventojai
nuolat patiria sunkumų. Kad užtikrintume šių regionų įmonių plėtrą, skatintume profesinę veiklą ir išlaikytume
tokį pat žemės ūkio sektoriaus lygį, kaip visoje Europoje, turime patvirtinti naujas – ir išlaikyti jau galiojančias –
teisės aktų nuolaidas, pritaikydami jas konkrečių regionų poreikiams.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Europos Sąjungos atokiausių regionų ekonominę ir socialinę raidą lemia
didelis jų atokumas, izoliuotumas, maža teritorija, sunkios reljefo ir klimato sąlygos bei ekonominio
priklausomumo nuo keleto produktų. Kadangi visi šie veiksniai smarkiai riboja atokiausių regionų plėtrą,
Lisabonos sutarties 349 straipsnyje yra nuostata dėl konkrečių jų padėtį gerinančių priemonių, kurias būtina
įgyvendinti pasinaudojant atitinkamomis iniciatyvomis, atsižvelgiant į šių regionų konkrečius poreikius,
bent jau žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose. Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su tam tikrų leidžiančių
nukrypti nuostatų nustatymu, išplėtimu ar pritaikymu cukraus, pieno ir vyno sektoriuose. Dėl minėtų
suvaržymų ir mus alinančios tarptautinės krizės balsuojame už šias priemones. Būtent už tai aš ir balsavau.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), raštu. – (PL) Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją
(A7-0056/2010), nes antrasis bendrosios žemės ūkio politikos ramstis, t. y. kaimo plėtros politika, labai
svarbus siekiant pagerinti pačios BŽŪP veiksmingumą, be to, ir palengvinti gamtinių kliūčių turinčių žemės
plotų valdymą. Pranešėjo teikiamas dokumento projektas labai reikalingas ne tik mums, bet ir visai Europos
Sąjungai. Privalome turėti informaciją apie žemės plotus, kurie ne dėl jų savininkų kaltės negali būti tinkamai
ar veiksmingai panaudojami. Pritariu pranešėjo požiūriui dėl 2005 m. pradėtos nepalankių vietovių
klasifikavimo kriterijų peržiūros vertinimo. Ankstesni skiriant paramą šioms vietovėms taikyti kriterijai
privalo būti pakeisti taip, kad būtų atsižvelgiama į dabar esančias kliūtis. Taip pat reikėtų priminti, kad yra
vietovių, kurioms galioja specialūs kriterijai, bet kuriose kliūtys, pritaikius veiksmingas priemones, jau
pašalintos. Valstybės narės turėtų būti atsakingos už mažiau palankių vietovių nustatymą ir paramos bei
plėtros programų parengimą. Visos priemonės, savaime suprantama, privalo būti pagrįstos Bendrijos teisės
aktų sistema.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Pranešėjo pagerintas Komisijos pasiūlymas sudaro sąlygas iš dalies
pakeisti iki šiol galiojusią Bendrijos teisę, ypač 2006 m. Reglamentą Nr. 247. Pagrindiniai pokyčiai susiję su
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tam tikrų leidžiančių nukrypti nuostatų nustatymu, išplėtimu ir pritaikymu cukraus, pieno ir vyno sektoriuose.
Manau, kad siūlomi pakeitimai naudingi aptariamoms atokiausioms vietovėms.

Padėtis labai sunki, ypač kai kuriose vietovėse, kurių pagrindiniai ūkio sektoriai smarkiai nukentėjo nuo
pastarosios krizės (Azorų pieno, cukrinių runkelių sektoriai ir t. t.). Todėl būtų pravartu skatinti ūkinės veiklos
įvairovę. Vis dėlto, siekiant šio įvairovės, būtina pasiūlyti gamintojams ir perdirbėjams ilgalaikę perspektyvą
ir leisti ūkinės veiklos vykdytojams pasiekti deramą pramonės ir prekybos lygį. Atsižvelgdamas į pranešėjo
siūlomą sistemą ir savo komiteto kolegų pateiktus pakeitimus, reiškiu savo paramą šiam pranešimui.

Nuno Teixeira (PPE), raštu. – (PT) Būdamas Regioninės plėtros komiteto nuomonės dėl L. P. Alveso pranešimo
referentas, esu patenkintas tuo, kaip pardėjome procesą, siekdami greičiau ir veiksmingiau patikslinti didžiausią
leidžiamų eksportuoti produktų, įtrauktų į tiekimo iš atokiausių regionų tvarkos taisykles, kiekį. Šio pranešimo
pagrindas – Lisabonos sutarties 349 straipsnio nuostata dėl pagalbos atokiausiems regionams padedant
įveikti dėl jų geografinės padėties ir topografinių bei klimato sąlygų nuolat kylančias kliūtis.

Šio reglamento nuostatose privalo būti atsižvelgta į konkrečius šių regionų poreikius ir vietos rinkos realijas.
Šį tikslą turėjau omenyje rengdamas savo pasiūlymus, kuriuos Europos Komisija įsipareigojo apsvarstyti
atlikdama bendrąją šio reglamento peržiūrą, ir tai ji turi padaryti dar 2010 m.

Man taip pat rūpėjo užtikrinti Madeiros ir Azorų vyndarių, gaminančių vyną iš pagal bendrosios vyno rinkos
organizavimo tvarką draudžiamų hibridinių vynmedžių veislių, pajamas siekiant sudaryti jiems sąlygas ir
toliau auginti šias veisles savo šeimų vartojimo poreikiams patenkinti, o tai reiškia, kad jie nebūtų verčiami
sunaikinti savo vynmedžių. Kaip tikėjausi, per Parlamento, Komisijos ir Tarybos trišalį dialogą pasiektas
kompromisinis susitarimas šiandien didele balsų dauguma buvo patvirtintas Parlamente.

Pranešimas: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) H. Trüpel pranešimas dėl 2011 m. biudžeto − naujas Europos Parlamento
biudžeto tvirtinimo procedūros etapas. Kovo mėn. Parlamentas patvirtino 2011 m. gaires. Tikslas – patvirtinti
sąmatos projektą, parengtą po Biudžeto komiteto ir už šį klausimą atsakingo Europos Parlamento biuro
derybų. Pritariau šiam pranešimui, kuriuo pirmiausia numatyta patvirtinti antrąją 1 500 EUR per mėnesį
sumos, kuria didinamos išmokos Parlamento padėjėjams, mokėjimo dalį, 18 naujų EP narių, kai tik jie pradės
eiti pareigas, finansavimą, pagalbos EP nariams paslaugų (politikos departamentų, bibliotekos paslaugų)
gerinimą ir lankytojų, kuriuos finansiškai gali remti kiekvienas EP narys, skaičiaus padidinimą nuo 100 iki
110 per metus. Šios įvairios nuostatos atitinka naujas Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui skirtas
pareigas: kartu su valstybių narių ministrais leisdami teisės aktus beveik visose Europos kompetencijos srityse,
EP nariai turi turėti galimybę naudotis išsamiomis techninėmis žiniomis teisėkūros klausimais ir apie savo
darbą informuoti piliečius, ypač priimdami juos Parlamente Strasbūre arba Briuselyje.

Martin Ehrenhauser (NI), raštu. – (DE) Balsavau prieš H. Trüpel pranešimą. Tai darydamas reiškiu aiškią
poziciją prieš sekretoriato išmokų didinimą ir bet kokį čia, Europos Parlamente, dirbančių pareigūnų skaičiaus
didinimą. Argumentą, kad dėl Lisabonos sutarties EP nariams atsiras daugiau darbo, pirmiausia reikia įrodyti.

Jeigu taip vis dėlto būtų, šiais geometrine progresija didėjančių valstybių skolų laikais tai gali būti sprendžiama
tik pasitelkiant didesnį našumą, o ne daugiau biurokratijos. Šiame Parlamente yra daugybė galimybių didinti
našumą, o darbo rezultatus būtų lengva pagerinti ir turint mažiau darbuotojų bei lėšų.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Kaip jau sakiau anksčiau, pagal Lisabonos sutartį padaugės klausimų, kuriuos
Parlamentas turės spręsti pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Norint, kad šis darbas būtų atliekamas greitai
ir našiai, reikia pakankamų techninių ir logistinių priemonių.

Atsižvelgiant į tai, kad ateityje Europos Sąjunga plėsis ir kad reikia geriau informuoti visuomenę apie šio
Parlamento darbą, būtina skirti tiek lėšų, kad 2011 m. būtų galima dirbti našiai, o visas ES teisėkūros procesas
netaptų lėtesnis dėl nepakankamo Parlamento finansavimo.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Laikydamasis savo propaguotos politikos, manau, kad svarbu
kiekvienos Parlamento kadencijos pradžioje pradėti vykdyti nuline pozicija grindžiamo biudžeto sudarymo
politiką. Tada Parlamento biudžetas atspindės tikruosius poreikius ir padidės skaidrumas, biudžeto drausmė
ir našumas. Taip pat raginu atskirti pastoviąsias išlaidas nuo kintamųjų, pastarąsias pagrindžiant ekonominės
naudos analize. Ši ekonominės naudos analizė svarbi siekiant užtikrinti geresnius rezultatus ir geresnį išteklių
valdymą. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai nustatytos naujos kompetencijos sritys, o atsiradus aštuoniolikai
naujų EP narių reikia sudaryti sąlygas, kuriomis jie galėtų tinkamai ir našiai vykdyti savo įgaliojimus.
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Pabrėžčiau, kad svarbiausias Parlamento prioritetas turi būti tobuli gebėjimai leisti teisės aktus. Šiam
Parlamentui reikia suteikti tiek išteklių, kad jis galėtų veikti tinkamai; tuo labiau šiuo labai sudėtingu
laikotarpiu, kai ES institucijos europiečiams ir visai visuomenei turi atlikti itin svarbių darbų.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Mes, žalieji, balsavome už savo kolegės Helgos Trüpel pranešimą.
Visi pateikti pranešimo pakeitimai atmesti. Taigi, EP sąmatos 2011 metams perduodamos Komisijai, kad ji
jas įtrauktų į 2011 m. biudžeto projekto pasiūlymą. O antrosios padėjėjų išmokos dalies didinimas 2011 m.
reiškia, kad asignavimai dabar įtraukiami į rezervą, kol bus pateikta išsami visų su jais susijusių išlaidų
finansinė ataskaita. Parlamentas gali grįžti prie šio klausimo per pirmąjį 2011 m. biudžeto svarstymą rugsėjo
ir (arba) spalio mėn. O dėl pirmosios sekretoriato išmokos padidinimo 2010 metams dalies bus balsuojama
rytoj – tai bus V. Maňkos pranešimo dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 dalis. Dabar jau kalbame apie
biudžeto procedūrą siaurąja prasme ir balsuojant šiuo klausimu bus gautas galutinis rezultatas.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), raštu. – (PL) Sugebėjome priprasti prie to, kad Europos
Parlamento biudžetas atspindi sudėtingus Europos Parlamento ir kitų ES institucijų kompromisus, taip pat
– netiesiogiai – Europos Sąjungos ir valstybių narių kompromisus.

Įvertinus Parlamento laukiančio darbo svarbą ir mastą, kiti metai šiuo atžvilgiu gali pasirodyti itin sunkūs.
Nes Parlamentas susiduria su būtinybe prisitaikyti prie naujų sąlygų, susidariusių įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai ir į ES stojant Kroatijai – užtenka paminėti aštuoniolika naujų EP narių, 68 papildomas pareigybes
ir su plėtra įstojant Kroatijai susijusias 62 pareigybes. Vis dėlto Parlamento biudžetas, palyginti su 2010 m.,
smarkiai nepadidės (5,5 proc.) ir tada kyla klausimas, kaip šį skaičių suderinti su naująja tikrove. Todėl
palankiai vertinu šį visame pranešime kartojamą pasiūlymą, kad išlaidas reikia planuoti apdairiai.

Kaip ir dokumento autorė, manau, kad reikia persvarstyti, kokios subsidijos bus teikiamos darbuotojų
šeimoms, bibliotekos darbuotojų skaičių didinti tik išsamiai išnagrinėjus EP narių poreikius, o Parlamento
darbuotojų saugumą užtikrinti protinga kaina, remiantis atvirumo paprastiems piliečiams principu.
Parlamentas kaip institucija tebėra labai uždaras ir turėtume kuo labiau didinti finansavimą tokiems projektams
kaip Europos istorijos namai ir ekskursijos po Parlamentą.

Nuno Teixeira (PPE), raštu. – (PT) Lisabonos sutarties įsigaliojimas reiškia, kad padidėjo Parlamento galios,
todėl didesniems poreikiams, žinoma, reikia naujų lėšų. Esant tokiai padėčiai ši 2011 m. biudžeto sąmata
yra 5,8 proc. didesnė, palyginti su 2010 finansiniais metais – stengiamasi užtikrinti, kad Parlamentas galėtų
visapusiškai naudotis savo prerogatyvomis ir jas įgyvendinti.

2011 m. biudžetas padidės iki 1 710 574 354 EUR, iš kurių 20,32 proc. bus skiriami 5 išlaidų kategorijai
(administravimas), kad politinius tikslus būtų galima suderinti su atitinkamu finansavimu. Šis biudžeto
pasiūlymas apima nuostatas, susijusias su atstovavimu Kroatijai, papildomomis lėšomis narių sekretoriato
paslaugoms, papildomoms darbo vietoms, kasmečiam lankytojų, kuriuos gali pasikviesti EP nariai, skaičiui
didinti, Parlamento išmetamam anglies junginių kiekiui mažinti, Europos istorijos namams ir Lankytojų
centrui finansuoti.

Šis pranešimas atspindi protingą biudžetą, skirtą Parlamento tvarumo politikai. Vis dėlto jame laikomasi
pakankamai griežto požiūrio į našų turimų išteklių naudojimą.

Pranešimas: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD), raštu. – Balsavome prieš šį pranešimą laikydamiesi Jungtinės
Karalystės nepriklausomybės partijos (angl. UKIP) principų ir nuostatos, jog teisės aktus remiame tik tuo
atveju, kai jais ribojamos ES galios arba jos grąžinamos tautinėms valstybėms. Bet kokiems pakeitimams,
kuriais, mūsų nuomone, be reikalo būtų daroma žala Jungtinės Karalystės ūkininkams, nepritarta, taip pat
nepritarta pakeitimams, kuriais šiame sektoriuje plečiama ES kontrolė. UKIP toliau gins Jungtinės Karalystės
ūkininkų interesus nuo ES kišimosi, nes manome, jog Jungtinės Karalystės žemės ūkio sektorius puikiai
sugeba pats tvarkyti savo reikalus ir jam jau dabar būdingi aukšti kokybės ir saugos standartai. UKIP nepritaria,
kad Jungtinės Karalystės mokesčių mokėtojai būtų priversti subsidijuoti ūkius kituose Europos regionuose,
konkuruojančius su mūsų pačių ūkininkais. UKIP įsipareigojusi ginti prekybą žemės ūkio produktais pagal
PPO taisykles.

Liam Aylward (ALDE), raštu. – (GA) Ūkininkams tenkanti administracinė našta turi būti mažinama, taip
pat turi būti mažinama per didelė biurokratija, dažnai būdinga tvarkant žemės ūkio reikalus. Ūkininkams
turėtų būti suteikta galimybė visą dėmesį skirti pagrindinei savo pareigai: gaminti aukštos kokybės produktus.
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Balsavau už šio pranešimo nuostatas, kuriomis siekiama panaikinti dabartinį dubliavimąsi ir didinti lankstumą.
Taip pat sutinku su pranešimo teiginiais apie šio sektoriaus teisės aktus; t. y. kad šie teisės aktai turėtų būti
proporcingi tikslui ir kad teisės aktai nebūtų priimami, kol neįvertinta, kokią galimą finansinę naštą šie teisės
aktai sukels. Jeigu norime pasiekti, kad Europos žemės ūkio sektorius būtų našus ir konkurencingas, turime
mažinti per didelę biurokratiją.

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Balsavau už šį dokumentą, nes manau, būtina toliau tęsti dar
2005 m. pradėtą BŽŪP reglamentavimo ir nuostatų supaprastinimą. Ūkininkams ir kitiems žemės ūkio
sektoriuje ekonominę veiklą vykdantiems subjektams turėtų būti sumažinta biurokratinė našta ir panaikinti
reikalavimai, kurie nereikalingi, kad būtų pasiekti politiniai tikslai ir užtikrintas tinkamas mokesčių mokėtojų
pinigų valdymas. Jei norime pagerinti žemės ūkio ekonomikos konkurencingumą, sukurti naujas arba
išsaugoti jau esamas darbo vietas ir tinkamai vystyti kaimo vietoves, BŽŪP būtina supaprastinti. Kai kuriose
valstybėse narėse užregistruojama itin daug klaidų pildant paraiškas, ir taip sudaromos kliūtys ūkininkams
laiku gauti paramą. Valstybės narės turėtų nustatyti potencialiems paramos gavėjams skirtas schemas, kurios
būtų paprastos, aiškios ir skaidrios, todėl raginčiau Komisiją įtraukti šį klausimą į dvišales diskusijas su
valstybėmis narėmis.

Mara Bizzotto (EFD), raštu. – (IT) Nuo BŽŪP reformos praėjus trejiems metams dabar sukame galvą, kaip
žemės ūkio politiką pritaikyti šiandienos iššūkiams. Pranešime savo iniciatyva teikiama naudingų ir plačiai
palaikomų pasiūlymų, kaip pasiekti, kad žemės ūkio sektoriuje vyrautų ir kokybė, ir konkurencingumas.
Turime teigiamai vertinti šio pranešimo dvasią, nes šiuo pranešimu Parlamentas ragina 2013 m. pradėti
vykdyti naująją BŽŪP, kuria ūkininkams būtų mažinama biurokratija. Bet kuri priemonė, kuria galima
sumažinti administracinių procedūrų ir žemės ūkio gamintojus – o ką ir kalbėti apie atitinkamas vietos
institucijas – slegiančią naštą ir kuria nemažinami kokybės standartai, neabejotinai verta mūsų paramos.
Toks pranešimas kaip šis, kuriuo jautriai reaguojama į ūkininkų poreikius, įskaitant poreikį užtikrinti, kad
jų nevaržytų per didelė biurokratinė našta, žinoma, bus naudingas įnašas į bendrosios žemės ūkio politikos
reformavimo procesą, kuris dėl akivaizdžių priežasčių yra neišvengiamai sudėtingas ir labai opus Europos
ekonomikos ateities procesas, ir naudinga pagalba siekiant apsaugoti nesuskaičiuojamą tradicinių vietos
produktų įvairovę. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Vito Bonsignore (PPE), raštu. – (IT) Ūkininkavimas Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijai visada buvo artimas ir manome, kad tai – vienas iš svarbiausių Europos ekonomikos sektorių. Vis
dėlto mūsų ūkininkus jau per ilgai vargina biurokratinė ir administracinė našta: laikas jų naštą palengvinti.

Beje, esu įsitikinęs, kad supaprastinti biurokratines procedūras, kurios 2013 m. bus patvirtintos atliekant
BŽŪP reformą, ne tik pageidautina, bet ir reikia. Todėl manau, kad teisinga supaprastinti elektroninio gyvulių
atpažinimo taisykles ir kiekvienoje ES valstybėje narėje sukurti pagalbos telefono liniją, kad informacija būtų
prieinamesnė. Be to, būtina atkurti institucijų ir ūkininkų tarpusavio pasitikėjimą.

Dar daugiau, ūkininkai turi leisti laiką ne pildydami formas ir deklaracijas, o prižiūrėdami laukus ir tiekdami
geresnius žemės ūkio produktus, atitinkančius aukštesnius standartus. Todėl balsavau už šias priemones,
kurios yra mano parlamentinės frakcijos plačiai remiamo biurokratijos paprastinimo proceso dalis ir kuriomis
krizės laikotarpiu pateikiamas tvirtas atsakas.

David Campbell Bannerman (EFD), raštu. – Balsavome prieš šį pranešimą laikydamiesi Jungtinės Karalystės
nepriklausomybės partijos (angl. UKIP) principų ir nuostatos, jog teisės aktus remiame tik tuo atveju, kai jais
ribojamos ES galios arba jos grąžinamos tautinėms valstybėms. Bet kokiems pakeitimams, kuriais, mūsų
nuomone, be reikalo būtų daroma žala Jungtinės Karalystės ūkininkams, nepritarta, taip pat nepritarta
pakeitimams, kuriais šiame sektoriuje plečiama ES kontrolė. UKIP toliau gins Jungtinės Karalystės ūkininkų
interesus nuo ES kišimosi, nes manome, jog Jungtinės Karalystės žemės ūkio sektorius puikiai sugeba pats
tvarkyti savo reikalus ir jam jau dabar būdingi aukšti kokybės ir saugos standartai. UKIP nepritaria korumpuotai
BŽŪP taikymo istorijai (pvz., buvo steigiami fiktyvūs vynuogynai) ir jos naudojimui tam tikrų ES šalyse
„ūkius“ turinčių politikų pajamoms papildyti. UKIP taip pat nepritaria, kad būtų priversta subsidijuoti ūkius
kituose Europos regionuose, kurie konkuruoja su mūsų pačių ūkininkais. UKIP įsipareigojusi ginti prekybą
žemės ūkio produktais pagal PPO taisykles.

Derek Roland Clark (EFD), raštu. – UKIP balsavo prieš pranešimą dėl BŽŪP supaprastinimo – įgyvendinus
šį pranešimą politika būtų suprantamesnė, skaidresnė ir praktiškesnė, būtų supaprastintos ūkių patikros,
lanksčiau atliekami mokėjimai ir politika būtų palankesnė ūkininkams, tačiau jeigu tai darysime, ši politika
bus išlaikyta ir ją netgi bus galima taikyti kitai kartai! Todėl UKIP balsavo prieš visą rezoliuciją, tuo labiau,
kad ji neturi poveikio teisėkūrai.

18-05-2010Europos Parlamento debataiLT72



Lara Comi (PPE), raštu. – (IT) Balsavau už pranešimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimo
ir sveikinu R. Ashworth’ą bei šešėlinius pranešėjus atlikus puikų darbą. Turime imtis veiksmų siekdami
supaprastinti ūkiams taikomas biurokratines procedūras ir reikalavimus, kad mažėtų jų išlaidos, kad jie taptų
konkurencingesni ir kad būtų daugiau teisinio tikrumo. Dažnai pamirštame, kad nors ūkiai gamina
svarbiausius produktus, jie taip pat yra verslo vienetai, kurių konkurencingumas nukenčia nuo per didelės
biurokratijos.

Manau, kad tokie pranešimai svarbūs būtent dėl šios priežasties, nes jais pabrėžiamos dėl sąlyginumo ar per
daug sudėtingų procedūrų kylančios problemos, tačiau kartu siūloma ir sprendimų, kaip supaprastinti ir
patobulinti tai, kas juk yra svarbiausia ES programa, bent jau finansiškai. Manau, kad balsuodamas už šį
pranešimą, Parlamentas žengė dar vieną žingsnį siekdamas naujesnės, našesnės ir ekonomiškesnės BŽŪP,
kuria būtų galima užtikrinti, kad Europos maisto poreikis būtų patenkintas ne tik šiandien, bet ir daugelį
metų ateityje.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), raštu. – (RO) Ūkininkai visada buvo entuziastingiausi ir tvirčiausi Europos
Sąjungos integracijos rėmėjai. Jie tvirtai įsitikinę, kad BŽŪP vis dar − tikroji bendra politika. Globalizuotame
pasaulyje Europos Sąjunga, turėdama savo Bendrijos rinką, turi imtis suderintų veiksmų, kad galėtų užtikrinti
maisto tiekimo saugumą ir skatinti atsinaujinančius išteklius. Ji taip pat turi kovoti su klimato kaita ir labiau
stengtis vykdyti mokslinius tyrimus, kad būtų kuo geriau pasinaudota mokslinių tyrimų teikiamomis
galimybėmis.

Galimas BŽŪP biudžeto mažinimas sukeltų nemažų socialinių ir ekonominių nesklandumų ir tada žemės
ūkis negalėtų įveikti ateities iššūkių. Mums svarbu suprasti, kad ūkininkų pajamos priklauso nuo tiesioginių
išmokų, nors vien jomis neužtikrinamas padorus ūkininkų gyvenimo lygis. Vidutinės žemės ūkio pajamos
ES, įskaitant visas tiesiogines išmokas, atitinka tik pusę vidutinio atlyginimo, mokamo likusiuose ekonomikos
sektoriuose.

Manau, kad tiesioginių išmokų mažinimas pagal BŽŪP pirmąjį ramstį turėtų pražūtingų padarinių ne tik
ūkininkams, bet nemažiau ir kaimo vietovėms bei su žemės ūkio gamyba susijusioms viešosioms paslaugoms,
vartotojams ir visai visuomenei, turinčiai naudos iš šių išmokų. Todėl tiesioginės išmokos yra gyvybiškai
svarbios ir turi būti išsaugotos.

Mário David (PPE), raštu. – (PT) Apskritai balsavau už pastangas supaprastinti bendrąją žemės ūkio politiką
(BŽŪP). Šis supaprastinimas turėtų būti naudingas ūkininkams – suteikti jiems galimybę susitelkti saugaus,
kokybiško maisto gamybai, taip pat valstybių narių ir ES institucijoms – joms būtų sumažinta biurokratinė
BŽŪP įgyvendinimo našta.

BŽŪP Europos Sąjungai yra gyvybiškai svarbi – ir todėl, kad ja užtikrinama saugaus maisto gamyba, ir todėl,
kad ja rūpinamasi aplinkos, kaimo vietovių išsaugojimu deramai siekiant tvaraus vystymosi. Supaprastinimas
visiems jį įgyvendinant dalyvaujantiems subjektams turi reikšti didesnę atsakomybę.

Todėl pabrėžčiau, kad BŽŪP reikia paversti paprastesne, teisingesne ir skaidresne priemone. Pirmiausia
pabrėžčiau pasiūlymą sukurti vienodą gyvulių atpažinimo sistemą. Ši sistema turi apimti galimybę
savarankiškai atlikti sertifikavimą, tikrinimo kvotas sumažinti iki žemesnių ribų, negu dabar galiojančios, ir
avienos bei ožkienos atsekamumo klausimą; kalbu konkrečiai apie galvijų bandų atpažinimo pasiūlymą.
Galiausiai atliekant reikalingą BŽŪP reformą reikės atskirti du dalykus: tai, kad pavienius ūkininkus ar jų
kooperatyvus reikia remti, o dideles žemės ūkio ir maisto gamybos bendroves reikia palikti veikti pagal
rinkos dėsnius.

Robert Dušek (S&D), raštu. – (CS) Pranešimo dėl bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimo projektas
− dar vienas žingsnis, kad BŽŪP taptų paprastesnė ir veiksmingesnė. Žinoma, turime daug daugiau nuveikti,
kad Europos žemės ūkis taptų konkurencingesnis, kad būtų išsaugotos darbo vietos ir būtų sukurta naujų
ir kad būtų remiamas natūralus kaimo vietovių vystymasis. Šiomis aplinkybėmis norėčiau paminėti tiesioginių
išmokų pasienio regionuose problemą – šiuose regionuose esama nesąžiningos konkurencijos ir
diskriminuojama pagal žemės ūkio subjektų registracijos vietą.

Kaimyniniuose valstybių narių, kuriose vyrauja skirtingi kainų lygiai, regionuose esama ženklų, kad kai kurie
žemės ūkio subjektai, reaguodami į šiuos kainų skirtumus, imasi masinių ekonominių veiksmų. Žemės ūkio
subjektas, kilmės šalyje gaunantis aukštesnę kainą, mažesnėmis gamybos sąnaudomis vykdo verslą kitoje
šalyje (kurioje tiesioginės kainos mažesnės), o parduotą produkciją įtraukia į apskaitą kitoje sienos pusėje.
Taip diskriminuojami ir blogesnėje padėtyje vietos rinkoje atsiduria šalių, kuriose tiesioginės kainos žemesnės,
žemės ūkio subjektai, o žemės ūkio subjektai iš valstybių narių, kuriose tiesioginės kainos aukštesnės, dėl ES

73Europos Parlamento debataiLT18-05-2010



politikos priemonių užsitikrina ekonominį pranašumą rinkoje. Dėl šių priežasčių atliekant BŽŪP reformą
reikia atsižvelgti į poveikį kainoms; t. y. palyginti gamybos vietą su vieta, kur įtraukiamos į apskaitą tiesioginės
kainos. Taip reguliuodami padėtį prisidėsime prie naujos ir sąžiningos žemės ūkio rinkos. Pritariu pateiktam
pranešimui.

Edite Estrela (S&D), raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog supaprastinti bendrąją žemės
ūkio politiką itin svarbu siekiant ES žemės ūkio konkurencingumo, norint išsaugoti darbo vietas ir siekiant
tvaraus Europos kaimo vietovių vystymosi. Patikrų taisyklės turi būti supaprastintos ir tapti prieinamesnės
ūkininkams – šiuo klausimu turi padėti ir konsultuoti nacionalinės institucijos, taip užtikrindamos, kad
Europos žemės ūkio produktų kokybė nereikštų nereikalingos naštos ir papildomų sunkumų su žemės ūkio
veikla susijusiems subjektams.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Supaprastinti teisės aktus – tikslas, kurį būtina pasiekti norint, kad Europa
būtų artimesnė visuomenei. Tiems, kurie neįvaldė ES kodo ir nekalba Europos žargonu, reikia paprastų ir
suvokiamų politikos priemonių. Būtent todėl tokią svarbią ir ilgalaikę politiką kaip bendroji žemės ūkio
politika (BŽŪP) turi suprasti pagrindiniai jos naudos gavėjai; šiuo atveju – Europos ūkininkai.

Todėl esu linkęs pripažinti, koks teisus pranešėjas sakydamas, kad „įgyvendinant naują bendrąją žemės ūkio
politiką (BŽŪP) ūkininkams turėtų būti sudarytos galimybės susitelkti pagrindiniam tikslui, t. y. tiekti saugias,
kokybiškas ir atsekamas maisto prekes, ir padedama jiems kurti su rinka nesusijusius viešuosius produktus“.
Tikiuosi, kad naujoji BŽŪP bus paprastesnė, skaidresnė ir teisingesnė; kad ji bus geriau pritaikyta ūkininkų
ir rinkos poreikiams; ir kad jos procesai bus greitesni ir ne tokie biurokratiški, tačiau saugūs ir veiksmingi.
Norint įtvirtinti teisinį tikrumą reikia ne painiavos ar inertiškų procesų, o paprastumo ir našumo. Norime,
kad naujoji BŽŪP būtų būtent tokia.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Bendrąja žemės ūkio politika (BŽŪP) pirmiausia turi būti
užtikrinamas pakankamas saugaus maisto tiekimas, tačiau ja taip pat turi būti stengiamasi išsaugoti kaimo,
kalnuotas, blogesnes sąlygas turinčias vietoves, Europos žemės ūkio daugiafunkciškumą ir spręsti kitas
panašias problemas. Turi būti ne tik derinami teisės aktai, bet ir panaikintas dubliavimasis. Reikėtų tikėtis,
kad tikslas 25 proc. sumažinti administracinę naštą bus pasiektas anksčiau nei 2012 m. BŽŪP turi būti
supaprastinta, nes tada mūsų žemės ūkio ekonomika taps konkurencingesnė ir taip bus išsaugotos darbo
vietos, kuriamos naujos ir padedama mūsų kaimo vietovėms tvariai vystytis. BŽŪP supaprastinimas pirmiausia
turi būti naudingas ūkininkams, o ne tik nacionalinėms institucijoms ir valstybių narių mokėjimo įstaigoms.
Ūkininkai turi turėti galimybę naudotis praktiškomis sistemomis, kurias pasitelkdami jie galėtų lengvai, be
nereikalingos biurokratijos savo gyvenamojoje vietoje pateikti paraiškas dėl tiesioginių išmokų. Supaprastinta
turi būti ne tik pati BŽŪP, bet ir jos įgyvendinimas, o valstybės narės turi kuo labiau sumažinti biurokratinių
formalumų, kuriuos turi atlikti naudos gavėjai, ypač kaimo plėtros srityje. Reikia daugiau lankstumo, tad
raginame leisti nustatyti lankstesnę mokėjimo tvarką net ir galutinai nebaigus visų patikrų.

João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Šis pranešimas turi teigiamų aspektų, iš kurių pabrėžtume šiuos:
bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimas neturi reikšti mažiau pagalbos ūkininkams ir
tradicinių rinkų valdymo priemonių panaikinimo; reikia iš dalies pakeisti baudas, taip pat tais atvejais, kai
jos susijusios su pažeidimais, už kuriuos atsakingas ne gamintojas; reikia supaprastinti taikymo procesą; taip
pat numatyta labai konstruktyvių pakeitimų dėl gyvulių, ypač avių ir ožkų, atpažinimo.

Nepaisant to, pranešėjo siūlomas požiūris daugiausia orientuotas į rinką, konkurencingumą, „per didelio
protekcionizmo mažinimą“ ir tolesnį liberalizavimą, kurio pražūtingi padariniai gerai žinomi. Pranešime
taip pat toliau remiamas dabartinis pagalbos paskirstymo modelis. Pranešime teigiama, kad „bendrosios
išmokos ūkiams turėtų būti skirstomos sąžiningai“, bet nesiūloma konkrečių priemonių, kaip šį tikslą pasiekti.

Pranešime reiškiamas įsitikinimas, kad dabartinė bendrosios išmokos priemonėje taikoma žemės ūkio veiklos
apibrėžtis turėtų būti persvarstyta, bet nieko nesiūloma dabartiniam modeliui, pagal kurį žmonėms mokama
už tai, kad jie nieko negamintų, pakeisti. Apskritai pranešime per mažai pasiūlymų ir priemonių dabartiniam
BŽŪP modeliui pakeisti, jau vien pagalbos paskirstymo srityje, bet ne tik ten.

Marian Harkin (ALDE), raštu. – Visiškai sutinku, kad supaprastinus BŽŪP neturėtų sumažėti parama
ūkininkams ir neturėtų būti panaikintos tradicinės rinkos valdymo priemonės. Be to, sutinku, kad būtų
atidėtas pareigos elektroniniu būdu ženklinti avis taikymas.

Jarosław Kalinowski (PPE), raštu. – (PL) Itin svarbu supaprastinti principus, lemiančius bendrosios žemės
ūkio politikos vykdymą. BŽŪP neturėtų būti vien pinigų skirstymas. Aš asmeniškai norėčiau, kad daugiau
išteklių būtų skiriama individualiems investuotojams į žemės ūkį, kurie galėtų našiau modernizuoti ūkius ir
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plėsti gamybą. Vis dėlto didesnis tiesioginių išmokų finansavimas, mano nuomone, yra būdas išlaikyti
labiausiai atsilikusių regionų skurdą – taip remiami žmonės, kurie iš tikrųjų nesusiję su žemės ūkiu, ir
trukdoma pertvarkyti žemės ūkį. Tik subsidijuojant „tikruosius“ ūkininkus – sveiko maisto ir aukštos kokybės
produktų gamintojus – galima užtikrinti šios srities saugumą Europoje ir pasaulyje.

Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard ir Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), raštu. – Balsavau prieš
R. Ashworth’o pranešimą dėl BŽŪP supaprastinimo (A7-0051/2010), dėl 12 dalies. Ūkininkams nereikia
didesnės tiesioginės ES paramos; jiems reikia, kad jų produktų kainos būtų sąžiningesnės.

Vis dėlto pritariu pranešimo esmei. BŽŪP yra per daug sudėtinga ir ja be reikalo apsunkinami ūkininkai,
valstybės narės, decentralizuotos vyriausybės ir institucijos. Labai reikia šią administracinę naštą palengvinti
ir mažinti biurokratiją, ypač šiais krizės laikais.

Be to, ūkininkams, kurie netyčia arba dėl veiksnių, kurių negalėjo kontroliuoti, padarė pažeidimų ir dėl to
yra baudžiami, turėtų būti suteikta galimybė ištaisyti klaidas, o šios nuobaudos turėtų būti skaidresnės.

Petru Constantin Luhan (PPE), raštu. – (RO) Bendroji žemės ūkio politika − vienas iš būtinųjų Europos
Sąjungos elementų, ar kalbėsime apie piliečių aprūpinimą maistu, ar apie kalnuotų regionų ir kaimo vietovių,
atokiausių ar blogesnes sąlygas turinčių regionų išsaugojimą. Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu, kad
reikia supaprastinti BŽŪP. Ji turi būti orientuota į rezultatus, turi būti numatyta daugiau galimybių reaguoti.
Taip pat manau, kad valstybės narės ir vietos institucijos turi artimiau bendradarbiauti keisdamosi gerąja
patirtimi. Kartu reikia geriau informuoti ūkininkus, institucijos turi jiems daugiau padėti.

Erminia Mazzoni (PPE), raštu. – (IT) Žemės ūkis yra vienas iš pagrindinių Europos išteklių, tai – sektorius,
kurį labiausiai slegia sunkūs ES biurokratijos ratai. Taip pat turime pakankamai įvertinti klimato ir aplinkos
poveikį, kurį jau savaime sunku prognozuoti ir kuris verčia ūkininkus susidurti su naujais, sudėtingais
pasaulinių pokyčių nulemtais iššūkiais.

Šiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas mano, jog būtina nepamiršti, kad 2003 m. programoje išdėstytas
tikslas 25 proc. sumažinti biurokratinę naštą yra nepakankamas ir nepakankamai plataus užmojo, net jeigu
iki galutinio termino – 2012 m. mes jį tikrai pasieksime. Parlamentas taip pat mano, kad jis turi Komisijai ir
Tarybai siūlyti skubius strateginius planus, kaip toliau mažinti mūsų ūkininkus slegiančią naštą.

Šioje Parlamento rezoliucijoje išdėstytais pasiūlymais taip pat siekiama numatyti, kaip iš naujo parengti
BŽŪP atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“. Šis žingsnis itin svarbus norint užtikrinti šio sektoriaus augimą
ir kad nemažėtų jam skiriamų lėšų, nes galima numatyti, kad 2013 m. Europos Sąjungos išteklių sumažės.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), raštu. – (FR) Šis pranešimas geras tuo, kad jame pažymima, jog tik viešoji
tarnyba užtikrina patikrų nepriklausomumą bei nešališkumą ir kad pabrėžiama žemės ūkio, kaip visuotinės
gėrybės, idėja. Taip pat svarbu primygtinai reikalauti maisto produktų atsekamumo, nors labiau tikėtina,
kad visi piliečiai (gamintojai ir vartotojai) daugiau žinos apie produktų pergabenimą ir jų ekologinę kokybę,
jeigu maisto produktai bus ženklinami aiškiomis etiketėmis, kuriose bus nurodytas jų poveikis aplinkai.

Be to, svarbus pranešime parodytas ryžtas supaprastinti bendrosios žemės ūkio politikos administravimo
taisykles. Vis dėlto, kadangi BŽŪP vertinama tik iš konkurencingumo ir neoliberalizmo perspektyvos, laikantis
tiesioginės pastaruosius keletą metų Europos Sąjungos įgyvendinamų politikos priemonių tradicijos, negaliu
balsuoti už. Todėl dėl šio teksto susilaikau ir tai yra geros valios ženklas įvertinant padarytą pažangą ir
parodytus ketinimus.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Jeigu norima iki 2010 m. įgyvendinti tikslą 25 proc. sumažinti žemės ūkio
sektoriaus administracinę naštą, bendrąją žemės ūkio politiką būtina supaprastinti. Biurokratija − didelė
kliūtis ūkininkams, kurie apleidžia savo kasdienę veiklą laukuose, nes daug laiko iššvaisto biurokratijai. Be
to, naujaisiais pakeitimais ūkininkų patiriama biurokratinė našta bus sumažinta šimtais milijonų eurų ir tai
duos apčiuopiamos naudos, ypač atsižvelgiant į tai, kokia dabar sunki ekonominė padėtis. Ūkininkams
būtina supaprastinti standartus ir patikros sistemas – juk jie turi užtikrinti, kad priimtina kaina maistu būtų
aprūpinta 500 mln. žmonių. Todėl balsavau būtent taip.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, kuriame įtvirtintos svarbios nuostatos
– jomis siekiama panaikinti biurokratiją, darančią poveikį Europos ūkininkams, ypač dabar, kai žemės ūkį
labai sunkiai slegia finansų krizė. Norėčiau padėkoti kolegoms nariams, balsavusiems už mano pateiktus
pakeitimus, taip išlaikant komitete jau patvirtintą tekstą.
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Kalbu daugiausia apie 49 pakeitimą, susijusį su daugybe klaidų kai kuriose valstybėse narėse registruotose
paraiškose dėl tiesioginių išmokų, kuriame taip pat pabrėžiama, kad šios klaidos priskirtinos daugiausia
naudotai ortofotografinei įrangai, o ne patiems ūkininkams. Taip pat kalbu apie 65 pakeitimą dėl 2010 m.
numatytos pareigos elektroniniu būdu ženklinti avis ir ožkas taikymo atidėjimo, nes per dabartinę ekonomikos
krizę ji kainuotų per brangiai.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Pasiūlymas supaprastinti BŽŪP priklauso platesniam biurokratinių
procedūrų mažinimo procesui, kurį prieš tam tikrą laiką pradėjo įvairios ES valstybės narės, siekdamos
užtikrinti veiksmingesnes ir prieinamesnes paslaugas piliečiams.

Be to, ši reforma žemės ūkio sektoriui reikalinga siekiant, kad ūkininkai galėtų sutaupyti laiko ir pinigų ir
galėtų naudotis sąlyginumo ir tiesioginių išmokų teikiama nauda, taip pat atsižvelgiant į kai kuriuos kaimo
plėtros aspektus ir įvertinant auginamų gyvulių atpažinimo metodus.

Šiuo metu, jau vykstant diskusijoms apie BŽŪP, galiosiančią po 2013 m., šis supaprastinimo pasiūlymas −
bandomoji platforma, kuria galima pasinaudoti norint pabrėžti galimybes ir pavojus bei parengti pagrindą
pasiūlymui dėl Europos žemės ūkio ateityje. Dėl minėtų priežasčių balsavau už pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. – (PT) Pranešime dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP)
supaprastinimo nagrinėjamas klausimas, keliantis didelį nerimą ūkininkams, kurie yra pagrindiniai BŽŪP
naudos gavėjai, taip pat visai Europos visuomenei, kuriai sunku suprasti BŽŪP dėl jos priemonių sudėtingumo.
Todėl visi pripažįsta, kad supaprastinimo priemonių reikia ir jų reikia skubiai. Būtina, kad šios priemonės
turėtų tiesioginį poveikį ūkininkams, o ne tik kiekvienos valstybės narės administravimo institucijoms, kaip
labai dažnai būdavo. Rinkos valdymo priemonių panaikinimas negali būti nurodomas kaip viena iš
supaprastinimo priemonių.

Vienas dalykas, kuris turi būti sutvarkytas supaprastinimo priemonėmis – reikia panaikinti bendrosios
išmokos schemai būdingą diskriminaciją įvairiose valstybėse narėse, o šios problemos kyla nacionalinėms
administravimo institucijoms nesugebant našiai dirbti – atlikti patikras, laikytis terminų, vykdyti mokėjimą
ir kt. Panaikinus šią diskriminaciją užtikrinsime, kad nebūtų sukurta skirtingais tempais veikiančios BŽŪP,
kuria būtų skatinama įvairių valstybių narių ūkininkų nelygybė.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), raštu. – (RO) Balsavau už R. Ashworth’o pranešimą, kuriame pritariama
paprastesnei bendrajai žemės ūkio politikai – tada ją lengviau suprastų ir ūkininkai. Bendrosios žemės ūkio
politikos administravimas dažnai pernelyg sudėtingas. Todėl visam žemės ūkio sektoriui itin svarbu, kad ji
būtų supaprastinta ir ūkininkų gyvenimas taptų lengvesnis. Europos Komisijos pasiūlytas taisykles daugeliu
atvejų itin sunku įgyvendinti, o valstybėse narėse taikant žemės ūkio teisės aktus esama labai daug
biurokratijos. Pirmiausia turi būti persvarstyti gyvulių atpažinimo teisės aktai siekiant juos padaryti
lankstesnius ir ne tokius biurokratiškus. Dabartinės teisės aktų nuostatos šioje srityje per daug konservatyvios
ir daugeliu atvejų duoda neigiamų rezultatų.

Nuno Teixeira (PPE), raštu. – (PT) Norint, kad Europos žemės ūkio ekonomika taptų konkurencingesnė,
būtų išsaugotos darbo vietos, skatinama kurti naujas ir prisidedama prie kaimo vietovių vystymosi, itin
svarbu supaprastinti bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Man atrodo, kad Komisija, šioje srityje siūlydama
naujus teisės aktus, kartu turi būtinai siekti panaikinti nereikalingas biurokratines kliūtis.

Kuo paprastesni teisės aktai, tuo lengviau suinteresuotosioms šalims: ūkininkams, nacionalinėms, regioninėms
institucijoms, lėšų panaudojimo kontrolės įstaigoms, juos suprasti. Analogiškai kuo mažiau laiko šiems
subjektams reikės paraiškoms parengti, tuo mažiau klaidų jie padarys. Finansavimo kontrolės sąnaudos taip
pat bus mažesnės.

Supaprastinimo taip pat reikia kontroliuojant, kaip panaudojamos lėšos, ir man atrodo, kad veiksmingiausias
būdas tai padaryti – išoriniai auditai. Baudos turi būti taikomos skaidriai ir proporcingai, turi būti atsižvelgiama
į ūkio dydį ir vietos padėtį, nepamirštant atokiausių regionų, pvz., Maderos. Šiandien Parlamente balsavau
už šį pranešimą, nes juo bandoma spręsti šiuos klausimus. Dabar turime užtikrinti, kad atliekant bendrąjį
BŽŪP persvarstymą žemės ūkio politika būtų geriau koordinuojama su sanglaudos politika.

Artur Zasada (PPE), raštu. – (PL) Pritardami šiam dokumentui ryžomės supaprastinti bendrąją žemės ūkio
politiką. Šis procesas būtinas norint užtikrinti tinkamą Europos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą.
Akivaizdu, kad derindami teisės aktus, mažindami biurokratinę naštą ir ribodami sąnaudas, turime galimybę
sukurti paprastesnę, teisingesnę ir suprantamesnę bendrąją žemės ūkio politiką. Vis dėlto nereikėtų pamiršti,
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kad supaprastinimas turi būti naudingas ne tik žemės ūkio sektorių administruojančioms institucijoms ir
nacionalinėms įstaigoms, bet pirmiausia ūkininkams, kuriems tenka pernelyg didelė teisės aktų našta.

Pranešimas: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) H. Rühle pateiktas pranešimas yra pranešimas savo iniciatyva, kuriuo
siekiama išsiaiškinti, kaip patobulinti viešojo pirkimo procedūras Europoje, kad būtų sudaryta pastovesnė
ir skaidresnė teisinė sistema. Netinkamas viešojo pirkimo taisyklių taikymas, beje, yra viena iš dažniausių
priežasčių, kodėl daromos Europos struktūrinių fondų lėšų mokėjimo klaidos. Pritariu pagrindiniams
pranešime savo iniciatyva išdėstytiems aspektams: raginimui geriau koordinuoti viešojo pirkimo procedūras
įvairiuose Europos Komisijos direktoratuose, teiginiui, kad tikslai, nustatyti iki 2004 m. viešojo pirkimo
direktyvų persvarstymo (aiškiau išdėstyti taisykles ir įtvirtinti didesnį teisinį tikrumą) dar nevisiškai pasiekti.
Taip pat pritariu pranešime išdėstytai pozicijai, kad nuo šių procedūrų sudėtingumo labiausiai nukenčia
mažosios ir vidutinės įmonės – kartais tai gali joms užkirsti kelią atsiliepti į kvietimą teikti pasiūlymus, nes
trūksta teisinės pagalbos išteklių. Todėl balsavau už pranešimą ir atidžiai stebėsiu, kad mūsų valstybėse
narėse, ypač Prancūzijoje, jau galiojančios viešojo pirkimo direktyvos būtų taikomos tinkamai.

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Palaikiau šį pranešimą, kadangi tinkamai ir skaidriai veikianti viešųjų
pirkimų sistema yra itin svarbi vidaus rinkai, kad būtų skatinama tarpvalstybinė konkurencija, inovacijos
bei siekiama optimalios naudos valdžios institucijoms. Iki šiol nepavyko įgyvendinti tikslų, kurių buvo
siekiama 2004 m. persvarstant viešųjų pirkimų direktyvas, ypač dėl viešųjų pirkimų taisyklių supaprastinimo
ir dėl didesnio teisinio tikrumo užtikrinimo. Labai didelis bylų dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje skaičius
Europos Teisingumo Teisme rodo, kad viešųjų paslaugų direktyvos nėra tinkamai įgyvendinamos valstybėse
narėse. Lisabonos sutartimi pirmą kartą Europos Sąjungos pirminėje teisėje pripažįstama regioninės ir vietos
savivaldos institucijų teisė ir stiprinamas subsidiarumas. Įvertinant tai, kad viešųjų pirkimo teisės tikslas yra
užtikrinti patikimą ir veiksmingą valstybės lėšų naudojimą ir suteikti galimybę suinteresuotoms įmonėms
dalyvauti konkursuose sąžiningos konkurencijos sąlygomis, raginčiau Komisiją supaprastinti viešųjų pirkimų
procedūras siekiant padėti vietos valdžios institucijoms ir bendrovėms išvengti didelių laiko ir pinigų sąnaudų
vien biurokratiniams klausimams spręsti ir užtikrinti daugiau galimybių MVĮ dalyvauti viešuosiuose
pirkimuose lygesnėmis ir sąžiningesnėmis sąlygomis.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – (LT) Viešųjų pirkimų sričiai yra išleidžiama nemaža valstybių narių
biudžeto lėšų dalis, todėl pritariu pranešėjos nuomonei, kad būtina imtis visų priemonių, jog viešosios lėšos
būtų skaidriai panaudojamos ir prieinamos visuomenės kontrolei. Viešosios sutartys turi būti pasirašomos
skaidriomis sąlygomis, visoms suinteresuotoms šalims suteikiant vienodas teises, o kainos ir projekto rezultatų
santykį laikant pagrindiniu kriterijumi, siekiant, kad sutartis atitektų geriausiam pareiškėjui, o ne pareiškėjui,
pateikusiam pigiausią pasiūlymą. Norint padidinti viešųjų pirkimų skaidrumą, būtina supaprastinti viešųjų
pirkimų procedūras, siekiant padėti vietos valdžios institucijoms ir bendrovėms išvengti didelių laiko ir
pinigų sąnaudų vien biurokratiniams klausimams spręsti. Tokiu būdu taip pat smulkios ir vidutinės įmonės
turės daugiau galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir galės juose dalyvauti lygesnėmis ir
sąžiningesnėmis sąlygomis. Dėl globalizacijos procesų ypatingai svarbu, kad Komisija atkreiptų dėmesį dėl
socialinių kriterijų taikymo procedūros, todėl būtinos yra gairės ar kita teikiama praktinė pagalba, kuri būtų
ypatingai informatyvi įstaigoms ir kitoms viešosioms institucijoms rengiant tvarumą skatinančius viešuosius
pirkimus.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. – (PT) Palankiai vertinu šią rezoliuciją, kuria siekiama supaprastinti
viešojo pirkimo taisykles, kartu padedant įtvirtinti didesnį teisinį tikrumą. Europos viešojo pirkimo iniciatyvos
turi būti koordinuojamos Europos lygmeniu, kad būtų išvengta nenuoseklumo ir teisinių problemų. Taip
pat svarbu aiškiau teisiškai išdėstyti sąlygas, kuriomis viešojo pirkimo teisė taikoma institucinėms viešosios
ir privačiosios partnerystės dariniams. Raginu Komisiją supaprastinti procedūras, kad vietos valdžios
institucijoms ir bendrovėms netektų daugybės laiko ir pinigų praleisti vien biurokratiniams klausimams. Be
to, supaprastinus procedūras mažosioms ir vidutinėms įmonėms bus lengviau sudaryti tokias sutartis ir
dalyvauti viešajame pirkime vienodesnėmis ir sąžiningesnėmis sąlygomis. Valstybinės institucijos turi būti
skatinamos viešąjį pirkimą grįsti ekologiniais, socialiniais ir kitais kriterijais. Raginu Komisiją ištirti galimybę
pasinaudoti ekologišku viešuoju pirkimu kaip priemone tvariam vystymuisi skatinti.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) 2004 m. Komisija persvarstė viešojo pirkimo direktyvas, šio persvarstymo
tikslas buvo supaprastinti procedūras, padaryti viešąjį pirkimą skaidresnį, veiksmingesnį, lankstesnį ir ne
tokį biurokratišką.
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Kaip sako pranešėja, „pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas yra ekonomiškai ir taupiai įsigyti prekių ir paslaugų
viešojo intereso užduotims vykdyti. Tačiau viešasis sektorius yra ne toks pat rinkos dalyvis, kaip kiti. Kadangi
jis valdo visuomenės lėšas, viešasis sektorius turi ypatingą atsakomybę.“

Dar kartą esu priverstas pasakyti, kad sudėtingi teisės aktai anaiptol ne geriausiai atitinka suinteresuotųjų
šalių interesus; viešojo pirkimo atveju yra visiškai priešingai. Kuo sudėtingesnės, neskaidresnės ir lėtesnės
procedūros, tuo daugiau tikimybės, kad teisės aktai bus apeiti, o kraštutiniais atvejais pasitaikys ir korupcijos.
Todėl itin svarbu, kad persvarstant dabartines viešojo pirkimo direktyvas būtų siekiama įtvirtinti paprastesnes
ir veiksmingesnes beveik 16 proc. Europos Sąjungos BVP atitinkančio sektoriaus reguliavimo taisykles.

José Manuel Fernandes (PPE), raštu. – (PT) Bendros metinės išlaidos viešajam prekių ir paslaugų pirkimui
Europos Sąjungoje yra 1 500 mlrd. EUR arba daugiau nei 16 proc. ES BVP. Dabartinės ekonomikos krizės
aplinkybėmis viešojo pirkimo direktyvomis neturi būti sudaryta sąlygų, kad užsakymų paskirstymo procesas
vyktų lėčiau arba būtų brangesnis. Rangovams, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, reikia teisinio
tikrumo ir kad procesai vyktų greitai. Manau, kad Komisija ir valstybės narės, bendradarbiaudamos su
regioninėmis ir vietos institucijomis, turėtų persvarstyti įvairias viešojo pirkimo taisykles siekdamos jas
suvienodinti ir supaprastinti visą teisinę viešojo pirkimo sistemą, kad sumažėtų klaidų rizika, o struktūriniai
fondai būtų naudojami ekonomiškiau. Reikėtų pažymėti, kad netinkamai perkėlus ES viešojo pirkimo
taisykles bus padaroma daug iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamų Europos
projektų įgyvendinimo pažeidimų. Manau, kad Komisija turi apsvarstyti galimybę toliau taikyti pagreitintas
procedūras, susijusias su struktūriniais fondais, net ir po 2010 m., kad valstybės narės nešvaistytų šių išteklių.

Françoise Grossetête (PPE), raštu. – (FR) Pritariu pranešimo tikslui – paraginti Komisiją supaprastinti viešojo
pirkimo procedūras, kad vietos valdžios institucijoms ir įmonėms netektų skirti daug laiko ir pinigų vien
biurokratiniams klausimams, tačiau apgailestauju dėl 9 dalies antros pastraipos formuluotės.

Manau, kad taip aiškinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą – nurodant, kad vietos institucijos
gali bendradarbiauti niekada nesinaudodamos rinka, pažeidžiamas neutralumo principas. Tai tikrai gali būti
kenksminga įmonėms (privataus arba valstybės kapitalo), iš kurių taip atimamos visos galimybės konkuruoti
dėl teisės teikti ekonominio pobūdžio viešąsias paslaugas.

Sylvie Guillaume (S&D), raštu. – (FR) Šiame pranešime šiek tiek užsimenama apie socialinius ir ekologinius
standartus, kuriuos turime sugebėti integruoti į kvietimus teikti pasiūlymus; jame taip pat siūloma
rekomendacijų, kaip palengvinti MVĮ galimybes dalyvauti viešojo pirkimo rinkose. Nepaisant to, pranešimas
turi didelį trūkumą – jame nėra konkrečios nuorodos apie reikalingą teisinės priemonės, kuria būtų nustatyta
paslaugų koncesijų statuso viešojo pirkimo direktyvų keitimo laiku apibrėžtis, patvirtinimą. Negalime
pasitenkinti dabartine Europos Teisingumo Teismo praktika viešųjų paslaugų koncesijų klausimu, akivaizdžiai
juntama, kad reikia visuotinės svarbos paslaugų pagrindų direktyvos. Visų labui būtinas aiškesnis teisinis
išdėstymas. Todėl per galutinį balsavimą dėl šio pranešimo aš susilaikiau.

Małgorzata Handzlik (PPE), raštu. – (PL) Viešasis pirkimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje atitinka
apie 15 proc. BVP. Atverti viešojo pirkimo rinką naudinga užsakymus teikiančioms institucijoms, nes didesnės
rinkos teikia daugiau galimybių pasirinkti, o taip užtikrinamos mažesnės sąnaudos ir geresnė kokybė. Itin
svarbu, kiek bus išleista valstybinių lėšų, ypač dabar, kai pokrizinę ekonomiką reikia skatinti, o valstybės
narės turi biudžeto problemų. Kaip teisingai pastebėjo pranešėja, dabartiniai teisės aktai gana sudėtingi – tai
yra ypatingas iššūkis vietos ir regioninėms institucijoms, taip pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Be to,
dar reikia aiškiau išdėstyti viešosios ir privačiosios partnerystės darinių, miestų planavimo ir paslaugų
koncesijų klausimus.

Todėl sutinku su pagrindiniais H. Rühle pranešimo aspektais, iš kurių galima spręsti, kad viešojo pirkimo
srityje reikia daugiau teisinio skaidrumo ir kad dabartinių direktyvų kol kas neverta keisti, tačiau Europos
Komisijos tarnybos turėtų išsamiai išnagrinėti esamas problemas.

Petru Constantin Luhan (PPE), raštu. – (RO) Viešasis pirkimas atitinka nemažą Europos Sąjungos BVP dalį.
Jo tikslas – įsigyti prekių ir paslaugų geriausiu kainos ir kokybės santykiu. Europos viešojo pirkimo
direktyvomis užsakymų paskirstymo procesas vilkinamas, jis tampa brangesnis ir ribojama perkančių
valstybės subjektų veiksmų sritis. Deja, su šiomis problemomis susiduria vis daugiau valstybių narių. Būtent
todėl balsavau už šį pranešimą – tvirtai remiu procedūrų supaprastinimo ir atnaujinimo priemones. Visoms
valstybėms narėms reikia supaprastintų, vienodų teisės aktų. Taip galėsime užtikrinti, kad valstybės narės
teisės aktų netaikytų skirtingai, kaip tai daroma dabar, kad nebūtų daroma klaidų ir kad valstybės lėšos būtų
naudojamos ekonomiškiau.

18-05-2010Europos Parlamento debataiLT78



Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Viešasis pirkimas − labai opus klausimas, kurį reikia spręsti labai rimtai, nes
jis susijęs su valstybinėmis lėšomis. Todėl viešojo pirkimo sutartys turi būti skaidrios ir visiškai atviros
visuomenei tikrinti, kad jos nekeltų jokių įtarimų. Be to, viešojo pirkimo užsakymai turi būti teikiami
skaidriomis sąlygomis, kai visos suinteresuotosios šalys turi vienodą statusą, o galutinis kriterijus − kainos
ir rezultatyvumo santykis, kad užsakymai atitektų geriausią, o ne tik pigiausią pasiūlymą pateikusiam
subjektui. Todėl balsavau būtent taip.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) Viešasis pirkimas atitinka maždaug 18 proc. Bendrijos BVP ir todėl turi
atlikti labai svarbų vaidmenį atgaivinant ekonomiką ir užimtumą. Viešasis pirkimas taip pat turi didžiulį
poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios dažnai būna subrangovės.

Dabartinėmis aplinkybėmis, kai vis aiškesnė vidaus rinkos ir tarptautinių rinkų sąveika, Europos bendrovės
labai rizikuoja nukentėti nuo nesąžiningos trečiųjų šalių (pvz., Kinijos) bendrovių, gaunančių subsidijas,
kurių neleidžiama gauti Europos bendrovėms, konkurencijos – šios trečiųjų šalių bendrovės dirba daug
mažesnėmis sąnaudomis, o gamybos laikas jose trumpesnis, nes jos nesilaiko Europos saugos standartų ir
darbuotojų teisių.

Europos lygmeniu turime imtis koordinuotų veiksmų, kad sumažintume šį poveikį. Galiausiai esu linkęs
priminti, kaip svarbu laikytis abipusiškumo ir proporcingumo principų. Pvz., Kinijos įmonėms Europos
rinka prieinama, o Europos įmonės negali atsiliepti į kvietimus teikti pasiūlymus Kinijoje. Sveikinu pranešėją
už darbą ir balsuoju už pranešimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Labai džiaugiuosi, kad atmestas Socialistų ir demokratų frakcijos
pasiūlytas pakeitimas, nes jį atmetus mūsų frakcijai, Verts/ALE, atsirado galimybė balsuoti už H. Rühle
pranešimą.

Bernadette Vergnaud (S&D), raštu. – (FR) Smerkiu „stručio“ politiką, kurią vykdo manantieji, jog Europos
Teisingumo Teismo praktikos paslaugų koncesijų klausimu pakanka ir kad visiškai nereikia leisti teisės aktų.
Jau daug metų socialistai kovojo ir vykdė kampanijas, kad būtų priimtos pagrindų direktyvos, kuriomis būtų
saugomos visuotinės svarbos paslaugos, ir negali būti nė kalbos, kad šio įsipareigojimo atsisakytume.
Vienintelė ilgalaikė viešųjų paslaugų garantija – tikrieji Europos teisės aktai, ne teismų sprendimai, kad ir
kokie pagrįsti jie būtų. Kaip galime spręsti iš sunkumų perkeliant Paslaugų direktyvą socialinių paslaugų
srityje, tik sukūrus konkrečią sistemą gali būti įtvirtintas teisinis tikrumas ir paslaugų kokybė. Mažosios ir
vidutinės įmonės, taip pat vietos ir regioninės institucijos tikisi aiškumo ir teisinio tikrumo teikiant viešojo
pirkimo užsakymus, pvz., sudarant socialinio būsto viešojo pirkimo sutartis. Vis dėlto nenorėjome balsuoti
prieš šį pranešimą, kuriame yra svarbių elementų, pvz., socialinių ir ekologinių standartų srityje – juos turime
sugebėti integruoti į kvietimo teikti pasiūlymus procedūras, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip
pagerinti MVĮ galimybes, ir aiškiai raginama aktyviau naudotis viešosios ir privačiosios partnerystės sutartimis.

Pranešimas: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Būtina, kad Europos vystymosi politika būtų nuosekli. Vis dėlto šiame
F. Keller pranešime kartais linkstama arba į kategoriškumą, arba į neapibrėžtumą. Aišku, sakau „taip“ ES
politikos nuoseklumui, tačiau sakau „ne“ abejonėms Pasaulio prekybos organizacijoje Europos Sąjungos (ir
Prancūzijos) prisiimtais įsipareigojimais. Žemės ūkis turi vystytis laipsniškai, reaguojant į mūsų ūkininkų
patiriamus sunkumus – jie yra vieni iš svarbiausių subjektų ne tik kaimo vietovėse, bet ir mūsų miestuose.
Todėl balsavau prieš šį pranešimą.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. – (RO) Europos Sąjunga yra didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje.
Beje, šiais metais tikimasi, kad ES nepriklausančioms valstybėms teikiamos pagalbos vystymuisi suma pasieks
69 mlrd. EUR, jos bus teikiama 20 proc. daugiau nei 2008 m. Europos Sąjunga parodė, kad nuosekliai laikosi
tarptautinėms institucijoms prisiimtų įsipareigojimų. Tiesa tai, kad Europos vystymosi politika ir jos prekybos
politika viena kitai prieštarauja. Vis dėlto Europos Sąjunga prisiėmė įsipareigojimą, kad rengiant visas ES
politikos priemones, turinčias poveikį besivystančioms šalims, bus atsižvelgta į užsibrėžtus vystymosi tikslus.

Priešingai, nei prognozuota iš pradžių, ekonomikos krizė didžiausią poveikį turi neturtingoms šalims, kurių
daugelis dalyvauja Europos lėšomis finansuojamuose vystymosi projektuose. Vis dėlto šiose šalyse ES
taikomos eksporto ir žemės ūkio politikos priemonės turi neigiamą poveikį jų vystymuisi. Todėl susiduriame
su nepageidaujamu šio reiškinio rezultatu: makroekonomikos lygmeniu ES kuria vertę, o mikroekonomikos
lygmeniu daro neigiamą įtaką. Šiomis aplinkybėmis rezoliucijoje, dėl kurios buvo balsuojama vakar, per
Europos Parlamento plenarinį posėdį, užsibrėžti tikslai įgyja didžiulę svarbą, jų siekti turi įsipareigoti visos
ES institucijos.
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Carlos Coelho (PPE), raštu. – (PT) Ekonomikos ir humanitarinės krizės, su kuria dabar kovoja pasaulis,
aplinkybėmis dabar kaip niekada anksčiau svarbu ES vystymosi politikos priemones tvarkyti taip, kad jos
būtų nuoseklios ir derėtų tarpusavyje, taip pat būtų visapusiškai susietos su kitomis ES politikos priemonėmis
– prekybos, aplinkosaugos ir kt. Dabar aišku, kad nepaisant ES įsipareigojimo vykdyti vystymosi politiką ir
to, kad ji yra didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje, jos politikos priemonės ne visada veiksmingai susietos ir
tai trukdo pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT).

Siekiame pakeisti status quo, ir teisingai darome. Oficialią pagalbą vystymuisi turime vertinti ilgalaikiu požiūriu
– turi būti sujungta visų valstybių narių tarpusavio sinergija ir pasiektas politikos priemonių nuoseklumas.
Šis nuoseklumas turi būti pasiektas, nes jis padeda patenkinti nepriteklius patiriančių subjektų vystymosi
poreikį. Apskritai remiu šį Europos Parlamento pranešimą ir manau, kad ES veikėjai būtinai turi padaryti
viską, kas įmanoma, kad būtų panaikintos vystymosi kliūtys, pasiekti TVT, kovojama su skurdu ir užtikrinama,
kad besivystančiose šalyse būtų tikrai įgyvendinamos žmogaus, socialinės, ekonominės ir ekologinės teisės.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ir Anna Ibrisagic (PPE), raštu. – (SV)
Švedijos konservatorių delegacija vakar (2010 m. gegužės 18 d.) balsavo prieš pranešimą A7-0140/2010
dėl ES politikos suderinamumo vystymosi labui ir papildomos oficialios paramos vystymuisi („OPV plius“)
koncepcijos (2009/2218(INI)). Svarbiausia tokio balsavimo priežastis – mes nepalaikome pasiūlymo nustatyti
tarptautinį operacijų mokestį. Nustačius Tobino mokestį besivystančios šalys patirtų žalą ir dar labiau didėtų
skurdas. Nepaisant to, norėtume pabrėžti, kad pranešime yra elementų, atitinkančių mūsų mąstymą, pvz.,
tai, kad ES eksporto subsidijos Europos žemės ūkio produktams turi pražūtingų padarinių maisto saugumui
ir perspektyvaus žemės ūkio sektoriaus vystymuisi besivystančiose šalyse.

Marielle De Sarnez (ALDE), raštu. – (FR) 1 400 000 000 žmonių pasaulyje gyvena gaudami mažesnes
negu 1 EUR per dieną pajamas. Europos Sąjunga privalo kovoti su šia padėtimi. Tam reikalingos
ekonomiškesnės ir veiksmingesnės vystomojo bendradarbiavimo ir pagalbos politikos priemonės. Oficialios
pagalbos vystymuisi (OPV) įsipareigojimai vis dar vykdomi nepakankamai. Siekdami atsižvelgti į skubų
vystymosi poreikį raginame Komisiją skubiai apibrėžti naujus papildomus vystymosi šaltinius, pvz.,
tarptautinių finansinių operacijų mokestį, iš kurio būtų surenkama papildomų lėšų siekiant įveikti sunkiausius
krizės padarinius. Laikydamosi to paties užmojo, valstybės narės turėtų dar kartą patvirtinti Tūkstantmečio
aukščiausiojo lygio susitikime prisiimtą įsipareigojimą kitą dešimtmetį 0,7 proc. BVP skirti OPV, kartu
atsižvelgiant į pagalbą gaunančių valstybių sugebėjimus ja pasinaudoti ir gero jų valdymo praktiką. Galiausiai
Europos vystymosi politika turi būti susieta su lanksčiu žmonių, prekių ir kapitalo judėjimo į besivystančias
šalis ir iš jų reglamentavimu.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ir Cecilia Wikström (ALDE), raštu. – (SV) Mes remiame šio
pranešimo tikslą, kad ES politika atitiktų ES siekį skatinti vystymąsi mažas ir vidutines pajamas gaunančiose
šalyse. Vis dėlto F. Keller pranešime, pvz., kalbama apie išvystytą paslaugų rinką ir aiškias konkurencijos
taisykles ir kad tai yra kliūtys pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Todėl nemanome, kad galime pritarti
visam pranešimui. Aiškios veiklos taisyklės − būtina sąlyga, kad tinkamai veiktų rinkos ekonomika, o prekyba
paslaugomis − svarbus šalių ekonomikos vystymosi elementas.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Europos Sąjunga dažnai kovoja su savo pačios sukurtais paradoksais ir
tarpusavyje nesuderinamais dalykais, su kuriais valstybės narės ir jų piliečiai, taip pat trečiosios šalys ir jų
tautos susiduria dėl ES politikos priemonių poveikio. Būdama didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje, Europos
Sąjunga ir valstybės narės turi siekti, kad jų vystymosi pagalbos politika būtų ne tik veiksminga, bet ir nuosekli
bei aiški; taip yra ne visada. Reikėtų palankiai vertinti visas pastangas skatinti šį nuoseklumą ir siekti nepamiršti
įvairialypių pagalbą gaunančių tautų poreikių. Šis tikslas turi apimti ir prekybos politiką.

João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Pranešimo tema labai aktuali, nes žinome, jog ES politikos priemonės
ir veiksmai keliose srityse dažnai prieštarauja deklaruojamiems „pagalbos vystymuisi“ tikslams. Esama keleto
nemažų teigiamų aspektų, pvz.: atkreipiamas dėmesys į bado tragediją pasaulio mastu; pažymimas žvejybos
susitarimų nesuderinamumas ir neveiksmingumas atsižvelgiant į deklaruojamus vystomojo bendradarbiavimo
tikslus; smerkiamas ES eksporto subsidijų poveikis; kritikuojamas paslaugų liberalizavimas, konkurencijos
taisyklių nustatymas, mokesčių rojai, nenuoseklios politikos nulemtas kapitalo nutekėjimas iš besivystančių
šalių į ES; raginama sukurti ŽIV/AIDS vaistų patentų grupę. Deja, nenuosekli pati pranešėja, ypač
propaguodama tolesnę laisvosios prekybos zonų, vadinamųjų ekonominės partnerystės susitarimų ir kitų
panašių priemonių plėtrą. Pranešėja nepaiso, kad šios priemonės kelia grėsmę besivystančių šalių interesams
keliose srityse, kaip jau aišku iš daugelio jų nenoro pasirašyti šiuos susitarimus, kuris buvo įveiktas tik keletu
atvejų, ES darant nepriimtiną spaudimą ir šantažuojant.
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Georgios Papastamkos (PPE), raštu. – (EL) Visiškai pripažįstu ES vystymosi politikos ir pagalbos
besivystančioms šalims svarbą. Nepaisant to, balsavau prieš F. Keller pranešimą, nes jame reiškiama anaiptol
netiksli pozicija dėl ES žemės ūkio eksporto subsidijų poveikio ūkių sektoriui besivystančiose šalyse.

Be to, ES yra itin atvira rinka iš besivystančių šalių importuotiems produktams, nes, be kitų dalykų,
įgyvendinama iniciatyva „Viskas išskyrus ginklus“ ir kiti preferenciniai susitarimai. Reikėtų pažymėti, kad
Honkongo ministrų aukščiausiojo lygio susitikime (2005 m.) Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) valstybės
narės prisiėmė įsipareigojimą tuo pat metu panaikinti eksporto subsidijas ir visoms tapatų poveikį
konkurencijai turinčioms priemonėms nustatyti ribas.

Evelyn Regner (S&D), raštu. – (DE) Balsavau už šį pranešimą, nes man itin svarbu, kad į tarptautinius
laisvosios prekybos susitarimus būtų įtraukti privalomi socialiniai ir aplinkos apsaugos standartai. Manau,
jog itin svarbu, kad Europos Sąjunga socialinės rinkos ekonomikos principą taikytų ne tik ES viduje, bet ir
už savo sienų. Mūsų laisvosios prekybos susitarimų partneriai turėtų palaikyti tam tikrus standartus ir manau,
kad turėtume nutraukti derybas su šių standartų nesilaikančiomis valstybėmis.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. – Entuziastingai balsavau už Franziskos Keller pranešimą dėl ES
politikos suderinamumo vystymosi labui ir labai džiaugiuosi, kad jis buvo patvirtintas balsų dauguma.
Apgailestauju, kad PPE ir ECR frakcijos balsavo neigiamai.

Alf Svensson (PPE), raštu. – (SV) Europos Parlamentui balsuojant dėl pranešimo „ES politikos suderinamumas
vystymosi labui ir papildomos oficialios paramos vystymuisi („OPV plius“) koncepcija“, aš balsavau prieš.
Vykdyti atsakingą, veiksmingą vystymosi politiką turėtų būti viena iš svarbiausių Europos Parlamento
dėmesio sričių. To aš ir daugelis kitų kasdien siekiame Vystymosi komitete. Akivaizdžiai absurdiška ir tikrai
neatsakinga tai, kad Europos Sąjunga viena ranka atima, pvz., teikdama žemės ūkio subsidijas, bloginančias
besivystančioms šalims galimybes konkuruoti, o kita duoda – teikia pagalbą „žalai atitaisyti“. Diskusijos apie
ES politikos suderinamumą vystymosi labui yra svarbios ir vertingos.

Vis dėlto šiame pranešime yra elementų, kuriems negaliu pritarti, pvz., dalis, kurioje minimas finansinių
operacijų mokesčio nustatymas ir vartojama neaiškiai apibrėžta sąvoka „ekologinės teisės“. Nepaisant to,
daugelis pranešimo dalių, dėl kurių teigiamai balsuota plenariniame posėdyje, yra labai teisingos ir mano
neigiamo balsavimo nereikėtų suprasti kaip nenoro dalyvauti įtvirtinant politikos suderinamumą vystymosi
labui. Priešingai, šiame procese labai mielai dalyvauju ir labai noriu, kad jis vyktų kuo teisingiau.

Marc Tarabella (S&D), raštu. – (FR) Itin džiaugiuosi, kad patvirtintas pranešimas dėl ES politikos
suderinamumo vystymosi labui ir papildomos oficialios paramos vystymuisi („OPV plius“) koncepcijos –
tai puikus pranešimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų labiau gerbiamos besivystančios šalys. Ypač
pritariu nedidele balsų dauguma patvirtintai 70 daliai, kurioje prašoma, kad Komisija į prekybos susitarimus,
dėl kurių derasi Europos Sąjunga, sistemingai įtrauktų teisiškai privalomus socialinius ir aplinkos apsaugos
standartus. Tai svarbus aspektas siekiant teisingesnės prekybos. Europos Sąjunga šioje srityje turi rodyti
pavyzdį.

Nuno Teixeira (PPE), raštu. – (PT) Žinant dabartinę ekonomikos padėtį šis pranešimas itin svarbus, nes juo
siekiama ES politikos priemones padaryti nuoseklesnes, kad ES pasiektų užsibrėžtus tikslus, pvz.,
Tūkstantmečio vystymosi tikslus. ES yra didžiausia pagalbos vystymuisi teikėja pasaulyje – pagal naujausius
duomenis šios pagalbos suteikta apie 49 mln. EUR, o intervencinėmis ES priemonėmis atkreipiamas dėmesys
ir į šalis, ir į jų piliečius, tad tai yra toliaregiška ES politika – ja atsižvelgiama į prekybos, aplinkos apsaugos
ir socialinius aspektus.

Pranešime pabrėžiama, kad reikia skatinti galimybes šių šalių produktus pateikti Europos rinkoms; be kitų
dalykų, taip pat pabrėžiama, kad reikia parengti ES muitų tarifų mažinimo priemones. Vis dėlto norėčiau
pareikšti susirūpinimą dėl tam tikrų siūlymų, nes reikia pasakyti, jog jie gali turėti padarinių Europos
gamintojams, beje, gyvenantiems ir geografinėse vietovėse, kurioms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Teikti pagalbą vystymuisi ir mažinti skurdą – svarbiausias reikalavimas, vertas visapusiškos mano paramos.
Nepaisant to, manau, kad negalima prisiimti įsipareigojimų, kurių neįmanoma įgyvendinti nekeliant pavojaus
mūsų pačių piliečių interesams. Savo piliečių negalima pamiršti ar skirti jiems mažiau dėmesio: jiems turime
ypatingų įsipareigojimų.

Pranešimas: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Sophie Auconie (PPE), raštu. – (FR) Balsavau už šį Europos Parlamento pranešimą savo iniciatyva, kuriuo
reaguojama į Europos Komisijos pateiktą sankcijų už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus
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analizę. Šiandien tarp valstybių narių esama skirtumų, darančių neigiamą įtaką sąžiningam vidaus rinkos
veikimui ir kelių eismo saugumui. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas šiuo klausimu siūlo
keletą būdų, kaip parengti sprendimus. Konkrečiai pranešime siūloma suderinti sankcijas suskirstant baudas
į bendras kategorijas. Jame raginama įsteigti koordinavimo įstaigą, kuri privalėtų gerinti valstybių narių
bendradarbiavimą įgyvendinant socialines taisykles, taip pat įsteigti tikrinimo įstaigas. Galiausiai pranešime
pabrėžiama, kad pasitelkus spaudą, informacines technologijas ir pažangiąsias transporto sistemas transporto
įmonėms ir vairuotojams reikia suteikti pakankamai informacijos apie aktualias socialines taisykles ir sankcijas
už pažeidimus. Kadangi visapusiškai remiu šiuos pasiūlymus, balsavau už šį pranešimą.

Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – (LT) Sankcijų sistemos ES valstybėse narėse yra labai skirtingos, todėl
ūkio subjektams, ypač tarptautinių pervežimų srities vairuotojams teisinė padėtis tapo sunkiai suprantama.
Dabar galiojančiuose reglamentuose ir direktyvoje dėl kelių eismo socialinių taisyklių, valstybėms narėms
palikta daug interpretavimo galimybių ir tai lėmė, kad šie teisės aktai valstybėse narėse įgyvendinami
nevienodai. Lisabonos sutartyje numatyta galimybė suderinti valstybių baudžiamųjų įstatymų ir kitų teisės
aktų nuostatas. Manau, kad Komisija turi išnaudoti šią galimybę, parengti bei skatinti suderintus požiūrius
į kontrolę ir imtis reguliavimo veiksmų šalinant kliūtis Europos vidaus rinkoje bei stiprinant kelių eismo
saugumą. Siekiant kuo efektyviau užtikrinti socialinių taisyklių kelių transporte įgyvendinimą, Komisija
turėtų parengti vienodą ir privalomą šio reglamento dėl vairavimo ir poilsio valandų trukmės išaiškinimą, į
kurį turėtų atsižvelgti nacionalinės kontrolės institucijos.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), raštu. – (FR) Nuo 2006 m. Europos reglamentu visos Europoje veikiančios
transporto įmonės įpareigotos laikytis to paties didžiausio per dieną leidžiamo važiuoti laiko ir taikyti poilsio
laikotarpius, kad Europos keliuose būtų užtikrintas eismo saugumas. Deja, šios priemonės taikomos anaiptol
ne optimaliai: sankcijos už pažeidimus kiekvienoje valstybėje narėje labai skiriasi.

Taigi, bauda, taikoma vairuotojui, viršijusiam kasdienio vairavimo apribojimą daugiau kaip dviem valandomis,
Ispanijoje dešimt kartų didesnė nei Graikijoje. Kai kuriose valstybėse narėse už sunkius pažeidimus gali būti
taikoma laisvės atėmimo bausmė, o kitose tiesiog atimamas vairuotojo pažymėjimas. Šis derinimo nebuvimas
mažina reglamento veiksmingumą ir kelių transporto įmonėms kelia daug teisinio neapibrėžtumo.

Balsavau už H. Ranner pranešimą, kuriame Komisija raginama pasiūlyti mažiausias ir didžiausias sankcijas
už pažeidimus, kurios būtų suderintos visose valstybėse narėse. Pranešime taip pat raginama parengti paprastą
ir prieinamą informacinę brošiūrą, kurioje sunkvežimių vairuotojai būtų informuojami, kuo jie rizikuoja
darydami pažeidimą.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. – (RO) Europos Sąjungos rūpestis dėl vienodos kelių transportui
taikomų sankcijų reglamentavimo valstybių narių lygmeniu sistemos nebuvimo yra pagrįstas. Šias sankcijas,
bent jau nefinansines, valstybėse narėse vykdant visų automobilių vairuotojų atžvilgiu, sumažėtų daugelio
transporto įmonių ir individualių vairuotojų patiriama painiava, su kuria jie susiduria dėl kilmės šalies ir
trečiosios ES valstybės narės, kurioje jie važiuoja, teisės aktų neatitikties.

Vis dėlto Europos Komisija ir specializuoti Parlamento komitetai teisūs sakydami, kad per anksti netgi galvoti
apie finansinių sankcijų, taikomų už eismo pažeidimus, standartizavimą. Europos Sąjungoje įmonių ir
gyventojų ekonominė padėtis labai nevienoda ir tai reiškia, kad už tą patį eismo taisyklių pažeidimą taikomos
baudos visose valstybėse narėse negali būti vienodos. Vis dėlto standartizavus keleivių transportui taikomas
nuostatas transporto įmonėms tektų daugiau atsakomybės.

Suderinus reglamentavimą visose valstybėse narėse ir griežtai laikantis teisės aktų bei nepaliekant kiekvienai
valstybei narei spręsti, ar taikyti Europos rekomendacijas, padidėtų ir Europos kelių eismo saugumas.

Diogo Feio (PPE), raštu. – (PT) Pažeidimai − rimta kelių transporto problema, kelianti nemažai klausimų
dėl pasienio perėjų. Todėl svarbu, kad Komisija apsvarstytų padėtį įvairiose valstybėse narėse, taip pat
nustatytų, kas įvairiose valstybių narių teisės sistemose laikoma pažeidimu, ir apsvarstytų atitinkamas
sankcijas ir baudas. Šia tema pranešėja teigia, kad „veiksminga, proporcinga ir atgrasomąjį poveikį turintį
sankcijų sistema gali būti grindžiama tik aiškiomis, skaidriomis ir tarp valstybių narių suderintomis
sankcijomis“, ir „ragina valstybes nares, siekiant sumažinti iš dalies labai didelius sankcijų pobūdžio ir dydžio
skirtumus, rasti teisės aktuose įtvirtintus praktinius sprendimus“.

Esu linkęs sutikti, kad veiksminga ir suderinta nuobaudų sistema svarbi ir kad valstybės narės turėtų artimiau
bendradarbiauti siekdamos sumažinti kelių eismo pažeidimų reglamentavimo skirtumus. Vis dėlto man
sunkiau galvoti apie tai, kad nacionalinis teisės aktų leidėjas turėtų prarasti kompetenciją baudžiamosios
teisės klausimais, kai norima ES lygmeniu suderinti sankcijų pobūdį ir baudų dydį.
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João Ferreira (GUE/NGL), raštu. – (PT) Europos Komisijos parengtoje ataskaitoje apibendrinamos įvairios
valstybėse narėse taikomų sankcijų rūšys ir nurodomi kiekvienos valstybės narės šioje srityje taikomų sistemų
skirtumai – padaroma išvada, kad padėtis nepatenkinama. Todėl ataskaitoje valstybės narės raginamos kelių
transporto srityje taikyti suderintas socialines taisykles. Europos Parlamento pranešėja siūlo šioje srityje
derinti daugiau dalykų, ypač socialinių teisės aktų taikymo aiškinimo ir sankcijų klausimais, sudaryti
atitinkamas kategorijas ir taip siekti „sukurti vidaus transporto rinką ir padidinti vairuotojų bei transporto
įmonių teisinį tikrumą“.

Kelių eismo saugumas, be abejo, yra svarbus dalykas, nemažiau svarbios ir darbo sąlygos kelių transporto
sektoriuje, apimančios ir leidžiamą vairuoti laiką bei poilsio laikotarpius. Mes linkę patvirtinti, kad šiuos
tikslus galima pasiekti nebūtinai bendrojo derinimo priemonėmis. Derinimo iš tikrųjų reikia, tačiau jis turi
vykti kartu su pažanga, o ne taip, kad visi nusileistų iki žemiausio lygio, kaip dažnai būdavo bandant
„įgyvendinti vidaus rinką“. Reikalingas ir didesnis kelių eismo saugumas, ir geresnės darbo sąlygos transporto
sektoriuje. Taip bus užtikrintas geresnis kiekvienos valstybės narės kelių eismo saugumas.

Nuno Melo (PPE), raštu. – (PT) Kelių transporto sauga visada buvo ES rūpestis. Šios rezoliucijos patvirtinimas
– dar vienas žingsnis siekiant panaikinti sunkius socialinių taisyklių pažeidimus šioje srityje. Norint sukurti
nesudėtingo visų šio sektoriaus specialistų bendravimo tinklą, kai jie dirba ne savo valstybėje narėje, reikia,
kad valstybės narės labiau bendradarbiautų tarpusavyje. Taip pat reikia finansiškai stengtis sukurti reikiamą
infrastruktūrą, apimančią pakankamai saugių stovėjimo vietų ir paslaugų Europos kelių tinkle, kad vairuotojai
galėtų praktiškai laikytis vairavimo laiko ir poilsio laikotarpių nuostatų. Todėl balsavau būtent taip.

Andreas Mölzer (NI), raštu. – (DE) Remiantis statistiniais duomenimis, daugelis eismo avarijų nutinka
būtent sunkiasvorėms transporto priemonėms. Todėl dar gerokai svarbiau, kad transporto priemonė būtų
nepriekaištingos būklės. Vairuotojų atidumas dėl nuovargio sumažėja beveik tiek pat, kiek ir nuo alkoholio.
Todėl bendros saugos labui turime užtikrinti, kad šių nuostatų būtų laikomasi. Todėl svarbu, kad darbuotojams
ir savarankiškai dirbantiems asmenims būtų taikomos tos pačios sąlygos, nes kitaip vis daugiau žmonių bus
stumiama į netikrą savarankišką darbą ir jie bus išnaudojami iki jų pakantumo ribų arba dar daugiau.

Nepaisant to, baudos dažnai − netinkamas būdas užtikrinti, kad būtų laikomasi poilsio laikotarpių, nes tai
gali būti įmanoma tik tada, kai transporto priemonei atimama galimybė judėti. Kadangi šių kelių eismo
saugumo priemonių plėsti neplanuojama, balsavau prieš.

Alfredo Pallone (PPE), raštu. – (IT) H. Ranner, kurią aš sveikinu už darbą, pranešime aptariami ne tik įvairiose
valstybėse narėse galiojančių baudų, bet ir jų rūšių skirtumai, pabrėžiant, kad šia padėtimi nepatenkinti nei
vairuotojai, nei transporto įmonės.

Sutinku su Parlamento pranešime išdėstytu požiūriu – juo pabrėžiama, kad vidaus rinkoje svarbu visapusiškai
įgyvendinti socialines nuostatas, prireikus dažnai taikant patikras, taip pat parengti Europos koordinavimo
priemonę, suderinti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų reglamentavimą. Tik taikant vienodą tvarką bus
įmanoma užtikrinti, kad už pažeidimus turimos sumokėti sumos būtų greitai išieškotos. Todėl balsavau už.

Nuno Teixeira (PPE), raštu. – (PT) Šis mano kolegės iš Transporto ir turizmo komiteto pranešimas − puiki
iniciatyva siekiant išspręsti kai kurias dabartines kelių transportui taikomų sankcijų už sunkius pažeidimus
problemas. Sunkių socialinių taisyklių pažeidimų atveju taikytinos normos labai skiriasi kiekvienoje valstybėje
narėje – skiriasi baudų dydis, sankcijų pobūdis ir skirstymas, jas reikia labiau suderinti.

Palankiai vertinu pranešime siūlomus šių skirtumų mažinimo sprendimus, įskaitant reikiamą suderintą
sunkių pažeidimų skirstymą į kategorijas ir atitinkamo pobūdžio įstaigos Europos lygmeniu koordinuojamos
patikrų sistemos įgyvendinimą – šios patikrų sistemos tikslas būtų pagerinti bendradarbiavimą įgyvendinant
socialines taisykles ir užtikrinant patikrų įstaigų, privalančių taikyti šias taisykles, mokymą.

Taip pat pabrėžčiau, kaip svarbu parengti pakankamos informacijos apie socialines taisykles teikimo iniciatyvas
ir sukurti tinkamą infrastruktūrą bei įrengti automobilių stovėjimo aikšteles siekiant užtikrinti, kad taisyklių
būtų laikomasi. Dėl minėtųjų priežasčių balsavau už šiandien Parlamentui pateiktą pranešimą.

10. Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)

(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.00 val.)
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PIRMININKAVO: S. KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)

12. Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartai - Organų
donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl:

– M. Mikolášiko pranešimo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu dėl pasiūlymo
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos
standartų nustatymo (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD)) (A7-0106/2010), ir

– A. Perello Rodriguezo pranešimo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu dėl
Komisijos komunikato „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis
valstybių narių bendradarbiavimas“ (2009/2104(INI)) (A7-0103/2010).

Miroslav Mikolášik, pranešėjas. – (SK) Džiaugiuosi turėdamas šią unikalią galimybę šiandien jums kalbėti
ir aptarti per mūsų derybas Parlamente ir per tolesnį trišalį dialogą šia labai svarbia organų donorystės ir
transplantacijos tema pasiektą pažangą.

Aš asmeniškai manau, kad šis projektas nepaprastai svarbus, ir taip manau ne tik kaip vyriausiasis pranešėjas,
bet ir kaip gydytojas. Tvirtai manau, kad šia nauja direktyva bus iš esmės įveiktas dabar mūsų patiriamas
organų donorystės ir transplantacijos proceso iššūkis – organų trūkumas jų laukiantiems pacientams.

Siekiant Europos Sąjungos piliečiams teikti geriausią įmanomą sveikatos apsaugą, mūsų tikslas – užtikrinti,
kad transplantacijai skirti žmonių organai būtų saugūs ir aukštos kokybės.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas dėl pranešimo projekto balsavo kovo 16 d. –
tada jis buvo patvirtintas aiškia balsų dauguma, atsižvelgiant į pranešėjo rekomendacijas. Vėliau, vadovaujant
Tarybai pirmininkaujančiai Ispanijai, baigėme tris intensyvius tarpinstitucinius trišalius Parlamento, Komisijos
ir Tarybos dialogus.

Labiausiai norėčiau pažymėti toliau nurodytus aspektus, labai svarbius mūsų diskusijoms.

Pirmiausia, organų donorystei taikomus principus.

Savanoriška ir nemokama donorystė − pagrindinis principas, kuriam jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis
neturi kilti grėsmės. Turi būti išsaugotas altruistinis donorystės pobūdis, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam
sukomercinimui ar finansinei donorų motyvacijai. Kartu turi būti užtikrinta kuo geresnė gyvųjų donorų
apsauga. Šioje srityje norėčiau paminėti energingas diskusijas, kurias sukėlė gyvųjų donorų organų donorystės
tema. Pirma, šis metodas tik papildo mirusiųjų donorų organų įsigijimą, tačiau tai − daug galimybių teikianti
alternatyva.

Žinoma, neketiname užkirsti kelio šios srities pažangai, bet turime užtikrinti, kad gyvųjų donorų, neturinčių
genetinių ar šeimos ryšių su gavėju, organų donorystė visada būtų savanoriška ir nemokama. Nemokėjimo
principas netaikomas vadinamojo kompensavimo atvejais, kai gyvajam donorui gali būti sumokėta suma,
atitinkanti su donoryste susijusias išlaidas. Vis dėlto valstybės narės turi tiksliai apibrėžti sąlygas, kuriomis
tokios sumos gali būti mokamos, kad galėtume išvengti bet kokių finansinių paskatų ar pelno galimiems
donorams.

Kiti svarbūs principiniai klausimai apima paskirstymo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad organai iš asmens
nebūtų paimti, kol teisiškai nepatvirtinta jo mirtis, ir visapusiška informacija pagrįstą donoro sutikimą. Mes
juos gynėme įvadinėse konstatuojamosiose dalyse.

Antrasis principas apima atsekamumą, asmens duomenų apsaugą ir slaptumą. Valstybės narės turi užtikrinti,
kad visus jų teritorijoje paimamus, paskirstomus ir transplantuojamus organus būtų galima atsekti nuo
donoro iki gavėjo ir atgal. Ši koncepcija pakeitė pradinį anonimiškumo, kuris kenkia proceso saugumui,
pasiūlymą. Asmens duomenys turi likti slapti.
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Trečiasis principas – kokybės ir saugos sistema. Mes pareiškėme aiškų susitarimą, kad valstybės narės turėtų
įsteigti nacionalinę sistemą, kurioje būtų išdėstyti visi organizaciniai proceso etapai – nuo donorystės iki
transplantacijos. Tada valstybės narės informuos Komisiją apie veiklą ir rezultatus, pasiektus įgyvendinant
šį reglamentą iki sueinant trejiems metams nuo jo įsigaliojimo. Šioje srityje tikimės daug pažangos, ypač
tose šalyse, kur sistema nepakankamai gerai išvystyta ir kur priėmus tinkamas sistemines priemones gali
gerokai padaugėti transplantacijų.

Labiausiai norėčiau pabrėžti organų donorų koordinatoriaus arba koordinavimo grupės vaidmenį, kurio
svarba nekelia abejonių. Jo vertė įrodyta daugelyje šalių, kur operacijos vyksta sklandžiai.

Baigdamas norėčiau paminėti surinkimo organizavimą ir rezultatyvumą, kompetentingų institucijų funkcijų
nustatymą, trečiųjų šalių dalyvavimą, organų mainus su trečiosiomis šalimis, proceso saugą ir kitus panašius
kriterijus. Remdamiesi Lisabonos sutartimi grindžiamomis nuostatomis patvirtinome vadinamuosius
deleguotuosius aktus (greitai baigsiu).

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kaip nepaprastai svarbu didinti visuomenės sąmoningumą, todėl norėčiau
paprašyti Komisiją raginti valstybes nares specialiomis programomis skatinti organų donorystę. Norėčiau
padėkoti visiems prisidėjusiems prie sėkmingos derybų eigos ir labiausiai pasidžiaugti veiksmingu ir
konstruktyviu pirmininkaujančios Ispanijos požiūriu.

Andrés Perelló Rodríguez, pranešėjas. – (ES) Ponia pirmininke, ponia T. Jiménez García-Herrera, Komisijos
nary, 43 metai praėjo nuo to laiko, kai dr. Christiaan Barnard ištarė sakinį „Jesus, dit kan werk“, kuris afrikansu
reiškia „Jėzau, tai pavyks“, kai netikėdamas savo akimis stebėjo, kaip plaka ką tik jo persodinta širdis. Per tą
laiką tapo įprasta persodinti naudingą organą iš asmens, kuriam jo nebereikia, asmeniui, kuriam jo reikia,
kad galėtų gyventi.

Vis dėlto tiesa ir tai, kad nepaisant šios pažangos 56 000 europiečių yra laukiančiųjų sąraše ir 12 šių žmonių
gali mirti dar nesibaigus šiai diskusijai, nes neturi reikalingo organo. Būtent toks Parlamento iššūkis – per šį
plenarinį posėdį jis turi priimti ir direktyvą, kurią taip gerai paaiškino M. Mikolášik, ir veiksmų planą.

Neabejotina, kad turime pasiūlyti aiškius ir veiksmingus paramos Europos visuomenei kanalus, kad nė vienas
europietis nemirtų dėl organų trūkumo, susidarančio dėl transplantavimo sistemos netobulumų.

Žinoma, reikia džiaugtis, kad europiečiai gyvena ilgiau, sumažėjo eismo įvykių ir daroma pažanga moksle,
tačiau tai, be kitų dalykų, reiškia, kad turime turėti daugiau organų, nes yra daugiau žmonių, kuriems jie
reikalingi.

Kai europiečių paklausiama, ar jie nori paaukoti organus, kad išgelbėtų piliečio gyvybę, jie reaguoja labai
tvirtai ir labai teigiamai. Priežastis, kodėl tai dažnai tiesiogiai neatsispindi kiekvienoje šalyje atliekamų
transplantacijų skaičiuje, neabejotinai yra ta, kad turime tobulinti svarbiausius mūsų transplantavimo sistemos
aspektus – koordinavimą, informavimą, profesionalų mokymą, visuomenės švietimą šiuo klausimu ir kt.

Kai kuriose šalyse esama pavyzdžių, iš kurių matyti, kad optimaliai suderinus koordinavimą ir mokymą,
milijonui žmonių tenkančių transplantacijų padaugėja. Leiskite pateikti Ispanijos pavyzdį – ten sukurtas
modelis, kuris turi būti naudojamas kaip gairės.

Be direktyvoje numatytų transplantacijų kokybės ir saugos garantijų, taip pat papildomo, laisvo bei savanoriško
gyvųjų donorų organų persodinimo, veiksmų plane pateikiama rekomendacijų, kad reikia nuolat mokyti
specialistus, o visuomenei teikti informaciją ir ją šviesti šiuo klausimu – to nesant sunku dirbti.

Visi šie dalykai − pagrindas optimizuoti tai, ką galėtume pavadinti suderinta Europos transplantavimo sistema,
kuri būtų bendra visoms valstybėms narėms kaip priemonė mūsų užsibrėžtam tikslui pasiekti. Mūsų tikslas
– tiesiog pasiekti, kad ateitų laikas, kai nė vienas europietis nemirtų dėl to, kad dėl sistemų netobulumo jam
trūksta organo, reikalingo norint gyventi.

XXI a. Europoje negalime leisti, kad dėl nepakankamo koordinavimo ar nepakankamai optimizuotų sistemų
būtų prarastas organas ir kitas europietis negalėtų juo pasinaudoti. Būtent to siekiama šia direktyva ir veiksmų
planu, kurie yra sunkaus darbo rezultatas.

Pasinaudodamas šia galimybe norėčiau pabrėžti abiejų pranešėjų – šiuo atveju M. Mikolášiko – ir šešėlinių
pranešėjų parodytą ryžtą ir bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pabrėžti svarbųjį impulsą, kurį Tarybai
pirmininkaujanti Ispanija, atstovaujama Ispanijos sveikatos ministrės ir Ispanijos nacionalinės transplantavimo
organizacijos direktoriaus dr. R. Matesanzo, suteikė rengiant šią direktyvą ir veiksmų planą – jais mes galėjome
pasitikėti bet kuriuo metu.
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Norėčiau pabrėžti, kad tie, kurie tiek daug dirbo, verti mūsų padėkos, ir prašau jūsų atsilyginti vienbalsiai
patvirtinant šį pranešimą. Kaip EP narys dėkoju už atliktą darbą, o kaip europietis dėkoju, kad siekiant
išsaugoti visų ES piliečių gyvybes žengiamas šis žingsnis – jiems to gali prireikti bet kuriuo metu.

Trinidad Jiménez García-Herrera, einanti Tarybos pirmininkės pareigas. – (ES) Ponia pirmininke, Komisijos
nary, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi galėdama kalbėti plenariniame Parlamento posėdyje ir dalyvauti
bendrose diskusijose apie organų donorystę ir transplantaciją.

Tai – tikrai svarbios diskusijos, pirmiausia todėl, kad jos turi tiesioginį poveikį žmonių gyvybėms ir tūkstančių
europiečių sveikatai. Šiuo klausimu norėčiau priminti, kad nepaisant nuolatinio donorystės atvejų ir
transplantacijų skaičiaus didėjimo pastaraisiais metais, vertinama, kad dabar Europos Sąjungoje 56 000
pacientų yra laukiančiųjų tinkamo organo sąraše ir daugelis jų gali mirti dar prieš tą organą gaudami.

Antra, šios diskusijos svarbios, nes taip mes gauname galimybę didinti mūsų visuomenės kilnumą ir
solidarumą. Leiskite pateikti pavyzdį: dabar Europos Sąjungoje milijonui gyventojų tenka 18 donorų. Jeigu
šį skaičių galėtume padidinti tiek, kad jis būtų lygus aukščiausiems rodikliams, pvz., 34 Ispanijoje arba
daugiau kaip 30 Portugalijoje, Europoje būtų išsaugota 20 000 daugiau gyvybių.

Panašiai, jeigu visoje Europos Sąjungoje skatintume gyvųjų donorų organų donorystę siekdami ją priartinti
iki Skandinavijos šalių, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų lygio, kasmet nuo dializės būtų išlaisvinta dar
2 000 žmonių. Niekada neturėtume pamiršti, ponios ir ponai, kad be donorų negali būti transplantacijų.

Šios popietės diskusijos suteiks mums galimybę galutinai pasiryžti įtvirtinti bendrą ES strategiją, kaip pasaulyje
pasiekti geriausią organų donorystės ir transplantacijos sistemą. Be to, neseniai įsigaliojusios Lisabonos
sutarties 168 straipsnis teikia galimybę sukurti šią bendrą, aukštos kokybės ir saugią donorystės ir
transplantacijos proceso sistemą.

Dabar turime dvi svarbias Komisijos iniciatyvas šia tema, kurios buvo pateiktos 2008 m. ir kurias plėtodami
Taryba ir Parlamentas pastaraisiais mėnesiais dirbo daug ir negailėdami jėgų.

Pirmoji iniciatyva – pasiūlymas dėl direktyvos, kuria būtų reglamentuojami transplantacijai skirtų organų
kokybės ir saugos aspektai. Kaip sakiau, šia direktyva nustatoma bendra teisinė sistema, turinti suteikti mums
galimybę apriboti tam tikrų rūšių riziką visais organų panaudojimo gydymui proceso etapais nuo donorystės
iki transplantacijos. Tai apima ne tik organų kokybės ir saugos užtikrinimą, bet ir donorų bei gavėjų apsaugą
paskiriant kompetentingas institucijas.

Antra, turime ir veiksmų planą, padedantį stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, kurio tikslai trejopi:
pirma, didinti organų prieinamumą; antra, gerinti transplantavimo sistemos veiksmingumą ir prieinamumą;
trečia, gerinti kokybę ir saugą.

Ponios ir ponai, šios dvi iniciatyvos mums teikia bendrą sistemą – Europos sistemą, apimančią ne tik geriausius
bendrus elementus, bet ir geriausią organizacinę bei socialinės rūpybos praktiką, kurią įvairios valstybės
narės kūrė šioje srityje. Kitaip tariant, tai – kokybe, saugumu ir naujovėmis grindžiama sistema.

Tai darome kurdami Europos donorystės ir transplantacijų modelį, artimą bendroms visų mūsų vertybėms
ir principams: solidarumui, sąžiningumui ir sanglaudai – ES tapatybės simboliams. Tai padės organų
donorystės srityje pasiekti savarankiškumą ir atitinkamai kovoti su transplantacijų turizmu.

Esu tikra, jog sutiksite su manimi, kad šios direktyvos įsigaliojimas ir Parlamento parama veiksmų planui
jau savaime paskatins organų mainus tarp valstybių narių ir taip bus skatinama donorystė.

Pirma, kuriame ES sistemą, kuria europiečiams bus suteiktos vienodos galimybės naudotis sveikatos apsauga
apskritai ir transplantacijomis konkrečiai. Antra, ši veiksmingesnė ES sistema bus tiesiogiai naudinga
pacientams, kurie dėl savo savybių turi mažesnes galimybes rasti jų poreikius atitinkantį organą. Todėl
sumažės organų, nueinančių niekais atitinkamame geografiniame regione nesant tinkamo gavėjo.

Ponios ir ponai, prieš man baigiant Tarybai pirmininkaujanti Ispanija norėtų padėkoti anksčiau
pirmininkavusioms Čekijai ir Švedijai už darbą, atliktą derybų pradžioje 2009 m., kai bendradarbiaujant
valstybėms narėms ir Komisijai buvo sudarytos sąlygos pasiekti nemažą pažangą.

Tarybai pirmininkaujanti Ispanija taip pat norėtų padėkoti Parlamentui už sunkų darbą, ypač pranešėjams
M. Mikolášikui ir A. Perello – už atliktą darbą, kad būtų pasiektas reikiamas susitarimas ir sutarimas.

18-05-2010Europos Parlamento debataiLT86



Būtent bendru visų ES institucijų darbu turime pasiekti susitarimą, kurį turėdami galėsime pradėti rengti
europinę paslaugą, suteiksiančią geriausias kokybės ir saugos garantijas ir skatinsiančią vienodas galimybes
gauti gydymą, nuo kurio kasmet priklauso tiek daug žmonių gyvybių, ir mūsų visuomenės solidarumą.
Šiandien suteikime Europos Sąjungai daugiau reikšmės.

John Dalli, Komisijos narys. – Ponia pirmininke, Europoje organo transplantacijos laukia 56 000 europiečių;
daugeliui šių žmonių sėkminga transplantacija yra gyvybės ar mirties klausimas. Todėl šiandien ir esame čia:
kad užtikrintume aukštos kokybės ir saugią organų transplantaciją visoje Europoje. Apie tai kalbama ir
Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos, ir veiksmų plane. Norėčiau padėkoti pranešėjui M. Mikolášikui ir
šešėliniams pranešėjams už puikų darbą plėtojant pasiūlytą direktyvą dėl organų kokybės ir saugos. Taip
pat norėčiau padėkoti A. Perello Rodriguezui už pagalbinį jo pranešimą savo iniciatyva dėl Organų donorystės
ir transplantacijos veiksmų plano.

Leiskite priminti, kad pagrindiniai šių dviejų iniciatyvų tikslai – gerinti transplantacijai skirtų žmonių organų
kokybę ir saugą, didinti organų prieinamumą ir padaryti transplantavimo sistemas veiksmingesnes ir
prieinamesnes. Direktyvos pasiūlyme išdėstyta teisinė kokybės ir saugos reikalavimų sistema, o veiksmų
plane dėmesys skiriamas organų prieinamumo didinimui ir transportavimo sistemų veiksmingumui.

Šešerių metų veiksmų plane išdėstyta dešimt prioritetinių veiksmų valstybių narių bendradarbiavimui gerinti
imantis bendrų priemonių ir keičiantis gerąja patirtimi. Pastebiu Parlamento pageidavimus į veiksmų planą
įtraukti veiksmus, kurie pagal Sutarties 168 straipsnį negalėtų tapti direktyvoje numatytais teisiniais
įsipareigojimais, ypač dėl organų paskirstymo kriterijų, galimų donorų pageidavimų registravimo ir su
medicinos praktika susijusių klausimų. Komisija pasirengusi padėti valstybėms narėms spręsti šiuos
Parlamentui svarbius klausimus.

Dėl direktyvos tai labai džiaugiuosi, kad dabar po greito ir konstruktyvaus Parlamento, Komisijos ir Tarybos
dialogo priartėjome prie galimybės per pirmąjį svarstymą pasiekti susitarimą. Manau, kad tai pirmasis
susitarimas nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, kuris bus pasiektas per pirmąjį svarstymą.

Esu įsitikinęs, kad į tekstą su pasiūlytais pakeitimais įtrauktos Parlamentui svarbiausios problemos, išdėstytos
M. Mikolášiko pranešime. Norėčiau pateikti pastabų keliais konkrečiais klausimais.

Tvirtai pritariu, kad būtų dar labiau įtvirtinti savanoriškos, nemokamos donorystės principai, būtini norint
užtikrinti organų kokybę ir saugą. Taip pat džiaugiuosi, kad aiškiau išdėstyta, jog nemokėjimo principas
neužkerta kelio gyviesiems donorams gauti kompensaciją, jeigu ja padengiamos tik su donoryste susijusios
išlaidos ir prarastos pajamos. Visiškai pritariu Parlamento rūpesčiui dėl kovos su prekyba organais. Vis dėlto
pasiūlymo taikymo sritis apima tik kokybę ir saugą, kaip numatyta Sutarties straipsnyje apie visuomenės
sveikatą. Šiuo požiūriu teigiamai vertinu tai, kad tekste teigiama, jog direktyva netiesiogiai padės kovoti su
prekyba organais, pvz., suteikiant leidimus veikti transplantacijos centrams, parengiant įsigijimo sąlygas ir
organų atsekamumo sistemas.

Taip pat suprantu Parlamento susirūpinimą skaidriais, nediskriminaciniais moksliniais organų paskirstymo
kriterijais. Nors minėtasis klausimas ir nepatenka į ES atsakomybės sritį, sutinku, kad šis principas būtų
įtrauktas į konstatuojamąją dalį. Be to, džiaugiuosi, kad siūlomame tekste pripažįstama, jog daugumos
valstybių narių praktikai būdinga ir gyvųjų, ir mirusiųjų asmenų donorystė. Gyviesiems asmenims aukojant
organus daugėja prieinamų organų, todėl teigiamai vertinu, kad tekste stiprinamos pastangos apsaugoti
gyvuosius donorus, nes taip užtikrinama transplantacijai skirtų organų kokybė ir sauga.

Be to, sutikimo davimo sistemų ir mirties patvirtinimo reglamentavimo nuostatos įtvirtintos nacionalinės
teisės aktuose. Vis dėlto siekdama kompromiso Komisija gali sutikti su siūlomais papildomais paaiškinimais.
Taip pat pastebiu Parlamento pageidavimą į veiksmų planą įtraukti veiksmus, kurie direktyvoje negali būti
reglamentuojami, ypač dėl organų paskirstymo kriterijų, galimų donorų pageidavimų registravimo ir su
medicinos praktika susijusių klausimų. Komisija pasirengusi padėti valstybėms narėms spręsti šiuos klausimus.

Leiskite iškelti ir kitą klausimą: priimti teisės aktą – tik pirmasis žingsnis. Tikrai svarbu tai, kad jis būtų
įgyvendintas. Būtent todėl Komisija primygtinai reikalauja, kad valstybės narės atsiskaitytų, kaip jos perkelia
direktyvas į nacionalinę teisę – pateiktų „atitikties lenteles“. Parlamentas tai visada rėmė. Apgailestauju, kad
tai – pirmas kartas, kai Parlamentas nepritaria, kad į direktyvą būtų įtraukta pareiga valstybėms narėms
atsiskaityti už direktyvos perkėlimą.

Galiausiai keletu pakeitimų pasiūlymai suderinami su Lisabonos sutartyje numatytomis komitologijos
nuostatomis. Teigiamai vertinu, kad Komisijai aiškiai apibrėžtais atvejais suteikta galimybė šioje srityje skubos
tvarka priimti deleguotuosius aktus. Pareiškiu, kad Europos Komisija įsipareigoja Europos Parlamentą ir
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Tarybą nuolat informuoti apie galimybę skubos tvarka priimti deleguotąjį aktą. Kai tik Komisijos tarnybos
numatys, kad skubos tvarka galima priimti deleguotąjį aktą, jos neoficialiai įspės Europos Parlamento ir
Tarybos sekretoriatus.

Komisijos vardu taip pat pareiškiu, kad šios direktyvos nuostatos neturi poveikio jokiai būsimai institucijų
pozicijai dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio įgyvendinimo ar individualiems įstatymo
galią turintiems aktams, kuriuose yra tokių nuostatų.

Baigiant leiskite konstatuoti, kad Komisija pasirengusi remti kompromisinį paketą.

Cecilia Wikström, Teisės reikalų komiteto nuomonės referentė. – (SV) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau
padėkoti M. Mikolášikui už tokį puikų ir labai konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant šį svarbų pranešimą.

Žmonių organų donorystės ir transplantacijos srityje esama daug iššūkių. Turime atlikti pareigą ir patenkinti
daugybės laukiančiųjų sąrašuose esančių žmonių, kasdien patiriančių netikrumą laukiant naujo gyvenimo,
kurį gali suteikti naujasis organas, lūkesčius. Negali būti dar aiškesnės linijos tarp gyvenimo ir mirties.

Europos Parlamento uždaviniai apima ir pareigą ryžtingai kovoti su niekinga prekyba žmonių organais. Tai
irgi jau darome. Nustatydami aiškias etines ir saugos taisykles galime geriau užtikrinti savaime aiškią žmonių
teisę į savo kūną, orumą ir teisę apsispręsti. Džiaugiuosi, kad atsižvelgta į Teisės reikalų komiteto pateiktą
požiūrį.

Sunku rasti gražesnį bendrą tikslą nei tikslas apsaugoti žmonių gyvybes įvairiose mūsų valstybėse narėse.
Šiame pranešime minėtasis tikslas atsispindi labai aiškiai.

Eva Lichtenberger, Teisės reikalų komiteto nuomonės referentė. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, taip,
tai tiesa, tai yra gyvybės ar mirties klausimas. Būtent todėl šios diskusijos tokios emocingos.

Įvairiose Europos šalyse esama visiškai skirtingų organų transplantavimo sistemų, skirtingai reglamentuojama
tai, kaip pareiškiamas sutikimas ar nesutikimas, ar gali būti naudojami paties žmogaus organai ir ar šeimos
nariai gali duoti sutikimą transplantacijai. Remiantis šiuo pranešimu, ateityje šalys, kurių sistemos labai
ribojamojo pobūdžio, turėtų atidžiau išnagrinėti kitų šalių pavyzdžius, kad pastebėtų ir teigiamus padarinius.
Nes, kai tiek daug žmonių laukia transplantacijų, tai mums turi būti ženklas, kad reikia ne tik suteikti daugiau
galimybių ir pasiekti didesnį prieinamumą, bet ir užtikrinti kokybę, saugą ir prieinamumą. Tai kartu būtų
svarbi priemonė kovoti su organų prekyba – tikrai niekinga veikla – ir sudaryti sąlygas geriau reglamentuoti
gyvųjų donorų organų transplantacijas, kurios tikrai turėtų vykti be užmokesčio.

Peter Liese, PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponia T. Jiménez García-Herrera, Komisijos nary,
ponios ir ponai, ispanai − Europos futbolo čempionai, tai žino dauguma ir tai smagu, bet ne taip svarbu kaip
faktas, kad ispanai taip pat − Europos organų persodinimo čempionai.

Visi turėtume labai aiškiai suprasti, kad Ispanijos modelio sėkmės pagrindas – ligoninių darbo organizavimas.
Kitose Europos šalyse organai, deja, prarandami, ne todėl, kad šeimos nariai nenori duoti sutikimo ar
atitinkamas asmuo neturi donoro kortelės arba pareiškė, kad nenori atiduoti savo organų – dauguma organų
Europoje prarandami tiesiog todėl, kad gydytojai neturi pakankamai laiko rūpintis šiuo klausimu.

Ispanija šią sistemą sutvarkė daug geriau, pasitelkdama transplantacijų koordinatorius. Kur tik pradedama
taikyti šią sistemą, atsiranda galimybių išgelbėti daugiau žmonių ir žmonės gali gyventi sveiką gyvenimą
nekentėdami dializės ir kitų sunkių išgyvenimų. Todėl turėtume skubiai įtikinti valstybes nares rimtai
atsižvelgti į šį A. Perrelo pranešimo punktą.

Direktyvoje pirmiausia reglamentuojami kokybės ir saugos klausimai, tačiau joje kalbama ir apie padarinius
organų laukiantiems žmonėms. Taip yra todėl, kad dabar vienoje valstybėje narėje organo negalima panaudoti,
nes neįmanoma pakankamai greitai rasti tinkamo gavėjo. Jeigu turėsime bendrus kokybės ir saugos standartus,
galėsime pagerinti ir tarpvalstybinius organų mainus ir taip padėti žmonėms. Tai reiškia, kad tai irgi svarbus
aspektas.

Dar vienas labai svarbus direktyvos aspektas – turime kovoti su prekyba organais. Tai – tema, kurios negalime
tiesiog nepaisyti. Todėl aš ir keletas kitų narių pakvietėme ekspertą, tyrusį organų prekybą ir sąmoningą
žmonių žudymą Kinijoje siekiant paimti jų organus – šis ekspertas atvyks ir kalbės rytoj. Norėčiau paraginti
kolegas narius taip pat susidomėti šia tema.

Šia direktyva ir veiksmų planu pasiuntėme aiškų ženklą. Savanoriška nemokama donorystė įtvirtinta teisiškai
privalomomis priemonėmis ir norėčiau padėkoti visiems, padėjusiems mums pasiekti šiuos tikslus.
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Karin Kadenbach, S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, T. Jiménez García-Herrera, Komisijos nary,
ponios ir ponai, aš irgi norėčiau pritarti ankstesniems kalbėtojams ir pradėti nuo žodžių „gyvenimas
nuostabus“. Tai – sakinys, kurį vis kartoja buvęs mano kolega gubernatoriaus pavaduotojas Ernst Höger,
įkandus erkei patyręs sunkią širdies būklę – bet jam pasisakė: 2004 m. gruodžio mėn. jam buvo persodinta
tinkama donoro širdis. Ernst Höger vis dar gyvas ir sveikas, vaikšto tarp mūsų, yra gyvybingas, kupinas
energijos ir sako mums, kad „gyvenimas nuostabus“.

Šiandien girdėjome skaičius: 55−60 000 europiečių laukia galimybės ateityje mums kaip Ernst Höger pasakyti:
„gyvenimas nuostabus“. Dvylika jų kasdien prarandame, nes mūsų sistemos tiesiog dar nepasiekė etapo, kai
galėsime organus žmonėms, kuriems jų reikia, atgabenti iš kitos vietovės, kai jų ten laiku atsiras. Todėl mūsų
užduotis – tai įgyvendinti. Manau, kad šis veiksmų planas – tikrai svarbus dalykas, kad turime užtikrinti
organų donorystės ir transplantacijų saugumą, kad turime gyviesiems donorams, kurių mums reikia nė kiek
ne mažiau – ir tai sakau galvodama vien apie daugelį dializės pacientų – užtikrinti geriausius medicininius
standartus ir kad turime įnirtingai kovoti su prekyba organais, kitaip tariant, savanoriška nemokama donorystė
− absoliučiai būtinas dalykas.

Turime užtikrinti, kad būtų gautas donorų sutikimas. Turime plėtoti Europos sistemas, kad galėtume panaikinti
didžiulį atotrūkį – daugelyje valstybių narių milijonui piliečių tenka vienas paaukotas organas, o Ispanijoje,
mūsų Europos čempionų šalyje – beveik keturiasdešimt paaukotų organų vienam milijonui gyventojų. Kartu
su savo šalių sveikatos apsaugos sistemomis turėtume siekti kuo greičiau įgyvendinti šiuos veiksmų planus
ir užtikrinti aukščiausius standartus, kad 55 000 dabar laukiančių žmonių galėtų pasakyti „gyvenimas
nuostabus“.

Frédérique Ries, ALDE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, rytoj tikimės turėti šią direktyvą dėl organų
donorystės ir transplantacijos, kuri yra būtina. Europoje 60 000 pacientų, laukiančių širdies, plaučio, kepenų
ar inksto, šio teisės akto laukia jau ne vienus metus. Kasdien dvylika iš jų miršta, nes laukė jau per ilgai.

Kaip ir kalbėjusieji anksčiau, norėčiau pabrėžti, kokių puikių rezultatų pasiekėme – tai nebūtų buvę įmanoma
be mūsų pranešėjų, A. Perello Rodriguezo ir M. Mikolášiko, šešėlinių pranešėjų, iš kurių viena esu aš, ir
Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos bendradarbiavimo. Pasinaudodama šia galimybe, norėčiau pagirti
dr. R. Matesanzą, kuris buvo puikus gidas per mūsų vizitą Madride.

Nesupraskime klaidingai mūsų tikslo. Pagrindinis prioritetas tikrai yra didinti organų donorystės atvejų
skaičių Europoje ir todėl, žinoma, reikia kartu geriau informuoti Europos gyventojus apie donorystę, nes
skirtumai akivaizdūs, jie kalba patys už save: milijonui gyventojų Ispanijoje tenka 34 mirusieji donorai, mano
šalyje, Belgijoje – 27, o Rumunijoje – tik vienas vienintelis donoras. Todėl taip pat turime šviesti žmones
šiuo donorystės klausimu; sudaryti galimiems donorams sąlygas gauti informaciją; naikinti administracines
kliūtis – tai daryti būtina; visose 27 valstybėse narėse įsteigti nacionalinę instituciją, atsakingą už organų
kokybės ir saugos kontrolę nuo jų paėmimo iš donoro iki persodinimo; tada taip pat, kaip jau sakyta, skatinti
vadovautis geresniais organizavimo pavyzdžiais, kurie, dar kartą pasakytina, būdingi Ispanijai, kur pažanga
susijusi su ankstyvojo įspėjimo sistema, nuolatiniais signalais visoje sistemoje nuo donoro mirties iki
transplantacijos.

Mūsų direktyvos kompromisas, žymusis 106 pakeitimas, kuriame apibendrinamos visos mūsų pastangos,
pacientams yra aiški žinia, vilties žinia – juo leidžiama (tai kartais buvo įmanoma pasiekti tik labai gilių
diskusijų pabaigoje) itin skubiais atvejais naudoti neoptimalų organą, ypač skatinant gyvųjų asmenų donorystę,
žinoma, kai tai įmanoma. Čia iš esmės kalbu apie inkstų ar kepenų donorystę, kuri yra reikalinga, greitai
plėtojama, skatinama gydytojų ir specialistų, tačiau šiuo metu vis dar sudaranti vidutiniškai tik 5 proc.
donorystės atvejų.

Daugiau nuveikti ir daugiau bendradarbiauti: tai – A. Perello Rodriguezo globoto veiksmų plano loginis
pagrindas. Vienas iš pavyzdžių – mano pasiūlymas internetu užsiregistruoti nacionaliniame arba europiniame
donorų registre, šiuo pasiūlymu siekiama pateikti nuorodą į asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo
pažymėjimą įvardijant tą asmenį kaip donorą ir sudarant sąlygas prireikus greičiau atlikti procedūras.

Norėčiau tiesiog labai trumpai apibendrinti, kad atlikome puikų darbą ir pirmenybę teikėme vilties, o ne
draudimo etikai.

Satu Hassi, Verts/ALE frakcijos vardu. – (FI) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju M. Mikolášikui ir
A. Perello Rodriguezui už tikrai puikų atliktą darbą. Sunkiausias klausimas kilo kalbant apie gyvuosius
donorus. Daugybė pacientų laukia eilėje inkstų transplantacijos, tačiau reikia apsaugoti ir gyvuosius donorus,
užkirsti kelią nelegaliai prekybai organais ir itin dideliam su ja susijusiam neturtingų žmonių išnaudojimui.
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Mūsų pasiektas geras rezultatas ne toks, koks būtų patikęs mums, Žaliųjų frakcijai / Europos laisvajam
aljansui. Saugiausias sprendimas atsižvelgiant į donorų žmogaus teises būtų primygtinai reikalauti, kad
valstybės narės taikytų griežtą šalies vidaus sistemą siekdamos užkirsti kelią nelegaliai prekybai organais,
jeigu planuojama leisti gyviesiems asmenims, nesantiems šeimos nariais ir nepriklausantiems artimiesiems,
aukoti organus. Nors derybomis pasiekto teisėkūros teksto tikslai ne tokie griežti, tikiuosi, kad visos ES šalys
imsis griežtų priemonių, kad nelegali prekyba organais išnyktų. Europos Tarybos duomenimis, 5−10 proc.
persodinamų inkstų patenka iš nelegalios prekybos organais, ir tai reiškia tūkstančius aukų per metus.
Nemokama savanoriška donorystė yra ir saugiausias variantas, netgi organų gavėjams.

Jeigu nebus tarpininkų ir paklausos, nebus ir su prekyba organais susijusių nusikaltimų. Pasibaisėtina skaityti
pranešimus apie tai, kaip organai perkami neturtingose šalyse tokiuose regionuose kaip Afrikoje, Azijoje ir
netgi Rytų Europoje. Labiausiai sukrečia pranešimai, kuriuose aprašoma, kaip žmonės iš tikrųjų žudomi.
Pvz., Australijos organų transplantacijos chirurgai pasmerkė Kinijos praktiką žudyti kalinius, kad galėtų
paimti jų organus. Mes Europoje turime padaryti viską, kas įmanoma, kad nebūtų sukurta rinka tokiam
nusikalstamumui.

Marisa Matias, GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponia T. Jiménez,
transplantacijai skirtų organų trūkumas − didelė problema. Ji jau minėta keletą kartų ir tai − didelė problema,
kelianti mums klausimų ir apie visuomenės sveikatą, ir apie dalykus, susijusius su ja, pvz., pilkosios rinkos
ir prekybos organais stiprėjimą; pastarasis dalykas anaiptol nėra geras nei mūsų sveikatos apsaugos sistemoms,
nei mūsų piliečiams. Todėl turime kovoti su šiais nusikaltimais ir vienas iš būdų tai daryti man atrodo itin
svarbus ir aktualus – reikia priimti teisės aktus ir pasiūlymus, tokius, kaip čia šiandien aptariame. Todėl noriu
visą dėmesį skirti svarbiausiems šiuose dviejuose pasiūlymuose iškeltiems klausimams.

Mūsų iki šiol turimai sistemai būdinga didžiulė nelygybė, nes joje neįgyvendinti šie du pasiūlymai. Valstybių
narių nelygybė, esamų sistemų nelygybė, organų prieinamumo nelygybė, visuomenės narių nelygybė: manau,
kad su šia nelygybe negalime taikstytis. Todėl svarbu ją toliau mažinti – šiais pasiūlymais būtent tai ir siekiama
padaryti. Nepaisant to, manau, kad šią problemą reikia spręsti sukuriant Europos sistemą, kurioje būtų
išlaikyti kai kurioms šalims būdingi ypatumai, kad joms nereikėtų kurti griežtesnių sistemų. Pranešėjų
M. Mikolášiko ir A. Perello Rodriguezo atliktas darbas itin svarbus ir padeda išspręsti problemą, su kuria
susiduriame.

Jeigu kalbame apie pasiūlymus, grindžiamus ir papildomus donoryste, savanoriška veikla, nemokama
paslauga, konfidencialumu, duomenų apsauga, atsekamumu, atskaitingumu – manau, kad šioje srityje
svarbus Parlamento suinteresuotumas padėti, kol pacientas pasveiks, o ne vien donorystės klausimais – ir
valstybių narių bendradarbiavimu, mes esame teisingame kelyje.

Vis dėlto kalbėdama apie gyvųjų asmenų donorystę turiu paminėti, jog džiaugiuosi, kad įtrauktas toks teisių
išplėtimas. Akivaizdu, kad turi būti užtikrintos visos teisės ir pareigos, tačiau labai svarbu įtraukti ne tik
tradicinės šeimos narius, nes jeigu to nebus padaryta, tai bus dar vienas būdas atsirasti kitų formų nelygybei.
Todėl man atrodo, kad donorystės, kaip pagrindinio transplantacijų šaltinio, skatinimas ir pacientų duomenų
apsauga bei saugumo užtikrinimas – daugiau negu pakankama priežastis visiems mums šįryt būti kartu ir
balsuoti už šiuos du pasiūlymus, itin svarbius Europos Sąjungai.

Anna Rosbach, EFD frakcijos vardu. – (DA) Ponia pirmininke, tikiuosi, kad nė vienam iš čia esančių neteks
pasinaudoti šia direktyva. 27 ES šalys reiškia, kad taikomi 27 skirtingi teisės aktų rinkiniai, o kur dar žmonės
iš ES nepriklausančių šalių, kurie nelegaliai įleisti ir, kadangi yra neturtingi, yra pasirengę paaukoti inkstą už
labai nedidelę pinigų sumą. Deja, pastaraisiais metais matėme ne vieną prastai atlikto darbo pavyzdį, turėjusį
įtakos ir pacientams, ir donorams. Todėl reikalingas koordinavimas ES lygmeniu ir, žinoma, turime užtikrinti,
kad ir gavėjas, ir donoras gautų kuo geresnį gydymą. Keliose ES valstybėse narėse donoru gimstama, o
daugumos šalių praktikoje organą paaukoti galima tik priimant aktyvų asmeninį sprendimą tai padaryti.
Taigi mūsų padėtis tokia, kad turime 27 skirtingus teisės aktų rinkinius ir draudimo sistemas, ir taip anaiptol
neskatinama bendradarbiauti.

Kalbame itin sudėtinga tema, nes turime užtikrinti ir tai, kad vienas iš didžiausių prioritetų būtų teikiamas
organų kokybei. Nelegalios donorystės klausimą spręsti svarbu vien jau sveikatos sumetimais, nes dažnai
nieko nežinome apie donorą, taigi ir apie jo sveikatos būklę. Būtų labai apgailėtina, jeigu galiausiai inkstai,
širdys ir kiti organai būtų imami iš donorų, sergančių užkrečiamomis ligomis, infekcijomis, leukemija ar dar
baisesnėmis ligomis. Todėl prieš naudojant organus juos reikia patikrinti. Turime užtikrinti, kad intervencija
būtų atliekama saugiai, kitaip tariant, kad už pačią operaciją atsakingi darbuotojai būtų praėję gerą mokymą
savo srityje ir kad būtų atliekama aukščiausio lygio kontrolė.
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Pilar Ayuso (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponia T. Jiménez García-Herrera, pirmiausia
norėčiau pabrėžti pranešėjų – M. Mikolášiko ir A. Perello – atliktą darbą ir visą darbą, kurį jie nuveikė, kad
pasiektų geriausią galimą Europos Sąjungos transplantacijų politikos kompromisą.

Be to, norėčiau pabrėžti Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos ir Ispanijos nacionalinės transplantavimo
organizacijos direktoriaus dr. R. Matesanzo įnašą, nes Ispanija dabar − pasaulio lyderė donorystės srityje,
ten milijonui gyventojų tenka 34,4 donoro. Taip yra vien todėl, kad nuolat tobulinamas organizavimas ir
imamasi priemonių informuoti gyventojus apie organų donorystę.

Tai turime pasiekti visoje Europos Sąjungoje: didinti donorystės atvejų skaičių, užtikrinti, kad visos
transplantacijos būtų atliekamos pagal tuos pačius kokybės standartus, ir skatinti visas valstybes nares
bendradarbiauti tarpusavyje.

Taip pat turime užtikrinti, kad kiekvienas donorystės atvejis būtų savanoriškas, o ne atlygintinas (su Komisijos
nario J. Dalli išvardytomis išimtimis) – taip būtų kovojama su prekyba organais, glaudžiai susijusia su didžiuliu
organų trūkumu. Tai gali padėti pasiekti veiksmų planas – jį įgyvendinant bus lengviau pašalinti organų
trūkumą ir pagerinti visuomenės galimybes naudotis transplantacijomis.

Dėl gyvųjų donorų pasiektas sprendimas labai svarbus, nes negalime pamiršti, kad gyvųjų asmenų donorystė
− papildoma donorystė ir ji pasirodė esanti veiksminga net ir tais atvejais, kai donoras ir gavėjas neturi
genetinio tarpusavio ryšio.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, skatinti, koordinuoti ir prižiūrėti organų
donorystę: tai – mūsų tikslai ir todėl labai svarbu, kad čia susirinkę sudarytume sąlygas Europoje plėtoti
organų donorystę ir transplantaciją.

Dabar 60 000 žmonių – Europos vyrų ir moterų – Europoje laukia transplantacijų ir, remiantis mūsų
vertinimais, kasdien dėl nepersodinto organo miršta 12 žmonių, nes nors 81 proc. europiečių sako, kad jie
teigiamai vertina organų donorų korteles, tokią kortelę turi tik 12 proc. žmonių. Todėl pirmiausia turi būti
kalbama apie praktikos suderinimą vadovaujantis Ispanijos, 27 valstybių narių pirmūnės, pavyzdžiu. Įvairiose
šalyse organų donorystės rodikliai labai skirtingi. Todėl tai yra derinimo klausimas.

Kaip jūs, Komisijos nary, nurodėte anksčiau, vienas iš iššūkių taip pat yra sukurti Europos organų donorų
tinklą, kurį pasitelkdami galėtume geriau patenkinti Europos piliečių poreikius.

Tai – ir visų valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo tobulinimo klausimas. Turime užtikrinti, kad
galėtume įsteigti nacionalines institucijas, kurios būtų atsakingos už organų kokybės ir saugos kontrolę nuo
jų paėmimo iš donoro iki transplantacijos. Pvz., Prancūzijoje kepenų persodinimo laukiantis asmuo galėtų
gauti tinkamą organą iš Vokietijos ar Italijos, žinodamas, kad visoje Europoje taikomi bendri būtinieji
standartai.

Kaip jau nurodyta, taip pat kalbama apie nemokamo savanoriško donorystės pobūdžio įtvirtinimą – tai
veiksmingesnis būdas kovoti su prekyba organais ir transplantacijų turizmu ir taip sulaikyti turtingus pacientus
nuo kelionių į užsienį, pvz., į Kiniją, siekiant gauti organą persodinimui.

Galiausiai teigiamai vertinu veiksmų planą, kuriuo siekiama Europoje plėtoti transplantacijas ir dėl kurio
mes šiandien balsuosime, ir esu sužavėtas pranešėjų darbu, ypač A. Perello Rodriguezo pranešimu.

Miroslav Ouzký, ECR frakcijos vardu. – (CS) Pirmiausia norėčiau pareikšti nuostabą, kad mano frakcijos
atstovas buvo pertrauktas sakydamas įvadinę kalbos frakcijos vardu dalį. Tai akivaizdžiai buvo tik kažkokia
klaida.

Savo kalboje norėčiau pagirti, mano manymu, labai vertingą abiejų pranešėjų darbą. Jeigu yra kokia nors
tikrai europinė sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sritis, tai ji tikrai yra transplantacijos. Šis standartas
labai logiškas ir labai sveikintinas žingsnis. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus už tai, kad jie neįtraukė
etinio elemento, kuris, žinoma, pateks į valstybių narių kompetencijos sritį. Kaip jau sakyta, esama ir kitokio
požiūrio ir savo šalyje, pvz., mes taikome minėtąjį numanomo sutikimo principą. O kai kurios šalys reikalauja
tiesioginio sutikimo.

Mano nuomone, tai − kertinis akmuo, kuriuo remiantis galima tobulinti ir plėsti dabartinės sistemos
Intertransplant taikymo sritį, ir jeigu čia buvo pasakyta, kad tai akivaizdžiai yra pirmasis standartas, kurį po
Lisabonos sutarties priėmimo galima patvirtinti per pirmąjį svarstymą, tada aš tikrai tuo džiaugiuosi. Vis
dėlto dar labiau džiaugiuosi, kad tai − tikrai europinė tema. Aš tai labai vertinu.
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Pirmininkė. – Dėl kalbėtojų sąrašo tai dabar aiškinamės priežastį.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Ponia pirmininke, ponai ir ponios, didinti organų prieinamumą, gerinti jų kokybę
ir galimybę jų gauti, labiau informuoti visuomenę šiais klausimais – tai Europos Parlamento Aplinkos,
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto reikalavimai norint sumažinti transplantacijų laukiančių
žmonių skaičių.

Todėl turime skatinti biotechnologijų mokslinius tyrimus ir organų apyvartą Europos Sąjungoje, tačiau taip
pat turime pradėti taikyti Europos donoro kortelę, užkirsti kelią transplantacijų turizmui ir stiprinti mūsų
pasipriešinimą nelegaliai prekybai organais dėl jos kaltiems asmenims taikydami griežtas nuobaudas. Siekiant
išvengti nelegalios praktikos, gyvųjų asmenų donorystė turi būti laikoma tik paskutine priemone, kai nėra
kitų galimų variantų, pvz., galimybės pasinaudoti post mortem donoryste. Gyvasis donoras neturi gauti jokio
atlygio, išskyrus nacionalinės teisės aktuose reglamentuotiną kompensaciją, skirtą po operacijos kylantiems
nepatogumams kompensuoti.

Valstybės narės turėtų patvirtinti arba išlaikyti griežtas teisines priemones transplantacijų ir gyvųjų donorų,
kurie nėra kraujo ryšių turintys giminaičiai, atžvilgiu, kad sistema būtų skaidri ir būtų užtikrinta, kad organas
nebūtų parduotas nelegaliai ar duodamas prievarta. Be to, šiomis priemonėmis turi būti užtikrinta, kad būtų
padengtos gyvųjų donorų socialinės sąnaudos ir kad jie būtų apsaugoti nuo diskriminacijos, ypač draudimo
sistemose.

Vis dėlto Parlamentas pabrėžia, kad gyvųjų asmenų donorystė turi būti laikoma papildančia donorystę po
mirties. Organų donorystė turi likti griežtai nekomercinė, turi būti remiamos donorų apsaugos priemonės
bei priemonės, skirtos užtikrinti, kad organų donorystė būtų savanoriška, altruistinė.

Pirmininkė. – Pone M. Ouzký, labai ačiū, kad į tai atkreipėte mūsų dėmesį. Mes šį klausimą išsiaiškinome.
Tai buvo paskirstymo problema, kilusi dėl kompiuterių sistemos. Taigi, jūs būsite įtrauktas į protokolą kaip
kalbėtojas savo frakcijos vardu. Tikiuosi, kad taip klausimas bus išspręstas. Dėkoju, kad atkreipėte į tai dėmesį.

Elisabetta Gardini (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Komisijos nary, šiandien aptariame
organų persodinimą, kuris, be abejo, yra vienas iš teigiamiausių sveikatos srities pažangos aspektų, tačiau
jis kelia ir ne vieną donoro ir paciento teisių problemą, kuri turi būti sprendžiama etiniu, socialiniu, teisiniu
ir ekonominiu lygmeniu.

Kalbama apie tai, kad pradedame eiti pavyzdingu keliu – stengiamės panaikinti didelę organų poreikio ir jų
kokybės neatitiktį nekeliant grėsmės laisvos, savanoriškos donorystės principui. Turi būti siekiama užkirsti
kelią visų formų sukomercinimui ir nelegaliai prekybai, užtikrinti transplantacijoms skirtų organų kokybę
ir saugą, pradėti taikyti priemones, apimančias konfidencialumą ir atsekamumą. Nereikia nė sakyti, kad
tarpvalstybinių mainų srityje ir atsižvelgiant į nemažus įvairiose valstybėse narėse taikomų transplantavimo
sistemų skirtumus, šiuos tikslus galima pasiekti tik skatinant koordinavimą ir bendradarbiavimą.

Todėl manau, kad labai svarbu sukurti Europos duomenų bazę ir patvirtinti bendrus kokybės ir saugos
standartus. Vis dėlto turime būti apdairūs, kad nesukurtume beprasmiškai griežtų taisyklių ar papildomos
biurokratinės naštos, kenkiančios procesui, kuris dabar vyksta tinkamai ir veiksmingai. Tai ne tik visiškai
prieštarautų mūsų tikslams ...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, mes aptariame temą,
kuri jau dėl paties savo pobūdžio turi tiesioginį poveikį nedaugeliui žmonių, palyginti su kitais svarbiais
sveikatos priežiūros Europos Sąjungoje klausimais. Vis dėlto ši tema kelia didesnį susidomėjimą dėl kelių
pagrindinių priežasčių. Pirmoji priežastis tai, kad transplantacijos dažnai suvokiamos kaip didžiausias
moderniosios medicinos pasiekimas. Antroji priežastis ta, kad praktiškai visi piliečiai yra galimi donorai, ir
tai kelia daug įvairaus pobūdžio klausimų.

Be to, norėčiau pabrėžti, kad žmogaus gyvybė yra neįkainojama ir kad turi būti dedamos visos įmanomos
pastangos siekiant šią gyvybę išgelbėti. Remiantis statistiniais duomenimis, padėtis įvairiose valstybėse narėse
labai skirtinga. Kai kuriose šalyse visoje grandinėje sukurta labai gera sistema, o kitose sveikatos priežiūros
sistemos patiria didžiulių sunkumų ir transplantacijos veikiau bus priskirtos „egzotinės medicinos“ sričiai.
Šiose šalyse pacientai, kuriems reikia transplantacijų, priversti naudotis transplantacijų turizmo paslaugomis,
aiškiai žinodami, kaip smarkiai rizikuoja ir kad pažeidžia teisės aktus ir etiką, nes jų gyvybė dažnai išgelbstima
kitos, smurtu atimtos ar sunaikintos gyvybės sąskaita.
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Svarbu vengti organų donorystės sukomercinimo ir užtikrinti, kad gyvieji donorai organus aukotų visiškai
nemokamai, kartu, žinoma, užtikrinant visą reikiamą priežiūrą ir kompensuojant prarastas pajamas. Itin
svarbu Europos Sąjungoje sukurti skaidrią organų stebėjimo sistemą, apimančią ir jų stebėjimą po
transplantacijos.

Manau, kad priėmus siūlomą direktyvą pagerės Europos piliečių, kuriems reikia persodinti organą, galimybės
jį gauti, padidės pasitikėjimas donorystės sistema ir bus skatinama keistis gerąja patirtimi, kurią galima taikyti
viršnacionaliniu lygmeniu.

Marina Yannakoudakis (ECR). – Ponia pirmininke, visi pritariame direktyvoms, padedančioms gelbėti
gyvybes, ir norėčiau pasveikinti pranešėją parengus pranešimą, kuris iš esmės atrodo paprastas, tačiau
sudedamieji jo aspektai – sudėtingi.

Post-mortem donorystės srityje reikia išspręsti subtilius klausimus – etikos, mirusiojo šeimos pozicijos
klausimą, klausimą, ar donoro kortelės turėtų būti privalomos ir ar iš tikrųjų turėtų būti įsteigta Europos
donoro kortelė. Visos šios sritys turi būti reglamentuojamos su pagarba, nes čia nėra teisingo ar klaidingo
požiūrio.

Gyvųjų asmenų donorystės sritis yra pati sudėtingiausia. Egzistuoja svarbi riba, kurios negalima peržengti
ir šia riba užtikrinama, kad gyvųjų asmenų donorystė galėtų veikti nemokamai, negaunant finansinės naudos.

Šia direktyva pasiekta pusiausvyra – užtikrinama gera post mortem donorystės kokybė ir kartu pripažįstama,
kad reikia ir gyvųjų asmenų donorystės. Jos stiprioji pusė ta, kad pripažįstama, jog vien post-mortem donoryste
negalima užtikrinti reikiamų organų pasiūlos ir todėl patvirtintos kontrolės priemonės ir gairės siekiant
užtikrinti, kad gyvųjų asmenų donorystė vyktų tinkamai, apsaugant ir donorą, ir gavėją, taip pat užtikrinti,
kad ji būtų nemokama ir savanoriška.

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, aš pats turiu darbuotoją,
kuris buvo priklausomas nuo organo persodinimo. Mačiau, kaip jis džiaugėsi galėdamas tuo pasinaudoti.
Vis dėlto mačiau ir tai, kaip jis laukė ir kaip buvo apribota jo gyvenimo kokybė. Todėl svarbu, kad šį pasiūlymą
patvirtintume dabar. Kasmet Vokietijoje – ir tai yra faktas – vis dar miršta po tūkstantį pacientų, nes nėra
reikiamo organo, ir todėl svarbu ištaisyti šį trūkumą ir užtikrinti kokybę. Šis dalykas socialiniu požiūriu labai
aktualus.

Europoje mes turime geriausias sąlygas pasiekti, kad padėtis iš esmės pagerėtų, nes veikia vidaus rinka ir
Europos institucijos. Pasinaudokime šiomis sąlygomis. Labai džiaugiuosi, kad direktyvoje numatėme, jog
donorystė turi būti savanoriška ir nemokama – taip užtikrinome, kad būtų išsaugotas žmogaus orumas.

Dėl donorų sumažėjimo tai norėčiau paraginti Komisiją – ji tai jau ne kartą įrodė – Europoje sudaryti diskusijų
ir informacijos sklaidos kultūrą, kad ši tema piliečiams būtų priimtinesnė. Tikrai nemanau, kad turime
suderinti skirtingas sistemas. Mums reikia būtent juos koordinuoti ir manau, kad svarbus etapas būtų
ligoninėse paskirti transplantacijų koordinatorių.

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Ponia pirmininke, ponia T. Jiménez, Komisijos
nary, galimybė pakeisti sugedusius žmogaus organus kito žmogaus organais ir pasiekti, kad jie nebūtų atmesti
– vienas iš didžiausių šiuolaikinės medicinos laimėjimų. Atlikus Europos lyginamuosius tyrimus paaiškėjo
skirtumai. Iš jų matyti, kad vidutinės šalys, pvz. Portugalija, šiuose palyginimuose atrodo labai gerai ir kad
didesnės šalys, pvz., Ispanija, šiandien laikomos organizavimo ir gerosios patirties lyderėmis.

Reikia išsaugoti tam tikrus principus ir veiklos metodus. Pirmiausia – sustiprinti visas mokslines žinias ir
informaciją, kurią turint daugėtų gyvųjų donorų, o post mortem donorystė taptų visuotinė. Antra – uždrausti
komercinę donorystę ne tik valstybėse narėse, bet ir už jų ribų, uždrausti transplantacijų turizmą ir kovoti
su prekyba organais. Trečia – aktyviai skatinti donorystę ligoninėse kaip būdą įveikti trūkumą.

Galiausiai, ponia pirmininke, užtikrinti vienodas galimybes gauti organą visiems, kuriems jo reikia ir kurie
atitinka suderintus klinikinius organo persodinimo kriterijus, laikantis visuotinio sveikatos priežiūros
prieinamumo principo – socialinės Europos, kuria didžiuojamės, paradigmos. Sveikinu pranešėjus už darbą.
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James Nicholson (ECR). – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti abiem pranešėjams, labai daug
dirbusiems rengiant šiuos pranešimus ir parengusiems puikų kūrinį, o jame – tikrą organų donorystės ir
transplantacijos visoje Europoje planą.

Visi gerai žinome skaičius – kiekvienais metais visoje Europoje organų persodinimo reikia tūkstančiams
žmonių. Į tai atsižvelgdamas džiaugiuosi, kad rengiamės kartu stengtis padidinti organų donorų registrų
skaičių skatindami įvairias registracijos schemas ir stiprindami tarptautinį bendradarbiavimą, kad būtų
pasiekta geriausia donorų ir gavėjų atitiktis. Man svarbiausias klausimas yra didinti sąmoningumą ir manau,
kad šie pranešimai padės tai pasiekti.

Be to, galiu pasakyti, jog džiaugiuosi matydamas, kad šiuose pranešimuose pabrėžėme pagrindinius principus:
organų donorystė visada turėtų būti altruistinė, savanoriška ir nemokama. Tai svarbu, jeigu norime skatinti
žmones aukoti organus ir užtikrinti visos sistemos kokybę ir saugą. Jau išgelbėta daug gyvybių. Galima
išgelbėti dar daugiau. Manau, kad šis pranešimas pagirtinas.

Theodoros Skylakakis (PPE). – (EL) Ponia pirmininke, vykstant medicinos technologijos ir genetikos
pažangai, direktyva, apie kurią diskutuojame šiandien, per ateinančius keletą metų turės poveikį vis didesniam
skaičiui žmonių. Šiandien tiesiog negalime prognozuoti transplantacijų, kurioms kada nors bus pradėta
taikyti ši direktyva, kuri gali tapti daug svarbesnė negu įsivaizduojame, skaičiaus.

Todėl labai gerai, kad tekstas turi tvirtus pagrindus, grindžiamas altruizmu, savanoriška donoryste ir jame
reikalaujama, kad valstybės narės patvirtintų labai griežtas visos šios veiklos procedūras. Vis dėlto vienas
kompromiso, dėl kurio būsime raginami balsuoti, trūkumas tai, kad juo niekais paverčiamos kontrolės
priemonės, palyginti su tekstu, dėl kurio balsavome iš pradžių – jame teigiama, kad bus vykdoma arba
kontrolė, arba „auditas“, o pradiniame tekste buvo numatyta atlikti ir kontrolę, ir įvertinti organizacijas,
kurios atliks transplantacijas ir tieks organus. Tai − trūkumas ir aš tikiuosi ir manau, kad jis nebus rimtas.
Vis dėlto manau, kad svarbu jį pažymėti, nes transplantacijų srityje svarbiausia – skaidrumas.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Ponia pirmininke, transplantaciją ir transplantologiją turime tvirtai remti
ir pirmiausia šios sritys turi būti geriau organizuojamos ir koordinuojamos kaip sveikatos priežiūros paslaugų
dalis. Vis dėlto itin svarbu didinti visuomenės pasitikėjimą šia medicinos šaka, ypač todėl, kad Europoje
visuomenė nuolat išgirsta žinių apie įvairius pažeidimus, įskaitant nelegalią prekybą iš nežinomų šaltinių
gautais organais.

Būdamas Lenkijos generalinis prokuroras, prižiūrėjau tyrimą, kuriame buvo nustatytas ne vienas organų
gavimo pažeidimas, įskaitant nelegalius mokėjimus gydytojams – taip jie būdavo motyvuojami ieškoti
informacijos apie donorus, kuriems buvo įtariama smegenų mirtis. Už suteiktą informaciją apie vos vieną
donorą gydytojai Lenkijoje galėjo uždirbti daugiau negu mėnesinę algą.

Tansplantacijų klausimu visuomenė turi būti tikra, kad viskas bus daroma pagal teisės aktus, skaidriai ir be
paslėptų interesų ir kad šia kilnia medicinos procedūra nebus pasinaudota kaip priedanga kitiems sumetimams
nei tikslas išgelbėti žmogaus gyvybę. Pasitikėjimas – absoliučiai būtinas dalykas.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Ponia pirmininke, ministre, Komisijos nary, iš mūsų šiandienos diskusijų
aiškiai matyti, kad įrodymai kelia nerimą ir kad norėdami įveikti šį iššūkį turime stiprinti tarpvalstybinius
organų mainus, kad donorai būtų susieti su gavėjais. Taip pat matyti, kad atsižvelgiant į tai, kokie ilgi laukiančių
asmenų sąrašai, nesant šių veiksmų pacientai turės labai mažai galimybių gauti organus, kurių jiems reikia.

27 valstybėse narėse būtinai reikia priimti bendrus privalomus donorystės kokybės ir saugos standartus, kad
būtų stiprinami tarpvalstybiniai mainai ir daugėtų donorystės atvejų. Todėl šiuo klausimu reikia sukurti
Europos sistemą.

Žinoma, turime itin apdairiai atsižvelgti į nelegalios prekybos organais klausimą. Turi būti įgyvendintos
visos kovos su mafijos pobūdžio tinklais ir transplantacijų turizmu priemonės. Nepaisant to, turi būti
rūpestingai stengiamasi netrukdyti gyviesiems asmenims aukoti organų – šie donorystės sprendimai turi
būti priimami nemokamai ir turint visą reikalingą informaciją. Turime užtikrinti, kad būtų laikomasi
nemokamų transplantacijų principo, ir užkirsti kelią bet kokiam spaudimui, kuris gali būti daromas galimiems
donorams.

Todėl turime skatinti pacientus, norinčius paaukoti savo organus gyvybėms išgelbėti, nes atmetimo rizika
per šias transplantacijas daug mažesnė negu tais atvejais, kai organai paimami iš mirusiųjų donorų.
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Be to, norėčiau įspėti tuos, kurie dėl etinių priežasčių Europoje norėtų apriboti gyvųjų asmenų organų
donorystę teigdami, kad kyla prekybos organais rizika. Svarbiausia, gyvųjų asmenų organų donorystė turi
būti labai griežtai reglamentuojama ir tai − vienintelis sprendimas.

David Casa (PPE). – (MT) Ponia pirmininke, kaip minėjo Komisijos narys, dabar Europos Sąjungoje apie
56 000 asmenų laukia organo persodinimo operacijos. Daugeliu šių atvejų, kaip jau sakyta, skirtumas gali
būti gyvybė arba mirtis, todėl manau, kad kalbame apie svarbius įvykius ir apie juos reikia toliau diskutuoti.
Įgyvendinus šias priemones tiesiogiai nepadaugės transplantacijai skirtų organų, bet valstybėse narėse
įgyvendinus bendrą praktiką turėtų padidėti šalių tarpusavio pasitikėjimas ir patikimumas, o tai savo ruožtu
lems didesnį organų donorystės atvejų skaičių ir šalių viduje, ir tarp jų.

Kai kurių pranešime minėtų problemų, pvz., prekybos organais, negalima spręsti tiesiogiai. Vis dėlto vertinu
pranešėjo pastangas didinant sąmoningumą šiuo klausimu ir tikiuosi, kad šias pastangas liudijantys tekstai
bus pridėti prie galutinio dokumento kaip neprivalomo pobūdžio priedas. Baigdamas norėčiau pasveikinti
Komisijos narį J. Dalli ir pranešėjus už gerą darbą, atliktą šia opia tema.

Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Transplantacijos ir organų donorystė kasmet išsaugo ir prailgina
tūkstančių Europos piliečių gyvenimą. Gaila, bet tūkstančiai kitų pacientų miršta negavę organo, nors Europos
Sąjungoje ir esama jų poreikį atitinančių donorų. Tai sudėtingas, daug ginčų ir svarbių klausimų keliantis
dalykas. Parlamentas šiuo pranešimu patvirtina bendrą požiūrį – tai, kad bet kuris komercinis šio proceso
elementas, galintis lemti organų pardavimą ir pirkimą, yra nelegalus.

Mums gyvybiškai svarbu kuo greičiau patvirtinti ir įgyvendinti veiksmingą sistemą, ne tik todėl, kad
išgelbėtume pacientų gyvybes, bet ir todėl, kad veikiant šiai sistemai sumažėtų organų poreikis, kuris priešingu
atveju būtų tenkinamas organus gaunant nelegaliai, siekiant pelno, arba netgi prieš donorų valią.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti visus su šia iniciatyva,
nes ji reiškia, kad bus pagerinta daugelio žmonių gyvenimo trukmė, o solidarumas ir brolybė virs kažkuo
daugiau nei vien žodžiais.

Baskų šalis – Euskadi – pirmauja organų donorystės srityje. 2009 m. mūsų šalyje milijonui gyventojų teko
38,5 donorystės atvejų. Tai reiškia, kad kasmet mes milijonui gyventojų atliekame 60 inkstų transplantacijų
ir 30 kepenų transplantacijų. Jungtinėse Valstijose šie skaičiai yra 54,7 ir 21,4; Europoje – 35,1 ir 13,4;
Ispanijoje – 48,8 ir 24,6.

Ši sėkmė pasiekta dėl ligoninėse naudojamo protokolo siekiant užsitikrinti donorystės aktus ir dėl
organizavimo bei sąmoningumo didinimo proceso – tai dvi idėjos, kurias turime remti. Tai pasiekta ir dėl
1986 m. pradėto darbo sukuriant regioninę transplantacijų koordinavimo sistemą: tai dar vienas pavyzdys,
kaip regionai gali padėti Europai.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Maždaug prieš dvejus metus Europos Parlamentas didžiule balsų
dauguma patvirtino A. Adamou pranešimą. Pranešime pirmą kartą aptartos ES lygmens politikos priemonės
organų donorystės ir transplantacijos srityje. Buvo labai malonu bendradarbiauti rengiant tą pranešimą –
buvau viena iš šešėlinių pranešėjų.

Šiandien su didžiuliu pasitenkinimu pažymiu, kad pranešėjas M. Mikolášik ir jo šešėliniai pranešėjai atliko
puikų darbą ir net per tokį trumpą laiką per pirmąjį svarstymą sėkmingai pasiekė susitarimą su Taryba.
Dauguma svarbiausių dvejų metų senumo pranešimo aspektų įtraukti ir į šį pranešimą arba jais remiamasi.
Todėl tikiuosi, kad priėmus šią direktyvą ir veiksmų planą Europos Sąjungoje padaugės organų donorų ir
pacientams nebeteks galiausiai atsidurti laukiančiųjų sąrašuose.

Krisztina Morvai (NI). – Ponia pirmininke, norėčiau, kad pranešėjas šiek tiek paaiškintų du dalykus. Vienas
dalykas – „sutikimo prezumpcijos“ sistema ir „sutikimo nebuvimo prezumpcijos“ sistema. Kaip suvokiu,
valstybėse narėse vis dar taikomos abi šios sistemos. Vienoje sistemoje daroma prielaida, kad mirusysis
donoras būtų davęs sutikimą transplantacijai. Atrodo gana akivaizdu, kad tai – daug veiksmingesnė sistema,
nes atsiranda daug daugiau transplantacijai tinkamų organų. Ar nereikėtų kiekvienai valstybei narei
rekomenduoti taikyti sutikimo prezumpcijos sistemą?

Kitas dalykas – anonimiškumas kaip priešprieša atsekamumui. Atrodo, kad apie šiuos du dalykus daug
ginčijamasi. Kokių ten kyla problemų? Kas yra anonimiškumas ir atsekamumas?
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Alf Svensson (PPE). – (SV) Ponia pirmininke, apie 95 proc. iš mūsų teigiame, kad norėtume organo
transplantacijos, jeigu tai galėtų prailginti mūsų gyvenimą. Vis dėlto ne daugiau kaip maždaug pusė mūsų
pasirengę paaukoti organus. Todėl turime šioje srityje daryti įtaką visuomenės nuomonei.

Ar galima pagerinti koordinavimą? Žinoma. Iš mirusio žmogaus kūno paimta širdis gyvybinga tik keturias
valandas. Taip buvo anksčiau. Vis dėlto dabar ji lieka gyvybinga iki 24 valandų, jeigu nusprendžiame panaudoti
modernią medicinos technologiją, sukurtą transplantacijoms.

Dabar turime ir medicinos žinių, leidžiančių mums, paprastai tariant, „išvalyti“ arba atnaujinti plaučius, kad
juos būtų galima panaudoti transplantacijai taip, kaip praeityje buvo neįsivaizduojama. Tai, kad plaučiai
gyvena dar dvi valandas po mirties – žinomas faktas.

Primygtinai siekime, kad faktinės žinios būtų panaudojamos praktiškai. Manau, kad tai pagrindinė būtina
sąlyga, jeigu norime, kad šis koordinavimas taptų tikrove, o ne tik pokalbių tema.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Labai ačiū, kad leidote kalbėti. Norėčiau sugrįžti prie to, kas,
mano nuomone, yra vienas iš svarbiausių dalykų.

Įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse galimiems donorams įvardyti naudojami labai skirtingi metodai.
Kai kuriose šalyse reikalaujama raštiško galimo donoro sutikimo, o kitose šalyse daroma prielaida, kad jeigu
donoras neprieštaravo, organą iš jo galima paimti. Šios priemonės, žinoma, turi didžiulę įtaką donorų skaičiui.
Šia tema norėčiau paklausti Europos Komisijos atstovo, ar Komisija neturėtų aktyviau remti antrojo sprendimo,
kur raštiško sutikimo nereikalaujama? Padėtis, kuriai esant organus galima paimti iš asmenų, nepareiškusių
atitinkamo prieštaravimo, būtų pakankama, kad radikaliai padaugėtų donorų.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, daugiau kaip 55 000 pacientų yra
organų persodinimo laukiančiųjų sąrašuose. Laukdami miršta beveik 10 žmonių per dieną.

Organų transplantacijai – taip, bet, žinoma, ji turi būti tik savanoriška, turi būti pareikštas sutikimas, ji turi
būti nemokama, kad būtų galima pasipriešinti nelegaliai prekybai organais, ir, žinoma, ji turi būti grindžiama
kuo aukštesniais kokybės ir saugos visiems joje dalyvaujantiems asmenims standartais.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Džiaugiuosi, kad organų donorystės ir transplantacijos
klausimas yra Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos prioritetas, nes galima sakyti, kad tai − gyvybės ar mirties
klausimas. Nepaisant to, kad kasmet daugėja transplantacijų, persodinti tinkamo organo laukiančiųjų skaičius
nemažėja.

Nepaisant vis didesnio visuomenės sąmoningumo, tarp valstybių narių pastebimos didžiulės donorystės ir
transplantologijos disproporcijos. Todėl labai svarbu ne tik sukurti Europos donorystės ir transplantavimo
modelį, kuriame būtų naudojama geroji patirtis ir sprendimai, bet ir didinti visuomenės sąmoningumą ir
pritarimą. Todėl džiaugiuosi, kad siūlomų priemonių pavyzdys yra Ispanija, pasiekusi geriausių ir donorų
skaičiaus, ir atliktų transplantacijų skaičiaus rezultatų bei užsitikrinusi didžiulę visuomenės paramą organų
transplantacijos ir donorystės idėjai.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Ponia pirmininke, J. Jiménez García-Herrera, leiskite pirmiausia
pasakyti, kad aš kilęs iš Kantabrijos, mažo Ispanijos regiono, kur milijonui gyventojų tenka 61 donorystės
atvejis – tai aukščiausias rezultatas Ispanijoje ir Europoje. Norėčiau pasveikinti A. Perello ir M. Mikolášiką
parengus šį pranešimą ir paremti šį pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama reaguoti į organų trūkumą
Europos Sąjungoje.

Ispanijos atvejo sėkmė yra pavyzdys, galintis būti naudingas likusiai Europos Sąjungos daliai – gali būti
naudingi kompetentingų nacionalinių institucijų, organų atsekamumo ir gyvųjų asmenų donorystės elementai.

Taip pat norėčiau pasveikinti Tarybai pirmininkaujančią Ispaniją už jos tvirtą, prioritetinę paramą šiam
klausimui.

Ponios ir ponai, kaip žinote, beveik 56 000 pacientų dabar yra laukiančiųjų sąrašuose. Donorystės atvejų
skaičius ir organų prieinamumas įvairiose Europos šalyse labai skiriasi. Organų trūkumas − vienas iš
svarbiausių veiksnių, darančių įtaką transplantacijų programoms. Geroji patirtis, kurią galima pasiekti, kai
kuriose valstybėse narėse duoda daug daugiau naudos nei kitose. Dėl šios priežasties – jau baigsiu – norint
pagerinti šią padėtį visose valstybėse narėse būtina patvirtinti šį pranešimą.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, T. Jiménez García-Herrera, Komisijos nary, ponios ir
ponai, šiomis dienomis žmonės dažnai negali įgyvendinti savo teisės į organo persodinimą. Negalėjimas
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pasinaudoti šia teise turbūt − daugiausia problemų socialinei gerovei kelianti padėtis, jau vien dėl psichologinių
padarinių, tačiau laukiančiųjų sąraše esančių žmonių skaičius vis dar gerokai neatitinka persodinti tinkamą
organą gaunančių pacientų skaičiaus. Be to, donorystės procedūra labai opi sveikatos ir teisiniais klausimais
ir ji dažnai blogiau atliekama dėl procedūrų, kurios yra varginančios ir lėtos, kai užuot taip elgęsi turėtume
įtvirtinti socialinį atsaką.

Todėl Europos Sąjunga turi įsipareigoti užtikrinti tikrą solidarumą ir savanoriškus veiksmus, kad procedūros
būtų nemažiau griežtos, bet pagerėtų profesinis pačios donorystės pobūdis ir kultūra. Todėl aiškus žingsnis
į priekį – patvirtinti bendrus kokybės standartus, šį žingsnį reikia vertinti teigiamai, jis yra tikslo, kurio toliau
gali padėti siekti Pasaulio sveikatos organizacija, dalis.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Ponia pirmininke, labai atidžiai klausiausi šių diskusijų. Žodžiai žmonių
protuose formuoja įvaizdžius. Šiandien ne kartą girdėjome apie nelegalią prekybą organais – apie nelegalią
veiklą ir apie prekybą. Manau, jog direktyvoje gana aiškiai teigiama, kad jau pati prekyba organais − nelegali
veikla. Neturime rodyti ženklų, kad prekyba organais tam tikromis aplinkybėmis gali tapti legali.

Prašyčiau narių pabrėžti, taip pat kalbant žiniasklaidai, kad norime organų donorystės, kitaip tariant, veiklos,
kur vienas asmuo norėtų padėti kitam ilgiau gyventi, bet be jokio užmokesčio, tik už dėkingumą. Todėl
negali būti nelegalios prekybos organais, nes jokia prekyba organais neleidžiama. Galima tik organų donorystė.

Trinidad Jiménez García-Herrera, einanti Tarybos pirmininkės pareigas. – (ES) Ponia pirmininke, Komisijos
nary, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti visoms frakcijoms ir visiems kalbėjusiems už paramą ir konstruktyvų
kalbų toną. Taip pat esu patenkinta, nes šiuo susitarimu, kurį šiandien čia šiomis diskusijomis pasiekiame,
mes baigiame tam tikrą procesą.

Mums per šią šešių mėnesių kadenciją ne tik buvo sunku rengti teisės aktus techniniais aspektais, kurie
mokslui darant pažangą gali kisti, bet ir turėjome įveikti praktinius Lisabonos sutarties taikymo sunkumus.
Todėl pirmininkaujanti Ispanija norėtų labai nuoširdžiai padėkoti visoms Europos institucijoms – Parlamentui,
Komisijai ir Tarybai – ir visoms valstybėms narėms už bendradarbiavimą atliekant šį darbą. Šis darbas
pirmiausia apėmė lankstumą, prisitaikymą ir, antra, atsakomybę bei norą siekti sutarimo, kuris buvo išreikštas
šią popietę.

Ponios ir ponai, mums pavyko padaryti ES veiksmingesnę, aktualesnę visuomenei ir turėtume būti tuo
patenkinti. Vis dėlto, kaip žinote, priėmus direktyvą šis darbas dar nebus baigtas. Priešingai: turime toliau
stengtis užtikrinti, kad ją perkeliant į valstybių narių teisę būtų išlaikyta ši visuomenės sveikatos apsaugos
dvasia, kurios siekėme ir kurią pasiekėme.

Turime toliau stengtis pasiekti daugiau solidarumo ir išlaikyti socialinę vertę, kurios pageidauja visi, dalyvavę
rengiant ir tvirtinant šią direktyvą. Be to, turime atlikti dar daug darbo pagal veiksmų planą, teikiantį unikalią
galimybę nuolat mokytis, prisitaikyti ir tobulėti.

Dar kartą ačiū visoms frakcijoms už paramą, išlaikytą toną ir konstruktyvų požiūrį. Kartu mes visa tai
pasieksime. Mes tai jau pasiekėme.

John Dalli, Komisijos narys. – Ponia pirmininke, po labai gero Komisijos, Parlamento ir Tarybos
bendradarbiavimo esu įsitikinęs, kad dabar pasiekėme sutarimą visais pagrindiniais klausimais. Dar kartą
norėčiau pasveikinti dr. M. Mikolášiką, A. Perello Rodriguezą ir padėkoti jiems už jų įnašą.

Manau, kad užtikrinant aukštus žmogaus organų kokybės ir saugos standartus siūloma direktyva Europos
pacientams bus labai naudinga. Šia direktyva bus įtvirtintas palyginamas saugos standartas visoje ES ir padidės
pasitikėjimas transplantavimo sistemomis. Esu įsitikinęs, kad siūlomoje direktyvoje nustatyta tinkama piliečių
duomenų apsaugos ir organų atsekamumo pusiausvyra ir ja netiesiogiai padedama kovoti su prekyba organais.

Tai nėra visų organų transplantavimo srities problemų sprendimas; šia direktyva suteikiama sistema, aiškiai
išdėstomos atsakomybės sričių ribos ir nustatomi kai kurie standartai. Vis dėlto reikia daugiau nuveikti
ligoninių darbo organizavimo srityje, renkant ir skleidžiant informaciją, tinkamai apibūdinant organus ir
imantis veiksmų prieš nelegalią prekybą. Pastarosios srities problemos bus iš dalies išspręstos įtvirtinant
atsekamumą, bet jis priklauso nuo to, kaip šios nuostatos bus vykdomos valstybėse narėse.

Valstybėms narėms suteikiama daug lankstumo ir tikimės, kad visos valstybės narės šiam klausimui skirs
deramą dėmesį. Kompetentingos institucijos, kurias jos turi įsteigti, turėtų būti pakankamai aprūpintos ir
turėti pakankamai išteklių, kad galėtų užtikrinti tinkamą duomenų rinkimą ir kontrolę, atsekamumą,
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priežiūros standartus, organų ir transplantacijų apibūdinimą ir galėtų apdairiai pranešti apie neigiamus
reiškinius ir reakcijas, padėsiančias visiems mums kuo labiau sumažinti riziką ateityje.

Pirmininke, Tarybos pirmininke, gerbiami nariai, iš gerbiamų narių kalbų per šią diskusiją akivaizdu, kad
šiandien pateiktu kompromisiniu tekstu sprendžiami kiekvienam rūpimi klausimai. Dėkoju už jūsų įnašą,
bendradarbiavimą ir paramą.

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės
ir saugos standartų nustatymo pakeitimų analitinė lentelė

(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

Pranešėjas: Miroslav Mikolášik (PPE)

Pakeitimai:

Tiesiogiai taikytini: 106 pakeitimas (visam tekstui, blokas Nr. 1, kompromisinis pakeitimas). Komisija pritaria,
kad teisės aktų leidėjai patvirtintų kompromisinį tekstą.

Miroslav Mikolášik, pranešėjas. – (SK) Norėčiau jums padėkoti už įnašus į šias diskusijas ir išreikšti tvirtą
įsitikinimą, kuriam, manau, per derybas visi pritarėme, kad ši direktyva yra aukščiau politinių ginčų, nes joje
kalbama apie žmones, apie pacientus ir apie gyvybių gelbėjimą.

Mano nuomone, daugiau organų ir daugiau sėkmingai išgydytų pacientų reikš, kad daugiau žmonių grįš į
visavertį gyvenimą, į šeimas, į naujas arba esamas darbo vietas ir iš esmės pakis jų gyvenimo kokybė.

Atvirumas, prieinamumas, sauga, kokybė, organų buvimas, daugiau gyvųjų donorų, nemokama, savanoriška
donorystė – visa tai principai, kuriuos įtvirtinome šioje direktyvoje.

Manau, kad taikant šią direktyvą taip pat padaugės organų, nes konkrečios šalys geriau bendradarbiaus ir
vyks tarpvalstybiniai mainai, ir kad ES valstybės narės įtvirtins naujus, pamatinės svarbos tarpusavio ryšius.

Manau, kad vadovaudamiesi šia direktyva mes visi prisidėsime tuo, kuo pasiryžome prisidėti nuo pat pradžių:
bus daugiau sutarimo, daugiau meilės, daugiau bendradarbiavimo ir, svarbiausia, daugiau laimingų pacientų.

Andrés Perelló Rodríguez, pranešėjas. – (ES) Ponia pirmininke, tai, kad sunkiu dabar Europos ir pasaulio
patiriamu krizės laikotarpiu Parlamentas sugebėjo per pirmąjį svarstymą priimti pirmąją direktyvą nuo
Lisabonos sutarties įsigaliojimo, daug pasako apie šio Parlamento jautrumą. Be to, tai didina pasitikėjimą
demokratinėmis institucijomis ir rodo, kad šio Parlamento nariai nori judėti pirmyn ir neatsilikti nuo mokslo
pažangos – daryti nemažiau ryžtingą ir tvirtu Europos visuomenės solidarumu grindžiamą pažangą.

Nežinau, ar viską padarėme per gerai, ar galėjome padaryti dar ką nors, bet noriu išsklaidyti galėjusias kilti
abejones. Esu tikras dėl štai ko: jeigu įgyvendinsime viską, ką rengiamės šiame Parlamente patvirtinti, mes
suteiksime žmonėms ilgesnį gyvenimą ir užtikrinsime, kad ES nebūtų vykdoma jokių prekybos organais
nusikaltimų. Šie nusikaltimai galbūt ir bus daromi kitur pasaulyje, tačiau Europos Sąjungoje tikrai to nebus.

Todėl jeigu po kurių nors kalbų kieno nors galvoje, kaip sakė kolegos nariai, liko abejonių, tai noriu jas
išsklaidyti. Tai nebuvo mūsų uždavinys. Mes stengėmės gerbti kiekvieno sąžinę, laikytis etikos ir moralės
priemonių, nepamiršdami pagrindinio tikslo: nė vienas europietis neturėtų būti paliktas be persodinti tinkamo
organo, kurio jam reikia, kad išgyventų, nes galime pasiekti, kad būtų daugiau persodinti tinkamų organų
ir atitinkamai mažiau prekybos organais.

Todėl – jau baigsiu – nežinau, ar mums savo darbu pavyko išsaugoti visų sąžinę, bet esu visiškai įsitikinęs,
kad išsaugosime daug gyvybių. Tai buvo mūsų uždavinys, jį ir atlikome.

Pirmininkė. – Bendros diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2010 m. gegužės 19 d., trečiadienį.

(Posėdis sustabdytas 16.25 val. ir atnaujintas 16.30 val.)

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Jim Higgins (PPE), raštu. – Teigiamai vertinu naująjį teisės aktą organų donorystės kokybės ir saugos
standartams Europos Sąjungoje reglamentuoti. Ypač palankiai vertinu tai, kad imamasi praktinių priemonių,
padėsiančių užtikrinti, kad gyvybę gelbstintys organai nenueitų niekais, pvz., siekiama sukurti visos Europos
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organų duomenų bazę. Taikant naująjį teisės aktą bus išgelbėta daug gyvybių ir bus optimizuota organų
donorystė leidžiant valstybėms narėms jais keistis. Prieš parengiant šį teisės aktą, jeigu konkrečioje valstybėje
narėje tinkamo gavėjo nebūdavo, organas likdavo nepanaudotas. Dabar organas gali būti suteiktas vienam
iš 56 000 ES piliečių, laukiančių transplantacijos. Šis reglamentavimas − svarbus pagrindas, kurį turi plėtoti
atitinkamos valstybės narės. Airijoje turime pavesti nepriklausomai įstaigai stebėti transplantacijas ir paaukotų
organų paėmimą. Šiuo metu Airija ir Malta − vienintelės dvi ES šalys, neturinčios nacionalinės transplantavimo
institucijos, kuri užtikrintų, kad būtų panaudojama kuo daugiau organų. Norint, kad išnyktų transplantacijų
laukiančių pacientų sąrašai, vienas iš pagrindinių rezoliucijos tikslų – turime ES piliečiams įteigti, kokia svarbi
organų donorystė, Airijoje tai būtų galima padaryti pradėjus vykdyti vyriausybės remiamą informavimo
programą.

PIRMININKAVO: R ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

13. Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos instituciniai aspektai – Tarptautinio baudžiamojo
teismo Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje (Uganda) (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl:

- Ramóno Jáuregui Atondo pranešimo Konstitucinių reikalų komiteto vardu dėl Europos Sąjungos
prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos institucinių aspektų
(2009/2241(INI)) (A7-0144/2010), ir

- Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencijos
Kampaloje, Ugandoje.

Ramón Jáuregui Atondo, pranešėjas. – (ES) Ponia pirmininke, Komisijos nare, pone D. Lópezai Garrido,
manau, kad ši diena labai svarbi. Žinau, kad šie rūmai mini daugybę svarbių dienų, tačiau nuoširdžiai manau,
kad 2009 m. gruodžio 1 d. priėmus Lisabonos sutartį Europos Sąjungos teisė prisijungti prie Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos yra vienas iš pagrindinių Europos integracijos aspektų.

Todėl manau, kad pagaliau išsipildys ilgai lauktas siekis, kuris yra istorinio Europos integracijos proceso
dalis, nes žmogaus orumas, žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principas sudaro didžiąją dalį
istorinio Europos integracijos proceso DNR.

Ši teisė įgyvendinama pranešimu, kurį rytoj priimsime, ji Europos Sąjungai buvo suteikta Lisabonos sutartimi,
kurioje įtvirtinamas reikalavimas prisijungti prie konvencijos. Norėčiau apibendrinti šio pranešimo turinį
trimis pagrindinėmis mintimis.

Visų pirma norėčiau pabrėžti, kad ne tik valstybės narės gina žmogaus teises. Dabar ir Europos Sąjunga,
turėdama Lisabonos sutartimi užtikrintą juridinio asmens statusą, gina žmogaus teises; valstybės narės gali
priimti Sąjungos teisės aktus ir plėtoti ES valstybę. Jos gali tai daryti, jeigu vadovausis Europos konvencijos
principais ir teismo, kuris nėra pavaldus Europos Sąjungai ir valstybėms narėms, sprendimais bei visada ir
visur užtikrins šių principų laikymąsi.

Antra, Europos visuomenei suteikiama teisė į naujus teisės aktus ir naują teismą: Europos Sąjungos piliečių
teisė kreiptis į šį naują teismą, siekiant užtikrinti konvencijoje numatytų teisių laikymąsi Europos Sąjungos
ar valstybių narių atžvilgiu, joms įgyvendinant Sąjungos teisę.

Netgi Europos Sąjungos vykdoma su užsienio politika, politikos kūrimu, saugumu už mūsų sienų ribų ir
tarptautiniu bendradarbiavimu susijusi veikla turi atitikti Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas.
Ką tai reiškia? Mano nuomone, ponios ir ponai, istorine prasme tai reiškia didžiulį žingsnį į priekį integracijos
procese bei kuriant svarbiausią žmogaus orumo idėją, kuri, kaip jau minėjome, atspindi Europos visuomenės
poreikius, Europoje.

Be to, taip sustiprinama Europos pagrindinių teisių apsaugos sistema, nes kartu su Pagrindinių teisių chartija
ir Lisabonos sutartimi yra sudaromas pagrindas, teisinės apsaugos sistema, kuri beveik ideali ir dėl to
pažangiausia pasaulyje. Taip sustiprinamas Europos Sąjungos patikimumas trečiųjų šalių atžvilgiu, nes
Europos Sąjunga visada reikalauja žmogaus teisių užtikrinimo savo dvišaliuose santykiuose.
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Šiame pranešime pateikiami instituciniai ir teisiniai aspektai, kurių dabar nenagrinėsiu. Noriu pabrėžti, kad
šis procesas pradedamas čia ir dabar, nes kartu su šiuo pranešimu, kurį bendrai parengė Piliečių laisvių
teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas, Komisija pateikė poziciją, derybų
pagrindą, kuriuo ji kartu su Parlamentu galės priimti šį susitarimą, o valstybės narės ratifikuos prisijungimą
prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Norėčiau padėkoti V. Reding už tai, kaip skubiai Komisija priėmė
įgaliojimą derėtis, ir Europos Vadovų Tarybai, kuri netrukus tai padarys. Taip pat norėčiau padėkoti K. Gál
ir C. D. Predai už jų bendradarbiavimą kituose dviejuose komitetuose. Ponios ir ponai, manau, kad tai pati
svarbiausia žinia.

Diego López Garrido, einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (ES) Ponia pirmininke, kaip sakė R. Jáuregui,
diskusijos, kurias netrukus pradėsime, ir tos, kurias ką tik baigėme, yra labai svarbios. Manau, kad žmonija
žengia istorinį žingsnį į priekį, kai žmogaus teisių gynimas tampa ne tik valstybių, kurios yra tradiciniai
pastarųjų amžių politiniai veikėjai, atsakomybe, o žmoniškumo puoselėjimo prasme peržengiamos valstybių
sienos ir sukuriama daugybė priemonių ir institucinių garantijų, siekiant tvirčiau ginti visuotines vertybes.

Europos žmogaus teisių konvencija, kuri yra tikriausiai vienas didžiausių Europos lobių, ir Tarptautinis
baudžiamasis teismas, kurio kompetencijos sritis apima ne tik Europą, yra šios pažangos, kuria mūsų laikais
siekiama globalizacijos ir žmogaus teisių gynimo, pavyzdžiai.

Dėl Europos žmogaus teisių konvencijos tai noriu truputį papildyti tai, ką pasakė R. Jáuregui, ir kas įtvirtinta
jo puikiame pranešime, parengtame kartu su nuomonės referentais C. D. Preda ir K. Gál, dėl Europos Sąjungos
prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos.

Norėčiau pakartoti daugybę dalykų, kuriuos paminėjo R. Jáuregui, ir pabrėžti, kad konvencijos pasirašymas
yra Europos integracijos sudedamoji dalis, sustiprinanti Europos Sąjungą. Be to, kartu bus pasitelkiamas ir
didžiulis naujas Lisabonos sutartyje numatytas mechanizmas, t. y. Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartija, o jos abi bus naudojamos išvien. Tai viena iš užduočių, – ne tik politinių, bet ir techninių, – kurias
turės atlikti Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nepažeisdami vienas
kito jurisdikcijos.

Be to, šioje Lisabonos sutartyje įtvirtinta iniciatyva bus padidintas Europos Sąjungos patikimumas žmogaus
teisių gynimo srityje, nes prašome ne Europos Sąjungos, o Europos šalių prisidėti prie Europos žmogaus
teisių konvencijos laikymosi stiprinimo. Kitaip tariant, prašome jų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ir saugomos
konvencijoje įtvirtintos teisės, ir šiuo atveju pati Europos Sąjunga, ne tik jos valstybės narės, taps Europos
žmogaus teisių teismo jurisdikcijos subjektu. Kaip teisingai teigiama R. Jáuregui pranešime, tai padidins
mūsų patikimumą.

Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, manau, kad šį laikotarpį taip pat pavadinsime istoriniu ir labai svarbiu
politine prasme, nes po kelių dienų vyks Romos statuto peržiūros konferencija. Tai vienintelė privaloma
konferencija, skirta Romos statutui peržiūrėti, kilus tokiai būtinybei ir siekiant įvertinti tokį svarbų žingsnį
į priekį kaip Tarptautinio baudžiamojo teismo įkūrimas.

Todėl tai labai svarbus įvykis, kurį šiandien aptaria Politinis ir saugumo komitetas, o rytoj šį klausimą nagrinės
Nuolatinių atstovų komitetas (Coreper). Tikimės, kad kitą savaitę bus priimta Tarybos rezoliucija, kad galėtume
prisijungti prie tokių palankiai Tarptautinį baudžiamąjį teismą įvertinusių valstybių kaip Lotynų Amerikos
valstybės, kurios sudaro Pietų Amerikos tautų sąjungą (Unasur).

Kalbame apie Tarptautinį baudžiamąjį teismą, kuris puoselėja įsipareigojimą ginti žmogaus teises ir pasauliniu
mastu baudžiamąja tvarka persekioti vykdančiuosius nusikaltimus žmoniškumui. Tai Europos Sąjungos ir
jos valstybių narių įsipareigojimas. Norėčiau jums priminti, kad 2003 m. buvo priimta bendroji pozicija,
2004 m. buvo patvirtintas veiksmų planas, o 2006 m. buvo sudarytas Europos Sąjungos susitarimas dėl
bendradarbiavimo su teismu. Visos Europos Sąjungos valstybės narės yra Romos statuto šalys, todėl paklūsta
Tarptautiniam baudžiamajam teismui.

Manau, kad tai labai svarbu, siekiant pabrėžti Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį pasaulyje ir Europos
Sąjungos įsipareigojimą jį stiprinti. Šiuo metu Tarptautinis baudžiamasis teismas daugiausia nagrinėja Afrikos
žemyne kilusias problemas, tačiau Kampalos konferencija Afrikos žmonėms yra parodoma, kad mes nesame
nusiteikę prieš Afriką: netgi priešingai, mes ją palaikome.

Dar ir dėl to ši peržiūros konferencija tokia svarbi. Joje gali dalyvauti visos valstybės, pilietinė visuomenė,
tarptautinės ir regioninės organizacijos, kurios metu galėsime įvertinti tarptautinio teisingumo padėtį,
turėdami omenyje, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas yra vienintelis nuolatinis tarptautinis baudžiamasis
teismas.
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Viviane Reding, Komisijos pirmininko pavaduotoja. – Ponia pirmininke, pritariu visiems kalbėjusiesiems ir
tiems nariams, kurie dirbo šioje srityje. ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos yra
konstitucinės svarbos žingsnis. Taip bus baigta kurti pagrindinių teisių sistema Sąjungoje, o jūs puikiai žinote,
kad Lisabonos sutartis tai įtvirtina kaip tikslą, o ne galimybę.

Taigi džiaugiuosi, kad Parlamentas taip domisi šiuo klausimu – beje, domėjosi nuo pat pradžių – o tai matome
iš Parlamento pateiktos rezoliucijos.

Labiausiai noriu padėkoti Konstitucinių teisių komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pranešėjams už puikų bendradarbiavimą šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti jiems už surengtą posėdį, kuris
buvo labai naudingas šio tikslo įgyvendinimo atžvilgiu.

Jáuregui Atondo pateiktas pranešimo projektas didžiąja dalimi atitinka Komisijos poziciją. Paminėsiu tris,
mano nuomone, labai svarbius dalykus.

Pirma, Komisija mano, kad ES turėtų ratifikuoti ir papildomus Europos žmogaus teisių konvencijos protokolus,
kuriuos iki šiol ratifikavo ne visos valstybės narės. Tiesa, dauguma šių protokolų yra svarbūs, Sąjungai vykdant
savo įgaliojimus, o kai kurios šiuose protokoluose įtvirtintos garantijos numatytos ir Chartijoje. Todėl derybų
direktyvomis Komisija turėtų būti įgaliota derėtis dėl nuostatos, užtikrinančios, kad Sąjunga turėtų teisę
prisijungti prie visų papildomų protokolų.

Sprendimą, prie kurių protokolų, jau ratifikavus pačią konvenciją, iš tikrųjų prisijungsime, turės vienbalsiai
priimti Taryba po to, kai tam pritars Parlamentas. Komisijos nuomone, tokie sprendimai turėtų apimti visus
papildomus protokolus ir būti priimti kartu su sprendimu sudaryti patį prisijungimo susitarimą.

Antra, svarbu išspręsti klausimą dėl išskirtinės Europos Sąjungos, kaip atskiro juridinio asmens, turinčio
autonomines galias, kuri taps susitariančia iš esmės tik valstybėms skirto mechanizmo šalimi, padėties. Todėl
būtina imtis ribotų ir techninių, procedūrinių prisitaikymo prie konvencijos priemonių, turint omenyje
specifinę Sąjungos teisės aktų prigimtį.

Tarp jų ir vadinamoji bendrojo atsakovo priemonė decentralizuotam valstybių narių vykdomam Europos
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimui suvokti. Šia priemone Europos Sąjungai bus suteikta teisė įsitraukti į
procesą kaip bendrai atsakovei bylose prieš valstybes nares, kai tai susiję su Europos Sąjungos teise. Džiaugiuosi
matydama, kad Parlamento pranešime taip pat tam pritariama.

Trečia, visiškai pritariu pranešime įtvirtintai rekomendacijai Europos Sąjungos atstovams dalyvauti konvencijos
institucijų veikloje vienodomis sąlygomis su susitariančių šalių atstovais. Toks dalyvavimas yra svarbi
sklandžios Europos Sąjungos integracijos ir įtraukimo į konvencijos sistemą dalis. Turbūt supratote, kad tai
reiškia, jog iš kiekvienos susitariančios šalies išrenkamas teisėjas į Strasbūro teismą.

Todėl Komisija tikrai pritaria tam, kad Europos Sąjungos vardu būtų paskirtas nuolatinis teisėjas, kuriam
būtų suteiktos vienodos teisės ir pareigos kaip ir jo kolegoms. Mūsų nuomone, nepakaktų paskirti ad hoc
teisėją prieš Europos Sąjungą pateiktose ar su jos teisės aktais susijusiose bylose.

Renkant Europos Sąjungos teisėją, būtų taikoma įprasta konvencijoje numatyta tvarka.

Tai reiškia, kad Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja išrinks teisėją iš trijų Europos Sąjungos pasiūlytų
kandidatų, beje, pritariu pranešimo projekto nuostatai, kuria siūloma tam tikram Parlamento narių skaičiui
dalyvauti Parlamentinės Asamblėjos posėdyje, renkant teisėjus į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Trijų kandidatų sąrašo sudarymo tvarka nėra prisijungimo susitarimo klausimas: tai mūsų klausimas. Turime
tai padaryti vidaus taisyklių pagrindu, ir tikrai verta atidžiai panagrinėti pasiūlymą įtraukti į tai Parlamentą
panašiu būdu, koks numatomas 255 straipsnyje dėl kandidatų atrankos į Europos Teisingumo Teismą.

Gerbiamieji nariai, kaip žinote, pirmininkaujanti Ispanija šiam klausimui skiria didžiulį dėmesį ir norėtų
pasiekti susitarimą iki birželio mėn. pabaigos. Jeigu Tarybai pavyks iki tada pasiekti susitarimą, – tikiuosi,
kad taip ir bus, – praėjus vasarai, galėsime pradėti derybas dėl prisijungimo. Kaip jau sakiau prieš dvi savaites
Briuselyje, užtikrinsiu, kad Komisija, kaip Europos Sąjungos derybininkė, nuolat informuotų Parlamentą
apie derybų procesą.

Visa tai susiję su Europos reikalais, tačiau darbotvarkėje numatytas ir tarptautinių žmogaus teisių klausimas.
Kaip žinote, 1998 m. 138 valstybės ėmėsi iniciatyvos ir priėmė Romos statutą, kuriuo pirmą kartą istorijoje
buvo įkurtas nuolatinis tarptautinis teismas, kuris užtikrina, kad genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir
karo nusikaltimus įvykdę asmenys būtų už tai nubausti. Teismas pradėjo veiklą 2003 m., o dabar, po septynerių
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metų, Kampaloje vyks peržiūros konferencija, kurios metu galėsime analizuoti teismo veiklą, ateityje
laukiančius iššūkius ir ES paramos veiksmingumą.

Dėl teismo veiklos tai žinome, kad teismas puikiai veikia, tačiau tai vis dar tik pradžia. Nebuvo užbaigtas nė
vienas teisminis ciklas, tačiau TBT nagrinėja padėtį penkiose šalyse: jau pradėtas vienas teisminis procesas,
kitas bus pradėtas 2010 m. liepos 5 d., o dar viena byla yra parengiamajame etape – visos susijusios su DAR
ir KDR.

Nepamirškime, kad tai tik paskutinės išeities teismas, todėl pagrindinė atsakomybė priklauso pačioms
valstybėms. Dauguma atvejų teismas veikia kaip valstybių katalizatorius, šalių teismuose nagrinėjant ir
sprendžiant bylas. Kartu per trumpą veikimo laikotarpį teismas atgrasė nuo žiaurių nusikaltimų ateityje, nes
nusikaltimų vykdytojai žino, kad nugalės teisingumas, dėl to teismui kyla nemažai iššūkių.

Bangladešui ratifikavus Romos statutą, valstybių, statuto šalių, skaičius išaugo iki 111. Tačiau suvokiame,
kad Romos statutas ir teismas turi būti visuotinai priimtinas. Teismui reikalingas visų valstybių, statuto šalių,
ir jo neratifikavusių valstybių, taip pat ir tarptautinių ir regioninių organizacijų dalyvavimas ir
bendradarbiavimas. Teismas negali vykdyti savo funkcijų, jeigu valstybės nesulaikys tų, kuriems sulaikyti
TBT išduoda arešto orderį; arba nebus apsaugoti liudytojai; arba jeigu nebus kalėjimų, kuriuose būtų galima
įkalinti nuteistuosius, ir būtent todėl ES pastaruosius dešimt metų padėjo teismui spręsti šias problemas.

Mes, ES, nuo pat pradžių tvirtai pritarėme teismo, kaip svarbaus naujos tarptautinės nebaudžiamumo
panaikinimo tvarkos mechanizmo, įsteigimui, kai, kaip žinome, pastaraisiais metais milijonai žmonių tapo
nusikaltimų aukomis ir tik nedaugelis kaltųjų buvo nubausti.

ES mano, kad veiksmingas TBT yra būtina priemonė, tarptautinei bendruomenei siekiant kovoti su
nebaudžiamumu ir skatinti taisyklėmis paremtą tarptautinę tvarką. Būtent todėl įvairiomis turimomis
priemonėmis, kurias jau paminėjo ministras, rėmėme teismą. Bendroji pozicija tapo veiksmų planu. Buvome
pirma organizacija, 2006 m. su teismu sudariusi bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimą, ir teikiame TBT
politinę ir diplomatinę pagalbą, imantis diplomatinių veiksmų, pradedant politinius dialogus ir teikiant
pareiškimus. TBT nuostatų įtraukimas į tarptautinius susitarimus yra įprasta Europos Sąjungos praktika.

Nuo 2000 m. Europos iniciatyvos – vėliau pavadintos Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo
priemone – pagrindu teismui buvo skirta tiesioginė ir netiesioginė 29 mln. EUR vertės parama, ypač per
pasaulines pilietinės visuomenės kampanijas. Be to, ES priėmė kelis sprendimus teisingumo, laisvės ir saugumo
srityje, siekdama sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, šalies lygmeniu tiriant ir palaikant kaltinimus
dėl Romos statute įtvirtintų nusikaltimų, taigi darome viską, kad patobulintume sistemą. Būtina ir toliau ją
tobulinti, tačiau tam reikalingas viso pasaulio tautų įsipareigojimas tai padaryti.

Cristian Dan Preda, Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas. – (RO) Kalbėsiu apie Jáuregui Atondo
pranešimą. Pirmiausia norėčiau jį pasveikinti, parengus šį puikų pranešimą, kuriame, mano nuomone,
išsamiai apibūdinama Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos nauda ir iššūkiai.

Dėl nuomonės, kurią parengiau Užsienio reikalų komiteto vardu, norėčiau pabrėžti didžiausią ES prisijungimo
prie EŽTK naudą. Šiandien, priėmus Lisabonos sutartį, šis žingsnis gali atrodyti kaip savaime suprantamas
dalykas, tačiau to buvo laukta pastaruosius trisdešimt metų. Manau, kad prisijungus prie EŽTK, bus padidintas
ES patikimumas bet kurio žmogaus teisių dialogo su trečiosiomis šalimis atžvilgiu, dar kartą patvirtinant,
kad Europos Sąjunga pirmiausia yra teisės normomis besivadovaujanti bendruomenė.

Todėl ES, taip pat ir Europos Tarybos valstybių narių institucijas išoriškai ir nepriklausomai kontroliuos
Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre, remdamasis principu „vienodi žmogaus teisių standartai, vienas
teismas“. Dėl vienodų žmogaus teisių standartų tai turiu pabrėžti, kad prisijungus prie EŽTK ES suteikiama
galimybė prisijungti ir prie kitų Europos Tarybos sutarčių. Žinoma, turiu omenyje papildomus protokolus,
pataisytą Europos socialinę chartiją, kuri, kaip žinote, papildo ir sustiprina šią apsaugą visos Europos mastu.
Taip pat manau, kad aktyvesnis Europos Sąjungos institucijų dalyvavimas žmogaus teisių srityje veikiančiose
Europos Tarybos institucijose yra logiškas šio vienodo apsaugos standarto padarinys.

Kitas dalykas, kurį pabrėžiau Užsienio reikalų komiteto vardu parengtoje nuomonėje, yra tai, kad būtina
rasti pusiausvyrą, siekiant, viena vertus, išsaugoti tam tikrus Europos Sąjungos teisminės sistemos bruožus,
kita vertus, jurisdikcijos sistemą Strasbūre, kurios pagrindu veiksmingai ginamos žmogaus teisės visos
Europos mastu.
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Kinga Gál, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės referentė. – (HU) Ponios ir ponai,
pirmiausia norėčiau padėkoti už Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą atsakingam asmeniui Jáuregui
Atondo už jo bendradarbiavimą. Manau, kad dėl glaudaus Konstitucinių reikalų komiteto, Piliečių laisvių,
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio, kuris prisidėjo prie mūsų veiklos,
bendradarbiavimo sėkmingai sprendžiami su prisijungimu prie konvencijos susiję klausimai ir teisingai
nurodyti tie, kuriuos dar reikia išspręsti.

Aš pati Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu pirmiausia nusprendžiau – o tam galiausiai
pritarė komitetas – galvoti apie tai, kaip užtikrinti, kad mūsų prisijungimas iš tikrųjų turėtų naudos Europos
Sąjungos piliečiams ir kad jie žinotų apie tą naudą ir galimybes, nors neturėtume sukelti pernelyg didelių
vilčių.

Artėjančių derybų metu būtina išspręsti daugybę svarbių klausimų, tarp jų ir Strasbūro ir Liuksemburgo
teismų santykį, nes nė vieno teismo jurisdikcijos sistema nebus keičiama. Manau, kad svarbu pabrėžti, jog
Strasbūro teismo veikimo reforma sutampa su mūsų prisijungimu, ir būtina į tai rimtai atsižvelgti. Taip pat
norėčiau pabrėžti, kad prisijungimas bus sėkmingas tik tuo atveju, jeigu iš tikrųjų bus sustiprintos dabartinės
institucijos, o kad tai padarytų, valstybių narių teisminės sistemos turi imtis reikiamų veiksmų. ES prisijungimas
prie konvencijos yra unikalus bandymas, bet juo negalima kelti pavojaus tam, kas jau sukurta, siekiant ginti
žmogaus teises. Labai svarbu žinoti, kad jis bus sėkmingas, jeigu taip bus sustiprintos jau įsteigtos institucijos,
o piliečiai iš tikrųjų turės iš to naudos.

Laima Liucija Andrikienė, PPE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT)
peržiūros konferencija yra ilgai lauktas ir svarbus įvykis paties teismo plėtros ir, kalbant plačiau, tarptautinio
baudžiamojo teisingumo prasme.

Peržiūros konferencija yra gera proga suinteresuotoms šalims apsvarstyti dabartinius TBT trūkumus ir
pasiūlyti galimus pakeitimus ar reformos kryptis. Norėčiau paminėti keletą klausimų, kuriuos turėtų iškelti
ES valstybės narės ir EP delegacija.

Vienas iš jų neabejotinai susijęs su mūsų transatlantinių partnerių pozicija dėl TBT. Norėčiau pabrėžti, kad
Jungtinių Valstijų nedalyvavimas TBT veikloje yra vienintelis svarbiausias aspektas, dėl kurio sumažėja TBT
svarbumas ir autoritetas. Todėl būtų labai naudinga, jeigu mūsų partneriai Amerikoje galėtų aiškiai pateikti
savo dabartinę poziciją ir įsipareigojimus TBT atžvilgiu.

Taip pat norėčiau paraginti ES reikalauti aptarti – ir, tikėkimės, peržiūrėti – 124 straipsnį, dar vadinamą
Romos statuto pereinamąja nuostata, kuriuo valstybėms suteikiama teisė nepripažinti TBT jurisdikcijos savo
piliečių atžvilgiu dėl karo nusikaltimų septynerius metus po statuto ratifikavimo. Tai apgailėtina Romos
statuto spraga, kuri turėtų būti panaikinta.

Galiausiai, bet tai nemažiau svarbu, norėčiau pabrėžti, kad ES turėtų siekti kuo platesnio masto Romos
statuto ratifikavimo ir įgyvendinimo tose šalyse, kurios to dar nepadarė. Tai turi būti ES tikslas per derybas
dėl plėtros ir prisijungimo su naujomis ES valstybėmis narėmis. Tai turėtų būti svarbus klausimas mūsų
santykiuose su Rusija, pirmiausia atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta derybos su mūsų partneriais Rusijoje
dėl partnerystės susitarimo aspektų.

Debora Serracchiani, S&D frakcijos vardu. – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju pranešėjui už
puikų darbą dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos, o tai bus naudinga
Europos Sąjungos piliečiams: prisijungus prie šios konvencijos, bus galima kreiptis į naują teismą, kuris
nepriklauso Europos Sąjungai, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės visada gerbtų savo
piliečių teises.

Remiantis demokratijos principu, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės visada turėtų turėti teisę save apginti.
Todėl manau, kad labai svarbu, jog kiekviena prie konvencijos prisijungusi tauta turėtų savo teisėją, kuris
paaiškintų kiekvieno kreipimosi turinį, be to, mano manymu, svarbu, kad Europos Parlamentas turėtų
neoficialią instituciją, kuri koordinuotų Parlamento ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos keitimąsi
informacija, taip pat kad derybų metu būtų konsultuojamasi ir su Parlamentu.

Dar norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungos piliečiai turi teisę suprasti mechanizmus, kuriais nustatoma
ši narystė, kaip jie turi teisę žinoti savo teises. Todėl manau, kad Europos Taryba ir Europos Sąjunga turėtų
apsvarstyti galimybę priimti gaires, detaliai paaiškinant visus šios narystės padarinius.
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Andrew Duff, ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, ilgai buvo laukta ES prisijungimo prie EŽTK. Tai
svarbiausia mozaikos dalis, o galutinį jos vaizdą sudaro Europos Teisingumo Teismo palaikomas ir išoriškai
Strasbūro teismo prižiūrimas tinkamas teisių režimas.

Tai sudėtinė priemonė, nes tai yra quid pro quo, siekiant užtikrinti privalomąjį Pagrindinių teisių chartijos
pobūdį. Tai atspindi naują svarbų susitarimą tarp tokių kaip tradiciniai britai, kurie pritaria tarpvyriausybiniam
Europos Tarybos pobūdžiui, ir tokių federalistų kaip aš, kurie pritaria viršnacionalinių institucijų veikimui.
Toks sugretinimas labai tinka dabartinei JK britų liberalų demokratų partijos ir konservatorių partijos koalicijos
politikai.

Barbara Lochbihler, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Romos statuto priėmimas ir
Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) įsteigimas yra puikus laimėjimas. Daugybė pavyzdžių tai patvirtina,
tačiau svarbiausia, kad pirmą kartą istorijoje aukšto lygio valstybės pareigūnai – tiek civiliai, tiek karo
pareigūnai – gali būti priversti atsakyti už nurodymą vykdyti karo nusikaltimus ar nusikaltimus žmoniškumui.

ES įvairiais būdais rėmė ir palaikė TBT įsteigimą ir jo veiklą ir turi ir toliau remti ir stiprinti teismą, saugoti
jo nepriklausomumą. Per artėjančią peržiūros konferenciją Kampaloje bus analizuojama ir aptariama, kas
buvo gerai ir ką reikia patobulinti. Jau atėjo laikas atvirai pripažinti, kad valstybės nacionaliniu lygmeniu turi
siekti priimti teisės aktus ar įgyvendinti jau priimtus taip, kad būtų pritariama TBT veiklai.

Daugelis vis dar neskuba imtis veiksmų, kai reikia sulaikyti aukšto rango asmenis, kuriems išduotas arešto
orderis. Tai pabrėžė ir Komisijos narė V. Reding. Dažnai baimė dėl diplomatinių sunkumų nugali suvokimą,
kad TBT reikia konkrečios pagalbos, kad jis galėtų veiksmingai dirbti.

Per konferenciją Kampaloje būtina siekti nustatyti agresijos karo apibrėžimą. Iš valstybių, Romos statuto
šalių, sudaryta darbo grupė jau pradėjo parengiamuosius darbus ir pateikė tinkamą tekstą, kurį galite rasti
ir mūsų rezoliucijoje. Kviečiame Komisiją ir valstybes nares aktyviai siekti, kad šis apibrėžimas būtų įtrauktas
į statutą ir į teismo kompetencijos sritį.

To siekiant, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, kad nebus nustatyti jokie teismo
nepriklausomumo apribojimai. Baigdama tiesiog norėčiau pabrėžti, koks svarbus aukščiausio galimo rango
asmenų pateiktas kvietimas ES dalyvauti konferencijoje. Tai mūsų paramos Tarptautiniam baudžiamajam
teismui ženklas ir puikus pavyzdys kitų valstybių valdžiai.

Ashley Fox, ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, mano frakcija siekia ginti žmogaus teises, tačiau nesame
įsitikinę, kad protinga suteikti ES teisę prisijungti prie konvencijos. Turint omenyje, kad visos valstybės narės
jau pasirašė konvenciją, kokia iš to nauda, jeigu ir ES tai padarys? Būčiau labai dėkinga, jeigu kas nors šiuose
rūmuose pateiktų man praktinį pavyzdį, kaip bus labiau apsaugotos mano rinkėjų žmogaus teisės, ES
pasirašius konvenciją.

Šiuo metu iš valstybių narių nėra reikalaujama tiesiogiai taikyti konvenciją šalies teisėje. Noriu dar kartą
įsitikinti, kad ES pasirašius konvenciją ši padėtis nepasikeis. Nenoriu, kad būtų pažeista Jungtinės Karalystės
parlamento teisė pakeisti būdą, kuriuo saugomos žmogaus teisės. Įtariu, kad vienas iš šio pasiūlymo motyvų
yra siekis sustiprinti ES padėtį ir parodyti, kad ji yra tarptautinio lygmens veikėja. Mano nuomone, tai labai
gera priežastis neleisti ES pasirašyti konvencijos.

Helmut Scholz, GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, mano frakcija labai pritaria Europos
Sąjungos prisijungimui prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Tai neabejotinai svarbiausia žmogaus
teisių apsaugos priemonė Europoje, o Strasbūre įsikūrusio Europos Žmogaus Teisių Teismo svarba akivaizdi
– galbūt net ir A. Foxui – nes jis kasmet sulaukia apie 30 000 skundų. 2009 m. buvo pateikti 57 000 skundų,
o teismas priėmė 2 000 sprendimų, tiksliau sakant, turėjo paskelbti tiek sprendimų.

Dėl Europos Teisingumo Teismo Europos Sąjunga taip pat turi teismą, tačiau, kitaip nei Europos Žmogaus
Teisių Teismas, Teisingumo Teismo tikslas nėra vien tik pagrindinių teisių apsauga, be to, nebūtų visiškai
neteisinga pasakyti, kad Europos Teisingumo Teismas praeityje neatliko pagrindinio vaidmens plėtojant
žmogaus teises Europoje.

Tiek Europos Taryba, tiek ES vadina būsimą prisijungimą istoriniu, ir manau, kad per plenarinę sesiją dauguma
mūsų tam pritars. Pirmiausia tikiuosi, kad tai tikrai bus istorinis dalykas Europos Sąjungos piliečiams, nes
bus sukurta taikomų žmogaus teisių sritis, kuriai paklus ne tik 47 vyriausybės, bet ir Europos Sąjungos
institucijos. Taip ES tvirtai praneš savo piliečiams, kad ji laikosi teisės normų žmogaus teisių srityje, o jie,
piliečiai, galės pateikti skundą, jeigu Bendrijos institucijos pažeis jų žmogaus teises.
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Dėl specifinio prisijungimo būdo kils keletas problemų, todėl svarbu skubiai, konstruktyviai, atvirai, pasitelkus
kūrybingumą, rasti geriausius šių labai sudėtingų techninių ir teisinių problemų sprendimus.

Morten Messerschmidt, EFD frakcijos vardu. – (DA) Ponia pirmininke, ES prisijungimo prie Europos žmogaus
teisių konvencijos nauda akivaizdi. Tai bus naudinga tiems žmonėms, kurie dirbo ES ir buvo atleisti už tai,
kad atsisakė pasirašyti suklastotas sąskaitas ir tapti demaskuotojais. Remdamiesi 6 straipsniu, jie galės pateikti
tokias bylas Europos Žmogaus Teisių Teismui. Tai bus naudinga mūsų kolegoms Parlamento nariams,
kuriems skiriamos didžiulės baudos už laisvai išreikštą nuomonę ir kurie negali niekam to apskųsti. Tokias
bylas Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre galima pateikti 10 straipsnio pagrindu. Taigi nauda labai
akivaizdi.

Tačiau mano frakcija ir aš nepritariame ES prisijungimui prie Europos žmogaus teisių konvencijos, nes
trūkumų yra daugiau nei pranašumų. Pvz., Europos Teisingumo Teismas neabejotinai pasinaudos prisijungimu,
kad galėtų dar labiau išplėsti ES galias. Pamatysime, kad ir dar daugiau sričių – socialinėje srityje, užsieniečių
ir pagrindinių laisvių politikos srityje – bus galima pasinaudoti prisijungimu prie Europos žmogaus teisių
konvencijos kaip dar vienu argumentu priimti daugiau sprendimų ES lygmeniu, o tai reiškia, kad mažiau
sprendimų bus priimama valstybių narių lygmeniu. Nenorime, kad valstybės narės neturėtų teisės vykdyti
savo pačių sukurtos politikos dėl užsieniečių ir jų laisvių, saviraiškos laisvės ir kitų konvencijoje numatytų
teisių. Tai turi būti nacionalinio lygmens klausimai, todėl ES neturėtų judėti šia kryptimi.

Nicole Sinclaire (NI). – Ponia pirmininke, pranešėjas savo pranešime teigia, kad ES prisijungus prie EŽTK,
piliečiams bus suteikta apsauga dėl netinkamų Europos Sąjungos veiksmų. Aš būčiau labiau suinteresuota
apsaugoti savo rinkiminės apygardos gyventojus Vakarų Midlandse JK nuo ieškinių Europos žmogaus teisių
konvencijos pagrindu.

Žinoma, JK 1998 m. įtvirtino šias nuostatas savo teisės sistemoje, taip užtikrindama EŽTK normų galiojimą
visuose mūsų teismuose. Naujos konservatorių vyriausybės manifeste buvo žadama panaikinti žmogaus
teisių aktą, tačiau jie turėtų žinoti, kad priėmus Lisabonos sutartį ES tapo juridiniu asmeniu ir turi didesnes
galias nei Jungtinės Karalystės elektoratas. Tai primena Džordžą Orvelą. Raštas pakabintas ant sienos, o, kaip
žinome, žmogaus teisių srityje kai kurie žmonės yra lygesni už kitus.

Kiek anksčiau šį mėnesį mano rinkėjai Meridene ir Hatone nukentėjo nuo vadinamųjų „keliautojų“ įsiveržimo,
kai buvo sulaužyta taika ir pradėtos neleistinos ir turbūt neteisėtos statybos mūsų mažai belikusios brangios
žaliosios juostos žemėse. Dėl Europos žmogaus teisių konvencijos šie keliautojai turi tam tikras saugomas
teises. Jie turi pirmumo teisę į sveikatos priežiūrą ir mokslą, ir visa tai už vietos mokesčių mokėtojų pinigus!

Pranešėjas nori, kad į šį procesą įtrauktume ir šalių teismus ir teisingumo ministerijas. Manau, kad Europos
žmogaus teisių konvencijos pagrindu jau padaryta pakankamai žalos. Galbūt pranešėjas norėtų aplankyti
mano rinkiminę apygardą ir pats pamatyti, kaip niekinama mūsų žemė. Galbūt jis norėtų pakalbėti su sunkiai
dirbančiais kaimo gyventojais, kurie matė, kaip jų namai staiga prarado vertę. Jis gali patikrinti, kiek policininkų
bandė užtikrinti taiką ir, žinoma, apsaugoti konkrečias keliautojų teises. Jis netgi galėtų pasimėgauti reginiu,
kai devyniasdešimt žvyro prikrautų sunkvežimių juda kaimo keliukais, kuriais tėvai su vaikai mėgsta
pasivaikščioti. Jis galėtų padėti gyventojams, kai jie skuba įrengti saugumo priemones, kol dar nevykdoma
nusikalstama veikla, kuri dažnai papildo tokias statybas.

Žinoma, tai tik mažytės nelaimės, kurios nieko nereiškia, palyginti su tokiu svarbiu politiniu projektu kaip
Europos Sąjunga, tačiau prisiminkime, kad pasiūlydami konkrečias teises vienai piliečių grupei, savaime
sumenkiname kitų teises.

Europos žmogaus teisių konvencija buvo sumenkintos mano rinkėjų teisės. Ne rinkimų būdu paskirti
pareigūnai neturėtų spręsti, kas yra išskirtinis, o kas ne. JK išrinkta nauja vyriausybė, kuri pateikė pažadų
šioje srityje. Demokratijos labui leiskite jiems ištesėti tuos pažadus!

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, daugiau nei prieš 20 metų – tiesą sakant, prieš 23
metus – man teko garbė kitame Parlamento pastate stebėti tuometinio Europos Komisijos Pirmininko
Jacques‘o Delors‘o ir Europos Tarybos generalinio sekretoriaus Marcelino Orejos susitarimo pasirašymą dėl
tuometinių Europos Bendrijų prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Tai buvo prie 23 metus.

Man tai primena poeto Henriko Heinės atsakymą į klausimą, kur jis norėtų numirti. Jis atsakė: „Anglijoje,
nes ten viskas nutinka 100 metų vėliau“. Remiantis kai kuriomis pasakytomis kalbomis, atrodo, kad viskas
vyksta 200 metų vėliau, ponia pirmininke. Tačiau tikiu, kad A. Duff savo įtaka naujajai liberalų demokratų
ir konservatorių koalicijos vyriausybei pagerins padėtį.
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Todėl, ponia pirmininke, mano frakcija, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija jau ilgą
laiką pritaria šiam prisijungimui, ir nuoširdžiai pritariame puikiam R. Jáuregui pranešimui. Tai pirmasis jo
pranešimas, bet tikiu, kad ne paskutinis.

Pritariame, nes manome, kad taip bus sustiprintos visuomenės garantijos, nes taip žmonėms suteiksime
daugiau garantijų, kad valstybių narių taikomi Europos Sąjungos teisės aktai atitinka Europos žmogaus teisių
apsaugos konvencijoje įtvirtintas teises.

Pranešime pateikiamas būdas, kaip išspręsti kilsiančias technines teisines problemas, nes negalime pamiršti,
kad konvencija buvo skirta valstybėms narėms ratifikuoti ir taikyti. Kad ir ką kalbėtų kai kurios šių rūmų
pusės, Europos Sąjunga nėra valstybė ar supervalstybė. Tai tarptautinė organizacija, todėl kils sunkumų
tarptautinei organizacijai prisitaikant prie to, kas buvo skirta valstybėms.

M. Giannakou, kuri buvo mūsų šešėlinė pranešėja ir atliko puikų darbą, už kurį labai jai dėkoju, kalbės apie
konkrečius dalykus. Tik noriu pritarti Komisijos pirmininko pavaduotojai V. Reding ir pakviesti Tarybą
suteikti Komisijai įgaliojimus netrukus pradėti derybas, ir esu tikras, kad mano draugui D. Lópezui Garrido
pavyks tai užtikrinti. Ponia pirmininke, tai reikš, kad greitai galėsime pasveikinti Europos Sąjungą prisijungus
prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją
R. Jáuregui ir nuomonės referentus, kurie rengė šį pranešimą. Pirmiausia noriu pabrėžti, kad tokiu pačiu
būdu, kuriuo sprendėme ekonomikos krizę pinigų sąjungoje per šiuos Parlamento kadencijos metus, ir dabar
jau laikas pasakyti, kad Europa bus kuriama ne vidaus rinkos ar vienos valiutos pagrindu, o padedant žmonėms.

Žmonių teisės stiprinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, šio „teisių bilio“, kuriuo turi būti
atsižvelgiama į politinį ir viešąjį aspektą, pagrindu.

Jos stiprinamos ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsniu dėl Europos žmogaus teisių konvencijos pasirašymo.

Tai nesumenkins jokių Europos Sąjungos piliečiams valstybių narių teisės aktais garantuojamų pagrindinių
teisių, nes jie yra tų valstybių narių piliečiai. Netgi priešingai, taip išplečiamos ir sustiprinamos mūsų visų
šio bendro projekto dalyvių ir veikėjų teises.

Be to, kaip Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas norėčiau pabrėžti, kad aptarėme
visas problemas – kurios iškils – dėl Europos žmogaus teisių konvencijos įtraukimo į bendrą teisių ir pilietybės
stiprinimo ir užtikrinimo kultūrą. Surengėme labai naudingų apsilankymų Europos Sąjungos Teisingumo
Teisme ir Europos Žmogaus Teisių Teisme, o 2010 m. birželio 21 d. planuojame surengti trečią konferenciją,
kurioje dalyvaus svarbūs specialistai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių
Teismo teisėjai, siekiant parengti bendrą, išankstinį atsakymą, kokios teisinės garantijos turėtų būti numatytos
teisės į pilietybę atžvilgiu.

Teisės ekspertas iš Didžiosios Britanijos, vardu Hart, parašė, kad be teisinių garantijų nėra jokių teisių, o be
teisėjų nėra jokių teisinių garantijų, taip pat be piliečių nebus jokios Europos, o piliečių nebus, jeigu jie
nežinos, kad dėl Europos integracijos mes užaugsime ir sustiprinsime pagrindines teises, kurias jau turime
kaip ES valstybių narių visuomenės nariai.

Marietje Schaake (ALDE). – Ponia pirmininke, peržiūrėdami Tarptautinio Teisingumo Teismo Romos
statutą, prisiminkime, kad jo įkūrimas yra tikrai sėkmingas liberalios demokratijos įsipareigojimo veiksmingai
laikytis tarptautinės teisės normų padarinys. Visoms ES valstybėms narėms ratifikavus Romos statutą,
pereiname į kitą mūsų siekių ir pareigų žmogaus teisių, taikos ir teisingumo srityje etapą.

Kritiškas įvertinimas svarbus, tačiau TBT jau yra svarbi institucija, siekiant užtikrinti, kad šios pagrindinės
vertybės būtų puoselėjamos ne tik Europos, bet ir pasauliniu lygmeniu. Kaip minėjo Komisijos narė V. Reding,
tai paskutinė išeitis, tačiau labai svarbi. ES ir valstybės narės ir toliau turėtų laikytis savo įsipareigojimų TBT
arba principų, kuriuos jis siekia užtikrinti, atžvilgiu, ir priimti ES gaires dėl TBT. Tų, kurie vykdo karo
nusikaltimus, genocidą arba nusikaltimus žmogiškumui, persekiojimas baudžiamąja tvarka yra pagrindinė
pareiga.

Priėmę Lisabonos sutartį, siekiame veiksmingos bendros ES užsienio politikos. Vyriausioji įgaliotinė turėtų
aktyviai skatinti kitus pasaulinius veikėjus – Kiniją, Indiją, Rusiją ir tokias svarbias šalis kandidates kaip
Turkiją – prisijungti prie Romos statuto, be to, ir ilgalaikė ES sąjungininkė, Jungtinės Valstijos, turėtų dalyvauti
dialoge, siekiant pasaulinio teisingumo, ir rimtai apgalvoti galimybę pasekti savo sąjungininkės pavyzdžiu.
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Kaip Europos Sąjungos pilietis iš Nyderlandų, norėčiau patikinti mūsų piliečius, kad niekada nebus panaudotas
„Hagos invazijos aktas“.

ES turi konstruktyviai dirbti su Turkija ir JAV, kad būtų užkirstas kelias nebaudžiamumui Irane – vienoje iš
aktualiausių agresorių, kur pati vyriausybė nuolat sistemiškai vykdo mirties bausmę, prievartauja ir naudoja
smurtą prieš savo piliečius. Turime siekti tikros žmogaus teisių, teisingumo, teisės viršenybės globalizacijos
arba suvienodinimo, o TBT yra svarbi priemonė šiam tikslui pasiekti. Parama šiam teismui taip pat turi būti
visuotinė. Europos Parlamentas konstruktyviai ir vieningai to siekia.

Gerald Häfner (Verts/ALE). – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, tai, ką šiandien darome, vadinama
siekiu išplėsti teisės taikymą viršnacionaliniu lygmeniu. Užtenka pažvelgti į siaubingą įvykį mano šalyje, taip
pat į šiuo metu vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, kad suvoktume viso to svarbą. Iš tiesų vokiečiai
neįvykdė žiauriausių nusikaltimų istorijoje, nes jie nepažeidė įstatymų, jie kūrė įstatymus, kurių pagrindu
tai, kad nemoralu, tapo teisėta, o, pvz., žudyti žydus, komunistus, krikščionis, homoseksualus ir kitus žmones
tapo teisine pareiga. Jeigu tokie žmonės ir pirmiausia tie, kurie nurodė imtis tokių veiksmų, vėliau sako, kad
jie tiesiog darė tai, kas tuo metu buvo numatyta įstatymuose, ir neįmanoma jų vėliau persekioti baudžiamąja
tvarka, tai parodo neįtikėtinus teisės sistemos ir humaniškumo trūkumus.

Dėl to Tarptautinio baudžiamojo teismo įkūrimas yra didžiulis žingsnis į priekį, kad visi tokie žmonės ateityje
žinotų apie teisėją, kurio įgaliojimai yra didesni, nei nustato nacionalinė teisė, ir turėtų gyventi žinodami,
kad jiems teks už tai atsakyti. Tai toks pat didžiulis žingsnis į priekį, kaip ir Europos Sąjungos prisijungimas
prie Europos žmogaus teisių konvencijos, dėl ko visi ir aš pats nemažai laiko kovojome. Džiaugiuosi, kad
šiandien visi kartu galėsime tai įgyvendinti, ir norėčiau padėkoti pranešėjui R. Jáuregui Atondo už jo puikų
pranešimą.

Charles Tannock (ECR). – Ponia pirmininke, mano šalies Jungtinės Karalystės konservatorių partija – tiems,
kas nežino, esu konservatorius – praeityje buvo rimtai susirūpinusi dėl TBT ir tarptautinės baudžiamosios
teisės vykdymo, įtvirtinto Romos statute, nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ir genocido atžvilgiu.

Tačiau praėjus 10 metų po statuto įsigaliojimo, mums suteikiama galimybė atvirai įvertinti TBT vaidmenį,
ir mano manymu, teismas pats tvirtai laikosi savo principų, vengdamas griežto baudžiamojo persekiojimo
ir siekdamas pareikšti kaltinimus tik pavojingiausiems tironams.

Vyriausiasis teismo prokuroras Luis Moreno-Ocampo puikiai padėjo sustiprinti teismo nešališkumą pasauliniu
mastu. Laimei, nebuvo pradėtas atkaklus politiniais motyvais paremtų bylų nagrinėjimas, o tai kėlė didžiulį
nerimą mūsų sąjungininkams amerikiečiams. Didžioji Britanija prisijungė prie TBT per praėjusią leiboristų
administracijos kadenciją. Galbūt praėjusią savaitę JK sudaryta konservatorių ir liberalų koalicija suteiks
mums galimybę iš naujo įvertinti Didžiosios Britanijos ir TBT santykį, o Kampaloje pavyks pakeisti keletą
ginčytinų nuostatų, pvz., dėl kariuomenės vado atsakomybės.

Negalime leisti, kad svarbūs JK vidaus interesai būtų kompromituojami TBT, tačiau kartu turėtume pripažinti,
kad tam tikromis aplinkybėmis TBT gali atlikti konstruktyvų vaidmenį, užkertant kelią vykdyti genocidą
nurodžiusių diktatorių nebaudžiamumui.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nare, ministre, ponios ir ponai,
norėčiau pakalbėti apie prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) ir prie Tarptautinio
baudžiamojo teismo (TBT).

Pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams už puikius pranešimus ir jų norą susitarimo pagrindu į juos
įtraukti visus pateiktus pasiūlymus.

Pritardama tam, kas teigiamo buvo pasakyta apie prisijungimą, norėčiau pabrėžti du dalykus, kurie, mano
manymu, yra svarbūs: kontrolės vykdymas už Sąjungos ribų ir konvencijos eksteritorialumas; kitaip sakant,
jos taikymas visų Europos Sąjungos teisės aktų atžvilgiu, įskaitant ir teritoriją už ES ribų. Tikiuosi, kad
nuostatos dėl žmogaus teisių ir demokratijos taps svarbesnės. Todėl Komisijai ne tik turi būti suteiktas
įgaliojimas pradėti derybas, kuris turi būti susietas su pačia konvencija, visais protokolais ir Pagrindinių teisių
chartijoje jau nurodytais susitarimais, turime skubiai įsipareigoti prisijungti prie visų EŽTT teisinių priemonių,
kad būtų sukurta nuosekli žmogaus teisių apsaugos sistema.

Dėl TBT tai norėčiau pateikti du pageidavimus. Pirma, norėčiau, kad Europos Sąjunga būtų labai budri, kai
kalbama apie nukentėjusiųjų teises ir jų teisinius atstovus. Turiu omenyje ad hoc teisinę pagalbą, naudojantis
patyrusių išorės teisininkų paslaugomis.
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Komisijos nare, turiu dar vieną pageidavimą: Europos Sąjunga turi panaudoti visą savo galią ir energiją,
siekdama užtikrinti, kad valstybės narės pritaikytų savo teisės normas prie tarptautinės teisės. Pirmiausia
Prancūzija nėra to padariusi. Man labai dėl to gaila, kaip ir dėl to, kad kai kurios didžiosios valstybės kaip
Jungtinės Valstijos nedalyvauja, įgyvendinant tarptautinės teisės normas dėl nusikaltimų žmoniškumui.

Andrew Henry William Brons (NI). – Ponia pirmininke, Europos Sąjungai pasirašius Europos Tarybos
žmogaus teisių konvenciją, bus priimtas teisės aktas, kurio pagrindu konvencija taps Europos Sąjungos teisės
dalimi, taip pat ir kitos organizacijos dokumento išoriniu kriterijumi. Tai reiškia, kad ES teismas Liuksemburge
turės teisę interpretuoti ir vykdyti du galimai konkuruojančius dokumentus – ES chartiją ir Tarybos konvenciją.

Keleto ekspertų iš Konstitucinių reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
paklausiau, kas nutiktų, jeigu šie du dokumentai arba to paties dokumento dvi dalys prieštarautų viena kitai?
Kuris dokumentas ar kuri dalis turėtų viršenybę?

Man pirmiausia buvo pasakyta, kad daugiau laisvės suteikiantis dokumentas arba dalis turėtų viršenybę prieš
mažiau laisvės suteikiantį dokumentą. Tada paklausiau, kaip būtų elgiamasi, jeigu kiltų ginčas tarp dviejų jo
šalių ir kiekviena iš jų reikalautų skirtingos, tačiau konkuruojančios ar net prieštaringos teisės – pvz., teisės
išpažinti savo religiją be jokių pažeidimų ir teisės į saviraiškos laisvę, kritikuojant religijos sekėjų dogmas.
Kaip rodo karikatūrų Danijoje atvejis, tai nėra vien tik teorija.

Tai buvo nelojančio šuns, arba eksperto, kuris neišdrįso pateikti savo nuomonės, atvejis. Tyla buvo tokia
kurtinanti, kad visi galėjome ją girdėti ir suprasti. Visada bus paaukojama laisvė kalbėti, nes tai ES numatytoji
pozicija. ES geriausiai moka paneigti laisvę kalbėti!

Kalbame apie dviejų skirtingų kategorijų teisę – politinę teisę į saviraiškos laisvę dėl valstybės baudžiamojo
persekiojimo ir teisę nebūti įžeidinėjamam, pateikiant kritiką. Teisė nebūti įžeidinėjamam laikoma daug
svarbesne nei teisė diskutuoti visuomenės intereso klausimu. Ar neturėtų būti jokių laisvės kalbėti apribojimų?
Apribojimai turėtų būti taikomi tiems, kurie skatina prievartą, tačiau tuo nepasižyminti kritika neturėtų būti
siejama su baudžiamąja teise.

Marietta Giannakou (PPE). – (EL) Pirmiausia norėčiau pasveikinti R. Jáuregui Atondo su parengtu pranešimu
ir su mūsų puikiu bendradarbiavimu ir, žinoma, C. D. Predą ir K. Gálą atlikus darbą dviejų skirtingų komitetų
vardu.

Svarbus Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos, taigi ir prie Teismo
jurisdikcijos, žinoma, grindžiamas tuo, kad Lisabonos sutarties pagrindu Europos Sąjunga įgijo teisės subjekto
statusą. Žinoma, kai kurie žmonės svarsto, kodėl, priėmus Pagrindinių teisių chartiją, mums reikia prisijungti
prie Europos Žmogaus Teisių Teismo Strasbūre jurisdikcijos.

Pirma, Strasbūro teismas res judicata prasme turi platesnius įgaliojimus nei tie, kurie įgyjami pagrindinių
teisių pagrindu, kaip minėjo ir pirmininkaujanti valstybė bei Komisijos narė V. Reding.

Antra, taip tam tikru būdu sukuriamas ryšys tarp Europos Sąjungos ir visos Europos, taigi ir Europos Tarybos
šalių. Žinoma, kai kurie žmonės mano, kad galbūt tai įneš dar daugiau painiavos, tačiau pranešime pabrėžiama,
kad neturėtų būti pateikiami jokie daugiašaliai skundai, o vienas teismas nėra aukščiau ar žemiau už kitą.
Abu teismai turės jurisdikciją nustatytų įgaliojimų atžvilgiu, o Europos Sąjunga turės jurisdikciją Teismo
Liuksemburge atžvilgiu?.

Manau, prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos yra svarbus žingsnis, taip pat ir prisijungimo
prie protokolų dėl atitinkamų įgaliojimų procesas; žinoma, taip Europos Parlamentui bus lengviau aktyviai
įsitraukti į derybas ir per Europos Tarybos parlamentinę asamblėją padėti išrinkti teisėją.

Richard Howitt (S&D). – Ponia pirmininke, džiaugiuosi, kad, kaip šios Parlamento delegacijos Tarptautinio
baudžiamojo teismo peržiūros konferencijoje vadovas, galiu paminėti, kaip įkūrus teismą buvo kuriamas
visuotinis teisingumas ir kovojama su nebaudžiamumu už nusikaltimus žmoniškumui, ir parodyti Europos
Sąjungos ryžtą bendros užsienio ir saugumo politikos srityje siekti visuotinės teismo jurisdikcijos.?

Siekdami geriau užtikrinti nukentėjusiųjų teisę į teisingumą, turėtume pripažinti, kad 15 iš 24 šalių iš viso
pasaulio, remiančių Aukų patikos fondą, yra mūsų pačių ES valstybės narės – tačiau reikėtų santūriai pabrėžti
ir tai, kad tai reiškia, jog 12 ES narių neskyrė lėšų šiam fondui, o 14 mūsų šalių neįsteigė nacionalinių
informacijos centrų ir nedalyvavo metiniame patikrinime, kaip reikalaujama Chartijoje. Įgyvendinant visuotinę
jurisdikciją pasaulyje visų pirma ją reikia įgyvendinti savo šalyje, be to, ponia pirmininke, labai gaila, kad
vienas iš pirmųjų naujosios JK koalicinės vyriausybės sprendimų buvo vykti į peržiūros konferenciją ir

18-05-2010Europos Parlamento debataiLT108



prieštarauti tam, kad būtų patvirtinta jurisdikcija agresijos nusikaltimo atžvilgiu, ir pasipriešinti Belgijos
pasiūlymui įtraukti draudžiamų ginklų naudojimą vidaus konfliktuose į karo nusikaltimų sąrašą.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Niurnbergo ir Tokijo tribunolai patraukė baudžiamojon atsakomybėn
tuos, kurie vykdė agresiją, neteisėtai naudojo jėgą prieš kitas valstybes, ir man sunku suprasti, kodėl TBT
negali būti naudojamas XXI amžiaus karo nusikaltimams tirti. Nesuprantu, kaip jie tai pateisina sakydami,
kad nuodingųjų dujų ar sprogstamųjų kulkų naudojimas yra neteisėtas tuo atveju, jeigu jos naudojamos ne
šalių viduje, o už valstybių ribų. Jie sako, kad kai Sadamas Huseinas dujomis apnuodijo pelkių arabus arba
kai demonstracijų dalyviai Gazoje pašaunami kulkomis, kuriomis šrapnelis perskrodžia jų kūnus, kaltininkai
gali tai daryti be jokios baimės būti nubausti. Paprastai tariant, jie klysta.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Ponia pirmininke, ilgai lauktas Tarptautinis baudžiamasis teismas, įkurtas
tam, kad teistų genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų vykdytojus, yra pirmasis atsakas
tiems nukentėjusiesiems, kurie taip dažnai ir, deja, veltui reikalavo kompensacijos ir teisingumo.

Prieš įsteigiant teismą daugelis mūsų norėjo, kad jo vaidmuo būtų prevencinis. Iš tiesų, ar tarptautinė institucija,
turinti teisę bausti tokių siaubingų nusikaltimų, kokie įvykdyti Bosnijoje, Ruandoje, Kambodžoje ir Darfūre,
vykdytojus, negalėtų atgrasomai paveikti budelio diktatoriaus, nes jis žinotų, kad įvykdęs planuojamą
nusikaltimą, daugiau nebebus saugus už savo valstybės ribų, kurioje jis galėjo veikti visiškai nebaudžiamas?

Šiuo atžvilgiu norėčiau paklausti Komisijos ir Tarybos, ar jos tiki, kad bus pasiektas su prevencija susijęs
tikslas. Pvz., ar Komisija galėtų man pasakyti, ar, jos nuomone, tai, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas
išdavė arešto orderį prezidentui Omarui al-Baširui suimti, yra sprendimo ar problemos dalis? Aš pats ir toliau
manau, kad tai yra sprendimo dalis.

Kad ir kaip būtų, ko išmokome per šį trumpą teismo gyvavimo laikotarpį?

Ar Komisija, išmokusi šias pamokas, ketina – ir tai mano paskutinis klausimas – pateikti pakeitimų per TBT
peržiūros konferenciją Kampaloje, kurios metu būtų galima pateikti ir, jeigu būtina, priimti dokumentų,
kurie sudaro teismo teisinį pagrindą, pakeitimus?

Konrad Szymański (ECR). – (PL) Prisijungdami prie Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijos, turime
visais įmanomais būdais siekti išvengti daugybės rimtų problemų.

Turime rimtą problemą dėl dviejų teismų – Strasbūro teismo ir Europos Teisingumo Teismo – konkurencijos.
Problemų kils ir dėl dviejų galiojančių dokumentų – Pagrindinių teisių chartijos ir Europos žmogaus teisių
konvencijos. Bus labai sudėtinga savo piliečiams paaiškinti, į kurį teismą kreiptis su skundu. Dėl to padaugės
atvejų, kai prašymai nagrinėti bylą bus atmetami dėl teismų jurisdikcijų prieštaravimų ir dėl teisinių pagrindų.
Kyla pavojus ir dėl to, kad Europos Sąjungai prisijungus prie Europos žmogaus teisių konvencijos, bus mažiau
laikomasi valstybių narių konstitucinių tradicijų, kurios šiandien sudaro bendruosius teisės principus.
Pirmiausia Europos Sąjungos prisijungimas prie konvencijos negali būti priemonė apeiti Lisabonos sutarties
protokolą, kuriuo įtvirtinama Jungtinės Karalystės ir Lenkijos išimtys dėl nenumatyto Pagrindinių teisių
chartijos poveikio.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Ponios ir ponai, labai apgailestauju, kad šiai svarbiai temai turiu tik vieną
minutę, todėl nepaisydamas to, kad neturime daug laiko, norėčiau jus informuoti, kad kol mes kalbame,
šiaurinę Vengriją, Slovakiją ir Lenkiją niokoja siaubingas potvynis. Kyla pavojus šimtams žmonių gyvybių.
Turėtume juos užtikrinti, kad mes, Europos Parlamentas šiuose rūmuose Strasbūre, juos palaikome ir
užjaučiame nukentėjusiuosius ir kad tikimės, jog šis siaubingas potvynis greitai atsitrauks. Prašau Europos
Parlamento vadovų suteikti pagalbą nukentėjusiesiems, nes ji bus reikalinga. Šiuo metu daugybė miestų
šiaurinėje Vengrijoje visiškai apsemti vandens. Tikimės, kad likimas ir Dievas pasigailės šių siaubo apimtų
regionų.

Pagrindinė su šiuo pranešimu susijusi problema ta, kad labai svarbu, jog mes, kaip EP nariai, suteiktume
žmogaus teisėms daugiau svarbos, t. y. gintume žmogaus teises. Tačiau prisijungus prie konvencijos, žmogaus
teisių apsauga nepadidės. Tai tik Jungtinių Europos Valstijų ideologija, kuriai mes nepritariame, nes suverenios
šalys, valstybės narės, jau pasirašė konvenciją. Nepritariame ir minčiai, kad šis simbolinis sprendimas reiškia,
jos esame didžiulės imperijos dalis.

Carlo Casini (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, pone D. Lópezai Garrido, Komisijos nare, ponios ir ponai, šis
prisijungimas neabejotinai reiškia vieną iš Europos Sąjungos misijų: misiją ginti ir skatinti žmogaus teises.
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Ši misija istoriškai patvirtinta ir pagrįsta faktu, kad visos valstybės narės jau prisijungė prie Europos Tarybos
konvencijos, ir pakartosiu – bendrieji konvencijos ir valstybių narių konstitucijų principai įtvirtinti Europos
Sąjungos teisėje. Todėl šis simbolinis žingsnis labai svarbus.

Tačiau ne taip paprasta šią idealią sąvoką perkelti į svarbius teisės aktus: šiame pranešime daugiausia kalbama
tik apie institucinius klausimus, ir aš tam pritariu. Turiu pasakyti, kad taip pat dėkoju R. J. Atondo, ir esu
įpareigotas pranešti, kad AFCO konstitucinių reikalų komitetas – kuriam aš pirmininkauju – beveik vienbalsiai
pritarė šiam dokumentui. Todėl esame patenkinti šiuo dokumentu, ir aš nekalbėsiu apie konkrečias jo dalis,
nes visiškai pritariame viskam, apie ką kalbėjo Tarybos Pirmininkas ir Komisijos narė.

Tik norėčiau pateikti vieną pasiūlymą, nes pareiškimas dėl institucinio Europos Parlamento narių dalyvavimo
Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje, siekiant paskirti teisėją ir teisėjus, gana neaiškus: manyčiau,
kad kilo maža problema dėl Europos, Europos Sąjungos ir kitų šalių gyventojų santykių. Laimei, taisyklėse
dėl narystės ir atstovavimo Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje nustatyta, kad šaliai gali atstovauti
ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip 18 atstovų. Turėdamas omenyje Europos Sąjungos svarbą, siūlau
pasirinkti 18 atstovų.

Kad ir kaip būtų, turiu baigti kalbą ir baigdamas pasakysiu, kad šioje rezoliucijoje atskleidžiama problema,
kurią verta rimčiau paanalizuoti, kitaip sakant, jau daug kartų minėta teismų santykio problema. Manau,
kad turime daugiau pagalvoti apie šią problemą, tačiau pirmiausia turime galvoti apie Europos Sąjungos
dvasią: esame Europos Sąjunga, ir, kaip teigiama Lisabonos sutarties 2 straipsnyje, ji grindžiama žmogaus
orumu ir žmogaus teisėmis – o lygybė pagrįsta žmogaus orumu. Europoje nesame vieningi šiuo klausimu,
todėl turime išsamiau apmąstyti žmogaus orumo sąvoką, jos ribas ir tai, ką ji apima. Tačiau tai nėra šio
sprendimo ir šio labai sveikintino pranešimo tema. Dėkoju pranešėjui.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Ponia pirmininke, Europos Sąjunga buvo ir bus didžiulė Tarptautinio
baudžiamojo teismo ir jo vaidmens, ginant žmogaus teisių universalumą, šalininkė. Visi tikimės, kad Romos
statuto peržiūros konferencija Kampaloje nulems tolesnę teismo raidą.

Tarptautinė bendruomenė kviečiama sustiprinti institucijos galią ir užtikrinti tarptautinio baudžiamojo
teisingumo nepriklausomumo ir veiksmingumo apsaugą ir tolesnį stiprinimą. Jau pateikta įvairių su peržiūra
susijusių pasiūlymų, iš jų neabejotinai svarbiausias susijęs su agresijos nusikaltimu. Tačiau šiandien svarbiausia
paaiškinti, kad Europos Parlamentas siekia pabrėžti, kad asmenys, įvykdę siaubingus nusikaltimus
žmoniškumui, negali likti nenubausti. Norime teisinio aiškumo ir kaip įmanoma daugiau tarptautinės
bendruomenės valstybių narių bendradarbiavimo, kad teisingu ir nešališku procesu būtų užkirstas kelias
nebaudžiamumui.

Karo nusikaltėliai turi būti tikri, kad turės atsakyti už savo veiksmus. Aiškumas dėl bausmės gali padėti
išvengti panašių veiksmų ateityje ir paskatinti susitaikyti po siaubingų konfliktų.

Todėl visiškai pritariame teismo paskirčiai ir patvirtiname žmogaus teisių gerbimą ir tarptautinės
humanitarinės teisės laikymąsi, ir linkime sėkmingos peržiūros konferencijos Kampaloje.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Tarptautinio baudžiamojo teismo peržiūros konferencija bus svarbi galimybė
įpareigoti Europos Sąjungos valstybes nares laikytis mums svarbių vertybių. Laimei, europiečiai įsitikinę,
kad sunkiausi nusikaltimai turi būti nagrinėjami, o jų vykdytojai baudžiami.

Todėl labai gerai, kad peržiūros konferencija vyks Afrikoje. Afrika yra žemynas, kuriame dar nenubausta už
daugybę nusikaltimų. Šiuo metu teismas atlieka tyrimus penkiose Afrikos šalyse: Kenijoje, Demokratinėje
Kongo Respublikoje, Sudane, Ugandoje ir Centrinėje Afrikos Respublikoje.

Turi būti nutrauktas tų, kurie įvykdė siaubingus nusikaltimus prieš savo piliečius ir kitus žmones, nepaisydami
jų pilietybės, nebaudžiamumas. Šiuo atveju teismo vaidmuo labai svarbus. Jeigu teismas būtų veikęs prieš
70 metų, galbūt niekada nebūtų įvykdytos Katynės žudynės. Jau pats veiksmingo teismo buvimas gali turėti
prevencinį poveikį.

Europos valstybės turėtų stiprinti pagrindinę teismo paskirtį: vykdyti karo nusikaltimų, genocido ir nusikaltimų
žmoniškumui tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Svarbu, kad daugiau valstybių prisijungtų prie Romos
statuto, nes teismo veiksmingumas priklauso nuo valstybių ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo.
Todėl visos valstybės, Romos statuto šalys, turėtų bendradarbiauti, nes kitaip nebus pasiektas norimas
veiksmingumas.
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Ana Gomes (S&D). – (PT) Į Kampalos konferencijos darbotvarkę įtraukti tokie svarbūs klausimai kaip
agresijos nusikaltimo klausimas. Tačiau šiuo metu kaltinamojo Omaro al-Bashiro patraukimas atsakomybėn
yra svarbiausias žingsnis, siekiant sustiprinti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) visuotinę jurisdikciją.

Dėl Europos Sąjungos daromo spaudimo Jungtinių Tautų Saugumo Taryba TBT perdavė bylą dėl nusikaltimų
Darfūre. Vienas iš TBT išduotų arešto orderių skirtas dabartiniam Sudaro valstybės vadovui suimti už
nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus.

Europos Sąjunga turi vadovautis savo stebėtojų Sudano rinkimuose įvertinimu, kuriame teigiama, kad
rinkimuose nebuvo laikomasi tarptautinių standartų. Net jeigu Omar al-Bashir būtų buvęs išrinktas teisėtai,
Europos Sąjunga vis tiek turėtų reikalauti atiduoti jį teismui. Europos Sąjunga negali ir toliau prieštaringai
elgtis.

Būtina perduoti prezidentą Omarą al-Bashirą TBT. Taip bus pasiųstas aiškus atgrasomasis ženklas visiems
diktatoriams nesiimti prievartos prieš kitus žmones; priešingu atveju tai turės atvirkščią poveikį.

Monica Luisa Macovei (PPE). – Ponia pirmininke, kalbėsiu apie Europos Sąjungos prisijungimą prie Europos
žmogaus teisių konvencijos. Noriu pabrėžti, kad kalbėsiu apie tai kaip teisininkė.

Norėčiau atkreipti dėmesį į Europos Teisingumo Teismo vaidmenį, Europos Sąjungai siekiant prisijungti
prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Pirmiausia Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintas
reikalavimas, kad pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Europos Žmogaus Teisių Teismą, turi išnaudoti visas šalies
vidaus gynybos priemones, jam turi būti taikoma procedūra, kurios pagrindu kiekvienos bylos atveju Europos
Teisingumo Teismui būtų suteikta galimybė galutinės vidaus gynybos priemonės pagrindu priimti sprendimą,
prieš perduodant bylą Strasbūro teismui. Pirmiausia kalbu apie bylas, kai valstybės narės taiko ES teisę, o
individualūs pareiškėjai paduoda jas į Teismą dėl ES teisės taikymo. Liuksemburgo Teismui pirmiausia turi
būti suteikta galimybė visais atvejais taikyti konvenciją. Nepamirškime, kad Liuksemburgo Teismas jau
daugybę metų taiko konvenciją. Dėl to norėčiau paminėti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą
2005 m. byloje Bosphorus Airlines prieš Airiją. Cituoju: „Bendrijos teisės numatyta pagrindinių teisių apsauga
gali būti prilyginta konvencijos sistemos numatytai apsaugai.“

Kartu su kolegomis pritariu Europos Sąjungos prisijungimui prie konvencijos, tačiau kartu prašau labai
atidžiai išnagrinėti kiekvieną nustatomą procedūrą, nes turime apsaugoti piliečių interesus ir išsaugoti tai,
kas jau puikiai veikia.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Norėčiau pabrėžti, kad Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
ir jos nariai iš Portugalijos, sakykime, su didžiuliu pasitenkinimu laukia Europos prisijungimo prie Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugos konvencijos proceso.

Galiausiai tokioje šalyje kaip Portugalija – jai visada ypač rūpėjo žmogaus teisių sritis – ji dar 1761 m.
panaikino vergovę ir viena pirmųjų panaikino mirties bausmę – galime tik pritarti šiam prisijungimui.

Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes manome, jog labai svarbu, kad Parlamentas prižiūrėtų ES
prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugos konvencijos procesą. Manome, kad
tai labai svarbu technine, teisine ir politine prasme, nes pats Parlamentas yra žmogaus teisių rūmai, kuriuose
žmogaus teisės labai svarbios. Be to, nariai, norėčiau pabrėžti, kad mes manome, jog labai svarbu bendrauti
su daugybe trečiųjų šalių; tai labai svarbus mūsų rodomas ženklas (Europos Sąjungos prisijungimas prie
Europos Tarybos) Europos Taryboms narėms, kurios nėra ES valstybės narės.

Toms Europos Tarybos narėms tai yra Europos Sąjungos įsipareigojimo, demokratijos lygio ir pagarbos
pagrindinėms teisėms stiprinimo ženklas.

Milan Zver (PPE). – (SL) Gerbiami Komisijos ir Tarybos atstovai, ilgą laiką žmogaus teisės ir laisvės buvo
susietos su konkrečios tautos valstybe. Taigi esama nereikalingos didžiulės dilemos – ar Europos Sąjunga
turėtų būti paremta tarpvyriausybiniais susitarimais, ar turėtų tapti tam tikra viršnacionaline valstybe. Manau,
kad ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos yra žingsnis link žmogaus ir individo laisvės
išplėtimo. Šis žingsnis turės ir pridėtinės vertės, o mes turime nustatyti tikslą padaryti Europos Sąjungą
teritorija, kurioje žmogaus laisvės standartai būtų patys griežčiausi pasaulyje.

Be to, nemanau, kad Europos Sąjunga staiga taps laisvės karalyste vien dėl to, kad prisijungs prie konvencijos.
Priešingai, ir toliau žmogaus teisės ir laisvės bus pažeidžiamos, tačiau svarbu, kad šioms teisėms ir laisvėms
nekiltų nuolatinė sisteminė grėsmė.
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Turime sustiprinti teismų ir kitų struktūrų veikimą ir nustatyti jų kompetencijos ribas, tuo ir norėčiau baigti
savo kalbą.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Norėčiau kai ką pasakyti šiandienos tema. Reikėtų atsižvelgti į
tai, kad, deja, Afrika yra žemynas, kuriame dažnai vykdomi nusikaltimai ir genocidas. Europos Sąjunga negali
likti pasyvi šiuo klausimu. Laimei, Tarptautinis baudžiamasis teismas Kampaloje taps vis svarbesnis priemonių
prieš šiuos nusikaltimus atžvilgiu. Nusikaltėliai turi žinoti, kad niekur nepavyks likti nebaudžiamiems. Dėl
to esu iš tų, kurie neabejotinai pritaria tam, kad Europos Sąjunga remia teismo veiklą. Nemanau, kad šiandien
galėtume dėl to abejoti. Manau, kad turėtume diskutuoti ir pagalvoti apie tai, ką daryti, kad teismo Kampaloje
veikla būtų vis veiksmingesnė.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Kaip minėta, ES prisijungimas prie konvencijos visų pirma yra
simbolinis veiksmas. Nepaisant to, manau, kad tai tik sustiprins integracijos procesą ir kad tai yra kitas
žingsnis politinio Europos Sąjungos suvienijimo link.

Be simbolinės reikšmės, ši teisinė priemonė yra praktiškai svarbi ES žmogaus teisių politikos atžvilgiu.
Oficialiu lygmeniu bus panaikinti dvejopi standartai. Kitaip sakant, anksčiau Europos Sąjunga nebuvo
įpareigota laikytis žmogaus teisių. Tačiau nuo šiol ES teisės aktai bus tikrinami išoriniu teisminiu būdu,
siekiant stebėti jų atitikimą konvencijai.

Kitas praktinis ES prisijungimo prie konvencijos privalumas yra apsaugos garantija ne tik ES piliečiams ir
joje esantiems asmenims, bet ir visiems už jos ribų esantiems, bet į jos jurisdikciją patenkantiems asmenims.
Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad Europos Sąjunga sieks visų konvencijos nuostatų laikytis savo išoriniuose
santykiuose ir veikloje.

Labai svarbu, kad pateiktame pranešime kalbama apie galimas technines ir administracines viso proceso
problemas ir pateikiami pasiūlymai, kaip kiek įmanoma labiau sumažinti painumą. ES, kaip nevalstybinė
narė, prisijungianti prie konvencijos, kuri buvo skirta valstybėms, neturėtų reikalauti nereikalingų konvencijos
ir jos teisminės sistemos pakeitimų. Europos Žmogaus Teisių Teismas ir taip pakankamai perkrautas darbu.
Be to, nereikalingas painumas gali pakenkti ES prisijungimo prie konvencijos proceso teisėtumui ir
populiarumui.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Ponios ir ponai, jau beveik metus esu Europos Parlamento narė ir baigiu
priprasti prie to, prie ko neįmanoma priprasti, būtent prie to, kad diskusijos dėl kiekvieno pranešimo vyksta
pagal vienodą scenarijų. Šiame Parlamente iš 800 EP narių esame 20 ar 30 narių, o kai kurių iš mūsų čia nėra
net iš pareigos vien todėl, kad norime balsuoti ne taip, kaip nori partija, o remdamiesi savo asmeniniais
įsitikinimais, ir visi turime panašios patirties. Užduodame klausimus, tačiau niekada nesulaukiame atsakymų
į juos, išskyrus kai kuriuos bendrus pareiškimus. Nuoširdžiai prašau Komisijos narės, atsakingos už žmogaus
teisių klausimus, šį kartą padaryti išimtį ir tiksliai atsakyti į mano klausimą. Noriu paklausti, kokią pridėtinę
vertę ir naudą turės Europos Sąjungos piliečiai, jai prisijungus prie tos pačios Europos žmogaus teisių
konvencijos, prie kurios jau yra prisijungusios visos ES valstybės narės. Prašau jūsų nuoširdžiai pateikti bent
vieną pavyzdį, kuris parodytų, kokios naudos po šio prisijungimo sulauks Europos piliečiai, apsaugant jų
žmogaus teises. Iš anksto dėkoju už tai, kad nors kartą padarysite bendros taisyklės išimtį.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, narystė Europos Žmogaus
Teisių Teisme yra svarbus žingsnis Europos Sąjungos augimui: dviem garantijų sistemomis bus sustiprinta
individualių pagrindinių teisių apsauga tiek mūsų 27 šalyse, tiek už jų ribų, jeigu kalbame apie visas Europos
Tarybos šalis nares. Todėl nešvaistykime šios galimybės, kurios laukėme daugybę metų.

Europos Teisingumo Teismo ir Strasbūro teismo doktrina ir teisės aktais jau kurį laiką buvo einama link šio
tikslo, arba buvo ruošiamas kelias šiam tikslui pasiekti, nes, mano manymu, tai yra tikslas, visų mūsų tikslas.
Todėl esu priversta paminėti narystės svarbą visiems Europos Sąjungos piliečiams, kurie platesnės apsaugos
pagrindu galės Strasbūro teismui perduoti bylas prieš Europos Sąjungos instituciją ar valstybę narę.

Baigsiu savo kalbą žinodama, kad dviejų teismų nepriklausomumas liks nepakitęs, kaip aiškiai nustatyta
pranešime – dar daugiau, sveikinu kolegą su šiuo pranešimu – ir kad sutinkama su visais mūsų norais, su
aiškia išimtimi dėl dviejų institucijų, kurios gerbia viena kitos atsakomybės sritis, bendradarbiavimo.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau paaiškinti du dalykus. Pirma, Pagrindinių
teisių chartijos straipsniai atitinka Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnius ir reiškia tą patį: tą numato
Chartijos 52 ir 53 straipsniai; todėl nėra jokio prieštaravimo.
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Antra, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisdikcija yra viršnacionalinė. Todėl, jeigu kas nors nori į jį kreiptis
dėl Europos Sąjungos sprendimo arba jos teisės taikymo, pirmiausia turės kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo.

Suprantu, kad eurofobai visada nori balsuoti prieš Europą, tačiau bent jau iš pagarbos Parlamentui turėtų
perskaityti R. Jáuregui pranešimą, kuriame viskas aiškiai išdėstoma.

Diego López Garrido, einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (ES) Ponia pirmininke, pirmiausia kalbant apie
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugos konvenciją, norėčiau pasveikinti pranešėjus ir Komisiją
su tuo, kaip skubiai buvo pateiktas projektas dėl įgaliojimų pradėti derybas. Taip pat norėčiau pritarti A. Duffo
kalbai, kurią sakydamas jis gana aiškiai pasakė, kad Jungtinėje Karalystėje suformuota konservatorių ir liberalų
demokratų vyriausybė visiškai pritaria Europos Sąjungos prisijungimui prie Europos žmogaus teisių
konvencijos, taigi ir Lisabonos sutarties nuostatų laikymuisi.

Tačiau kai kurie A. Duffo tėvynainiai kalbėjo visiškai priešingai: Europos konservatorių ir reformistų atstovai
ir Laisvos ir demokratiškos Europos frakcijos atstovas – kuris nėra britas – kartu su N. Sinclaire ir K. Morvai,
gana aiškiai pasakė: „Kodėl Europos Sąjunga turi pasirašyti Europos žmogaus teisių konvenciją, jeigu valstybės
narės jau yra jos šalys?“

Nutiko taip, kad valstybės narės perdavė dalį savo kompetencijos ir įgaliojimų Europos Sąjungai, kad jas
vykdytų ne valstybės narės, o Europos Sąjunga. Todėl teoriškai Europos Sąjunga galėtų pažeisti Europos
žmogaus teisių konvenciją. Tai tiesa, nebent būtų manoma, kad Europos Sąjunga iš viso neturi jokių įgaliojimų
ar kompetencijos, tačiau ji turi įgaliojimus ir kompetenciją, kurią jai perdavė valstybės narės. Tai reiškia, kad
nepakanka to, kad valstybės narės pasirašė konvenciją. Europos Sąjunga taip pat turi ją pasirašyti, kad
užtikrintų visapusišką žmogaus teisių apsaugą visoje Europos Sąjungoje.

Nesuprantu, kaip tokie žmonės kaip minėti dviejų frakcijų atstovai, kurie akivaizdžiai parodė euroskeptiškumą,
atsisako viršnacionalinės Europos Sąjungos kontrolės. Tai visiškai prieštarauja siekiui, kad Europos Sąjunga
būtų kontroliuojama, arba manymui, kad viskas, ką daro Europos Sąjunga, yra blogai, arba kad bjaurūs
biurokratai viską daro blogai, kad būtų atsisakyta viršnacionalinės Europos Sąjungos kontrolės. Tai labai
prieštaringa. Yra ir daugiau priežasčių, susijusių su žmogaus teisėmis arba tarptautinėmis organizacijomis,
kurios gina žmogaus teises, kad jos būtų teisėtos, tvirtesnės ir solidesnės. Gali būti ir kitų priežasčių, bet ne
tos, kurios pateiktos.

Manau, būtinybė pasirašyti konvenciją labai aiški, taip pat manau, kad būtina tą padaryti skubiai, kaip kad
pasielgė Komisija, kuri jau ėmėsi veiksmų. Kaip teigė I. Méndez de Vigo, Komisija ėmėsi skubių veiksmų,
taip pat turi pasielgti ir Taryba. Esu tikras, kad įgaliojimas pradėti derybas bus patvirtintas 2010 m. birželio
4 d. per Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimą Briuselyje, todėl jam nėra ko nerimauti.

Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo – manau, kad peržiūros konferencija yra labai svarbus susitikimas.
Tai labai svarbus susitikimas, kuriame dalyvaus ir pirmininkaujanti valstybė, kurios vardu kalbu, kad dar
kartą aiškiai patvirtintų, jog valstybės narės turi bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir
kad jos tos sieks, savaime aišku, remdamosi papildomumo principu, kuris yra pagrindinis Tarptautinio
baudžiamojo teismo veiklos principas.

Pritariu vienam iš didžiųjų šios konferencijos tikslų, kuriuo siekiama įtvirtinti agresijos nusikaltimą, ir tam,
kad iš Romos statuto būtų pašalinta galimybė septyneriems metams atidėti jo galiojimą, prieš perduodant
bylas dėl galimų ar tariamų karo nusikaltimų. Taip pat pritariu ir klausimui, dėl kurio diskutuota – Belgijos
pateiktam pasiūlymui – ar tam tikrų ginklų naudojimas konfliktų metu gali būti laikomas karo nusikaltimu.

Bet kokiu atveju pirmininkaujanti valstybė narė priims pareiškimą dėl paramos Tarptautiniam baudžiamajam
teismui ir pateiks teismo reikšmės įvertinimą. Taip pat spėju, kad daugybė valstybių dalyvaus diskusijose per
konferenciją Kampaloje. Todėl manau, kad tai labai svarbi konferencija politine, simboline ir teisine prasme;
bus priimti sprendimai, kurie turės įtakos teisiniams dokumentams.

Žinoma, labai dėkoju Parlamentui už šiandienos diskusijas, per kurias galėjome dar kartą patvirtinti bendras
savo vertybes ir prisiminti, kad kai kalbame apie Tarptautinį baudžiamąjį teismą, iš esmės kalbame apie
žmones, nukentėjusius nuo nusikaltimų, kuriuos siekiama ištirti Romos statuto pagrindu, ir pirmiausia tai
susiję su kova su nebaudžiamumu ir užtikrinimu, kad XXI amžiuje nebaudžiamumui vietos nėra.

Viviane Reding, Komisijos Pirmininko pavaduotoja. – Ponia pirmininke, Pagrindinių teisių chartija ir Europos
žmogaus teisių konvencija yra ypatingi dokumentai. Jie sudaro vertybių, kuriomis remdamiesi kūrėme savo
visuomenę ir Europos Sąjungą, pagrindą. Manau, jie yra per daug svarbūs ir per daug istoriniai, kad leistume
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įsigalėti partijų politinei polemikai. Turiu pasakyti, kad iš tiesų labai didžiuojuosi tuo, kad kurdami Europos
Sąjungą, galime praktiškai įgyvendinti Pagrindinių teisių chartiją ir prisijungti prie Europos žmogaus teisių
konvencijos.

Kai girdžiu, ką jūsų vardu šiame Parlamente kalba jūsų pranešėjas, Diego López Garrido, jūsų bendrieji
pranešėjai Cristian Dan Preda ir Kinga Gál, žinau, kad jums taip pat labai rūpi ši mūsų istorinė užduotis.
Šiuose tekstuose ir daugybės narių kalbose aiškiai nurodyta pridėtinė prisijungimo vertė.

Visos valstybės narės pasirašė konvenciją, tačiau – kaip ką tik paaiškino pirmininkaujantis ministras – Europos
Sąjungai jos perdavė svarbią kompetencijos dalį. Todėl suprantama, kad Europos Sąjunga, veikdama Europos
Sąjungos vardu, galės būti išoriškai kontroliuojama specialaus žmogaus teisių teismo kaip ir valstybės narės.

Kaip labai konkretų pavyzdį pateiksiu Europos Komisijos sprendimą prieš pramonę konkurencijos teisės
srityje, kuris galėtų būti tiesiogiai analizuojamas Strasbūro teisme, o šiandien sudėtinga tai padaryti. Kaip
minėjote, yra daugybė labai konkrečių pavyzdžių – konkrečių pavyzdžių, kurių bus pateikiama siekiant
padėti piliečiams, nes – o tai naujas dalykas – nes jiems bus suteikiama dviguba garantija. Europos Teisingumo
Teismas Liuksemburge priims sprendimą, remdamasis Pagrindinių teisių chartija, kuri, beje, privaloma
visoms valstybėms narėms. Tai turėtų būti aiškiai įtvirtinta kartą ir visiems laikams.

Negaliu suprasti, kaip kai kas, kam įgaliojimai suteikti per rinkimus, ir kurį išrinko piliečiai, gali kelti klausimą
dėl tų piliečių teisių. Piliečiams geriau turėti dvigubas teises nei jų visai neturėti. Šiuo atveju jiems teisės bus
suteiktos du kartus, Europa to ir siekia. Europa siekia užtikrinti teises Europos Sąjungos piliečiams, ir aš labai
didžiuojuosi, kad šis Parlamentas gina šias teises. Taip, nuo šiol turėsime teisių bilius, kurių pagrindu piliečiai
žinos, kad jie gali kreiptis į teismus, kad jų teisių būtų rimtai laikomasi.

Nebekyla klausimų, ar prisijungsime prie Europos žmogaus teisių konvencijos, nes Sutarties 6 straipsnyje
įtvirtinta ES pareiga prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Todėl nemanau, kad turėtume apie
tai daugiau diskutuoti, nes šis klausimas jau išspręstas.

Be to, turėtume žinoti, kad po šio prisijungimo atskiros valstybės narės išlaikys savo poziciją konvencijos
atžvilgiu ir ji visiškai nebus paliesta, jeigu tai nebus susiję su Europos Sąjungos teise. Taip bus ir toliau.
Individualus valstybės narės ir konvencijos santykis tebebus toks kaip iki šiol. Bus nustatytos papildomos
garantijos dėl ES teisės.

Žinoma, turi būti išnagrinėtas klausimas dėl prieštaringos jurisprudencijos grėsmės. Jis analizuojamas, ir esu
dėkinga pranešėjui, kuris iškėlė šį klausimą. Iki šiol matėme, kad šie prieštaravimai yra minimalūs, nes
konvencija jau yra normų, į kurias šiandien atsižvelgia Europos Teisingumo Teismas Liuksemburge, dalis,
o konvencija bus laikoma minimaliu standartu. Komisija tikisi, kad Strasbūro teismo ir Liuksemburgo Teismo
praktika bus plėtojama darniai, o ateinančiais metais supanašės.

Pereisiu prie konkretesnių klausimų.

Dėl bylinėjimosi: tai nėra Europos Žmogaus Teisių Teismo ar Europos Teisingumo Teismo klausimas. Šiuo
metu tai yra Jungtinės Karalystės bylinėjimosi sistemos klausimas, ir aš jau pradėjau diskusijas apie tai su
Jungtinės Karalystės Vyriausybe, siekdama išsiaiškinti, ar ji galėtų peržiūrėti šią bylinėjimosi sistemą, kuri
tam tikrais atvejais, pvz., spaudos laisvės atveju, iš tikrųjų gali būti labai žalinga.

Iki šiol Europos Parlamentas, vadovaujamas savo pranešėjų, atliko puikų darbą. Tikiu, kad Parlamentas ir
toliau dalyvaus šiame procese, kuris bus iš tikrųjų sudėtingas ir ilgas, kai turėsime išspręsti technines
problemas – o techninės problemos iš tiesų gali tapti politinėmis – taigi tikiu, kad Parlamentas ir toliau
prisidės prie šios labai sudėtingos užduoties vykdymo.

Dėl Europos Parlamento ir Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos santykių – palieku tai Parlamento
rankose. Jeigu jums reikia pagalbos, padėsiu jums šiuo klausimu, tačiau patys Parlamento nariai turi rasti
bendrą pagrindą, ir aš manau, kad neturėtų būti labai sudėtinga tą padaryti.

Dėl TBT, šis Parlamentas jau susitiko su prokuroru L. Moreno-Ocampo ir teismo pirmininku S. H. Songu.
Manau, tai buvo aiškus Europos Parlamento ženklas, kad jis rimtai vertina žmogaus teises ne tik pačioje
Europoje, bet ir už jos ribų.

Taip pat manome, kad Kampalos konferencija yra pati svarbiausia teisingumo klausimui skirta tarptautinė
konferencija per visą dešimtmetį. Turime į tai atsižvelgti. Dar kartą paminėsiu, kad tikiu Parlamentu ir dėl
to, kad žinau, jog nariai dalyvaus ir kalbės per konferenciją Kampaloje.

18-05-2010Europos Parlamento debataiLT114



Žinome, kad ES atliko ir atliks svarbų vaidmenį, perkeliant konferencijos rezultatus į savo tarptautinio
teisingumo politiką, suteikiant paramą trečiosioms šalims ir pirmiausia remiantis jais ateinančiais mėnesiais
ir metais vyksiančių derybų metu. Visų pirma ir toliau remsime šalių gebėjimų stiprinimą, siekiant sustiprinti
ir įgalinti šalių jurisdikcijas atlikti patikimus ir veiksmingus vidaus tyrimus ir nagrinėti bylas dėl Romos
statute nustatytų nusikaltimų.

Mūsų politika šiuo atžvilgiu tebėra nepakitusi ir nesumenkinta, tačiau dabar turime naują priemonę, Lisabonos
sutartį, kurios pagrindu galėsime nuosekliau ir veiksmingiau remti teismą. Kartu su Parlamento paraginimu,
kuris įtvirtintas rezoliucijoje ir buvo paminėtas per diskusijas, vyriausioji įgaliotinė / Pirmininko pavaduotoja
ir jos tarnyba ir toliau ryžtingai skatinas visuotinį prisijungimą prie Romos statuto. Sistemingai darysime tai
per visas diskusijas su partneriais už Europos ribų.

Buvo pateikti du labai konkretūs klausimai, į kuriuos norėčiau trumpai atsakyti.

Pirmasis buvo apie tai, ar arešto orderis prezidentui O. al-Bashirui yra sprendimo ar problemos dalis. Komisija
įsitikinusi, kad tai yra ilgalaikio sprendimo dalis, nes šiuo arešto orderiu parodoma, kad įsteigus teismą,
teisingumas tapo neišvengiamas. Kad ir kas būtų tas asmuo, net jeigu jis yra valstybės vadovas ir jeigu arešto
orderis nėra nedelsiant įvykdomas, jis neišnyks, nes TBT yra nuolatinis teismas, todėl noriu jus užtikrinti,
kad ES ir toliau prašys Sudano visapusiškai bendradarbiauti su teismu.

Į klausimą, ar Komisija per Kampalos susitikimą pateiks pakeitimų, atsakysiu neigiamai, nes pati ES nėra
šalis – valstybės narės derėsis dėl pakeitimų. Tačiau Komisija aktyviai dalyvaus su apskaita susijusioje
konferencijos dalyje, ir visiškai pasitikime pirmininkaujančia Ispanija, kuri vadovaus Europos tautoms ir
sieks, kad jų balsas reikštų didžiulius pokyčius šioje konferencijoje.

Ramón Jáuregui Atondo, pranešėjas. – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems, nes
didžioji jų dauguma laikėsi labai palankios pozicijos dėl prisijungimo susitarimo, dėl kurio balsuosime rytoj;
tiesą sakant, jam beveik vienbalsiai pritarta.

Labai norėčiau padėkoti V. Reding už tai, kad suteikė mums galimybę toliau dirbti kartu, nes mūsų laukia
labai sudėtingos derybos, ir aš manau, kad Parlamentas turi būti glaudžiai susijęs su šiomis derybomis.

Norėčiau atsakyti į keletą klausimų ir labai skubiai paaiškinti keletą dalykų. Prisijungimas nėra simbolinis
veiksmas, ponios ir ponai: tai turės teisinę vertę. Kai kurie klausė, kam to reikia ir ką tai duos. Pateiksiu jums
pavyzdį.

Tarkime, Europos Sąjungos darbuotojų konkurso metu diskriminuojami teisininkai iš Vengrijos, pvz., dėl
kokių nors techninių priežasčių arba visai be priežasties. Kam teisininkai iš Vengrijos pateiks savo skundą?
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Ką suteikia narystė? Galimybę teisininkams pateikti savo skundą
Europos Žmogaus Teisių Teismui, jeigu jų teisės į lygybę nepripažins Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.
Tai naujas teismas, nauja galimybė užtikrinti pagrindines žmogaus teises, pvz., teisę į lygybę. Todėl akivaizdu,
kad šis įvykis turės ne simbolinę, o teisinę reikšmę.

Norėčiau paaiškinti du dalykus, ponios ir ponai. Nariai pateikė savo norą, kad derybos apimtų ne tik
prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos, bet ir prie protokolų, kuriais metų metus buvo
siekiama papildyti konvenciją, visų pirma tų, kuriuose kalbama apie teises, kurios pripažįstamos Pagrindinių
teisių chartijoje, nes tai užtikrins dviejų dokumentų ekvivalentiškumą.

Galiausiai Parlamentas kviečia prisijungti prie konvencijos ir Europos Tarybos institucijų, nes taip būtų
užtikrinta visuotinė žmogaus teisių apsaugos sistema, įskaitant ir Turino Europos socialinę chartiją.

Pirmininkė. – Diskusijų pabaigoje sulaukiau vieno pasiūlymo dėl rezoliucijos.

Bendros diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks trečiadienį, 2010 m. gegužės 19 d.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Elena Oana Antonescu (PPE), raštu. – (RO) Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sukurtas teisinis pagrindas
Europos Sąjungai prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK), taigi ES taps 48-ąja konvenciją
pasirašiusiąja šalimi. ES prisijungus prie EŽTK, bus sustiprinta Lisabonos sutartyje įtvirtinta Pagrindinių
teisių chartija, kuri yra teisiškai privaloma, užtikrinama apsauga.
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Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre įgis teisę vykdyti ES institucijų ir agentūrų teisės aktų, įskaitant
ir Europos Teisingumo Teismo sprendimus, teisminę kontrolę dėl jų atitikimo konvencijos nuostatoms, ir
taip bus sukurtas papildomas ES pagrindinių teisių teisminės kontrolės lygmuo. Po ES prisijungimo
konvencijos pagrindu bus užtikrintas minimalus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Europoje
standartas, kuris bus privalomojo pobūdžio, pirmiausia tuo atveju, kai ES numatytas apsaugos lygmuo bus
žemesnis nei tas, kuris numatomas konvencijoje.

Manau, kad ir valstybės narės, ir Komisija turės parengti trumpą informaciją apie tai ir paaiškinti visą
prisijungimo reikšmę ir poveikį, kad ES piliečiai žinotų apie šio proceso svarbą.

Corina Creţu (S&D), raštu. – (RO) Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos yra logiškas žingsnis, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuriuo sustiprinama
integracija ir bendrų politikos sričių kūrimas. ES prisijungus prie EŽTK, bus užtikrintas tvirtesnis Europos
Sąjungos ir Europos Tarybai ir jos europietiškai žmogaus teisių sistemai priklausančių šalių ryšys.

Mano nuomone, svarbiausias prisijungimo prie EŽTK rezultatas yra tai, kad piliečiams bus suteikiama apsauga
ES veiksmų atžvilgiu, kuri bus panaši į tą apsaugą, kuri suteikiama visų valstybių narių veiksmų atžvilgiu.
Tai labai svarbi plėtra, turint omenyje, kad valstybės narės Europos Sąjungai perdavė svarbius įgaliojimus.
Logiška turėti galimybę pateikti skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl pačios ES priimtų sprendimų.
Kai kalbame apie Europos Sąjungos pilietybę, turime užtikrinti, kad jos turinys apimtų ir šią galimybę.

Tikiuosi, kad ši papildoma Europos Sąjungos piliečiams suteikiama priemonė bus lengvai pasiekiama, ir visų
pirma, kad sprendimu prisijungti prie šios konvencijos bus sukurta darnesnė žmogaus teisių sistema Europos
Sąjungoje.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), raštu. – (PL) Kalbėdama apie artėjančias derybas dėl Europos
Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, norėčiau
atkreipti dėmesį į išorės santykių klausimą. Europos Sąjungai prisijungus prie konvencijos, ši sritis bus ypač
paveikta. Kodėl? Pirma, norėčiau jums priminti, kad Lisabonos sutartimi Europos Teisingumo Teismas turi
labai ribotą jurisdikciją užsienio politikos srityje. Prisijungus prie konvencijos, iš dalies bus nustatytos tos
ribos, užtikrinant išorinę teisminę visų Europos Sąjungos veiklos aspektų priežiūrą. Europos Žmogaus Teisių
Teismui Strasbūre bus suteikta teisė įvertinti, kaip Europos Sąjunga laikosi pagrindinių teisių visose veiklos
srityse, taigi ir užsienio politikos srityje. Antra, nereikia niekam priminti, kaip dažnai Europos Sąjungos
santykiuose su trečiosiomis šalimis, įskaitant ir Europos Parlamento forumą, kyla diskusijų dėl būtinumo
laikytis žmogaus teisių. Todėl prisijungus prie konvencijos, Europos Sąjungai bus suteiktas patikimumas
dialoguose su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais. Neabejotina, kad Europos Žmogaus Teisių
Teismui Strasbūre vykdant priežiūrą, Europos Sąjunga turės galimybę sustiprinti savo užsienio ir saugumo
politiką žmogaus teisių atžvilgiu ir taip galės veiksmingiau skatinti žmogaus teisių idėją visame pasaulyje,
parodydama, kad pati ES rimtai vykdo savo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Tikėkimės, kad taip ir
bus.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos neabejotinai yra žingsnis tinkama linkme, siekiant užtikrinti
vienodas ir teisingas mūsų piliečių teises. Turime užtikrinti, kad joje įtvirtintų principų būtų laikomasi visose
valstybėse narėse. Be to, bus sustiprinta Europos Sąjungos ir Europos Tarybos šalių įstatyminė sanglauda ir
padidės institucijų, į kurias piliečiai galės kreiptis, jeigu bus pažeistos jų teisės, skaičius. Tai padidins daugybės
Europos Parlamento iniciatyvų pagrindinių laisvių apsaugos, kuri yra kiekvieno asmens teisė, srityje svarbą
ir patikimumą. Tačiau nepamirškime, kad Europos Sąjunga, puoselėdama trečiųjų šalių gyventojų teises,
pirmiausia turi užtikrinti, kad šios teisės nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse.

Alexander Mirsky (S&D), raštu. – (LV) Europos Sąjungoje yra šalis, kurioje beveik 20 metų pažeidžiamos
20 proc. gyventojų žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Nepaisant to, 2004 m. Latvija buvo priimta į Europos
Sąjungą. Kai vyko Latvijos stojimo derybos, jos vyriausybė pažadėjo tuometiniam ES plėtros Komisijos nariui
Güntheriui Verheugenui išspręsti su ne piliečiais susijusią problemą, tačiau iki šiol, nepaisant tų pažadų, ji
dar neišspręsta. Dėl to ES teritorijoje gyvena apie 340 000 asmenų, kurie nėra Latvijos piliečiai. Latvijoje jie
yra antrarūšiai žmonės, kuriems neleidžiama dirbti viešajame sektoriuje ar užimti oficialių pareigų net
apskrityse, kur daugiau nei 60 proc. gyventojų nėra valstybės piliečiai. Latvijos mieste Daugpilyje daugiau
nei 90 proc. gyventojų yra rusakalbiai. Nepaisant to, mieste draudžiama vartoti rusų kalbą kaip oficialią
kalbą, o 30 proc. gyventojų neturi teisės balsuoti vietos rinkimuose. Miesto, kuriame kalbama rusų kalba,
savivaldybės tarybos nariams per susitikimus neleidžiama kalbėti gimtąja kalba. Gal tai ir juokinga, tačiau
iki šiol Europos Komisija nerado nei reikalingų argumentų, nei laiko, kad priverstų Latvijos Vyriausybę
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sustabdyti diskriminaciją dėl kalbos. Labai svarbu sudaryti darbo grupę, kuri laiku ištirtų padėtį Latvijoje,
nes kitu atveju nematau priežasties, kodėl ES turėtų tapti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos šalimi. Turime aiškiai ir nedviprasmiškai visus informuoti, kad Europos Sąjungoje yra
šalis, kurioje daugybę metų ciniškai pažeidžiamos daugiau nei 25 proc. gyventojų žmogaus teisės.

Rafał Trzaskowski (PPE), raštu. – (PL) Kai kalbame apie Europos Sąjungos prisijungimą prie Europos
žmogaus teisių apsaugos konvencijos, kalbame apie jau 10 metų trunkantį darbą ir, be kita ko, apie daugybę
nuogąstavimų dėl Europos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo konkuravimo. Neabejotinai
kils problemų dėl Europos Teisingumo Teismo jurisdikcijos ir nepriklausomumo. Vis dėlto manau, kad tai,
ką pasiekėme per tuos 10 metų, galime pavadinti dviejų sistemų papildomumu, todėl galbūt turėtume vengti
tokio hierarchinio mąstymo. Europos Teisingumo Teismas ilgą laiką sekė Europos Žmogaus Teisių Teismo
Strasbūre veiklą ir atvirkščiai. Abi šios sistemos gyvuoja ir jos visai nekonkuruoja, tad galbūt šios baimės
nėra pagrįstos. Mums reikalingas prisijungimas prie konvencijos dėl simbolinių priežasčių, tačiau pirmiausia
mums ji reikalinga dėl to, kad taip bus sustiprinta žmogaus teisių apsaugos sistema Europos Sąjungoje, tai
suteiks didesnį patikimumą piliečių akyse, nes jiems bus suteikta apsauga nuo Europos Sąjungos ir jos
institucijų, o ne tik valstybių narių, kaip buvo iki šiol. Taigi turėtume džiaugtis, kad sistema bus sustiprinta.
Tačiau mums reikalingas tam tikras lojalumas, kad nesumenkintume sistemos patikimumo. Būtent todėl
siūlome valstybėms narėms nekaltinti vienai kitos dėl ES teisės klausimų, naudojantis konvencijos
suteikiamomis galimybėmis.

14. Stokholmo veiksmų planas (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas darbotvarkės punktas yra Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl Stokholmo veiksmų
plano.

Ankstesnė diskusija buvo labai įdomi, bet viršijome mums skirtą laiką, todėl prašau visus, kurie ketina kalbėti,
griežtai laikytis nustatyto laiko.

Diego López Garrido, einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (ES) Ponia pirmininke, Europos laisvės, saugumo
ir teisingumo erdvė yra vienas didžiausių Europos Sąjungos pasiekimų. Ji yra vienas iš laimėjimų valstybių
narių bendradarbiavimo, pilietinio bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir vidaus
saugumo srityse. Tai ir yra vienas iš svarbiausių Europos projekto rezultatų, t. y. vienas iš tų, kurie sietini su
tuo, ko Europos Sąjungai nuolat nepavyksta pasiekti, sprendžiant su visuomene susijusius klausimus.

Neabejotina, kad kaip tik šį Europos Sąjungos politikos krypčių aspektą jos piliečiai laiko vertingiausiu jų
kasdieniam gyvenimui ir laisvių, pvz., saugaus gyvenimo, užtikrinimui. Tai, žinoma, vienas didžiausių laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvės pasiekimų.

Taryba šios laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje prieš pasirašant Lisabonos sutartį – kai erdvė
praktiškai buvo tarpvyriausybinė – priėmė net keletą sprendimų, susijusių su klausimu, kurį svarstėme
anksčiau: genocido nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų nacionaliniu lygmeniu.

Pvz., 2002 m. birželio 13 d. ir 2003 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimais numatyta galimybė valstybėms
narėms bendradarbiauti nacionaliniu, tarpvyriausybiniu lygmeniu traukiant baudžiamojon atsakomybėn
už šiuos nusikaltimus, kurie, laimei (ir mes visi prisimename generolo A. Pinocheto bylą), netgi numatyti
kai kurių valstybių narių teisės aktuose.

Pvz., Ispanijoje, nekalbant apie kitas šalis, laikomasi vadinamojo universalaus teisingumo principo, pagal
kurį asmenys už tokius sunkius nusikaltimus, taip pat ir tuo atveju, jei jie padaryti už šalies ribų, gali būti
teisiami, jei įmanoma, šioje šalyje, net jei tai reiškia, kad būtų peržengtas visuotinai pripažintas baudžiamosios
teisės teritorinis principas. Šio principo kai kurių šalių, kuriose už ypač rimtus ir smarkiai pažeidžiančius
žmogaus orumą nusikaltimus ir taip gali būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn, net jie padaryti už jų
teritorijos ribų, praktikoje atsisakyta.

Vienas šios laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės aspektų yra tai, kas vadinama Stokholmo programa, o
Lisabonos sutartimi ši erdvė jau atveriama bendradarbiavimui ne tik tarpvyriausybiniu, bet ir tiksliai bei
aiškiai ES lygmeniu. Be to, šiuo atžvilgiu aiškiai taikomas ES metodas, todėl Parlamentui ir Teisingumo
Teismui suteikiamas vadovaujantis vaidmuo, kurio jie neturėjo anksčiau.

Stokholmo programa nepaprastai svarbi, todėl džiaugiamės, kad 2009 m. gruodžio mėn. ją patvirtino Taryba,
o vėliau – Europos Taryba. Šioje programoje išdėstoma aiški Europos Sąjungos ir jos valstybių narių darbo
programa, o nustatant jos kelių ateinančių metų prioritetus dėmesys sutelktas į žmonių interesus ir poreikius.
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Todėl tai labai svarbi programa. Programa nustatomas – ir, jei leisite, dar kartą priminsiu ankstesnę diskusiją
– įpareigojimas valstybėms narėms bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu tiriant genocido
nusikaltimus bei nusikaltimus prieš žmoniškumą, kad už juos būtų nubausta. Tai – viena Stokholmo
programos, kuri priimta praėjusių metų pabaigoje pirmininkaujant Švedijai, dalių.

Todėl kalbame apie ypatingos svarbos programą, kuri turi būti detaliai parengta ir įgyvendinta. Šiuo atžvilgiu
pripažįstame Komisijos komunikato „Sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos piliečiams.
Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planas“, kuriame pristatomos iniciatyvos, turinčios prisidėti
prie šią programos įgyvendinimo, svarbą.

Stokholmo programa leidžia mums remtis ankstesniais laimėjimais ir kovoti su naujais iššūkiais pasinaudojant
naujomis galimybėmis, kurių suteikia Lisabonos sutartis. Tai – nauja era. Instituciniu požiūriu tai turbūt iš
esmės tikra revoliucija – jei leisite man taip kategoriškai pasakyti – nes tai iš tikrųjų yra teisinė ir institucinė
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, kurioje anksčiau buvo bendradarbiaujama išimtinai tarpvyriausybiniu
lygmeniu, o dabar aiškiai pereinama prie bendradarbiavimo ES lygmeniu, revoliucija. Tai nuo pat pradžių
atsispindi svarbioje Stokholmo programoje. Atsižvelgdama į daugelį priemonių, kurias ketinama priimti
per ateinančius penkerius metus, Taryba pripažįsta Parlamento, kaip bendro įstatymų leidėjo, kaip institucinio
partnerio, svarbą.

Viviane Reding, Komisijos Pirmininko pavaduotoja. – Ponia pirmininke, gerbiami nariai, leiskite trumpai
pristatyti jums Komisijos veiksmų planą (nors jau esate su juo susipažinę), pavadintą „Sukurti laisvės, saugumo
ir teisingumo erdvę Europos piliečiams“, veiksmų planą, skirtą Stokholmo programai įgyvendinti. Šiame
veiksmų plane numatomos labai konkrečių priemonių, kurių turi būti imtasi per ateinančius penkerius
metus, gairės.

Vis dėlto pirmiausia leiskite man grįžti vieną žingsnį atgal: pastarųjų savaičių ir mėnesių įvykiai parodė, kad
vyrauja visuotinis supratimas, jog turi būti skubiai sprendžiama ekonominė ir socialinė padėtis Europoje,
taip pat labai aiškius mūsų piliečių lūkesčius, kad ES turi veikti greitai ir ryžtingai. Prisiminkite kovo mėn.
pabaigoje priimtą Komisijos darbo programą, kurios turinys parodė, kad Komisija ne tik ketina, bet jau imasi
veiksmų. Joje susitelkiama, be kita, į poreikį parengti ES piliečių darbotvarkę, kurioje Europos veiklos dėmesio
centre atsidurtų žmonės. Veiksmų planas teisingumo ir vidaus reikalų srityje yra pirmoji strateginė naujosios
Komisijos iniciatyva siekiant įgyvendinti šią darbo programą; šioje iniciatyvoje tiksliai vadovaujamasi
Stokholmo programos įgaliojimais, taip pat platesne jos koncepcija ir atsižvelgiama į Parlamento bei Tarybos
pasiūlymus ir patarimus.

Mūsų nuomone, joje visapusiškai sprendžiama pagarbos pagrindinėms teisėms ir laisvėms užtikrinimo,
kartu integruojant bei garantuojant saugumą Europoje, problema. Išdėstytos iniciatyvos yra gairės – laisvos
ir saugios Europos kūrimo gairės. Mes manome, kad negalima atskirti laisvės nuo saugumo: jos yra dvi to
paties medalio pusės, jos abi susijusios su piliečiais, ir tai vienas būdų piliečiams geriau susipažinti su Europa.

Veiksmų planas padės mums parengti plataus užmojo labai konkrečių priemonių rinkinį srityje, kurioje
Europos pridėtinė vertė mūsų piliečiams bus labai akivaizdi. Taip pat jis yra aiški žinia, pakartojanti tai, ką
aptarėme anksčiau, t. y. kad Lisabonos sutartis ir ES pagrindinių teisių chartija yra piliečiams skirtos priemonės.
Kadangi visos šios priemonės tarpusavyje susijusios, būtinos ir atitinkančios siekių, kurie nustatyti Lisabonos
sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, mastą, turime kuo greičiau pasiekti šiuos plataus užmojo rezultatus,
atitinkančius piliečių lūkesčius.

Todėl Parlamentas neturėtų laikyti šio veiksmų plano nekintamu; galimi netikėti įvykiai, ir tokių nelauktų
įvykių atveju Komisija, žinoma, pasinaudos savo iniciatyvos teise, kad padėtų spręsti problemas. Todėl
ketiname – ir tai bus svarbu Parlamentui – 2012 m. pateikti Stokholmo programos įgyvendinimo laikotarpio
vidurio apžvalgą, kad būtų užtikrinta, jog programa ir toliau atitiks Europos ir pasaulio raidą.

Bet, kaip teisingai pasakė einantis Tarybos Pirmininko pareigas, šis veiksmų planas susijęs ne tik su tuo, ką
ketina pasiūlyti Europos Komisija. Jame taip pat labai daug kalbama apie tai, ką darys valstybės narės: kaip
valstybės narės imsis iniciatyvos, jei kils problemų dėl subsidiarumo, kaip jos perkels Europos Sąjungos
sprendimus į savo nacionalinę teisę ir kaip jos bendradarbiaus su kitomis valstybėmis narėmis.

Taigi galiausiai šis veiksmų planas bus sėkmingas tik tada, jei visos institucijos atliks savo vaidmenį, ir esu
visiškai įsitikinusi, kad Parlamentas padės mums sparčiai žengti teisingu keliu.

Anna Maria Corazza Bildt, PPE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, visų pirma norėčiau pasveikinti Komisiją
laiku pateikus labai konkretų veiksmų planą, kuriuo stiprinamos Europos piliečių teisės. Aš labai aktyviai
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dalyvavau Parlamento diskusijose, nes nuoširdžiai tikiu, kad Stokholmo programa yra geriausias būdas siekti
į piliečius orientuotos Europos: piliečių Europos, Europos, žengiančios kartu su žmonėmis.

Todėl raginu Komisiją, pateikiant konkrečius pasiūlymus ateinantiems penkeriems metams, laikytis Stokholmo
programos koncepcijos. Patvirtinta programa garantuoja piliečių saugumo užtikrinimo ir pagarbos jų teisėms,
laisvėms bei vientisumui pusiausvyrą ir stiprina jų pilietiškumą.

Kalbant apie veiksmų planą, ypač džiaugiuosi neseniai pristatytomis kovos su prekyba žmonėmis bei vaikų
seksualiniu išnaudojimu ir nelydimų nepilnamečių apsaugos stiprinimo priemonėmis – tai tik keletas iš jų.
Taip pat palankiai vertinu tai, kad veiksmų planas apima kovos su moterų lytinių organų žalojimu, šeiminio
smurto ir smurto prieš moteris strategiją. Vis dėlto pageidauju, kad šis pasiūlymas galėtų būti pateiktas
anksčiau, nei numatyta, ponia Komisijos nare.

Taip pat turime skatinti piliečių dalyvavimą procese ir užtikrinti sprendimų priėmimo skaidrumą bei
dokumentų viešumą. Tikiuosi, priemonės bus pristatytos naudotojams patogiu būdu.

Taigi džiaugiuosi tolesniu bendradarbiavimu su kolegomis Europos Parlamento nariais ir Komisija bei Taryba
iš tikrųjų sukuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir paverčiant ją realybe.

Kinga Göncz, S&D frakcijos vardu. – (HU) Norėčiau pateikti keletą bendrų ir keletą konkrečių pastabų dėl
plano. Žinoma, laikome Stokholmo programą labai svarbia. Būtent dėl šios priežasties veiksmų planas šiek
tiek nuvylė, nes jo tikslai iš tikrųjų neatspindi Parlamento jam teikiamos svarbos. Nematome ir to, kokio
dydžio dauguma balsavo dėl jo pataisų keletu klausimų. Matome, kad svarbiausi ar daug svarbių plano
punktų atidėti iki 2013–2014 m., o kalbant apie šiuos metus jau galime matyti tam tikrą atsilikimą. Taip
pat, atrodo, bendra problema yra tai, kad iki šiol nėra išaiškinta Komisijos ir Parlamento bendradarbiavimo
tvarka dėl tarptautinių sutarčių. Nors atsiliepimų teikimas gerokai pagerėjo, pvz., atsiliepimų teikimas
derybose su JAV dėl SWIFT ir TFTP, vis dar yra tam tikrų klausimų, kuriuos dar reikia patikslinti.

Norėčiau pateikti keletą konkrečių pasiūlymų: mes apgailestaujame, kad į teisės aktų projektus neįtraukti
neapykantos pareiškimai ir kad planuose minimi tik pranešimai ir pamatinis sprendimas dėl įgyvendinimo.
Be to, nuostata dėl informavimo apie žmogaus teises nepakankamai kategoriška. Mes žinome, kad
įgyvendinimas susijęs su tuo, kokiu laipsniu žmonės informuoti apie jų teises. Kalbant apie imigraciją,
norėčiau paminėti, kad bendradarbiavimas prasidėjo, bet, atrodo, užmojai nepakankami. Yra dar du svarbūs
klausimai. Pirmasis susijęs su vizų abipusiškumu; šioje srityje dėl vizų režimo sugrąžinimo ir nevienodumų
reikalingi nauji, veiksmingi sprendimai. Antrasis susijęs su laisvu darbo jėgos judėjimu; šioje srityje svarbu
panaikinti diskriminaciją, vis dar egzistuojančią naujųjų valstybių narių atžvilgiu.

Renate Weber, ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, Stokholmo programa, be abejonės, plataus užmojo,
bet mums dar reikia priimti veiksmų planą, kad ji būtų kuo veiksmingiau įgyvendinta. Veiksmingumas reiškia
ne tik tinkamą tvarkaraštį; jis taip pat susijęs su teisės aktų, kuriuos priimsime ateinančiais metais, turiniu ir
su institucijomis, kurios bus įsteigtos ateityje.

Jei norime, kad Europos Sąjunga būtų darnesnė, turime siekti pasitikėjimo ir abipusio pripažinimo teismų
srityje arba dėl policijos bendradarbiavimo lygio, panašaus į pasiektą taikant principą, kuriuo vadovaujamasi
ES bendrojoje rinkoje. Norėdami tai įgyvendinti, turime pakeisti savo požiūrį į mūsų teisines tradicijas, kurių
neturėtų būti laikomasi, jomis naudojamasi arba piktnaudžiaujama siekiant sutrukdyti mums taikyti
būtiniausius standartus, ypač baudžiamosios teisės srityje.

Mūsų piliečiai reikalauja ir nusipelno geresnės apsaugos nuo terorizmo ir organizuoto ar tarpvalstybinio
nusikalstamumo. Mes privalome užtikrinti šią apsaugą, bet turime tai daryti visiškai gerbdami ne tik
nukentėjusiųjų, bet ir kaltinamųjų teises. Todėl visose ES valstybėse narėse turi būti taikomi būtiniausi
procedūriniai standartai, ir jeigu mums tam prireiks drąsos, mes ją parodysime. Parodysime drąsą suteikdami
Eurojustui daugiau galių arba apsaugodami mūsų piliečių duomenis ar sutvarkydami prieglobsčio suteikimo
paketą.

Mano frakcija pasiryžusi konstruktyviai bendradarbiauti su Komisija ir Taryba ir kartu atkakliai kovoti už
žmogaus teisių apsaugą.

Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, klausantis Komisijos narės ir Tarybos atstovo
minčių apie Stokholmo programą dingtelėjo keletas klausimų.

Artėja Ispanijos pirmininkavimo, kuris truks dar penkias savaites, pabaiga. Iš pradžių išgirdome gražių
pirmininkaujančios valstybės narės Ispanijos minčių dėl prieglobsčio, migracijos, Kovos su diskriminacija
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direktyvos ir moterų emancipacijos, bet turiu pasakyti, kad likus penkioms savaitėms klausiu savęs, ar yra
konkrečių rezultatų ir pasiūlymų.

Komisija ir Parlamentas atliko savo darbą prieglobsčio ir migracijos klausimais, ir mes labai laukiame Tarybos
veiksmų. Ne tik – kaip sakė Komisijos narė V. Reding – atskiros valstybės narės turi įgyvendinti savo įstatymus.
Ir Taryba turi pateikti idėjų dėl Dublino, Priėmimo direktyvos, sistemos „Eurodac“ ir Priskyrimo direktyvos.
Mes iš tikrųjų to laukiame.

Plenariniame posėdyje balsuota už Kovos su diskriminacija direktyvą, kaip to tikėjosi Žalieji. Grįžtant prie
Komisijos dėl šio klausimo, lygybė ir kova su diskriminacija, žinoma, yra esminis Stokholmo programos
dalykas, bet kodėl Komisija nepasirenka šio veiksmų plano prioritetu tos pačios lyties partnerystės? Jūs sakėte,
pagrindinis dėmesys bus skiriamas žmonėms. Įtvirtinus tos pačios lyties asmenų partnerystę žmonės atsidurtų
dėmesio centre. Ar galėtumėte man paaiškinti, kodėl tai nebuvo padaryta?

Kalbant apie Europolą, laikotarpiu iki Lisabonos sutarties Europolui buvo taikoma minimali Parlamento
kontrolė, ir tai nepasikeitė iki šiol, nors dabar galioja Lisabonos sutartis. Pvz., teisė pradėti derybas dėl
bendradarbiavimo susitarimų su trečiosiomis šalimis numatyta Tarybos sprendimuose, priimtuose prieš
keletą metų. Sklinda gandai, kad Europolas šiuo metu svarsto sutartį su Izraeliu, ir kas žino, su kokiomis
kitomis šalimis pradėtos derybos dėl sutarčių. Lisabonos sutartimi Parlamentui suteikiamas naujas vaidmuo,
ir norėčiau, kad Komisija veiktų atsižvelgdama į tai.

Mara Bizzotto, EFD frakcijos vardu. – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, numatyta 170 priemonių
penkeriems metams; šis skaičius rodo pernelyg platų programos, neturinčios realios papildomos reikšmės,
užmojį, ypač kai kalbama apie tam tikrus klausimus.

Kalbant apie imigraciją, programa nepaprastai silpna, jei vertiname ne tik oficialius dokumentus: kokia
prasmė žadėti stiprinti įstaigas ir agentūras, jei nėra jokios politinės strategijos? Iš tikrųjų naudinga strategija
turi turėti kelis atraminius punktus: kova su nelegalia imigracija per pietines sienas, užtikrinant, kad
atsakomybę už kovą su nelegalia migracija dalytųsi visos Europos valstybės; susitarimų su trečiosiomis
šalimis politika, visų pirma pripažįstant, kad imigracija per krizę nėra naudinga.

Parlamento interneto svetainėje pasakojama, kad daugiau kaip 20 proc. jaunų žmonių Europoje yra bedarbiai.
Žemyne 25 mln. žmonių neturi darbo, o Komisijos narys vidaus reikalams pareiškia, kad imigracijos klausimas
turi būti grindžiamas solidarumu. Vietoj to iš tiesų reikalingas bendras argumentavimas ir realizmas: šiandien
mūsų prioritetas yra suteikti darbą savo piliečiams! Visa kita yra neryžtinga retorika, kuri nepadeda
imigrantams integruotis ir tikrai nepadeda mūsų žmonėms.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, kalbame apie daugiau nei 360
veiksmų per penkerius metus. Mano požiūriu, veiksmų plano pristatymui Parlamente turėtų būti skirta
daugiau laiko, kad valstybėms narėms būtų suteikta galimybė apsvarstyti ir, dar svarbiau, iš dalies pakeisti
pasiūlymus.

Pažvelkime į kai kuriuos pavyzdžius: kova su radikalizmu; teroristų finansavimo stebėsena ir galimybė
sukurti Europos terorizmo finansavimo sekimo programą (TFTP); Jungtinio situacijų centro (SITCEN),
Europolo ir Eurojusto veiklos kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu koordinavimas; kova
su interneto naudojimu teroristiniais tikslais; dalinis FRONTEX reglamento pakeitimas; ir galimybės sukurti
Europos sienų apsaugos sistemą. Be mano paminėtų, yra gerokai daugiau kitų priemonių. Tai labai svarbūs
klausimai, kuriuos derėtų aptarti įvairiuose parlamentuose.

Be to, reikia pastebėti, kad plane siūloma tik viena nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų apsaugos priemonė:
bendros aukų apsaugos priemonė, kuri apimtų ir terorizmo aukas. Manau (ir tai būtų pakeitimas, kurio
negalėjau pateikti dėl taisyklių), kad svarbiausias Europos Sąjungos prioritetas turėtų būti specialios priemonės,
skirtos terorizmo aukų apsaugai, sukūrimas. Norėčiau pabrėžti, kad tai mano nuomonė.

Ir galiausiai, ponia V. Reding, kalbant apie Europolą, norėčiau sužinoti, kodėl Tarybos sprendimas iki 2013 m.
bus pakeistas Europolo reglamentu.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Norėčiau pakalbėti apie keletą Stokholmo programos veiksmų
plano sričių, ir kad galėtume žengti toliau, išvardysiu šias problemines sritis.

Aš iš tikrųjų manau, kad probleminė sritis būtų ES bendra prieglobsčio suteikimo sistema, kurią mes čia bent
kelis kartus esame aptarę; viena vertus, Komisija kalba apie būtinybę sėkmingai integruoti į bendrą sistemą
legalius migrantus arba imigrantus, bet, kita vertus, veiksmų plane matyti labai mažai užmojo šia kryptimi.

18-05-2010Europos Parlamento debataiLT120



Be to, atrodo, kad iki 2014 m. nesulauksime pasiūlymo dėl bendros prieglobsčio prašymų nagrinėjimo
tvarkos, taigi ir abipusio pabėgėlių teisių pripažinimo ES valstybėse narėse. Vis dėlto jūsų planai dėl imigrantų
ar migrantų, pvz., sezoninių darbuotojų, srautų ir judėjimo ribojimo yra visiškai konkretūs.

Taigi, trumpai tariant, pažangios ir teisingos bendros prieglobsčio sistemos nematyti, ir plane, tiesą sakant,
numatomos represinės priemonės.

Norėčiau paminėti dar bent dvi sritis. Pirmoji yra liūdnas faktas, kad, net ir pačios Komisijos žodžiais tariant,
pažangai dėl registruotų tos pačios lyties asmenų partnerysčių abipusio pripažinimo pagal ES programas
neteikiamas prioritetas, ir šio klausimo nustūmimas į antrą planą man iš tikrųjų kelia nerimą.

Paskutinė sritis, kurią norėčiau paminėti, yra korporacijų teisės. Stokholmo veiksmų plane dažnai minimi
piliečiai ir jų teisės, bet labai aiškiai pabrėžiama verslo laisvė be pakankamo reguliavimo, ir tai mažų mažiausiai
stebina, ypač atsižvelgiant į dabartinės finansų ir ekonomikos krizės aplinkybes.

Sarah Ludford (ALDE). – Ponia pirmininke, man labiausiai patinkanti veiksmų plano dalis yra penkių
konkrečių priemonių, susijusių su asmens teisėmis baudžiamajame procese, sąrašas, apimantis Stokholmo
programa patvirtintas gaires.

Kalbu kaip pranešėja pirmosios iš šių priemonių, susijusios su kaltinamųjų teise į vertimą žodžiu ir raštu,
klausimu, ir džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad šį rytą dėl jos pasiekiau laikiną susitarimą su pirmininkaujančia
valstybe nare Ispanija; tikiuosi, mūsų atitinkamos institucijos patvirtins šį rezultatą.

Dėkoju Komisijos narei V. Reding už jos nuolatinę paramą, nes mes tvirtai rėmėmės Komisijos pasiūlymu,
o Komisijos atstovai visapusiškai prisidėjo; taigi asmeniškai jai dėkoju.

Pagaliau, vėluodami dešimtmečiu, galų gale visgi stipriname tarpusavio pasitikėjimą, būtiną siekiant abipusio
pripažinimo. Mano pritarimas Europos arešto orderiui ribotas, nes man kelia nerimą ir netgi pyktį tam tikros
teisminės klaidos ir dabartinis jo taikymo būdas, pvz., Gary Manno ir Andrew Symeou atvejais, į kuriuos aš
esu įsitraukusi. Jei būtume įgyvendinę šias priemones prieš dešimtmetį, manau, šių teisingumo klaidų būtų
buvę išvengta.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Ponia pirmininke, sutinku su tais, kurie sako, kad bendra Europos rinka,
bendroji rinka, tikriausiai yra didžiausias projektas Europos Sąjungos istorijoje. Manau, šis projektas, kuris
duotų naudos Europos piliečiams, yra kitas didelis Europos Sąjungai iškilęs uždavinys. Įdomu, kad bendroji
rinka pradėta kurti 1992 m., tais pačiais metais, kai priėmėme Mastrichto sutartį, kurioje pateikta Europos
pilietybės koncepcija.

Remdamiesi šiuo veiksmų planu dabar kuriame erdvę, kurioje gali būti įgyvendinta Europos pilietybė. Tai
gali būti daroma keliose srityse: žmogaus teisių, pilietinių teisių, galimybės kreiptis į teismą ir laisvo judėjimo
Europos Sąjungoje teisės srityse. Taip pat Europos Sąjunga gali būti pavyzdys daugelyje sričių, pvz., prekybos
žmonėmis, kovos su pedofilija, vaikų teisių, elektroninių nusikaltimų ir, žinoma, imigracijos bei prieglobsčio
klausimais.

Nepaisant to, manau, kad šiam projektui reikalingi trys dalykai: pirma, politinis pobūdis, kuris suteiks jam
svarbos ir reikšmės mūsų piliečių akyse. Antra, pagarba subsidiarumo principui, nes yra tam tikrų svarbių
sričių, kuriose negalima atsisakyti teisės taikyti subsidiarumo principą. Trečia, terminai: šiame veiksmų plane
jų turi būti laikomasi, kitaip nieko nepasieksime.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Ponia pirmininke, kaip Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus
reikalų komiteto pirmininkas kartu su ponais C. Casini ir G. Berlingueriu buvau lapkričio mėn. priimtos
rezoliucijos dėl Stokholmo programos bendraautoris. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tuo metu pasakiau,
jog Stokholmo programa laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje nesupaprastins gyvenimo Parlamentui,
bet, priešingai, pareikalaus gerokai daugiau pastangų.

Noriu pasakyti, kad kai kurie priimtos rezoliucijos reikalavimai neįtraukti į Komisijos pasiūlytą veiksmų
planą juos aiškiai išdėstant. Todėl, žinodamas apie Parlamento diskusijų ir Parlamento dalyvavimo diskusijoje
dėl veiksmų plano apribojimus, norėčiau nurodyti, kad Parlamento rezoliucijos 148–150 dalyse pateikiama
nemažai tikslių nurodymų labai svarbiais klausimais.

Daugelis nurodymų susiję su aukų apsauga ir institucijomis bei įstaigomis, susijusiomis su Šengeno erdve,
Europolu, Eurojustu, FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuru bei būsimomis naujomis jo taisyklėmis,
bet buvo keletas nuostatų ir dėl esminių bei labai svarbių problemų, pvz., duomenų apsaugos ir kovos su
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diskriminacija sąlygų. Žinoma, Parlamente buvo diskutuojama dėl duomenų apsaugos ir saugumo tarpusavio
ryšio, visų pirma svarstant Terorizmo finansavimo sekimo programą (TFTP), ir diskusijos parodė, kad Europa
turi prisiimti įsipareigojimą siekti tinkamos saugumo ir privatumo pusiausvyros.

Vis dėlto svarbiausia tai, kad Komisija dabar turės penkerius metus dirbti siekdama vieną po kitos įgyvendinti
kiekvieną Stokholmo programos veiksmų plano grandį. Todėl raginu ją labai energingai dirbti drauge su
Parlamentu, kad būtų atsižvelgta į visus įpareigojimus, nustatytus rezoliucijos 148 ir 150 dalyse, turint
omeny, kad tuo atveju, jei Komisija sąžiningai ir glaudžiai nebendradarbiaus su Parlamentu, jis bus budrus
ir teiks pasiūlymų. Parlamentas, be abejo, bendradarbiaus ir su Taryba, galinčia priimti iniciatyvas, į kurias
būtų verta atsižvelgti ir apsvarstyti Parlamente.

Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, pone D. Lopez Garrido, aš
savo ruožtu noriu pasakyti, kad džiaugiuosi galėdama kalbėti apie šį veiksmų planą, kurį ponia V. Reding
pavadino Stokholmo programos įgyvendinimo gairėmis. Jis susijęs su daugybe svarbių problemų, ir užuot
kalbėjusi apie įvairius dalykus per man skirtą labai trumpą laiką, tiesiog sutelksiu dėmesį į tuos, kurie, kalbant
šiuo klausimu, kelia tam tikrą nusivylimą, t. y. apie formą ir turinį.

Kalbant apie formą, kaip šioje diskusijoje jau sakėme, užsibrėžėme labai griežtus terminus priemonėms
įgyvendinti, ir norėčiau, kad dėtume visas pastangas ir imtumėmės konkrečių veiksmų, o ne tik
tuščiažodžiautume apie idealus.

Tuo tikslu, kalbant apie turinį, turime išspręsti du pagrindinius klausimus, kad šio plano įgyvendinimas būtų
sėkmingas. Turime apibrėžti tam tikrus prioritetus. Kalbėdama apie turinį, ponia V. Reding minėjo pridėtinę
vertę. Siūlau paspartinti kai kuriuos dalykus, kuriuos laikome skubesniais už kitus: visų pirma, dėl teisinio
bendradarbiavimo, kad teisiniu požiūriu kalbėtume ta pačia kalba apie, žinoma, ką nors panašaus į programą
„Erasmus“ teisėjams, nors kodėl gi ne apie ką nors panašaus į „Erasmus“ visų profesijų teisininkams ir visų
profesijų policininkams?

O antrasis klausimas dėl turinio ir pagrindinis prioritetas yra visų įmanomų priemonių, skirtų vaikų teisėms
užtikrinti, juos apsaugoti ir kovoti su elektroniniais nusikaltimais, vaikų pornografija bei seksualiniu
išnaudojimu, įgyvendinimas.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EL) Imigracijos programose trūksta svarbaus žodžio – žodžio „solidarumas“.
Šiandien balsavome dėl prieglobsčio prašytojų iš trečiųjų šalių perkėlimo Europoje, bet Komisijos programoje
atsisakoma paremti panašią nuostatą dėl prieglobsčio prašytojų perkėlimo iš vienos Europos šalies į kitą
arba paramos pinigais. Kas nutiko su solidarumu?

Į Graikiją iš Turkijos kasmet atvyksta daugiau kaip 100 000 nelegalių imigrantų. Kas nutiko su Europos ir
Turkijos susitarimu dėl šių nelegalių imigrantų grąžinimo? Jis paliktas nuošaly ir beveik neminimas net mūsų
programoje. Kas vyksta su susitarimu, dėl kurio šiandien FRONTEX derasi su Turkija? Ar galite mums
užtikrinti, kad juo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebus paneigtos suverenios Graikijos, taigi ir Europos, teisės
dėl sienų?

Galiausiai, žinoma, yra didžiulė pareiga pačių imigrantų atžvilgiu, vadinama „integracija“. Be imigrantų
integracijos vargu ar 40 mln. žmonių, atvykę gyventi pas mus, galės tai daryti tokiomis pačiomis sąlygomis.
Mes galime sukurti uždelsto veikimo bombą. Reikalingos programos, reikalingi pinigai, o Komisija šiuo
metu jų neturi.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – (ES) (Kalbos pradžioje mikrofonas buvo išsijungęs) Manau, kad Europoje,
kurioje valstybių sienos išnyko ir kurioje vis auga tarpvalstybinių nusikaltimų skaičius, siekiant reaguoti į
tarpvalstybinio nusikalstamumo problemą reikia siekti platesnio užmojo tikslų.

Manau, kad mums reikalingos didesnės ambicijos policijos veiklos, kitaip tariant, Europolo veiklos
koordinavimo srityje; teismų veiklos, kitaip tariant, Eurojusto veiklos, koordinavimo srityje; Europos
prokuroro institucijos steigimo srityje; techninės baudžiamųjų bylų tyrimo standartizacijos srityje;
baudžiamojo proceso teisės suvienodinimo srityje; ir siekiant suderinti atitinkamas baudžiamosios teisės
sistemas.

Ponios ir ponai, manau, kad ambicijos menkos, o nacionalinis pasipriešinimas – pernelyg didelis, ir raginu
jus, ypač Taryboje, įveikti valstybių narių suverenumo rėmimo tendencijas ir suvienyti mūsų teisingumo
vykdymo sistemas veiksmingai kovai su nesaugumu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.
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Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Stokholmo programa suteikia iš tikrųjų
svarbių galimybių: joje numatoma daugybė teigiamų veiksmų, kuriuos turi įgyvendinti Komisija siekdama
sukurti tikrą bendrą laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę.

Vis dėlto siekiant šių tikslų reikalingas Europos institucijų, taip pat šių institucijų ir valstybių narių
bendradarbiavimo metodas – būtina tikro bendradarbiavimo priemonė. Tikras bendradarbiavimas būtinas
siekiant spręsti migrantų srautų reguliavimo remiantis objektyviais teisingumo kriterijais, žmonių orumo
šiuo metu perpildytuose kalėjimuose, asmenų, išsigydžiusių nuo narkotikų priklausomybės, gerovės, įstaigų
atkūrimo, kovos su organizuotu nusikalstamumu tarpvalstybiniu lygmeniu klausimus.

Mūsų Parlamento veikla akivaizdžiai sutelkta į šį uždavinį. Ji taip pat suteikia tvirtą ir aiškią paskatą Komisijai
bei kitoms Bendrijos institucijoms, taip pat valstybėms narėms.

Gerard Batten (EFD). – Ponia pirmininke, ponia Sarah Ludford pareiškė, kad jai nemažai nerimo sukėlė
teisminės klaidos taikant Europos arešto orderį Andrew Symeou ir Gary Manno atvejais. Tai labai švelnus
pasakymas, jei išvis jį taip galima pavadinti! Europos arešto orderis pats savaime yra teisingumo klaida.
Išdavimas dabar tapo paprasčiausiu biurokratiniu formalumu. Iš Didžiosios Britanijos teismų atimta jų
galimybė apsaugoti Didžiosios Britanijos piliečius nuo nepagrįsto suėmimo ir kalinimo juos išdavus užsienio
valstybei. Aš žinau tai, nes dalyvavau apeliaciniam teismui svarstant Andrew Symeou bylą, kai du lordai
apeliacijos teisėjai nepajėgė užkirsti kelio A. Symeou išdavimui, nors visiems teisme buvo aišku, kad įrodymų
arba nėra, arba jie suklastoti policijos. Bet, žinoma, visa esmė ir yra ta, kad teismui nesuteikta galimybė
nagrinėti įrodymus; jis neturi tokios teisės. Ponia Sarah ir Liberalai demokratai gali dabar lieti krokodilo
ašaras dėl tokių atvejų, kaip G. Symeou, bet vis dėlto jie turi prisiimti atsakomybę už žmogaus kančias, kurias
patys sukėlė.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Ponia pirmininke, su tikru pasitenkinimu balsavome už Stokholmo
programos nuostatas, kuriose kalbama apie solidarumą sprendžiant imigracijos ir kovos su nelegalia imigracija
klausimus. Veiksmų plane perskaičiau, kad 2011 m. Komisija sukurs valstybių narių nacionalinių prieglobsčio
sistemų vertinimo priemonę, kad galėtų teikti veiksmingesnę pagalbą valstybėms narėms atsižvelgiant į
kiekvienos jų gebėjimus ir poreikius.

Tačiau kartu mes Parlamente pritarėme Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimui Maltoje. Mano
klausimas būtų toks: ar Europos prieglobsčio paramos biuras bus kaip nors susijęs su šiuo mechanizmu ir
su vertinimu, atliekamu taikant šį mechanizmą? Ar numatyta ES pabėgėlių perkėlimo programa siekiant
tolygiai paskirstyti naštą valstybėms narėms?

Monica Luisa Macovei (PPE). – Ponia pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį į mechanizmą korupcijos
lygiui valstybėse narėse įvertinti – mechanizmą, kuris numatytas veiksmų plane. Taryba priėmė sprendimą
dėl Stokholmo programos, kuriame minimas šis klausimas, be to, priimtas Komisijos veiksmų planas dėl
Stokholmo programos įgyvendinimo. Abiejuose dokumentuose kalbama apie kovos su korupcija priemonių
valstybėse narėse įvertinimą. Dėl to mums reikia stiprios valstybių narių politinės valios ir tvirto jų pasiryžimo
įdiegti šį mechanizmą. Sakau tai, nes visi žinome, kad iki šiol ne visose valstybėse narėse vidaus priemonės
buvo, švelniai tariant, taikomos veiksmingai.

Antra, veiksmų plane numatytas komunikato dėl Europos Sąjungos kovos su korupcija politikos ir
mechanizmo parengimo galutinis terminas yra 2011 m. Norėčiau pasiūlyti parengti jį iki 2010 m. pabaigos.
Tai geriau atitiktų Europos Sąjungos kovos su korupcija poreikius, nes korupcija taip pat laikoma ekonomikos
krizės priežastimi. Todėl turėtų būti įgyvendinta jos sustabdymui ir prevencijai skirta priemonė.

Diego López Garrido, einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (ES) Ponia pirmininke, šių diskusijų dėl Europos
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės pagrindas iš tikrųjų yra mintis, kurią, mano manymu, teisingai išreiškė
ponas A. Busuttil, kalbėdamas apie Europos pilietybę.

Šiuo atveju kalbame apie Europos pilietybės koncepcijos, kurią turime tobulinti, sudedamąsias dalis. Tai, be
abejo, vienas svarbiausių naujo politinio etapo, kuris parsidėjo Europoje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai,
klausimų ir žinoma, taip pat vienas svarbiausių Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos sprendžiamų klausimų.

Šiuo atžvilgiu ponia Judith Sargentini Tarybai pateikė labai aiškų ir tiesų klausimą apie tai, kas padaryta šiuo
klausimu Ispanijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu ir ką numatyta atlikti ateityje.

Dėkoju jai už šį labai tiesų klausimą. Pabandysiu aptarti savo atsakyme kai kurius dalykus, kurie visi susiję
su Europos pilietybe ir teisių, laisvių, vertybių bei teisingumo klausimais: trumpai tariant, su Europos piliečių
statusu 21-ajame amžiuje.
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Dėl laisvių. Anksčiau esame kalbėję apie prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Tai vienas
iš Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos prioritetų. Norėčiau atkreipti dėmesį į anksčiau vykusias mūsų
plataus masto diskusijas.

Taip pat manau, kad, kalbėdami apie laisves ir teises, mes turime kalbėti apie direktyvos dėl teisės į vertimą
žodžiu ir raštu baudžiamajame procese parengimą. Kaip žinote, šiuo metu ši direktyva pradėta rengti.

Laukiame, kol Europos Komisija pateiks bendro pobūdžio pasiūlymą dėl labai konkrečios direktyvos, kurią
minėjo ponia Judith Sargentini, t. y. dėl kovos su diskriminacija direktyvos. Tai labai plataus užmojo ir ypač
svarbi direktyva. Tarybai pirmininkaujanti valstybė, be abejo, jai pritaria, todėl laukiame Komisijos iniciatyvos.

Klausimai, susiję su aukų, ypač nukentėjusių nuo smurto lyties pagrindu, likimu kėlė rūpestį Tarybai
pirmininkaujančiai Ispanijai ir tapo jos prioritetu. Norėčiau jums pasakyti, kad per šį laikotarpį pasiekta
pažanga dėl direktyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis. Direktyvos dėl kovos su seksualiniu išnaudojimu
atveju toliau dirbame, stengdamiesi, kad bendra pozicija būtų pasiekta birželį. Taip pat rengiama teisėkūros
iniciatyva dėl kovos su smurtu lyties pagrindu: Europos apsaugos orderis šiuo metu svarstomas įvairiuose
Parlamento komitetuose (Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete bei Moterų teisių ir lyčių
lygybės komitete). Smurtas lyties pagrindu, be abejonės, yra didžiausia Europos visuomenėje egzistuojanti
problema. Su juo susijęs ir didžiausias skaičius aukų. Praeitą mėnesį Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos
ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) taip pat priėmė nutarimą dėl Europos smurto prieš moteris stebėsenos
centro ir aukoms skirtos pagalbos linijos įsteigimo.

Dėl saugumo klausimų. Kovo mėn. Europos Vadovų Taryboje patvirtinta vidaus saugumo strategija. Šiuo
atžvilgiu priimti Nuolatinio komiteto operatyviniam bendradarbiavimui vidaus saugumo srityje darbą
reglamentuojantys nuostatai. Pasiekti susitarimai saugumo klausimais su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis,
be to, daroma pažanga rengiant šiuos susitarimus: dėl Toledo deklaracijos dėl saugumo ir civilinės aviacijos,
dėl SWIFT klausimo, kuris labai gerai žinomas Parlamentui ir kuriam spręsti apibrėžti įgaliojimai deryboms
su Jungtinėmis Valstijomis, kad kuo greičiau būtų pasiektas politinis susitarimas. Taip pat bendradarbiaujame
su JAV dėl bendros deklaracijos dėl kovos su terorizmu ir susitarimo dėl duomenų apsaugos.

Dėl pilietinio bendradarbiavimo. Tikimės susitarti dėl Roma III reglamento, t. y. santuokoms taikomos teisės.

Dėl imigracijos ir prieglobsčio klausimų, kurie taip pat paminėti daugelyje kalbų, reikėtų pasakyti, kad Tarybai
pirmininkaujanti Ispanija atsakinga už pirmąjį Europos pakto dėl imigracijos ir prieglobsčio įvertinimą, kurį
ji ketina parengti bendradarbiaudama su Komisija. Kartu, taip pat bendradarbiaujant su Komisija, rengiama
nelydimų nepilnamečių grąžinimo programa.

Be to, dėl prieglobsčio klausimų. Toliau tęsiamos FRONTEX operacijos ir rengiama Europos pabėgėlių ir
pabėgėlių perkėlimo programa, taip pat su kai kuriomis šalimis rengiamos repatriacijos programos.

Taip pat steigiamas ir Europos pabėgėlių fondas, kuris turėtų pradėti veikti iki 2011 m. (tai numatyta
Parlamentui parengtoje R. Tavares ataskaitoje). Taigi yra įvairių svarbių iniciatyvų dėl imigracijos, kurios
vykdomos šiuo metu.

Norėčiau papildyti šį atsakymą faktais iš labai konstruktyvių Komisijos (ypač Komisijos narės V. Reding)
diskusijų dėl Europos prokuroro institucijos, kuri numatyta Lisabonos sutartyje. Manau, mums kaip tik tokių
diskusijų ir reikia. Jos būtų labai įdomios, ne tik, kaip pasakyta Lisabonos sutartyje, siekiant Europos Sąjungos
ekonominių interesų apsaugos (ši tema, žinoma, labai aktuali), bet ir vėliau, siekiant, kad būtų sudaryta
galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl tarpvaltybinių nusikaltimų. Šias diskusijas taip pat
inicijavo ir Tarybai pirmininkaujanti Ispanija.

Tai tik keletas konkrečių dalykų, kurie pradedami ar pradėti vykdyti Ispanijai pirmininkaujant Tarybai,
bendradarbiaujant su Komisija ir Parlamentu. Manome, kad mums labai svarbu užsitikrinti pasitikėjimą
kuriant atvirą, saugią Europą, kuri gina savo žmones. Šia dvasia Tarybai pirmininkaujanti Ispanija siekia
toliau tęsti savo veiklą, sudarydama trejetą su kitomis pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis, t. y. mūsų
partnerėmis Belgija ir Vengrija. Tai Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos ketinimas, ir mes, be abejo, tikimės
bendradarbiavimo su Europos Parlamentu, koks vyko iki šiol.

Viviane Reding, Komisijos Pirmininko pavaduotoja. – Ponia pirmininke, visi kalba apie Stokholmo programą.
Tai lyg Kalėdų eglutė su keliais šimtais pageidavimų. Norėčiau, kad visi kalbėtų apie tikrovę. Kaip buvo
vertinami šie kalėdiniai pageidavimai prieš Lisabonos sutartį? Už uždarų durų, neatsižvelgiant į piliečių
pageidavimus, į tai, ko jie trokšta ir tikisi, remiantis trečiojo ramsčio nuostatomis, pagal kurias vidaus reikalų
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ministrai neklausė nei Europos Parlamento, nei Komisijos nuomonės, o Europos Teisingumo Teismas neturėjo
jokių galimybių įsikišti.

Štai kuo mes pradedame: neįmanoma padėtimi, kai nacionaliniu lygmeniu nebuvo vykdomi netgi de minimis
sprendimai, kai piliečiai neturėjo galimybių ar priemonių kreiptis į teismą, protestuoti ir siekti teisingumo.

Laimei, dabar turime Lisabonos sutartį. Trečiojo ramsčio daugiau nėra. Yra Komisijos pasiūlymai, bendro
sprendimo procedūra, įgyvendinimo valstybės narės lygmeniu priemonės bei Europos Teisingumo Teismo
vykdoma kontrolė. Vis dėlto tai taip pat reiškia, kad nebėra galimybės priemones įgyvendinti tuoj pat.
Nagrinėjant taisykles ir pasiūlymus reikia laikytis įprastos tvarkos, pagal kurią jūs, parlamentarai, paraginote
dirbti Komisiją.

Pirma, nuodugniai išnagrinėjama, kas priimtina, kas tinka, kas kuria pridėtinę vertę. Antra, surengiamos
viešosios konsultacijos, siekiant sužinoti, ar idėjoms, kurias mes parengėme, pritars pilietinė visuomenė,
pramonė, valstybės narės, nacionaliniai parlamentai, t. y. visi, kurie šiais klausimais yra suinteresuotosios
šalys ir atlieka atitikties subsidiarumo principui įvertinimą. O tada atliekamas poveikio vertinimas, siekiant
išsiaiškinti, ar einame teisingu keliu. Ir tik tuomet mums pateikiamas galutinis Komisijos pasiūlymas.

Jei pageidaujate, kad Komisija ir toliau dirbtų, kaip dirbo kelerius paskutinius metus, tik pasakykite man, ir
aš ateisiu su pasiūlymais kiekvieną savaitę. O ar žinote, kas atsitiks su tais pasiūlymais? Juos pirmiausia
blokuos nacionaliniai parlamentai (ir teisingai darys), nes mes turime pateikti rimtus pasiūlymus, grindžiamus
teisinėmis prielaidomis, kad tai, ką mes darome, yra pagrįsta, tinkama ir gali būti įgyvendinta valstybėse
narėse.

Nenoriu, kad dėl pirmojo mūsų pateikto pasiūlymo būtume apskųsti Teisingumo Teismui ir Žmogaus teisių
teismui. Norėčiau paskatinti visus dirbti taip, kad piliečiai suprastų, jog mūsų darbo sukurta pridėtinė vertė
praktiniu požiūriu duoda jiems realios naudos. Taip, kaip Komisijos narė, atsakinga už moterų reikalus, esu
girdėjusi, kad šis Parlamentas svarsto, ką pirmiausia turėtume padaryti, siekdami suteikti moterims teisinio
tikrumo visose mūsų valstybėse narėse, t. y. kad joms susidūrus su smurto problema būtų užtikrintas
teisingumo vykdymas, o ne sudaryta teisingumo, kurio jos tikisi, iliuzija, nes tai joms nepadės ir nepakeis jų
padėties. Taigi šiuo klausimu iš tikrųjų turime dirbti kartu.

Yra šimtai priemonių, kurios turi būti suderintos su Lisabonos sutartimi, kurios iš tamsos turi būti ištrauktos
į dienos šviesą, kurios turi būti suderintos su esamomis teisės normomis, t. y. šimtai priemonių, kurios
neveikia.

Pvz., arešto orderis – ponia S. Ludford ką tik apie tai kalbėjo. Be abejo, jis nevykdomas valstybėse narėse, nes
nėra parengtos abipusio pripažinimo priemonės, susijusios su abipusiu pasitikėjimu – abipusio pripažinimo
pagrindu. Kolegos, viso to negalima įgyvendinti be abipusio pasitikėjimo. Apgailestauju, bet negaliu potvarkiu
įskiepyti tarpusavio pasitikėjimo visiems Europos teisėjams!

Turime sukurti tarpusavio pasitikėjimą remdamiesi įstatymais ir priemonėmis, kurios išplėstų piliečių teises
visose mūsų valstybėse narėse tam, kad teisėjai taip pat įgyvendintų mūsų parengtas taisykles. Šiuo atžvilgiu
mes sparčiai judame pirmyn.

Dėl veiksmų plano. Ką gi, kolegos salėje jau nėra, bet yra veiksmų planas dėl kovos su smurtu prieš moteris.
2011 m. bus parengtas išsamus dokumentas dėl aukų apsaugos, t. y. turi būti ginami visų nukentėjusiųjų
(neskirstau aukų į kategorijas), visų aukų interesai.

Taip, dirbame duomenų apsaugos klausimais nuo tada, kai Parlamentas, laimei, pasakė „ne“ tvarkai, kurios
buvo laikomasi iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Mes daugiau nebetaikysime ankstesnės tvarkos ir, komiteto
pirmininke, jūs, be abejo, žinote, kad jūsų komitetui ir kitiems komitetams galioja mūsų darbo tvarka.

Turėsime daug ką atlikti kartu, t. y. išspręsti visus techninius klausimus, kurie turės labai didelės įtakos mūsų
visuomenei. Turėsime ko nors imtis, turėsime paaiškinti piliečiams, ką mes darome. Juk tai taip pat visumos
dalis, be to, dar ir ne pati paprasčiausia.

Taip, mes privalome imtis priemonių, pvz., dėl nelegalios imigracijos ir prieglobsčio ir, kaip matėte, mano
kolegė Cecilia Malmström turi labai konkrečių pasiūlymų dėl nelegalios imigracijos, sienų kontrolės bei
legalios migracijos. Taip, būtų svarbu, jei Parlamentas kartu su Taryba galėtų priimti šiuos esamus pasiūlymus:
dėl prieglobsčio suteikimo paketo, dėl paprasto leidimo, dėl bendros persikėlimo programos, dėl abipusio
pripažinimo ir ką tik priimto veiksmų plano dėl nelydimų nepilnamečių. Pasiūlymų yra kaip iš gausybės
rago.
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Kalbame ne apie tai, kas ką ketina daryti, nes padaryti kai kurių dalykų jūs tiesiog negalite. Štai pavyzdys: jūs
paprašėte parengti direktyvą dėl kovos su diskriminacija. Apgailestauju, bet Kovos su diskriminacija direktyva
– klausimas, kuriam turi būti pritarta vieningai, o jis blokuojamas Taryboje. Taigi, ko jūs iš manęs tikitės
(tarkim, ne iš manęs, nes tai buvo dar prieš mano kadenciją)? Komisija parengė ir pateikė kovos su
diskriminacija priemones, kurios užblokuotos Taryboje dėl vieningumo stokos. Taigi kalbėkite su Taryba,
kalbėkite su tais, kurie tai blokuoja.

Dėl tos pačios lyties porų. Be abejo, puikiai žinote, kad galioja subsidiarumo principas, t. y. tos pačios lyties
poroms taikomos tvarkos nustatymas yra valstybių narių kompetencija. Europos Sąjunga nustato tik
tarpvalstybinio lygmens tos pačios lyties poroms taikomą tvarką. Juk negaliu to daryti už Prancūziją, Italiją,
Lenkiją, Rumuniją, Graikiją ir Liuksemburgą. Tai gali atlikti tik pačios valstybės narės. Galiu teigti, kad
diskriminacijos nėra, jei šie žmonės, kad ir iš kur jie būtų kilę, gali pasinaudoti savo teisėmis į tarpvalstybinį
mobilumą. Tai mes ir ketiname užtikrinti.

Jau pradėjome suprasti dalykus, susijusius su judumu, su piliečių teisėmis, su teisinių sistemų
bendradarbiavimu, su vis dar egzistuojančių sienų panaikinimu bendrojoje rinkoje, kuri, kad ir kaip gaila,
dar nėra bendroji rinka piliečiams. Todėl esu labai laiminga; aš perskaičiau Mario Monti pranešimą. Daugelyje
šio pranešimo dalių nurodyta, kuria kryptimi turime eiti. Jūs žinote, kas yra mano Biblija? Pranešimas, kurį
parengė vienas iš jūsų narių, apima visus laisvo piliečių judėjimo koncepcijos elementus ir visas problemas,
kurios turi būti išspręstos.

Taigi siūlau jums imtis jų viena po kitos ir vieną po kitos išspręsti visapusiškai bendradarbiaujant. Kai pateiksiu
pasiūlymą, o jūs matėte, kaip viskas vyksta, pamatysite, kad turėsite tiek daug pasiūlymų, kad jums teks dirbti
naktimis. Nežinau, ar tai leidžiama pagal darbo taisykles ir žmogaus teises, bet man nerūpės jūsų, kaip
Parlamento narių, žmogaus teisės. Dirbsime tol, kol išspręsime šias problemas. Yra šimtai problemų, kurias
reikia išspręsti, todėl negaliu to padaryti viena. Man reikalinga labai konstruktyvi jūsų pagalba. Žinau, kad
šios pagalbos sulauksiu, bet padėkite man susitvarkyti su visais elementais iš eilės, net jei tai būtų vienas
elementas per savaitę. Dokumentas bus jums pateiktas. Esu pasirengusi atvykti į jūsų komitetus tiek dažnai,
kiek būsiu kviečiama, ponia pirmininke, ir mes viską aptarsime, elementas po elemento. Per penkerius metus,
jums padedant, mes pakeisime šį žemyną.

Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN–SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

15. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Pirmininkas. – Kitas darbotvarkės punktas yra Klausimų valanda (B7–0211/2010).

Komisijai adresuojami šie klausimai.

Pirma dalis

Klausimas Nr. 17 Zbigniew Ziobro (H-0238/10)

Tema: Komunikatas, pagal kurį nustatomas didesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo
tikslas

Prieš keletą dienų Komisija paskelbė žiniasklaidoje komunikatą Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui, kuriame iškėlė galimybę padidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimo mažinimo tikslą, nurodytą klimato kaitos ir energetikos dokumentų pakete, nuo 20 iki 30 proc.
2020 m.

Dėl šio pasiūlymo reikėtų pateikti keletą pastabų. Visų pirma, išlaidų, susijusių su išmetamųjų teršalų kiekio
mažinimu, mažinimas suteiktų nacionaliniams biudžetams, kuriuos valstybės narės šiuo metu visomis
jėgomis stengiasi subalansuoti, labai reikalingą atokvėpį. Antra, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas
labai sumažėjo dėl ekonomikos nuosmukio, nors galima tikėtis, kad ši tarša vėl padidės, kai baigsis krizė ir
gamyba vėl išaugs. Dėl to taršos mažinimo išlaidos vėl padidės. Trečia, abejotina, ar šiuo metu yra tinkamas
laikas didinti teršalų išmetimo mažinimo tikslą, nes dėl to vėl padidėtų mažinimo išlaidos, dėl kurių tuo
metu, kai tik bus pradėta kilti iš sąstingio, galėtų kilti pagrįstas verslininkų pasipriešinimas.
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Ką Komisija mano apie čia pateiktas pastabas?

Connie Hedegaard, Komisijos narė. – Pažadu, kad atsakysiu labai trumpai, nes dokumentas, kuriuo gerbiamas
narys remiasi, nėra dokumentas, kurį priėmė Komisija, ir leidimas jį skelbti nebuvo suteiktas, tačiau vėliau
šį mėnesį Komisija ketina priimti komunikatą Tarybai ir Parlamentui dėl sugriežtinto ES šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo 30 proc. tikslo naudos ir išlaidų įvertinimo.

Parengti šį komunikatą faktiškai pareikalauta Aplinkos tarybos išvadose, parengtose šių metų kovo 15 d.
Taigi, savaime suprantama, mes turėjome labai mažai laiko, tačiau manome, kad tai svarbios diskusijos. Po
to, be abejo, bus pateikta daug išsamios informacijos, kurią turėsime išnagrinėti atidžiau. Be to, šiame
komunikate bus pateikta, kaip to reikalaujama pagal ŠESD direktyvą, energijai imlių sektorių, kuriems, kaip
nustatyta remiantis Kopenhagos konferencijos rezultatais, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika,
padėties analizė.

Vis dėlto vieną dalyką norėčiau pasakyti labai aiškiai. Komisija neketina priimti sprendimo pereiti prie
30 proc. tikslo įgyvendinimo kitą dieną po šio komunikato pateikimo. Tai tik vienas žingsnis bandant
užtikrinti, kad, rengdami diskusijas dėl šių mažinimo tikslų, turėtume pakankamai informacijos, kurios
pagrindu šios diskusijos vyktų. Tai ir yra pagrindinis tikslas, t. y. pateikti mums analizės rezultatus, išlaidas,
skaičius ir apskaičiavimus, kad galėtume rengti duomenimis paremtas diskusijas. Tikrai tikiuosi, kad
Parlamentas taip pat dalyvaus šiose diskusijose.

Zbigniew Ziobro, autorius. – (PL) Dokumente nurodoma, kokį svarbų vaidmenį siekiant naujo tikslo vaidins
padidintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos mažinimas Vidurio ir Rytų Europoje. Tiesa, Komisija vis
dėlto pažymi, kad tokios priemonės pareikalaus didelių finansinių sąnaudų, tačiau ji nori „surasti“ šių pinigų
šioms šalims skirtuose struktūriniuose fonduose. Kitaip tariant, finansavimas bus susietas su perkėlimu iš
kitiems tikslams numatytų lėšų, visų pirma, skirtų Europos Sąjungos valstybių narių vystymosi ir gyvenimo
lygio šiose šalyse skirtumams sumažinti, todėl jis būtų vykdomas, pvz., atsisakant kelių infrastruktūros
plėtros Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

Connie Hedegaard, Komisijos narė. – Tikiuosi, kad gerbiamas narys sutiks su tuo, kad detaliai nekalbėsiu
apie vieną iš daugelio projektų, apie kuriuos nutekėjo informacija. Man nebūtų tinkama tai daryti.

Per man surengtus klausymus Europos Parlamente sakiau, kad turime pasirūpinti, kad leisdami Europos
Sąjungos pinigus skirtingais tikslais taip pat užtikrintume, jog būtų atliekamas įvairių projektų (pvz., buvo
paminėta infrastruktūra) poveikio klimatui įvertinimas. Vis dėlto, jei nuspręstume siekti 30 proc. tikslo iki
2020 m., nemanau, kad šiame etape kas nors galėtų tiksliai atsakyti į klausimą, kaip tai įgyvendinsime. Vietoj
to mes stengiamės pateikti analizę ir pakviesti, be kitų, Europos Parlamento narius ir Tarybą dalyvauti
diskusijose.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Šiandien balsavome dėl pranešimo dėl direktyvos dėl pastatų energinio
naudingumo dalinių pakeitimų. Tai tik naujo proceso, kuriuo iš tikrųjų galime smarkiai sumažinti išmetamųjų
teršalų kiekį ir energijos suvartojimą pastatuose, pradžia. Kaip jau sakė kolega narys, mums vis dar reikia
lėšų. Tikiuosi, kad remiate mūsų siekį gerokai padidinti lėšų iš ERPF, skirtų pastatų energiniam naudingumui
gerinti, paskirstymo normą, taip pat pritariate idėjai dėl fondo, kuris būtų skirtas energijos vartojimo
efektyvumui pramonės sektoriuje didinti ir kuris pradėtų veikti 2014 m., įsteigimo.

Chris Davies (ALDE). – Komisijos nare, ar pradinis klausimas neparodo problemų, su kuriomis susiduriate
spręsdami šiuos dalykus, masto? Daugelis čia esančių narių ir daugelis Taryboje dirbančių vyriausybių atstovų
tiesiog nepritaria tam, kad reikia imtis skubių veiksmų siekiant užkirsti kelią klimato kaitai. Jie lengva ranka
pritaria realybės neatitinkančioms rezoliucijoms ekonominio klestėjimo metu, tačiau dabar, kai taip nėra,
nebenori pritarti praktiniams veiksmams. Jei siekiame užsibrėžti platesnio užmojo tikslus, argi neturėtume
spręsti klimato kaitos neigimo problemos?

Connie Hedegaard, Komisijos narė. – Pirmiausia norėčiau susipažinti su dokumentu dėl pastatų energinio
naudingumo, kuriam jūs šiandien pritarėte. Yra daug būdų, susijusių su patobulintų priemonių šioje srityje
taikymu.

Taip pat yra keletas alternatyvių finansavimo modelių, kurie gali būti naudojami taip, kad prižiūrintieji
pastatus būtų suinteresuoti didinti jų energinį naudingumą. Bus daug būdų (nebūtinai reikalaujančių lėšų)
tai padaryti ir aš mielai prie to prisidėsiu.
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Tvirtai pritariu klausimo pateikėjui, kad viena iš sričių Europoje, kurioje galime gerokai daugiau nuveikti,
yra pastatų energinio naudingumo didinimas. Joje slypi toks milžiniškas potencialas; todėl iš tikrųjų kvaila,
kad daug energijos sunaudojame negaudami jokios realios naudos, nes ji vartojama nepakankamai efektyviai.

Atsakydama į Chris Davies klausimą dėl klimato kaitos neigėjų norėčiau pasakyti, kad stengiuosi spręsti šią
problemą, kai su ja susiduriu. Nepaisant visų diskusijų (ypač Jungtinėje Karalystėje vyksta plati diskusija šiuo
klausimu su Rytų Anglija, be to, TKKG turėtų būti geriau pasirengęs ištaisyti klaidas, kai jų randa), iki šios
dienos man neteko susidurti su kokiais nors argumentais, kurie tikrai prieštarautų pagrindinei mokslo išvadai,
t. y. tam, kad privalome spręsti šią problemą ir turime vertinti ją rimtai.

Manau, yra tiek daug kitų argumentų – kuriems turėtų pritarti ir klimato skeptikai – kad labai svarbu ką nors
daryti energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir energetikos technologijų srityse. Labai nuogąstauju, kad
tuo atveju, jei Europa šiuo atžvilgiu neužsibrėš plataus užmojo tikslų, iš mūsų šio amžiaus augančias rinkas
perims mūsų konkurentai. Anglies dioksido nutekėjimas nėra problema, kurią spręsdami rizikuojame prarasti
darbo vietų. Aš iš tikrųjų nuogąstauju, kad jei mes ateinančiu laikotarpiu per daug dvejosime, kils daugybės
darbo vietų praradimo grėsmė. Esu labai laiminga, matydama, kad nauja Didžiosios Britanijos Vyriausybė,
atrodo, taip pat siekia labai plataus užmojo kovos su klimato kaita. Manau, tai labai svarbu mums visiems.

Pirmininkas. – Klausimas Nr. 18 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0220/10)

Tema: Komisijos veiksmai autorių teisių srityje

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 118 straipsnį nustatoma Sąjungos teisėkūros kompetencija
intelektinės nuosavybės srityje. Šiame straipsnyje numatyta, kad „kuriant vidaus rinką ar jai veikiant, Europos
Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina priemones, kuriomis įdiegiami
europiniai instrumentai, suteikiantys vienodą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą visoje Sąjungoje, ir
kuriomis nustatoma centralizuota leidimo suteikimo, koordinavimo ir priežiūros tvarka Sąjungos lygiu“.

Bendro ES teisinio pagrindo autorių teisių srityje nebuvimas sudaro didelę kliūtį vidaus rinkos vystymuisi,
atsižvelgiant į turtą, kurį apima šios teisės.

Norėčiau paklausti, kokių iniciatyvų ketina imtis Europos Komisija autorių teisių srityje, vadovaudamasi
SESV 118 straipsniu?

Michel Barnier, Komisijos narys. – (FR) Pirmiausia norėčiau padėkoti poniai L. Geringer de Oedenberg už
jos klausimą. Jis susijęs su pačia šiuo metu vykstančių diskusijų dėl autorių teisių ir interneto esme.

Deja, pernelyg dažnai autorių teisės vertinamos kaip kliūtis bendrai skaitmeninei rinkai sukurti. Manau, tai
neteisinga. Autorių teisėmis leidžiama kūrėjams parduoti tai, ką jie sukūrė, ir užtikrinama, kad jų investicijos
grįš. Be to, tai taikytina ne tik kultūros vertybių kūrimo sričiai, kurią ponia L. Geringer de Oedenberg puikiai
išmano. Tai taip pat pasakytina ir apie pramonės sritį, t. y. apie pramonės naujovių kūrimą. Taigi svarbiausias
dalykas – investicijų grąža, dėl kurios kūrėjas galės toliau kurti kitus darbus ir naują turinį. Šis ekonominis
modelis, kuriuo grindžiamas autorių teisių principas, taikomas jau daugelį šimtmečių, tačiau teisių valdymas
natūraliai vystėsi kartu su technologijomis, radiju, televizija, kabeliniu ir palydoviniu ryšiu, o šiandien – su
internetu. Kiekvieną kartą naujos technologijos leido mums pereiti prie naujų ekonominių modelių, dėl
kurių keisdavosi naudojimosi autorių teisėmis ir prekiavimo jomis būdai.

Pone pirmininke, ponios ir ponai, užuot siūlęs kai kuriuos radikalius autorių teisių dalinius pakeitimus, noriu
apsaugoti kūrėjus ir kartu ieškoti teisinio pagrindo, kuris leistų atsirasti naujiems ekonominiams modeliams.
Paskelbiau tai sakydamas jums kalbą sausio 13 d. ir tai būtent tas principas, kuriuo vadovausiuosi veikdamas.
Be to, tai vaidmuo, kurį aš kartu su jumis numatau Europos įstatymų leidėjui. Į Skaitmeninę darbotvarkę,
kurią Komisija priėmė gegužės 19 d. ir kurią energingai rengė mano kolegė ir draugė ponia N. Kroes, įtrauktas
mano parengtas planas, kuris apima autorių teises ir internetą.

Be to, šiais metais parengsiu tris iniciatyvas šiais klausimais. Pirmoji bus pasiūlymas dėl pagrindų direktyvos
dėl kolektyvinio autorių teisių valdymo. Šiuo atveju pagrindinė idėja yra tai, kad kolektyvinio administravimo
asociacijoms būtų suteikta galimybė geriau organizuoti savo darbą siekiant pasiūlyti naujų interneto paslaugų,
pvz., tikslinių katalogų arba „vieno langelio“ principu veikiančias parduotuvių. Kita vertus, taip pat siekiama
suderinti taisykles, susijusias su kolektyvinio administravimo asociacijų valdymu, jų veiklos skaidrumu ir
priežiūra, kad būtų galima užtikrinti skaidresnę kainodarą ir lėšų susigrąžinimą kolektyvinio administravimo
asociacijų nariams.
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Antroji iniciatyva – direktyva dėl nežinomų autorių kūrinių, kuria siekiama sukurti būtiną teisinį tikrumą,
reikalingą pastangoms „suskaitmeninti“ mūsų kultūros paveldą remti. Galvoju apie Europos sąvokos
„nežinomų autorių kūriniai“ įvedimą.

Trečia, parengsiu žaliąją knygą dėl garso ir vaizdo turinio ir interneto. Šiuo atveju dėmesys bus skirtas naujų
vaizdo pagal pareikalavimą paslaugų atsiradimo Europoje sąlygų analizei. 2011 m. pradėsime dialogą su
įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis klausimais, kurie turi poveikio naujų pridėtinės vertės turinio paslaugų
internete plėtrai, siekdami išsiaiškinti, kaip patikslinti galiojančias taisykles. Pagrindinė mintis – įvertinti,
kokį vaidmenį gali atlikti technologijos nustatant skaitmeninį turinį ir mokant už jį, taip pat apibrėžti su
skaitmenine žiniasklaida susijusias problemas ir išsiaiškinti, kaip efektyviau kovoti su šešėline ekonomika,
t. y. interneto piratais. Mano metodas bus paprastas: noriu išklausyti įvairių suinteresuotųjų šalių nuomones
ir pateikti jums pasiūlymą dėl atitinkamų priemonių. Noriu, kad Europa sudarytų sąlygas naujiems
ekonominiams modeliams atsirasti. Neturiu išankstinio nusistatymo dėl intervencinių priemonių (teisinių
arba kitokių), kurios bus reikalingos. Be to, nesilaikau dogmatiško požiūrio ir neturiu iliuzijų dėl galimybių
rasti vieną visiems tinkantį sprendimą. Vis dėlto norėčiau pasinaudoti šiuo nauju vidaus rinkos gaivinimo
procesu ir Skaitmenine darbotvarke, apie kurią, beje, ponas M. Monti kalbėjo savo pranešime, realiai
ekonominei politikai, kuri būtų skirta Europos kultūros sektoriui, sukurti.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autorė. – (PL) Pritariu iniciatyvoms, kurių imasi Komisija. Turiu
papildomą klausimą dėl 2008 m. žaliosios knygos „Autorių teisės žinių ekonomikoje“, kurioje Komisija
pripažįsta, kad dabartinė neprivalomų išimčių, susijusių su autorių teisių apsauga, sistema, įvesta 2001 m.
direktyva, neatitinka paskirties, kitaip tariant, ji nepalengvina autorių teisių saugomų kūrinių paskirstymo
ir neužtikrina autorių ir asmenų, kurie naudoja jų kūrinius, teisių pusiausvyros.

Be to, svarbu tai, kad privalomos autorių teisių apsaugos išimtys labai reikalingos bibliotekoms, kad jos
galėtų parengti akliesiems prieinamus darbus, taip pat nežinomų autorių kūrinių platinimui. Norėčiau
paklausti, kokių iniciatyvų Komisija ketina pateikti artimiausiu metu dėl šių autorių teisių apsaugos išimčių?

Michel Barnier, Komisijos narė. – (FR) Ponia L. Geringer de Oedenberg, jūs taip pat uždavėte man klausimą
dėl dalyko, kurį norėčiau patvirtinti, t. y. apie tai, ką Komisija ketina daryti. Jūs pageidautumėte, kad ji parengtų
pareiškimą pagal Sutarties 118 straipsnį. Galiu patvirtinti, kad šiuo klausimu pasirinkome kitokį požiūrį.
Mes siekiame sukurti reguliavimo sistemą, užtikrinančią visoje Europoje galiojančių autorių teisių licencijų
naudojimą. Tai pragmatiškas požiūris, jis leistų mums pasiekti pageidaujamų rezultatų efektyviau nei įvedus
naują unikalią ir centralizuotą autorių teisių sistemą. Be to, norėčiau pasakyti, kad ši žalioji knyga labai svarbi
ir turi suteikti mums galimybę užduoti daug klausimų ir iškelti naujų idėjų. Visų pirma turiu mintyje
silpnaregius.

Jūs domitės, kodėl nekeliame platesnio užmojo tikslų dėl bendros Europos autorių teisių sistemos įvedimo.
Didžiausia kliūtis ES autorių teisių sistemos įvedimui, ponia L. Geringer de Oedenberg, yra tai, kad norint,
kad tokia sistema būtų veiksminga, ji turėtų turėti absoliučią viršenybę nacionalinių autorių teisių sistemų
atžvilgiu. Kitaip tariant, Europos Sąjungos autorių teisių sistema turėtų viršenybę nacionalinių autorių teisių
sistemų atžvilgiu, o tai, atvirai kalbant, atrodo, būtų sunku įgyvendinti tiek kultūriniu, tiek ir politiniu požiūriu.
Net jei toks principas būtų priimtinas valstybėms narėms, jis darytų gana ribotą poveikį, nes galėtų būti
taikomas tik neseniai sukurtiems darbams, bet ne seniems darbams. Todėl naujoji autorių teisių sistema
nebūtų taikoma visiems anksčiau sukurtiems muzikos kūriniams.

Minėjau, kodėl siekiu parengti direktyvą dėl nežinomų autorių kūrinių. Vis dėlto, kol bus parengta galutinė
šios direktyvos projekto redakcija, visapusiškai konsultuosiuos su tais Parlamento nariais (taip pat ir su jumis,
ponia), kurie aktyviausiai dalyvauja sprendžiant šį klausimą.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Norėčiau paklausti jūsų, ar ketinate persvarstyti Direktyvą dėl autorių
teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje? Klausiu, nes mums reikia teisinio aiškumo. Deja,
skirtingose šalyse išimtys buvo interpretuojamos nevienodai, o tai lėmė skirtingus sprendimus dėl to paties
dalyko įvairiose valstybėse narėse. Todėl manau, kad būtų naudinga atlikti pakartotinį šio dokumento
svarstymą, ypač atsižvelgiant į naująją Lisabonos sutartį.

Michel Barnier, Komisijos narė. – (FR) Ponia S. Ţicău, atsakysiu į jūsų klausimą labai aiškiai: šiuo metu mes
neketiname iš dalies keisti 2001 m. direktyvoje pateikto išimčių sąrašo. Mes pasirinkome požiūrį, kuris,
mano manymu, yra pragmatiškas ir pažangus, susijusį su šiomis trimis iniciatyvomis, kurias paminėjau (dėl
kolektyvinio valdymo, dėl nežinomų autorių kūrinių ir dėl žaliosios knygos), todėl jums rūpimos problemos
kaip tik ir bus sprendžiamos remiantis mūsų kuriama sistema. Vis dėlto mes neketiname iš dalies keisti
išimčių sąrašo.
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Pirmininkas. – Klausimas Nr. 19 Alan Kelly (H-0190/10)

Tema: ES valstybės pagalbos žemėlapis

Ar Komisija pasirengusi išsamiai ES 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemėlapio peržiūrai?

Kadangi šiais metais bus peržiūrimas valstybės pagalbos žemėlapis, ar tiesa, kad peržiūra bus vykdoma tik
keičiant regionus, o ne atsižvelgiant į finansų krizės pasekmes ir naujai parengiant visą žemėlapį?

Dėl galiojančio valstybės pagalbos žemėlapio buvo nuspręsta remiantis 2006 m. statistika. Dabar Europos
ekonomika labai pasikeitė. Ar Komisija sutinka, kad tai yra vienas iš galiojančio žemėlapio trūkumų, ir kaip,
jos manymu, šį klausimą būtų galima spręsti?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponas J. Almunia paprašė manęs atsakyti į šį klausimą.

Komisija, siekdama užtikrinti regioninės plėtros pastangų tęstinumą, 2006 m. nusprendė, kad valstybių
narių nustatytų regionų, sudarančių regioninės pagalbos žemėlapius, sąrašas turėtų būti taikomas visą
2007–2013 m. laikotarpį. Tačiau Komisija savo nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse pripažino,
kad gali būti atvejų, kai atsiranda dalinių pakeitimų būtinybė, ir todėl pagal šių gairių 104 punktą valstybėms
narėms suteikiama galimybė pradėti regioninės pagalbos žemėlapių laikotarpio vidurio persvarstymą dėl
regionų, paskirtų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktą.

Trys iš septyniolikos valstybių narių, galinčių atlikti laikotarpio vidurio persvarstymą, nusprendė pasinaudoti
šia galimybe. Atliekant laikotarpio vidurio persvarstymą valstybės narės gali pakeisti ne daugiau kaip pusę
regionų, šiuo metu turinčių teisę gauti regioninę pagalbą, naujai paskirtais regionais. Tam tikroms
aplinkybėmis taip pat galima padidinti pagalbos intensyvumą regionams, jau nurodytiems pradiniame
regioninės pagalbos žemėlapyje. Laikotarpio vidurio persvarstymo metu remiantis paskutinių metų Eurostato
duomenų apie bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui ir nedarbo lygį atitinkamame NUTS III lygio
regione vidurkiu vertinamas naujai paskirtų regionų tinkamumas ir galimas pagalbos intensyvumo
padidinimas. Tai padeda užtikrinti, kad regioninė investicinė pagalba būtų skiriama regionų, kurių sąlygos
nepalankios, palyginti su nacionaliniu vidurkiu, ekonominei plėtrai.

Tai, kad iš galinčių atlikti laikotarpio vidurio persvarstymą valstybių narių tik trys nusprendė pranešti apie
dalinius regioninės pagalbos žemėlapių pakeitimus, atrodo, leidžia daryti prielaidą, kad dauguma valstybių
narių mano, jog ekonomikos krizė iš esmės nepaveikė regionų, kuriems reikalinga pagalba vystymuisi.

Alan Kelly, autorius. – Labai ačiū už atsakymą. Mane stebina, kad tik trys valstybės faktiškai pasinaudojo
suteikta galimybe. Tiesiog neįtikėtina.

Esu kilęs iš regiono, kuriame praradome tūkstančius darbo vietų (pvz., bendrovėje „Dell“ – 3 000 darbo
vietų), ir kaip tik šiandien farmacijos bendrovėje „Pfizer“ buvo panaikintos 800 darbo vietų, 300 iš jų mano
regione, esančiame Airijos pietuose, ir kurio bendrasis subsidijos ekvivalentas – nulis procentų. Mūsų
vyriausybė vėl kreipėsi dėl pakeitimo, ir tikiuosi, kad padėtis pasikeis, nes priešingu atveju vyriausybė negalės
taikyti iš tikrųjų veiksmingų priemonių siekdama pritraukti didelių bendrovių. Manau, tai labai nepažangu
ir turi pasikeisti. Labai tikiuosi, kad Komisija vykdys kitokią strategiją, nes manau, kad valstybės pagalbos
žemėlapis yra pasenęs.

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Iš tiesų gali atrodyti keista, kaip pažymėjo gerbiamas narys, kad tik
trys valstybės narės kreipėsi dėl laikotarpio vidurio pervarstymo. Vis dėlto taip yra, remiantis mūsų šį rytą
turėtais duomenimis.

Žinoma, ekonomikos krizė labai paveikė daugelį valstybių narių ir daugelį regionų, bet galbūt kai kurios
valstybės narės nustatė, kad esama kitų būdų ir kitų priemonių su ja kovoti, nes, kaip matėme, šio persvarstymo
paprašė tik kelios. Galimybė buvo suteikta septyniolikai valstybių narių, o ja pasinaudojo viso labo trys.

Manau, gerbiamas narys turėtų su manimi sutikti, kad, be abejo, pagrindinis ilgalaikės programos tikslas –
užtikrinti tęstinumą regionams, kad būtų galima rengti planus atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Be abejo,
yra kitokių būdų kovoti su šia krize, bet esu tikra, kad Komisijos narys J. Almunia noriai aptars tai su jumis
kitą kartą.

Antra dalis
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Pirmininkas. – Klausimas Nr. 20 Bernd Posselt (H-0179/10)

Tema: ES ir Ukrainos policijos bendradarbiavimas

Kaip klostosi tarptautinis ES ir jos svarbiausios rytų kaimynės – Ukrainos – policijos bendradarbiavimas ir
kokių veiksmų Komisija ketina imtis siekdama plėsti šį bendradarbiavimą?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone B. Posseltai, dėkoju už klausimą labai svarbia tema. Tarptautinis
Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių policijos bendradarbiavimas visų pirma priklauso valstybių narių
kompetencijai. Tačiau Europos Sąjunga remia dvišalį valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimą, daugiausia
per Europolo operacijas. 2009 m. gruodžio 4 d. buvo pasirašytas Europolo ir Ukrainos susitarimas dėl
strateginio bendradarbiavimo, kuriuo sudaromos sąlygos koordinuoti veiklą kovojant su tarptautiniu
organizuotu ir sunkiu nusikalstamumu bei terorizmu. Vis dėlto strateginis susitarimas nesuteikia galimybės
keistis asmenine informacija apie įtariamuosius. Ja gali būti keičiamasi tik su šalimis, sudariusiomis
operatyvinės veiklos susitarimus su Europolu, ir kad toks susitarimas galėtų būti sudarytas, Ukraina turi
priimti įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos ir ratifikuoti 1981 m. Europos Tarybos konvenciją dėl
asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu bei jos protokolą.

Platesnio Komisijos prioriteto dalis – siekis, kad Ukraina nustatytų Europos standartus atitinkančią asmens
duomenų apsaugos tvarką. Taip būtų sudarytos sąlygos įsteigti iš tikrųjų nepriklausomą duomenų apsaugos
priežiūros instituciją, kuriai ES galėtų teikti techninę ir ekspertų pagalbą. ES taip pat remia finansų policijos
bendradarbiavimą su Ukraina įgyvendinant porinio bendradarbiavimo projektą, kuriuo stiprinami Ukrainos
policijos ir Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos (ES PPM) gebėjimai. Be to, pernai ES PPM,
bendradarbiaudama su FRONTEX, OLAF ir Pietryčių Europos bendradarbiavimo iniciatyva, rėmė Nikoniy
bendras sienų kontrolės operacijas, siekiant pagerinti Ukrainos ir Moldovos policijos pajėgų bendradarbiavimą
kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir nelegalia imigracija.

Bernd Posselt, autorius. – (DE) Aš tik norėjau paklausti, kaip yra su parama, skirta policijos mokymams
rengti ir Ukrainos teisingumo bei vidaus reikalų institucijoms stiprinti. Ar sutelktas dėmesys į šią sritį
įgyvendinant Rytų partnerystę ir ar šioje veikloje dalyvauja Komisija bei Europos policijos koledžas? Ar tai
vyksta tik valstybių narių lygmeniu?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Mes, žinoma, palaikome nuolatinį dialogą su Ukraina šiuo klausimu.
Mano kolega, Komisijos narys Štefan Füle, pateikė bendradarbiavimo programą; aš taip pat labai įtraukta į
šią veiklą. Ji apima vidaus reikalus siekiant išsiaiškinti, kaip galėtume padėti Ukrainos valdžios institucijoms
toliau veikti šiais klausimais ir kaip galėtume išplėsti mūsų bendradarbiavimą. Tai bus aptariama ir susitikime
su Ukrainos valdžios institucijomis vos po kelių savaičių.

Policijos bendradarbiavimas ir mokymas kaipo tokie artimiausioje ateityje nenumatomi, bet, žinoma, galėtų
būti apsvarstyti Ukrainai įvykdžius būtinas reformas. Esame atviri bendradarbiavimui su ja. Ji – svarbi kaimynė.
Mes turime daug bendro. Turime bendrų problemų, susijusių su tarpvalstybiniais nusikaltimais, todėl mums
taip pat būtų naudinga, jeigu galėtume intensyviau tuo užsiimti. Žinoma, ukrainiečiai taip pat turi siekti
pagerinti padėtį, bet mes esame pasirengę jiems padėti ir juos paremti ir pamatysime, ką tai duos ateityje.

Pirmininkas. – Klausimas Nr. 21 Georgios Papanikolaou (H-0184/10)

Tema: Nusikalstamumo protrūkis Europoje

Kaip rodo prieš keletą mėnesių paskelbta Eurostato statistika, Europos visuomenėje labai padidėjo
nusikalstamumas ir smurtas. Kadangi šių reiškinių paplitimas tiesiogiai susijęs su ekonomikos krize,
nusikaltimai ir smurtas labai dažni tose šalyse, kurios susiduria su didžiausiomis ekonominėmis problemomis.

Ar Komisija ketina imtis ryžtingesnių iniciatyvų, kad valstybės narės veiksmingiau bendradarbiautų ne tik
nusikalstamumo Europos visuomenėje prevencijos srityje, bet ir kovoje su šiuo reiškiniu, atsižvelgiant į tai,
kad būtina apginti Europos piliečių asmens laisves?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Naujausias leidinys, kuriame skelbiami Eurostato statistiniai duomenys
apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną, buvo išleistas gegužės 29 d.; jis apima 1998–2007 m. laikotarpį
ir jame nenurodomas padidėjimas, apie kurį kalbėjo gerbiamas Parlamento narys. Vis dėlto Komisija pripažįsta,
kad organizuotas nusikalstamumas kelia grėsmę visos Europos Sąjungos gyventojams ir ekonomikai.

Komisija pasiryžusi parengti atitinkamus pasiūlymus ir įgyvendinti priemones, skirtas užkirsti kelią įvairių
formų nusikalstamai veiklai, organizuotai ar kitokiai, ir su ja kovoti. Todėl šie tikslai yra išsamios Stokholmo
programos, kuri bus ES veiksmų pilietybės, teisingumo, saugumo, prieglobsčio ir imigracijos politikos srityje
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pagrindas ateinančius penkerius metus, dalis. Neseniai Komisija priėmė Stokholmo veiksmų planą, ir, manau,
mano kolegė Komisijos Pirmininko pavaduotoja V. Reding buvo čia vos prieš pusvalandį, kad jį pristatytų
ir aptartų šiame plenariniame posėdyje.

Be to, iki šių metų pabaigos Komisija pateiks komunikatą dėl vidaus saugumo strategijos, kuriame bus pateikti
konkretūs pasiūlymai ir grėsmių įvertinimai ateinantiems penkeriems metams. Žinoma, jame bus kalbama
ir apie organizuotą nusikalstamumą.

Kovoti su bendromis grėsmėmis reikia bendrais veiksmais, taigi visos valstybės narės, valdžios institucijos
ir privačios organizacijos turėtų veiksmingai taikyti bendras priemones. Leiskite man paminėti trijų rūšių
nusikaltimus, kurie išties paplitę Europoje ir taip pat tarptautiniu mastu: prekyba žmonėmis, elektroniniai
nusikaltimai ir tapatybės vagystės. Komisija pasiryžusi stiprinti bendradarbiavimą šiais klausimais ir taip pat
rengia atitinkamus operatyvinės veiklos ir teisės aktų pasiūlymus. Darysime tai bendradarbiaudami su
valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu ir NVO bei privačiuoju sektoriumi.

Svarbiausi dalykai ateityje – dialogo koordinavimas ir operacijų vykdymas; keitimasis geriausia patirtimi,
standartais, gairėmis, mokymų ir mokslinių tyrimų rengimas. Tai turėtų sustiprinti abipusį supratimą ir
veiklos veiksmingumą. Bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis ir trečiosiomis šalimis svarbus siekiant
veiksmingai kovoti su nusikalstamumu.

Norėčiau pabrėžti, kad plataus užmojo požiūris sprendimų priėmimo procese priklauso nuo valstybių narių
politinės valios. Efektyvų ir veiksmingą priimtų priemonių įgyvendinimą lemia tai, kiek nacionalinių išteklių
skiriama tikslams pasiekti. Komisija gali padėti valstybėms narėms bendradarbiauti Europos lygmeniu
įgyvendindama finansines programas.

Kaip visi žinote, Lisabonos sutartyje Europos Parlamentui šioje srityje suteikiamos naujos kompetencijos,
ir aš norėčiau pabrėžti jums tenkančią atsakomybę bei svarbų vaidmenį kuriant saugumą Europos Sąjungoje.

Gay Mitchell (PPE). – Dėkoju Komisijos narei už atsakymą. Pernai parengiau Parlamento pranešimą dėl
Europos centrinio banko, ir vienas iš mano iškeltų klausimų buvo ženklus 500 EUR banknotų skaičiaus
padidėjimas (manau, ir 200 EUR banknotų, bet ypač 500 EUR banknotų). Taip pat nurodžiau, kad jie galbūt
buvo naudojami pinigų plovimui, nusikalstamais tikslais. Kiek žinau, dabar Jungtinėje Karalystėje dėl to
rimtai būgštaujama.

Ar galiu paprašyti Komisijos su Europos centriniu banku atkreipti dėmesį į mano iškeltus klausimus, kad
būtų išsiaiškinta, kas naudoja tokius didelius 500 EUR banknotų kiekius? Turiu pasakyti, kad šiuo atveju
kilo pagrįstas įtarimas dėl mokesčių vengimo ar galbūt kitokios nusikalstamos veiklos.

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Tikrai noriu padėkoti gerbiamam nariui už šią informaciją. Be abejo,
ją išnagrinėsiu ir pažiūrėsiu, ar galime nustatyti kokias nors šių netolygumų tendencijas. Šiuo metu negaliu
atsakyti į šį klausimą, bet tikrai juo pasidomėsiu; ačiū, kad atkreipėte į jį dėmesį.

Georgios Papanikolaou, autorius. – (EL) Dėkoju Komisijos narei už atsakymą. Jis buvo informatyvus ir
sąžiningas, ypač nurodant, iki kokios datos buvo surinkti turimi duomenys, kitaip tariant, iki 2007 m. Šį
klausimą jums buvau uždavęs 2010 m. balandžio 6 d. ir 2010 m. gegužės 5 d. Kaip žinote, trys žmonės
tragiškai ir beprasmiškai žuvo per taikias Graikijos piliečių, reikalaujančių geresnio rytojaus, demonstracijas.

Aš pakartosiu klausimą, kad gaučiau konkretesnį atsakymą. Ar Komisija planuoja imtis sistemingesnių
priemonių ir teikti rekomendacijas valstybėms narėms šiais klausimais? Ar ketinate neatidėliodami ir sparčiau
rinkti duomenis šiais klausimais, nes daugelyje valstybių narių problema, atrodo, vis didėja, ypač šiuo metu?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Komisija – ir aš – labai apgailestauju dėl šių trijų žmonių mirties neseniai
vykusių riaušių, kurias paminėjo ponas narys, metu. Visuomet tragiška, kai tokiais atvejais nukenčia nekalti
žmonės. Mes dėl to apgailestaujame ir savo mintimis esame su jų šeimomis.

Kaip sakėte, turime nuolat atnaujinti statistinius duomenis, todėl Eurostatas to ir siekia. Tikėkimės, artimiausiu
metu galėsime gauti geresnį vertinimą. Šiuo metu neplanuojame kokių nors iniciatyvų šiais klausimais. Šie
nusikaltimai ir mirtys yra siaubingi, bet Komisijos kompetencijai priklauso tik tarpvalstybinio nusikalstamumo
problemos ir nacionalinių ir Europos institucijų bendradarbiavimo palengvinimas. Šiuo metu neplanuojama
jokių šios srities iniciatyvų.
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Pirmininkas. – Klausimas Nr. 22 Pavel Poc (H-0185/10)

Tema: Bendra ES vizų politika

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir pagal antrinius teisės aktus,
paskelbtus remiantis šiuo teisiniu pagrindu, t. y. 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001
(su pakeitimais), nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų
šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, valstybės narės privalo taikyti vienodą vizų
politiką ir abipusiškumą.

Ar Europos Komisija mano, kad „bendra vizų politika“ reiškia tik tai, kad reikia nustatyti bendras taisykles,
taikomas trečiųjų šalių piliečiams ES vidaus erdvėje? O gal šis Europos Sąjungos sutarties straipsnis, be to,
kad pagal jį reglamentuojama vizų politika trečiųjų šalių atžvilgiu, gali būti suprantamas ir taip, kad Europos
Komisija ir ES valstybės narės privalo stengtis pasiekti, kad visoms ES valstybėms narėms trečiosiose šalyse
būtų taikomos vienodos sąlygos?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Europos Sąjungos vizų politika yra suderinta bendroji politika. Jos
pagrindas – trys teisinės priemonės, taikomos valstybėse narėse, visų pirma Reglamentas (EB) Nr. 539/2001,
nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių
piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, antra, Vizų kodeksas, reglamentuojantis visas trumpalaikių
Šengeno vizų išdavimo procedūras ir sąlygas, ir galiausiai Reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą
vizų formą. Šios taisyklės taikomos visų trečiųjų šalių, kurioms nustatyti vizų reikalavimai, piliečiams.

Pirmasis reglamentas, kurį minėjau, nustato trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo
turėti vizas, sąrašą (vadinamasis neigiamas sąrašas). Egzistuoja ir teigiamas sąrašas, pagal kurį piliečiams
taikomas bevizis režimas remiantis įvairiais kriterijais, iš jų pagrindinis – abipusiškumo principas. Šis
reglamentas taikomas visoms ES valstybėms narėms (išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją), taip pat Islandijai,
Norvegijai ir Šveicarijai.

ES laiko, kad, vadovaujantis abipusiškumo principu, tais atvejais, kai trečiųjų šalių piliečiams, vykstantiems
į ES valstybes nares, taikomas bevizis režimas, trečioji šalis turėtų laikytis tokio pat požiūrio ES piliečių
atžvilgiu ir leisti jiems vykti į šią šalį be vizos. Kai į teigiamą sąrašą įtraukta trečioji šalis toliau taiko arba įveda
vizų režimą vienos, dviejų ar daugiau valstybių narių piliečiams, taikomas abipusiškumo mechanizmas.
Taikant tokią sistemą Komisija galėtų imtis priemonių, kad trečioji šalis atnaujintų bevizį režimą, arba, jei
to padaryti neįmanoma, pasiūlyti atsakomąsias priemones, t. y. laikiną vizų režimo atnaujinimą šios trečiosios
šalies piliečiams.

Paaiškėjo, kad ši sistema labai veiksminga, kaip rodo priemonės, kurių ėmėsi Komisija, ir reguliariai rengiamos
abipusiškumo ataskaitos, ir nuo šio abipusiškumo mechanizmo įvedimo 2005 m. valstybės narės pranešė
apie 75 abipusiškumo principo nesilaikymo atvejus 13-oje į teigiamą sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių. Nuo tada
abipusiškumo principas buvo užtikrintas su dauguma iš šių 13 šalių, pvz., Japonija, Panama, Singapūru,
Australija, Urugvajumi ir Kosta Rika, o neseniai Komisija baigė derybas dėl bevizio režimo su Brazilija, ir jų
rezultatai labai greitai bus pateikti jums bei Tarybai.

Problemos dėl JAV ir Kanados abipusiškumo principo nesilaikymo tam tikrų valstybių narių atžvilgiu
egzistuoja ir toliau, ir šį klausimą visada keliame susitikimuose su šiomis šalimis.

Mechanizmas netaikomas tuo atveju, kai į neigiamą sąrašą įtraukta trečioji šalis toliau taiko arba įveda vizų
režimą tik vienos arba kelių valstybių narių piliečiams arba kai trečioji šalis taiko nevienodas sąlygas skirtingų
valstybių narių piliečiams. Bendrijos acquis nenumatytos tokiems atvejams skirtos taisyklės ir nenustatytas
konkretus mechanizmas, todėl ES labai sudėtinga imtis priemonių.

Pavel Poc, autorius. – (CS) Ponia Komisijos nare, jei Europos Komisija yra bendros vizų politikos garantas ir
jei ši politika visų pirma remiasi abipusiškumo principu, kiek gi laiko Komisija ketina toliau toleruoti
beprecedentį, asimetrišką trečiosios šalies, t. y. Kanados, vizų režimą ES valstybės narės, t. y. Čekijos, atžvilgiu?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Žinoma, esu labai gerai susipažinusi su klausimu, apie kurį kalba
gerbiamas narys, be to, Komisija labai aktyviai ėmėsi jį spręsti.

Kanados valdžios institucijos Prahoje įsteigė biurą – tai viena mūsų joms nustatytų sąlygų – ir taip pat parengė
planą dėl bevizio režimo atnaujinimo. Surengti keli aukšto lygio Kanados, Čekijos ir Komisijos susitikimai
siekiant apibrėžti veiksmus, kurių reikia imtis. Kanadiečiai pareiškė, kad jie parengs savo įstatymo pakeitimą
ir labai greitai pateiks jį Parlamentui patvirtinti. Mes užmezgėme dialogą su jais ir Čekijos valdžios
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institucijomis siekdami užtikrinti, kad dialogas nenutrūktų, vyktų konstruktyvioje atmosferoje ir kad
sprendžiant šį klausimą galėtume žengti pirmyn. Valstybės narės jį vėl svarstys Taryboje birželio pradžioje.

Apgailestauju, kad šis konfliktas iki šiol dar neišspręstas, bet galiu patikinti gerbiamą narį, kad kartu su mūsų
kolegomis Čekijoje stengiamės kuo greičiau jį išspręsti.

Pirmininkas. – Klausimas Nr. 23 Nikolaos Chountis (H-0205/10)

Tema: Neišspręsti 2009 m. lapkričio 5 d. bendros Turkijos ir ES deklaracijos klausimai

Ar atsižvelgdama į:

Turkijos vidaus reikalų ministro B. Atalay, Komisijos Pirmininko pavaduotojo J. Barrot ir Tarybos Pirmininko
T. Billström 2009 m. lapkričio 5 d. pasirašytą bendrą deklaraciją, ypač į jos 3 punktą, susijusį su oficialių
derybų dėl Turkijos ir ES readmisijos susitarimo atnaujinimu, ir 5 punktą, kuriame teigiama, kad Turkijos ir
Frontex susitarimas techniniu lygmeniu jau pasiektas;

Tarybos Pirmininkės C. Malmström per 2009 m. gruodžio 16 d. Parlamento plenarinį posėdį pateiktą
atsakymą į mano klausimą Nr. H–0431/09; ir

nuolatinį Turkijos oro pajėgų lėktuvų vykdomą Frontex oro pajėgų lėktuvų puldinėjimą, Komisija galėtų
atsakyti į šiuos klausimus:

koks pasiektas derybų, numatytų 3 bendros deklaracijos punkte, etapas? Ar diskusijos su Frontex atsidūrė
aklavietėje? Ar Frontex oro pajėgų lėktuvų puldinėjimai susiję su Turkijos atsisakymu oficialiai pripažinti
ES sienas Egėjo jūroje?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Šiandien mano darbotvarkė labai įtempta! Norėčiau priminti, kad
mūsų derybų su Turkija istorija, pradedant 2002 m. suteiktu įgaliojimu, buvo sudėtinga, tačiau pastaruoju
metu įvyko daugybė teigiamų poslinkių. Praeitų metų Tarybos išvadose dėl nelegalios imigracijos buvo
raginama paspartinti derybas su Turkija, be to, pernai mano pirmtakas J. Barrot kartu su Švedijos ministru
T. Billströmu lankėsi Turkijoje. Tada buvo paskelbtas bendras pareiškimas.

Nuo to laiko padaryta pažanga. Žiemą surengti keli susitikimai ir dabar derybose esame labai priartėję prie
readmisijos susitarimo su Turkija sudarymo.

Komisija įsitikinusi, kad sutartose teksto dalyse išlaikoma pusiausvyra ir kad jose atspindimi mūsų poreikiai,
o kartu sprendžiamos Turkijos problemos. Mes siekiame kuo greičiau užbaigti šį tekstą ir palaikome
nuolatinius ryšius su Turkijos valdžios institucijomis.

Mūsų tikslas – užbaigti šį darbą ir pranešti apie derybų rezultatus birželio mėn. Tarybos susitikime. Išsamiai
informuosime Parlamentą, nes sudarius susitarimą bus prašoma jo pritarimo.

Kalbant apie FRONTEX veiklą, derybos dėl darbo susitarimo su šia agentūra ir ES bei Turkijos readmisijos
susitarimas oficialiai nesusiję. Nepaisant to, Komisija imasi reikiamų veiksmų siekdama užtikrinti, kad panašūs
klausimai abiejuose dokumentuose apskritai būtų sprendžiami suderintai.

Komisija negali komentuoti teritorijos ribų arba tam tikros valstybės narės sienų nustatymo, nes šie klausimai
priklauso išimtinei valstybės narės kompetencijai ir juos sprendžiant taikomos tarptautinės teisės nuostatos.
Norėtume paraginti FRONTEX ir priimančiąją valstybę narę užtikrinti, kad iki bendrų operacijų pradžios
kaimyninėms trečiosioms šalims būtų pateikiama pakankama informacija apie įrenginių, pvz., orlaivių,
dislokavimą netoli sienų.

Nikolaos Chountis, autorius. – (EL) Ponia Komisijos nare, tai, kad sunku aiškiai atsakyti į panašius klausimus,
verčia mane galvoti, jog šios derybos bet kokiu atveju nelengvos, ir, mano nuomone, patvirtina, jog Turkijos
pusė iškėlė įvairių politinių klausimų, trukdančių užbaigti derybas.

Būčiau labai dėkingas, jei pasibaigus šioms deryboms ir pasiekus susitarimą iškart mums apie tai praneštumėte.
Be to, norėčiau pasakyti štai ką: Turkijos ministro pirmininko vizito į Graikiją, Atėnus, metu pasirašytas
protokolas, bendradarbiavimo su Graikija memorandumas dėl nelegalios imigracijos. Noriu jūsų paklausti
štai ko: ar šis memorandumas, kuris, galima sakyti, yra Graikijos ir Turkijos readmisijos susitarimas, galėtų
pakeisti Europos Sąjungos ir Turkijos susitarimą, dėl kurio vyksta derybos?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Nežinau Turkijos ir Graikijos sudaryto susitarimo detalių, bet manau,
kad jis rodo tiek Graikijos, tiek Turkijos konstruktyvų nusiteikimą.
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Vyksta analogiškos derybos su Turkija. Kaip minėjau, esame visiškai priartėję prie šių derybų pabaigos. Jų
atmosfera buvo labai konstruktyvi ir, manau, tai liudija apie būtinybę Europos Sąjungai pasiekti šį tikslą,
taip pat apie Turkijos suinteresuotumą sudaryti su mumis susitarimą dėl readmisijos. Tai, žinoma, naudinga
visiems.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Ponia Komisijos nare, kituose mums pateiktuose atsakymuose jūs
aiškiai pasakėte, kad FRONTEX veda derybas su Turkija techniniais klausimais. Aš tai suprantu. Neseniai
mums Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete, atėjusi pateikti naujausių žinių jūsų kompetencijai
priklausančiais klausimais, papasakojote, kad derybose dėl galutinio susitarimo su Turkija nelegalios
imigracijos klausimais buvo, kaip sakėte ir šiandien, padaryta didelė pažanga ir jos artėjo prie pabaigos.

Ar į šį Turkijos ir Europos Sąjungos susitarimą neturėtų būti įtraukta nuostata dėl FRONTEX priemonių,
skirtų Europos Sąjungai ir Turkijai? Ar Frontex nėra labai svarbus veiksnys kovojant su nelegalia imigracija?
Nežinau, kiek plačiai galite informuoti mus apie tai, dėl kokių klausimų deramasi, bet ar sveikas protas mums
nesako, kad šiuo atveju turi būti numatyta nuostata dėl Frontex veiklos ir veiksmų?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Praėjusį pirmadienį turėjau galimybę kalbėti Piliečių laisvių, teisingumo
ir vidaus reikalų komitete ir dabar kartoju, ką sakiau tuomet, būtent, kad derybose su Turkija daroma pažanga.

Dėl Frontex ir Turkijos pasienio kontrolės. Pasiektas pradinis susitarimas dėl darbo susitarimo techniniu
lygmeniu. Abiejų šalių diskusijos tęsiasi ir šiuo metu FRONTEX laukia Turkijos atsakymo, kuris reikalingas,
kad diskusijos vyktų toliau. Šiuo atžvilgiu FRONTEX atlieka svarbų vaidmenį, bet mes visų pirma turime
pasiekti susitarimą, o jau paskui tęsti lygiagrečias diskusijas ir su FRONTEX. Pritariu, kad šiuo atveju yra daug
erdvės bendradarbiavimui.

Pirmininkas. – Klausimas Nr. 24 Sarah Ludford (H-0236/10)

Tema: ES kovos su terorizmu politika bei CŽV vykdyti perdavimai

Keletas pastarųjų įvykių pateikė daugiau informacijos apie valstybių narių dalyvavimą JAV nusikaltėlių
perdavimo programoje. 2010 m. JT bendras tyrimas parodė, kad ES valstybės narės nelegaliai bendrininkavo
veikloje, susijusioje su CŽV nusikaltėlių perdavimo programa ir slaptais kalėjimais(1)..

Ar, atsižvelgiant į nemažą skaičių nusižengimų, kuriuos per pastaruosius 8 metus atliko valstybės narės, bei
atsižvelgiant į Komisijos komunikatą dėl kovos su terorizmu politikos įvertinimo, Komisija gali nurodyti
konkrečius veiksmus, kurių ji ketina imtis siekdama, kad vykdant ES kovos su terorizmu politiką, ateityje
būtų išvengta tokių nusižengimų?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ačiū poniai Sarah Ludford už šį klausimą. Kaip žinote, domiuosi šia
problema, be to, mes jau anksčiau bendradarbiavome šioje srityje. Neverta nė sakyti, kad laisvė ir saugumas
yra glaudžiai susiję dalykai, o pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principai yra Europos
Sąjungos požiūrio į kovą su terorizmu pagrindas. Priemonės, skirtos kovai su terorizmu, visada turi būti
vykdomos visapusiškai laikantis pagrindinių teisių, be to, ES turi būti pavyzdys šiuo klausimu.

Tai ne tik teisinis reikalavimas, bet ir svarbiausia sąlyga siekiant užtikrinti patikimumą ir teisėtumą bei skatinti
abipusį pasitikėjimą tarp nacionalinių valdžios institucijų, taip pat didinti plačiosios visuomenės pasitikėjimą.
Todėl Komisijos požiūris į kovą su terorizmu bus grindžiamas siekiu praktinės veiklos ir teisinių sąlygų
veiksmingumą ir įgyvendinamumą suderinti su aiškiu įsipareigojimu gerbti pagrindines teises.

Perdavimų ir slaptų sulaikymų veikla yra žmogaus teisių pažeidimas. Komisija visuomet tai pabrėžė, todėl
susijusios valstybės narės turėtų pradėti arba tęsti išsamų, nepriklausomą ir nešališką tyrimą siekdamos
nustatyti tiesą. Tai – vienareikšmiškai su Europos žmogaus teisių konvencija susijęs įsipareigojimas, kuriuo
siekiama nustatyti atsakomybę ir sudaryti sąlygas nukentėjusiesiems gauti žalos atlyginimą. Mes, Komisija,
raginome Lenkiją ir Rumuniją atlikti tyrimus dėl kaltinimų dėl slaptų kalėjimų egzistavimo, todėl pritariame
2008 m. kovą Lenkijoje pradėtiems baudžiamiesiems tyrimams.

Komisija taip pat raštu kreipėsi į Lietuvos valdžios institucijas pritardama jų aktyviai pozicijai pradėti tyrimus.
Kalbant apie diskusijas dėl perdavimo skrydžių ir jų poveikio ES oro transporto politikai, Komisija atkreipia
dėmesį į kelis pamokomus dalykus, susijusius su civilinės ir komercinės aviacijos bendradarbiavimu nuo
2008 m. sausio. Be to, teisės akte dėl bendro Europos dangaus, kuris įsigaliojo sausio mėn., numatytos

(1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A–HRC–13–42.pdf.
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papildomos faktinio orlaivių judėjimo stebėsenos priemonės; be abejo, ir toliau, kiek leidžia mūsų įgaliojimai,
atidžiai stebėsime šiuos dalykus.

2008 m. Komisija savo viešųjų tarnybų dokumente dėl terorizmo ir pagrindinių teisių pateikė visapusišką
faktinę informaciją. Tai – valstybių narių atsakymų į anketoje pateiktus baudžiamosios teisės, administracinės
teisės, procesinės teisės ir pagrindinių teisių sričių klausimus, susijusius su kova su terorizmu, sintezė.
Atsakymus į šios anketos klausimus pateikė visos valstybės narės, o dabar mes, Komisija, dar rengiame
pagrindinių ES priemonių ir politikos iniciatyvų, kurių buvo imtasi kovos su terorizmu srityje iki įsigaliojant
Lisabonos sutarčiai, vykdymo apžvalgą.

Šiuo atveju nebus konkrečiai vertinama valstybių narių nacionaliniu lygmeniu vykdyta kovos su terorizmu
politika arba jų dalyvavimas CŽV perdavimo programoje, tačiau visiškai aišku, ką Komisija apie tai galvoja,
todėl toliau stebėsime pokyčius valstybėse narėse, įskaitant teisines problemas, kilusias dėl kovos su terorizmu
priemonių nacionaliniuose teismuose, ir padarysime išvadas dėl tvaraus politikos formavimo ES lygmeniu.

Sarah Ludford, autorius. – Ponia Komisijos nare C. Malmström, manau, dar niekada anksčiau frazė
„brakonierius tapo jėgeriu“ nebuvo tinkamesnė, nei šiuo atveju. Be to, aš visada pritariau bendradarbiavimui
su jumis šiais klausimais.

Manau, kad tai, ką jūs pasakėte, teikia šiek tiek vilčių, nes atrodo, jog Komisija šiek tiek griežtina priežiūros
ir kitokius mechanizmus, kuriuos ji taikys ateityje. Vis dėlto yra ir praeitis. Valstybės narės dalyvavo nelegalioje
CŽV veikloje, susijusioje su asmenų perdavimu, kankinimu ir dingimu be žinios, o priežiūros ir atskaitomybės
priemonės buvo nepakankamos. Buvo daug kalbėta apie žmogaus teises (kaip ir dabar), bet tarp kalbų ir
realybės yra didžiulis skirtumas. Mes vis dar nekeliame griežto reikalavimo dėl traukimo atsakomybėn.

Ar Komisijos, kaip sutarčių sergėtojos, manymu, dar būtų galima ką nors nuveikti ne tik stengiantis užtikrinti,
kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų ateityje, bet ir vis dar siekiant vykdyti tyrimus, įskaitant
tinkamą viešosios nuomonės apklausą, kurios labai pageidaučiau, esant naujai Jungtinės Karalystės Vyriausybei,
kad visapusiškai išsiaiškintume, kas įvyko praeityje ir kas buvo padaryta netinkamai?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Manau, kad Europos Parlamente šiuo klausimu atliktas darbas buvo
labai svarbus išsiaiškinant perdavimo programos vykdymą ir parodant, kas nutiko. Taip susiformavo ne tik
postūmis, bet ir stipri viešoji nuomonė, reikalaujanti išsiaiškinti tiesą. Kaip minėjau, Komisija primygtinai
ragino susijusias šalis atlikti visapusiškus, išsamius tyrimus Ji ir toliau stebės įvykių eigą ir užtikrins, kad jie
iš tikrųjų būtų atlikti. Pasiūlymas dėl bendro Europos dangaus skirtas tam, kad galėtume toliau vykdyti šių
dalykų stebėseną.

Mes atidžiai stebėsime padėtį ir toliau atkakliai sieksime aiškumo. Šiuo atžvilgiu nėra ko nors konkretaus,
ką Europos Komisija galėtų padaryti, bet mes noriai bendradarbiaujame su Europos Parlamentu, kad būtų
toliau atkakliai siekiama aiškumo, taip pat stengdamiesi užtikrinti, kad tokie dalykai nebūtų Europos politikos
kovos su terorizmu dalis.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Norėčiau paprašyti jūsų, ponia C. Malmström, pateikti informaciją,
mano nuomone, svarbiu klausimu. Kovojant su terorizmu (be abejo, visi labai gerai suprantame, kad turime
kovoti su terorizmu) taip pat reikalingas Europos valstybių tarpusavio bendradarbiavimas. Šiuo atžvilgiu
norėčiau paprašyti atsakyti į šį klausimą: ar jūs pastebite Europos Sąjungos valstybių narių glaudesnio
bendradarbiavimo tendencijų, be to, ar pastebite, kad jos būtų labiau linkusios keistis tarpusavyje įvairia ir
itin svarbaus pobūdžio informacija, reikalinga kovai su terorizmu? Ar buvo teigiamų pokyčių šiuo atžvilgiu?

Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Be abejo, kova su terorizmu – vienas svarbiausių Europos Sąjungos
politikos elementų. Pagrindinių veiksmų imasi nacionalinio lygmens tarnybos, policijos institucijos ir valstybių
narių politikai. Europos Sąjunga gali remti šias iniciatyvas, mes galime suteikti tam tikrą teisinį pagrindą, be
to, galime užtikrinti, kad būtų laikomasi Pagrindinių teisių chartijos principų. Mes turime šiek tiek lėšų,
galime teikti paramą aukoms, taip pat galime skatinti tolesnį bendradarbiavimą.

Mano nuomone, šioje srityje vyksta platus valstybių narių bendradarbiavimas. Be abejo, dalijimasis žvalgybos
duomenimis tebėra labai jautrus klausimas. Tai susiję su pasitikėjimu, o kartais – su pasitikėjimo stoka. Šie
dalykai turi būti plėtojami, be to, tai gali būti sėkmingai įgyvendinami tik suderintomis priemonėmis ir
užtikrinant, kad mūsų Europos Sąjungos sistemos būtų pagrįstos pagarba teisinės valstybės principams ir
būtų patikimos. Šioje srityje gali padėti ir Europos Sąjunga. Stokholmo programoje ir jai skirtose diskusijose
buvo išreikštas valstybių narių ryžtas kovoti su terorizmu, stiprinti bendradarbiavimą – ne tik tarpusavio,
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Europos Sąjungos viduje, bet ir su trečiosiomis šalimis. Tai, žinoma, visada turi būti daroma besąlygiškai
gerbiant pagrindines teises, todėl šis siekis neapima CŽV perdavimo programos.

Pirmininkas. – Šie klausimai bus svarstomi kartu, nes susiję su ta pačia tema: Klausimas Nr. 25 Marian
Harkin (H-0188/10)

Tema: Verslininkai ir MVĮ

Ar, atsižvelgiant į ateinančią MVĮ (2010 m. gegužės 25 d. – birželio 1 d. ) savaitę ir Europos įmonių
apdovanojimų ceremoniją gegužės 31 d., Komisija gali pateikti naujos informacijos apie Smulkiojo verslo
akto įgyvendinimą, ypač kai tai susiję su priemonėmis, skirtomis gerinti verslininkų pasirengimą investicijoms,
gerinti prieigą prie finansų, mažinti administracinę naštą, o ypač apie valstybių narių iniciatyvas ir politinius
sprendimus, skirtus MVĮ padėti sprendžiant jų plėtrai trukdančias problemas?

Klausimas Nr. 26 Jim Higgins (H-0198/10)

Tema: MVĮ

Ar Komisija turi kokių nors planų taikyti priemones ir padėti visoms ES sunkiai besiverčiančioms MVI, ar
Komisija nagrinėja galimybę taikyti kokią nors specialią sistemą ir padėti jauniems verslininkams, bandantiems
sėkmingai įsteigti MVĮ, taigi sumažinti ES priklausomybę nuo tiesioginių užsienio investicijų, skirtų pramonei
plėtoti?

Klausimas Nr. 27 Gay Mitchell (H-0213/10)

Tema: MVĮ ir darbo vietų kūrimas

Plačiai žinoma, kad mažosios ir vidutinės įmonės Europoje labai svarbios mažinant nedarbo lygį, vis dėlto,
palyginti su didesnėmis įmonėmis, MVĮ tenka neproporcingai didelė administracinių išlaidų našta. Jeigu
šiandien kiekviena mažoji arba vidutinė įmonė galėtų sukurti bent vieną darbo vietą, jau rytoj tai turėtų
nepaprastai teigiamą poveikį užimtumo lygiui.

Kokių veiksmų imasi Komisija, kad, pvz., vykdydama reglamentavimo reformą arba investuodama, paskatintų
darbo vietų sukūrimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse? Kokius tikslus nustatė Komisija ir kokiomis
priemonėmis siūlo užtikrinti šių tikslų vykdymo kontrolę?

Klausimas Nr. 28 Liam Aylward (H-0225/10)

Tema: Europos MVĮ savaitė

Kita savaitė yra Europos MVĮ savaitė. Jos tikslas yra skatinti verslumą, naujoves ir konkurencingumą bei
suteikti informaciją apie Europos Sąjungos ir institucijų visais lygmenimis atliekamą darbą remiant ir
finansuojant labai mažas įmones bei mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ).

Didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria MVĮ šiuo metu, yra lėšų bei finansavimo užsitikrinimas. Egzistuoja
daug mažųjų įmonių ir smulkaus šeimos verslo įmonių bei ką tik įsteigtų įmonių, kurių veikla buvo labai
sėkminga, bet šiuo metu jos yra pažeidžiamos, nes negali užsitikrinti lėšų. Ką galima nuveikti Europos
lygmeniu sprendžiant šią problemą?

Klausimas Nr. 29 Brian Crowley (H-0234/10)

Tema: Priemonės, skirtos MVĮ administracinėms išlaidoms mažinti

Ar Komisija galėtų nurodyti, kokių priemonių ji imasi siekdama sumažinti nebūtinas mažųjų ir vidutinių
įmonių administracines išlaidas Europos Sąjungoje?

Mairead McGuinness (PPE). – Pone pirmininke, ar, jums pasipuošus naujuoju liberalų apdaru, galėčiau
paprašyti jūsų paaiškinti, kokius klausimus iš tikrųjų nagrinėsime? Ar bus nagrinėjamas 3 dalies 33 klausimas?
Mes visi stengiamės dalyvauti keliuose posėdžiuose, todėl būtų naudinga, jei galėtumėte patikslinti, kokie
klausimai nebus svarstomi.

Pirmininkas. – Manau, labai mažai tikėtina, kad mes svarstysime 33 klausimą. Jei to laukiate, jumis dėtas
to nedaryčiau.

Dabar ponas A. Tajani pateiks vieną atsakymą, po to suteiksiu galimybę klausėjams ir kitiems kolegoms
užduoti papildomų klausimų.
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Norėčiau pranešti, kad darbą ketiname baigti 20.30 val., nes darbuotojai ir vertėjai žodžiu turi suspėti
užvalgyti, kol vėl tęsime 21.00 val.

Antonio Tajani, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. – (IT) Pone pirmininke, dabar kalbu remdamasis man
dvejiems metams suteiktais naujais įgaliojimais. Naujoji Komisija, kuri įsitikinusi, kad reikia dėti visas
pastangas siekiant išvengti, kad finansų krizė netaptų socialine krize, dėl kurios, savo ruožtu, būtų labiausiai
paveiktos mažosios ir vidutinės įmonės ir jų darbuotojai, ir toliau teikia prioritetą mažosioms ir vidutinėms
įmonėms.

Nuo Smulkiojo verslo akto priėmimo 2008 m. buvo padaryta didelė pažanga. Komisija priėmė penkis
pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Smulkiojo verslo aktu, iš jų du jau įgyvendinti: Bendrosios išimties
reglamentas dėl valstybės pagalbos ir Direktyva dėl lengvatinių PVM tarifų. Dėl kitų trijų, t. y. dėl Direktyvos
dėl pavėluotų mokėjimų, Direktyvos dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir dėl Reglamento dėl Europos
privačios bendrovės statuto, vis dar diskutuojama Parlamente ir Taryboje.

Komisija taip pat ėmėsi reikalingų neteisinių priemonių, t. y. šiuo metu, siekiant pagerinti teisės aktų kokybę,
plačiai vykdomas poveikio MVĮ tyrimas. Kaip pavyzdį pateiksiu du teisės aktus: Direktyvą dėl pavėluotų
mokėjimų ir Direktyvą dėl labai mažų subjektų apskaitos naštos sumažinimo.

Valstybės narės taip pat parodė tvirtą politinę valią įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, pvz., jos padarė poveikio
MVĮ tyrimą nacionalinių sprendimų priėmimo procedūrų dalimi, todėl mažosios ir vidutinės įmonės buvo
vienos pagrindinių naudos iš priemonių, kurias priėmė valstybės narės vykdydamos kovai su krize skirtą
Europos ekonomikos atkūrimo programą, gavėjų. Pvz., tarp priemonių, priimtų siekiant pagerinti galimybes
gauti finansavimą, buvo priemonės, skirtos paskolų ir garantijų mažosioms ir vidutinėms įmonėms sistemai
sukurti ir išplėsti.

Vis dėlto skiriasi atskirų valstybių pasirinkti metodai bei pasiekti rezultatai, todėl turime toliau dėti pastangas,
kad Smulkiojo verslo aktas būtų įgyvendintas nacionaliniu lygmeniu. Dėl to manau, kad labai svarbu toliau
tęsti priemonių, kurių buvo imtasi, vykdymą ir užtikrinti, kad atitinkami principai ir rekomenduojamos
veiksmų gairės būtų įgyvendinti tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmenimis.

2020 m. Europos strategijoje visapusiškai remiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms naudinga politika
yra neatskiriama daugelio numatytų pažangių iniciatyvų dalis; šios politikos konkreti peržiūra bus atlikta
strategiją įgyvendinus valstybėse narėse. Vienoje iš dešimties Komisijos pasiūlytų papildomų gairių valstybės
narės raginamos įgyvendinti įvairias mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas priemones remiantis Smulkiojo
verslo akto principais.

Kitame etape reikės užtikrinti, kad valstybės narės įtrauktų šias priemones į savo nacionalines reformų
programas. Iki šių metų pabaigos mes turime atlikti išsamų šio akto įgyvendinimo tyrimą, skirtą padarytai
pažangai įvertinti ir naujoms veiksmų kryptims nustatyti, kurias nustatant taip pat būtų atsižvelgta į Europos
2020 m. strategijos prioritetus. Pagrindinės veiklos sritys apims geresnių galimybių gauti kreditą ir diegti
naujoves suteikimą, verslumo bei mažųjų ir vidutinių įmonių internacionalizacijos skatinimą. Mažosios ir
vidutinės įmonės, ypač tos, kurias valdo jauni verslininkai, bus vienos pagrindinių pagalbos pagal šias naujas
iniciatyvas gavėjų.

Atsižvelgdama į sunkumus, su kuriais bandydamos gauti lėšų šiuo metu susiduria mažosios ir vidutinės
įmonės, Europos Komisija atidžiai stebėjo įvykius šiame sektoriuje ir bendradarbiavo visų pirma su Europos
centriniu banku, rengdama reguliarias padėties apžvalgas.

Komisija taip pat parengė keletą programų, kuriose siūloma finansinė parama siekiant padėti mažosioms ir
vidutinėms įmonėms gauti kapitalo, reikalingo jų veiklai plėtoti. Pvz., Konkurencingumo ir naujovių pagrindų
programa apima tam tikras finansines priemones, parengtas bendradarbiaujant su Europos investicijų fondu,
kuris remia įmonėms skirtas rizikos operacijas ir paskolų garantijų operacijas. Pagal programą JEREMIE,
finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, siūloma įvairių konkrečių finansinių priemonių, skirtų
mažosioms ir vidutinėms įmonėms plėtoti ir stiprinti visoje Europos teritorijoje. Galiausiai, naujoji Europos
mikrofinansų priemonė, t. y. bendra Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva, skirta išimtinai
mikroįmonėms, kurioms sunku gauti ad hoc finansavimą.

Galimybės mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti kreditų taip pat pagerėjo dėl Europos investicijų banko
numatytų didesnių kredito limitų sumų bankams tarpininkams, kurie atsakingi už lėšų paskolų forma
perskirstymą mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 2009 m. Europos investicijų bankas skyrė finansų įstaigomis
13 mlrd. EUR sumą, t. y. 55 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Jūsų žiniai, daugiau nei 75 proc. iš
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21 mlrd. Eur, skirtų 2008–2009 m. laikotarpiu, pasiekė mažąsias ir vidutines įmones, kurioms jie buvo
numatyti, t. y. juos gavo 50 000 mažųjų ir vidutinių įmonių visoje Europos Sąjungoje.

Prieš keletą dienų Komisija taip pat surengė aukšto lygio konferenciją, kurioje dalyvavo bankų, rizikos kapitalo
fondų bei mažųjų ir vidutinių įmonių atstovai, taip pat Europos Parlamento atstovai. Tai padėjo ištirti
dabartinę rinkos padėtį ir ieškoti naujų idėjų bei strategijų siekiant pagerinti mažųjų ir vidutinių įmonių
galimybes gauti finansavimą. Tai buvo puiki proga aptarti galimus veiksmus, kurių reikia imtis, norint padėti
įmonėms siekiant tvaraus ekonomikos atkūrimo ir augimo.

Viena iš priemonių, kurias nuspręsta įgyvendinti – nuolatinis diskusijų forumas, kuriame dalyvautų finansų
įstaigų, rizikos kapitalo fondų bei mažųjų ir vidutinių įmonių atstovai. Kas ketvirtį rengiamiems posėdžiams
pirmininkaus Europos Komisija. Šio forumo parengtos išvados sudarys pirmąją pakopą strategijos, kuria
siekiama parengti veiksmų planą dėl mažųjų ir vidutinių įmonių galimybių gauti kreditų ir kapitalo visoje
Europos Sąjungoje.

Galiausiai, pasinaudodama šia diskusija, informuosiu Parlamentą, kad kaip pirmos Europos MVĮ savaitės
dalis įvyks daugiau kaip 1 200 nacionalinių, regioninių ir vietos renginių įvairiais šiam sektoriui aktualiais
klausimais. MVĮ savaitė vyks nuo gegužės 25 d. iki birželio 1 d., tuo pačiu metu kaip ir 2010 m. Europos
verslininkystės apdovanojimų iškilmės, kurias planuojama surengti gegužės 31 d. Madride.

Visa tai turi patvirtinti jums mano asmeninį įsipareigojimą užtikrinti, kad užimtumas Europos Sąjungoje
būtų ginamas teikiant paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Dėl didelio masto privačiojo sektoriaus
pertvarkos bus prarasta nemažai darbo vietų, todėl vienintelis būdas didinti užimtumą – parama mažosioms
ir vidutinėms įmonėms, kurios yra mūsų Europos ekonomikos pagrindas.

Marian Harkin, autorius. – Norėčiau padėkoti Komisijos nariui už pasiektą pažangą. Tačiau, pone Komisijos
nary, jūs kalbėjote apie vieną pagrindinių problemų – galimybę gauti kapitalo, taip pat paminėjote Europos
investicijų banką. Jis skyrė lėšų Airijos bankams, kad jie, savo ruožtu, paskirstytų jas MVĮ. Vis dėlto nemaža
jų dalis nebuvo paskirstyta daugiausia dėl MVĮ poreikių (kalbėta apie tam tikros rūšies refinansavimą) ir
Europos investicijų banko tikslo skirti pinigų vidutinės trukmės investicijoms neatitikimo. Taigi noriu jūsų
paklausti, ar pritariate tam, kad turėtų būti įgyvendintos tam tikros priemonės, skirtos MVĮ, kurioms reikės
refinansavimo, ir kokį vaidmenį šiuo atveju galėtų atlikti Komisija? Be to, ar pritartumėte tam tikrai garantijų
įmonėms sistemai, panašiai į tą, kuri įvesta Jungtinėje Karalystėje?

Jim Higgins, autorius. – (GA) Pone pirmininke, visiškai pritariu Komisijos teiginiui, kad MVĮ yra labai svarbios
ne tik dėl darbo vietų, kurių jos sukuria, skaičiaus, bet taip pat ir dėl to, kad jos pastovesnės už dideles įmones,
neturinčias jokio lojalumo regionui arba šaliai.

Visiškai pritariu kolegės Marianos Harkin teiginiui, kad šiuo metu didžiausia kliūtis – finansavimo trūkumas,
kurį Komisija irgi nurodė, taip pat ir pernelyg daug popierizmo arba „biurokratinės naštos“ vietos lygmeniu.

Gay Mitchell, autorius. – Noriu paklausti Komisijos nario, ar jis svarstys netiesioginio finansavimo problemas,
su kuriomis susiduria MVĮ?

Pvz., nežinau, kaip tai vyksta jūsų šalyje, bet mano šalyje jau nebėra tokio dalyko kaip banko valdytojas.
Duodame pinigų bankams, tačiau bankai nebevertina žmonių pagal jų profesinę patirtį, charakterį ir verslo
žinias. Mes patekome į šią bėdą, nes žmonės tapo robotais. Tam tikra prasme jie vis dar yra robotai. Kaip
laimite rinkimus? Atiduodami vieną balsą vienu metu. Jei galėtume sukurti po vieną darbo vietą kiekvienoje
MVĮ visoje Europoje, įveiktume nedarbo krizę.

Prašau jūsų pasikonsultuoti su Europos centriniu banku ir Europos investicijų banku ir pabandyti pasinaudoti
savo įtaka, kad būtų vėl grąžinti laikai, kai tradiciniai banko vadovai dirbo su MVĮ ir padėjo joms plėtoti
verslą. Tai atsipirks su kaupu.

Liam Aylward (ALDE). – Kyla suprantamas klausimas, ar Komisija iš tikrųjų mano, kad MVĮ savaitės tikslai
gali būti įgyvendinti? Ar galiu paklausti Komisijos, kokių veiksmų gali būti imtasi siekiant užtikrinti, kad
Europos Sąjunga ir valstybės narės sukurtų aplinką, kurioje verslininkai ir šeimoms priklausančios įmonės
galėtų išgyventi, kurti ir klestėti, kurioje už verslumą būtų atlyginta, o ne jam trukdoma, kaip tai dažnai
pasitaiko dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis?

Antonio Tajani, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. – (IT) Pone pirmininke, šnekėsiu trumpai: pritariu visų
Parlamento narių, kalbėjusių šiose diskusijose, pasakytoms pastaboms.
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Dėl Europos investicijų banko. Tik pradėjęs eiti Komisijos nario pramonės ir verslo reikalams pareigas ėmiausi
aktyviai siekti susitikimo su pirmininku P. Maystadtu, kad paraginčiau jį 30 mlrd. EUR Europos investicijų
banko lėšų skirti pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tai pažadėjau Parlamentui man skirtų klausymų
metu, prieš jam patikint man Komisijos nario pramonės ir verslo reikalams postą.

Taigi banko pirmininko reakcija buvo gana teigiama: jis man pasakė, kad po pradinio lėšų įšaldymo šiuo
metu 6–7 mlrd. EUR iš minėtų 30 mlrd. EUR jau pasiekė numatytą paskirties vietą. Aš paraginau pirmininką
paspartinti lėšų skyrimą.

Taip pat egzistuoja ir bankų sektoriaus problema (šį klausimą iškėlė paskutinis kalbėtojas), nes Europos
bankų sistema pasižymi didele įvairove: ne visi bankai vienodi. Kai kurie bankai užsiima finansine spekuliacija,
tačiau, laimei, vis dar turime bankininkystės tinklą, kuriame dirbantys vadovai pažįsta kredito prašyti atėjusius
verslininkus, todėl gali jais pasitikėti, taip pat žino, kad jų investuoti pinigai bus reinvestuoti į banką ir kad
tai, kas įvyko JAV, neįvyks čia.

Posėdis, kurį surengiau prieš keletą dienų ir kuriame dalyvavo nemažai jūsų kolegų iš Europos Parlamento,
kaip tik ir buvo skirtas strategijai rengti. Todėl ir sakiau, kad turime įsteigti forumą, kuriame vėliau bus
parengtas veiksmų planas dėl kredito suteikimo.

Pagrindinis tikslas yra užtikrinti mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Kad jos būtų konkurencingos,
turi būti diegiamos naujovės, tačiau naujovių neįmanoma diegti, jei šiam tikslui nėra skiriama lėšų. Taigi
mano pagrindinis įsipareigojimas – įtraukti bankus, net ir bankus, kurie teikia kreditus. Daugelis jų yra
įsipareigoję tai daryti ir ateityje. Skatinami Komisijos, imamės ryžtingų veiksmų, kuriais siekiama įtraukti į
šią veiklą bankų ir finansų įstaigas, taip pat ir Europos investicijų banką, kuris dalyvauti diskusijose atsiuntė
du pirmininko pavaduotojus. Šia veikla norima pasiekti bent kai kuriuos iš šių tikslų, laikantis įsitikinimo,
kad mažosios ir vidutinės įmonės – geriausia šiandienos krizės įveikos priemonė ir, kaip minėjau savo kalbos
pradžioje, tinkamiausia priemonė siekiant išvengti ekonomikos ir finansų krizės tapimo socialine krize.

Patikėkite, tvirtai laikysiuos savo įsipareigojimo ginti, saugoti ir remti mažąsias ir vidutines įmones (kalbu
ir apie finansinius aspektus) tikėdamasis, kad jos galės augti ir kad bus steigiamos naujos įmonės, nes mūsų
tikslas vis dar tas pats: remdamiesi rinkos ekonomika, kurioje mažosioms ir vidutinėms įmonėms sudaromos
sąlygos tapti vis konkurencingesnėmis, galime sukurti tikrą socialinę politiką, apie kurią kalbama Lisabonos
sutartyje.

Pirmininkas. – Atsiprašau kolegų dėl trumpesnės klausimų valandos, nes ankstesnės diskusijos užtruko
25 min.

Klausimai, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. priedą).

Klausimų valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 20.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: R. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

16. Socialinių viešųjų paslaugų subsidiarumo ir universalumo principas ES
(diskusijos)

Pirmininkė. – Posėdis atnaujintas.

Kitas klausimas – žodinis klausimas Komisijai (Β7-0218/2010) dėl socialinių viešųjų paslaugų subsidiarumo
ir universalumo principo ES (O-0062/10), kurį pateikė Jan Olbrycht ir Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos
vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Peter Simon, Françoise
Castex, Evelyne Gebhardt ir Proinsias De Rossa S&D frakcijos vardu ir Ramona Nicole Mănescu bei Olle
Schmidt ALDE frakcijos vardu.

Jan Olbrycht, autorius. – (PL) Norėčiau pabrėžti, kad šiame posėdyje pateiktas žodinis klausimas iškilo dėl
Europos Komisijos sprendimo dėl visuomenės grupių, kurios gali naudotis socialiniu būstu Nyderlanduose,
nustatymo. Šis sprendimas sukėlė daug Europos Parlamento narių diskusijų ir susidomėjimo, nes jo padariniai
reikšmingi. Reikia suvokti, kad skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse socialinis būstas, laikomas
viešąja paslauga, apibrėžiamas skirtingai. Skirtingos apibrėžtys susijusios ir su tuo, kad socialinio būsto srityje
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taikomi skirtingi kriterijai ir kad atsakomybės mastas taip pat skiriasi. Atsakomybė tenka valdžios institucijoms,
tačiau paslaugą teikia tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus teikėjai.

Poreikis kalbėti apie socialinį būstą, viena vertus, kyla dėl reglamentų, susijusių su viešąja pagalba, tačiau tai
taip pat susiję su apibrėžtimi, taikoma nustatant sąlygines struktūrinių fondų išlaidas. Todėl, papildant
klausimą, būtų įdomu sužinoti, ar, Komisijos nuomone, turėtų būti taikoma viena apibrėžtis visoje Europos
Sąjungoje. Ar turėtų būti taikomi tie patys principai viešosios pagalbos socialiniam būstui srityje? Ar Komisija
ketina kiekvienu atveju nustatyti leistinas nacionalines pajamas kaip Nyderlandų atveju? Ar tokie veiksmai
visiškai atitinka Europos Sąjungoje taikomą subsidiarumo principą?

Heide Rühle, autorė. – (DE) Ponia pirmininke, norėčiau paminėti pačios Komisijos pernai gruodžio 19 d.
paskelbtą pranešimą spaudai, susijusį su sprendimu dėl valstybės pagalbos Nyderlandų socialinio būsto
sistemai.

Pacituosiu pranešimo ištrauką: „Komisijos sprendimu patvirtinama jos ilgalaikė politikos kryptis, pagal kurią
nacionalinės valdžios institucijos turi didelę veiksmų laisvę nustatydamos kriterijus ir sąlygas socialinio būsto
ir kitų visuotinės ekonominės svarbos paslaugų srityse (VESP).“ Tai citata.

Mano klausimas toks: kaip šis Komisijos pareiškimas dera su tuo, kad šiuo sprendimu Komisija nustatė
fiksuotas pajamų ribas socialinio būsto srityje Nyderlanduose? Ar tai tikrai priklauso Komisijos kompetencijai
ir kaip tai susiję su subsidiarumu ir proporcingumu?

Be to, taip pat norėčiau paklausti Komisijos, kaip sprendimas oficialiai pripažinti, kad reikia socialinės
įvairovės kartu pasisakant prieš socialinę segregaciją gali būti suderinamas su tuo, kad tuo pačiu metu
nustatoma konkreti ne didesnė kaip 10 proc. dalis, kurių pajamos viršija 30 000 EUR ribą, nors Komisija
taip pat tvirtina, kad jeigu bet kuriuo metu daugiau kaip 10 proc., kurių pajamos viršija šią 30 000 EUR
socialiniam būstui gauti nustatytą ribą, šis perviršis turės būti kompensuotas kitose Nyderlandų vietovėse?
Tai, mano nuomone, labai konkrečiai fiksuota ir griežta sąlyga socialinės įvairovės atžvilgiu.

Kaip šis sprendimas dera su subsidiarumu ir – kaip patys nurodėte savo pranešime spaudai – su „didele
veiksmų laisve“ nustatant „kriterijus ir sąlygas socialinio būsto ir kitų visuotinės ekonominės svarbos paslaugų
srityse (VESP)“?

Françoise Castex, autorė. – (FR) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau kreiptis į Komisiją dėl šio Nyderlandų
pranešimo apie pagalbą socialiniam būstui, dėl kurio Europos Komisija išsakė nuomonę, kad ši pagalba turi
atitikti konkurencijos taisykles. Todėl ji rekomendavo iš esmės pertvarkyti socialinio būsto sritį ir jo visuotinės
svarbos uždavinius ir, mano nuomone, suformulavo siaurą visuotinės svarbos socialinių paslaugų apibrėžtį.

Komisija, iš tikrųjų, pripažįsta, kad ši viešoji paslauga yra socialinio pobūdžio, tačiau pabrėžia, kad ji turėtų
būti apibrėžiama ją, cituoju, „tiesiogiai susiejant su nepalankioje padėtyje esančiomis socialinėmis grupėmis“
ir kad dėl to Nyderlanduose socialinio būsto pasiūla viršija nepalankioje padėtyje esančių socialinių grupių
poreikius. Todėl Nyderlandų vyriausybės pateiktame pasiūlyme dėl socialinio būsto sistemos pertvarkos
socialinio būsto dalis, kuri gali būti skiriama – tačiau visuomet laikantis socialinių kriterijų arba pirmumo
tvarkos – kitoms socialinėms grupėms, apribojama iki 10 proc.

Šis apribojimas prilygsta trukdymui įgyvendinti kitą viešosios paslaugos uždavinį, kuris vykdomas teikiant
socialinio būsto paslaugą, t. y. socialinės ir miesto įvairovės tikslą, kurį socialinio būsto atžvilgiu iškėlė
Nyderlandų įstatymų leidėjas. Todėl, Komisijos nary, Komisijos nariai, man kyla klausimas, kokiu Sutartyje
nustatytu teisiniu pagrindu remdamasi Komisija gali abejoti socialinių paslaugų visuotinumu ir versti valstybę
narę pakartotinai nustatyti uždavinius, kuriuos ji išsikelia vienai iš šių socialinių paslaugų?

László Andor, Komisijos narys. – Ponia pirmininke, gerbiamų Parlamento narių pateiktas klausimas susideda
iš trijų dalių. Pirma – ar, Komisijos nuomone, ES turėtų būti taikoma viena socialinio būsto apibrėžtis. Antras
– tai klausimas dėl subsidiarumo ir universalumo principų. Trečias – tai klausimas dėl pajamų, kurios suteikia
teisę į socialinį būstą, riba. Prieš atsakydamas į šiuos klausimus norėčiau pabrėžti, kad, Komisijos nuomone,
socialinio būsto klausimas labai svarbus. Socialinis būstas – tai labai svarbi socialinės ir ekonominės įtraukties
politikos Europos Sąjungoje priemonė.

Atsakydamas į pirmąjį ir antrąjį klausimus norėčiau pateikti labai aiškius atsakymus. Komisija nenustato
vienos socialinio būsto apibrėžties ES lygmeniu ir visapusiškai paiso subsidiarumo principo. Gerbiami
Parlamento nariai pagrįstai remiasi Komisijos 2005 m. sprendimu dėl valstybės pagalbos visuotinės
ekonominės svarbos paslaugoms. Šiuo sprendimu užtikrinamas teisinis tikrumas paslaugų teikimo srityje
ir sumažinama administracinė našta valdžios institucijoms, kuriuos jas finansuoja.
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Remiantis šiuo sprendimu pagalbai socialiniam būstui, kuri atitinka sprendime nustatytas sąlygas, taikomos
palankesnės sąlygos, nes jos atžvilgiu netaikomas reikalavimas apie ją pranešti, nepaisant to, kokia šios
pagalbos suma. Remiantis šiuo sprendimu šis reikalavimas netaikomas, kai suinteresuotoji valstybė narė šį
socialinį būstą laiko visuotinės ekonominės svarbos paslauga. Socialinio būsto paslaugų teikimo mastą turi
nustatyti kiekviena valstybė narė, laikydamasi savo tradicijų, kultūrinių ir valstybės kišimosi ypatumų.

Taip pat norėčiau paminėti 2006 ir 2007 m. Komisijos komunikatus, kuriuose aiškiai pabrėžiama valstybių
narių atsakomybė ir didelė veiksmų laisvė visuotinės svarbos socialinių paslaugų srityje. Be to, ši pozicija
neseniai buvo pabrėžta Protokole dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų. Vis dėlto, kaip tai rodo terminas
„socialinis būstas“, šiuo atveju kalbame ne apie būstą apskritai, bet apie būstą, suteikiamą remiantis socialiniais
kriterijais.

Todėl 2005 m. sprendimo konstatuojamosiose dalyse kalbama apie nepalankioje padėtyje esančius piliečius
arba socialiai labiau pažeidžiamas socialines grupes, kurios dėl mokumo suvaržymų negali gauti būsto rinkos
sąlygomis. Todėl valstybės narės turi nustatyti socialinio būsto tikslinę grupę, siekiant sudaryti sąlygas
socialinį būstą skirti skaidriai ir neleisti, kad asmenys, kuriems to labiausiai reikia, jo negautų.

Valstybės narės turi didelę veiksmų laisvę nustatant tikslinės grupės dydį ir taikant socialinio būsto sistemas.
Komisijos vaidmuo tėra tikrinti, ar apibrėžtis nėra akivaizdžiai klaidinga.

Ši pozicija patvirtinta Komisijos 2009 m. priimtame sprendime dėl socialinio būsto Nyderlanduose. Ji taip
pat visiškai dera su Pagrindinių teisių chartijos 34 straipsniu, kuriame kalbama apie socialinę paramą ir
paramą aprūpinant būstu visiems neturintiems pakankamai lėšų.

Aiškia socialinio būsto apibrėžtimi taip pat užtikrinama, kad valstybės pagalba nebūtų nukreipta komercinei
veiklai, nepriskirtinai visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, finansuoti.

Antrasis klausimas susijęs su visuotine teise į būstą. Tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, būstas kalbant apskritai
nėra tas pats, kas socialinis būstas. Aiškūs, skaidrūs atitikties socialinio būsto skyrimo reikalavimams ir
socialinio būsto skyrimo kriterijai naudingi socialinio būsto gavėjams ir užtikrina tinkamą viešųjų lėšų
naudojimą.

Atsakydamas į trečiąjį klausimą, kuriuo gerbiami Parlamento nariai klausia, kodėl galimybė gauti socialinį
būstą apribojama namų ūkiams, kurių pajamos nesiekia 33 000 EUR, norėčiau dar kartą pateikti aiškų
atsakymą. ES lygmeniu nenustatyta pajamų riba dėl teisės į socialinį būstą suteikimo.

Tai vienos valstybės narės – Nyderlandų – nustatyta suma. Tai vienas iš Nyderlandų valdžios institucijų įvestų
pakeitimų, siekiant nacionalinę socialinio būsto sistemą suderinti su Europos valstybės pagalbos taisyklėmis.
Nyderlandų valdžios institucijos tokią ribą nustato siekdamos nustatyti socialinio būsto Nyderlanduose
tikslinę grupę. Komisija nenustatė klaidų šioje socialinio būsto apibrėžtyje ir todėl pritarė Nyderlandų valstybės
pagalbos schemai. Norėčiau pridurti, kad Nyderlandų valdžios institucijų nustatyta tikslinė grupė labai plati
ir apima 43 proc. Nyderlandų gyventojų.

Lambert van Nistelrooij, PPE frakcijos vardu. – (NL) Krizės laikotarpiu ir vykstant svarstymams, kaip išlaikyti
tvarią visuomenę ir mūsų konkurencingumą, diskutuojame dėl visiškos smulkmenos, kuri, mano nuomone,
vis dėlto daugeliui žmonių kelia didžiausią susirūpinimą.

Aptariamas klausimas – kam reikėtų suteikti socialinį būstą? Ypač dabar, kai bankai elgiasi kur kas atsargiau
nei tada, kai diskusijos prasidėjo, – t. y. Nyderlanduose 2005 m., kai padėtis gerokai skyrėsi, – aišku, kad kai
kurie žmonės išties susiduria su sunkumais. Šiuo metu nustatyta riba – 33 000 EUR. Šiuos pasiūlymus dar
reikia pateikti Nyderlandų parlamento žemesniųjų rūmų nariams pritarti ir jie mums iškart pasakys, kad ši
riba iš tikrųjų turėtų atitikti Nyderlandų sveikatos draudimo fondo atžvilgiu nustatytą ribą, kuri apytiksliai
siekia 40 000 EUR.

Nyderlanduose vis dar vyksta aktyvios diskusijos, todėl šiuo metu nėra visuotinio sutarimo. Manau, kad
nesudaromos pakankamos galimybės lankstumui, atitinkamai pritaikytiems sprendimams priimti. Valstybės
narės turi galėti prisitaikyti atsižvelgdamos į aplinkybes. Ši 10 proc. riba yra labai maža. Kai baigiau
universitetą, mano pajamos taip pat viršijo ribą, bet gan daug metų galėjau gyventi savo nuomojamame
būste, kol galiausiai nusprendžiau pirkti ir išsikelti gyventi kur nors kitur.

Kalbame apie lankstumą; nėra pakankamai veiksmų laisvės. Atsižvelgdamas į tai darau išvadą, kad
nepakankamai paisoma subsidiarumo – galimybės šalims pačioms tvarkytis kur kas platesniu mastu. Pasibaigus
šiandieninėms diskusijoms turime svarstyti, ar sugrįžti prie klausimo pateikiant rezoliuciją. Apskritai manau,
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kad Komisija šiuo klausimu gerai dirba, tačiau manau, kad valstybių narių veiksmų laisvė pernelyg suvaržyta
žmonių, kurių aprūpinimas būstu priklauso nuo jos, nenaudai.

Evelyne Gebhardt, S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, stebėdama
šias diskusijas atkreipiu dėmesį, kad labai neaišku, kaip šiose srityse reikėtų taikyti teisės aktus. Pone L. Andorai,
jūs ką tik pasakėte, kad jokiame Europos teisės akte nenustatyta fiksuota 33 000 EUR riba. Tačiau Nyderlandų
teisėkūros institucijos nustatė šią ribą savo nuožiūra galbūt todėl, kad to nepadariusi Komisija kada nors
pareikalautų nustatyti aiškius kriterijus.

Dėl šio neaiškumo valstybėse narėse kyla daug sunkumų priimant sprendimus savarankiškai, visų pirma
rengiant šiuos sprendimus taip, kad jie tenkintų šių žmonių poreikius, ir pirmiausia aprūpinimo socialiniu
būstu poreikius, nes tai žmonės, kurie neturi pakankamai pinigų, kad galėtų nevaržomi kraustytis iš vienos
vietos į kitą.

Todėl labai svarbu, kad sukurtume teisinę sistemą ir teisinį tikrumą, kuris taip pat užtikrintų kuo daugiau
aiškumo. Žinoma, tikrai reikia apsaugoti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. Jos valstybėse narėse
teikiamos vietiniu lygmeniu ir yra visuotinės ir turime užtikrinti, kad jos būtų teikiamos visiems.

Todėl turime apsvarstyti galimybę – ir žinau, kad šis klausimas šiuo metu svarstomas Užimtumo ir socialinių
reikalų komitete – reikalauti Komisijos sukurti teisinę sistemą, siekiant apsaugoti visuotinės ekonominės
svarbos paslaugas, visų pirma socialinėje srityje, ir manau, kad tokia sistema, jeigu ji būtų sukurta, būtų geras
dalykas.

Isabelle Durant, Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, čia kalbame apie teisinį
pagrindą, kuris, akivaizdu, labai svarbus. Vis dėlto nekalbėdama apie šį teisinį pagrindą norėčiau pabrėžti,
kad būsto, ir visų pirma socialinio būsto, rinka akivaizdžiai nepanaši į jokią kitą rinką arba komercinę veiklą.
Be to, socialinis būstas – tai kur kas daugiau nei žemas pajamas gaunantiems žmonėms arba tiems, kuriems
jo reikia, skirtas būstas.

Esama socialinės įvairovės problemų, apie kurias kalbėjome, tačiau esama ir šių būstų ir juose gyvenančių
žmonių integracijos jų kaimynystės, jų miesto – kartais miesto centre, kartais priemiesčiuose – atžvilgiu.
Atliktas didelis darbas su nuomininkais, darbas, siekiant jiems padėti integruotis ir sukurti solidarumu
grindžiamus santykius, tarp jų – skirtingų kartų, kurios gyvena šioje kaimynystėje ir šiuose būstuose, santykius
ir todėl šiuo požiūriu tikrai manau, kad tai skirtingas klausimas.

Be to, per šią kadenciją dirbsime visuotinės svarbos socialinių paslaugų klausimu. Mano nuomone, tai, kad
atvykome čia ir atkreipiame dėmesį į problemas, susijusias su pagalba arba ribotu socialinio būsto
prieinamumu, yra blogas ženklas. Dėl pajamų ribos, kurią paminėjo kiti Parlamento nariai, išskyrus mane,
ir kuri siekia 33 000 EUR, manau, kad tai sukelia problemą, nes šeimos įvairovė labai didelė: nepilnos šeimos,
šeimos, kuriose yra senyvo amžiaus žmonių, šeimos, kurias sudaro nariai iš ankstesnių ir dabartinių santykių,
skyrium gyvenančios šeimos. Kaip galime apskaičiuoti jų pajamas? Atsižvelgdama į tai, kaip ir kiti, raginu
laikytis lankstesnio požiūrio ir labiau laikytis subsidiarumo principo, jeigu norime įvykdyti tikrus socialinius
projektus šiose kaimyninėse vietovėse.

Patrick Le Hyaric, GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ką tik pasakėte, kad
Komisijai socialinio būsto klausimas labai svarbus. Iš tiesų kalbame apie pagrindinę teisę, kuri mūsų valstybėse
narėse netaikoma. Be to, tai dar vienas neigiamas dabartinio mūsų Europos integracijos modelio aspektas.

Dėl kitų jūsų, Komisijos nary, atsakymo aspektų tai jūs dar kartą pacitavote įprastinę Komisijos „maldaknygę“,
tačiau praktika rodo, kad Komisija, jūsų Komisija, ir Europos Teisingumo Teismas sprendimus priima
remdamiesi Europos sutartimis, laikydamiesi lemtingo laisvos ir neiškreiptos konkurencijos principo, ir
todėl suteikia neteisėtą galimybę statyti būstus ir neteisėtą galimybę apsirūpinti pačiu būstu. Dar blogiau yra
tai, kad 2005 m. Europos Komisija socialinį būstą apibrėžė kaip būstą, skirtą tik, cituoju, „nepalankioje
padėtyje esantiems piliečiams arba socialiai labiau pažeidžiamoms socialinėms grupėms“. Taip Komisija
skatina neturtingiems skirtų varguomenės kvartalų kūrimą socialinės įvairovės nenaudai.

Kaip daugelis Parlamento narių pritariu minčiai dėl naujos pagrindų direktyvos, kuri būtų aiški ir pažangi,
tačiau bijau, kad reikėtų keisti būtent patį Sutartyse įtvirtintą konkurencijos principą.

Kita vertus, bijau, kad Pirmininko J. M. Barroso pareikštas ir šiandien ECOFIN tarybos patvirtintas pareiškimas,
kuriuo iš principo rekomenduojama kontroliuoti biudžetą, lems biurams, aprūpinantiems nebrangiu būstu,
skirto finansavimo mažinimą, visų pirma socialiniam būstui. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Europa turi viską
pradėti iš pradžių.
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Frank Engel (PPE). – (FR) Ponia pirmininke, tam tikra prasme norėčiau pakartoti I. Durant nuomonę, kuri
pagrįstai tvirtino, kad socialinis būstas nepriklauso komerciniam sektoriui ar kokiam nors kitam sektoriui,
kuriame vyksta įprastinė konkurencija. Komisijos nary, manau, kad šiuo klausimu mūsų nuomonės sutampa.

Šiuo atžvilgiu keliamas klausimas dėl valstybės pagalbos. Stebiuosi, kodėl tokia sritis kaip socialinis būstas
teoriniu požiūriu turėtų nepriklausyti būtent valstybės pagalbos sričiai. Iš tikrųjų kalbame apie valstybės
pagalbą labiau socialinio būsto naudotojams negu įmonėms. Pagaliau pagalba skiriama todėl, kad manoma,
jog ji reikalinga; konkurencijos klausimai nėra tiek svarbūs.

Atkreipiu dėmesį, – žinoma, galiu tikrai kalbėti tik remdamasis savo nacionaline patirtimi, – kad socialinis
būstas susijęs su tokiomis skirtingomis sąlygomis, kad išties turėtume džiaugtis, kad Europos Komisija,
Europos institucijos ir Briuselis neprivalo, kaip visada ir buvo manyta, mums pateikti tikslios pagalbos
apibrėžties, nurodyti mums, kurie piliečiai gali naudotis pagalba ir kokiomis aplinkybėmis.

Norėčiau pabrėžti, kad šiuo atveju kalbame apie konkrečias vietines sąlygas ir kiekvieno mūsų šeiminių
aplinkybių pasikeitimus. Kaip galima kam nors, kas turėjo šeimą, tačiau kurio šeiminė padėtis pasikeitė, kam
nors, kieno pajamos su laiku kinta, kaip minėjo Lambert van Nistelrooij, suteikti teisę į socialinį būstą remiantis
tam tikrais kriterijais tik tam, kad tada ji būtų atimta? Manau, kad tai neprotinga, ir šiomis aplinkybėmis
nemanau, kad Komisija turėtų dar kartą viršyti savo įgaliojimus, kad mums pasiūlytų, o galiausiai ir primestų
taisykles, kurios neabejotinai būtų nelanksčios ir galbūt taip pat nehumaniškos.

Proinsias De Rossa (S&D). – Ponia pirmininke, dalyvauju šioje diskusijoje kaip Užimtumo komiteto
pranešėjas dėl visuotinai svarbių socialinių paslaugų ateities. Šiuo žodiniu klausimu siekiama išsiaiškinti
Komisijos turimus pasiūlymus, kad būtų išspręsta sudėtinga problema dėl socialinio būsto suteikimo
piliečiams.

Gaila, kad Komisijos narys nepateikė jokių tokių pasiūlymų, o labiau siekė pagrįsti galiojančią sistemą.
Komisija nuolat atsisako sutikti, kad būtina užtikrinti teisinį aiškumą ir lakstumą valstybėms narėms ne tik
dėl esamų viešųjų paslaugų teikimo, – ir visų pirma socialinių paslaugų, – bet ir tenkinti naujus socialinius
poreikius. Privalome ne tik parūpinti apsaugos priemones piliečiams, kai to prireikia, bet ir sukurti tvirtą
socialinę sistemą, kuri tarnautų visiems piliečiams. Sveikatos apsauga, aprūpinimas būstu ir švietimas yra
paslaugos, kurios, akivaizdu, turėtų būti teikiamos visuotinai, o ne paisant rinkos įnorių. Savaime aišku, kad
rinka negali užtikrinti universalumo pagal lygiateisiškumo ir vienodos kokybės principus.

Visos šios paslaugos yra paslaugos, kuriomis siekiama aukštesnių tikslų negu pasipelnyti ir kuriomis sukuriama
socialinė vertė, kurių negalima vertinti pagal pelno ir nuostolio pusiausvyrą. Taip pat pasitelkiant jas kaip
tik reikia sukurti tvirtą pagrindą šiuolaikinei ekonomikai. Negalima leisti, kad ilgiau išliktų dabartinis teisinis
neaiškumas dėl to, ką vyriausybės gali daryti nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis paslaugų, laikomų esminėmis
visuomenės gerovei, teikimo srityje.

Sophie Auconie (PPE). – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau, kad
kai kas būtų įrašyta į protokolą: Bendrija neturi kompetencijos aprūpinimo būstu politikos srityje apskritai
ir konkrečiai – socialinio būsto srityje.

Vis dėlto šiame žodiniame klausime minimame sprendime Komisija pateikia socialinio būsto apibrėžtį. Kaip
ne kartą buvo pasakyta, Komisijos nary, šiandien, krizės laikotarpiu, socialinio būsto ir teisės į būstą problema
yra didelė. Įneškime šiek tiek žmoniškumo į mūsų techninio, teisinio ir net technokratinio pobūdžio diskusijas.

Neatsižvelgiant į būstą per se, socialinis būstas – tai tikros tų, kurie juo naudojasi, integracijos, tikros jų
socialinės įtraukties pagrindas. Apibrėžtį, pateiktą Komisijai atliekant valstybės pagalbos peržiūrą, visiškai
galima ginčyti. Komisijos nary, puikus Prancūzijos filosofas, gimęs mano regione Luaros slėnyje, R. Descartes
yra pasakęs: „Bendrasis interesas yra apskritimas, kurio centras žinomas, tačiau nežinomi pakraščiai.“

Todėl turiu jums du klausimus. Pirmasis paprastas: koks šios apibrėžties teisinis statusas? Ar jis taikytinas
visose valstybėse narėse?

Antrasis klausimas daug bendresnio pobūdžio. Kokios yra Komisijos kompetencijos ribos viešųjų paslaugų
organizavimo srityje? Galiausiai todėl šis klausimas yra svarbus. Keliamas klausimas dėl viešųjų paslaugų
universalumo ir prieinamumo.

Peter Simon (S&D). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, visoje Europoje mūsų miestai
ir bendruomenės susiduria su sunkumais dėl probleminių rajonų. Visoje Europoje bandome išspręsti šią
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problemą suteikdami šioms nepalankiose sąlygose esančioms vietovėms ir jose gyvenantiems žmonėms
tokias normalias gyvenimo sąlygas, kokios yra kituose mūsų miesteliuose ir miestuose.

Vis dėlto, jeigu socialinio būsto srityje dabar nustatysime, kaip tai šiuo atveju daro Komisija, kriterijus, jeigu
nustatysime kriterijus, kurie – kaip jau yra sakiusios kai kurios valstybės narės – aiškiai neleis sumaišyti
gyventojų šiose vietovėse, niekais paversime visas kompetentingų šalių dešimtmečius dėtas pastangas. Tai
taip pat niekais pavers rizikingus sumanymus, kuriuos Europos Sąjunga rėmė per savo Bendrijos iniciatyvas
Urban ir Urban II.

Jeigu dabar taip sugriežtiname kriterijus, pagal kuriuos gali būti teikiama parama socialiniam būstui, kad iš
tikrųjų tik vargingiausiai gyvenantys žmonės, tik nepalankiausioje padėtyje esantys žmonės gautų paramą
ir jiems galėtų būti teikiama pagalba pagal aprūpinimo socialiniu būstu sistemą, mes šiam gyventojų segmentui
iš tikrųjų sudarysime kliūtis susimaišyti nepalankioje padėtyje esančiuose rajonuose, nors šio susimaišymo
mums iš tikrųjų būtinai reikia. Dėl to būtent šios visuomenės grupės bus dar labiau atskirtos ir dėl to problemų
mūsų miestuose tik padaugės. Atsižvelgiant į tai mūsų šiandienos uždavinys turėtų būti plati subsidiarumo
principo apibrėžtis ir platus jos aiškinimas ir būčiau dėkingas Komisijai, jeigu ji galėtų trumpai išdėstyti savo
nuomonę šiuo klausimu.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Ponia pirmininke, dabar nagrinėjame daugiau bendro pobūdžio klausimą,
konkrečiai – klausimą dėl subsidiarumo principo ir viešųjų paslaugų universalumo visoje Europos Sąjungoje.
Vis dėlto šiose diskusijose pasinaudojant Nyderlandų pavyzdžiu socialiniam būstui skiriamas pagrindinis
dėmesys. Tai nėra pavienis atvejis – visų pirma nuomininkų asociacijos ir nuomininkų atstovai daugelį metų
manė, kad Europos dėmesiu konkurencingumui mažų mažiausiai ribojama socialinio būsto sritis, galbūt
juo net siekiama, kad gauti socialinį būstą būtų visiškai neįmanoma.

Galiausiai po maisto ir drabužių būsto poreikis yra svarbiausias žmogaus poreikis ir todėl būstas yra vienas
iš socialinių viešųjų visuomenės gerovės elementų, o užkirsti kelią benamystei yra socialinis uždavinys.

Tai parodo faktas, kad valstybėse, kuriose rūpinamasi savo piliečių gerove arba skiriama parama socialiniam
būstui arba, jeigu tokia parama neskiriama, aprūpinimas būstu individualiai subsidijuojamas atsižvelgiant į
žmogaus pajamas. Žinoma, dabar Europos Sąjungoje susiduriame su specifiniu atveju daugeliui Rytų, Vidurio
ir Pietryčių Europos šalių įstojus į Europos Sąjungą. Atsižvelgiant į skirtingą aprūpinimo būstu struktūrą
buvusiose Vakarų ir Rytų Europos dalyse, ypač po paskutiniųjų Europos Sąjungos plėtros etapų, reikia
palyginti valstybių narių būsto subsidijų ir aprūpinimo būstu struktūras.

Dėl iškart po politinių pokyčių įvykusio būsto privatizavimo daugelyje Rytų, Vidurio ir Pietryčių Europos
valstybių narių metodo ir visų pirma dėl šiose šalyse jaučiamo būsto trūkumo Europos Parlamentas suteikė
galimybę šioms šalims pasinaudoti struktūriniais fondais būsto srityje.

Nepaisant to, aprūpinimo būstu politika toliau išlieka priklausoma nuo nacionalinių, regioninių ir visų pirma
vietos aplinkybių kiekvienu atveju; kitaip tariant, tai įprastinė politikos sritis, kurioje taikomas subsidiarumo
principas, kurioje nebūtinas reguliavimas tarptautiniu lygmeniu ir kurioje tokio reguliavimo nėra. Viešųjų
paslaugų sektoriuje būsto, kaip socialinio viešojo visuomenės gerovės elemento, atžvilgiu rinkos dėsniai gali
būti taikomi labai ribotai.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, viešąsias paslaugas ir socialines paslaugas
supa dideli ekonominio ir politinio pobūdžio poslinkiai, juolab įvertinus nacionalines išlaidų taupymo
priemones. Europos Sąjungoje susiduriame su vis labiau besiskiriančiomis pajamomis. Ypač tada, kai padėtis
nėra aiški, kai išgyvename ekonomikos krizę ir baiminamasi dėl ateities, socialinės stabilizavimo priemonės
yra svarbesnės nei kada nors anksčiau.

Mieste, iš kurio atvykau, Vienoje, socialinio būsto koncepcija iš esmės reiškia parūpinti prieinamą būstą
plataus masto visuomenės sektoriams ir neapsiriboti tik – kaip nustatyta Komisijos – nepalankioje padėtyje
esančiais piliečiais arba socialiai labiau pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis. To padarinys – „getų“
steigimas. Todėl šiuo klausimu neketinu keisti savo nuomonės – socialinių paslaugų, įskaitant socialinį būstą,
nustatymas tuo vietos lygmeniu ir socialinių paslaugų neįtraukimas į konkurencijos taisyklių ir valstybės
pagalbos teisės taikymo sritį turėtų būti savivaldos principas arba teisė.

Tačiau bet kuriuo atveju Europos Sąjungoje mums reikalingas ES lygmens teisinis aiškumas ir teisinė priemonė,
kuri atitinkamai apimtų ir apibrėžtų socialines paslaugas.

Seán Kelly (PPE). – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Komisijos nariui paaiškinus kai kuriuos
aspektus, dėl kurių buvo iškelti klausimai. Reikia pasakyti, kad neabejotinai būtina visus žmones aprūpinti
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būstu, ypač šiuolaikinės gerovės valstybėje. Neabejotina, kad gyvybiškai svarbu turėti stogą virš galvos; tai
teisė ir visi sutaria, kad tuo turi būti apsirūpinama savarankiškai arba tuo turi aprūpinti valstybės įstaigos ir
t. t.

Vis dėlto reikia padiskutuoti dėl konkrečios šalies įsitraukimo masto aprūpinimo būstu srityje. Mano paties
šalyje nekilnojamojo turto burbulą sukūrė skatinimas – kuris buvo pernelyg pavojingas ir netinkamai
apgalvotas – statytojams statyti būstus ir statybos leidimų išdavimas, kartais net salpose, kurios vėliau buvo
užlietos, ir žemės perplanavimas, kuri neturėjo būti perplanuota. Tada, žinoma, prisidėjo bankai, išduodami
dideles paskolas statytojams, kurių jie negalėjo grąžinti, ir asmenims namams įsigyti, už kuriuos jie negalėjo
grąžinti paskolos.

Todėl išgyvename dabartinę krizę. Taigi kyla daug klausimų, kaip visoje nekilnojamojo turto plėtros srityje
turėtų dalyvauti valstybė.

Vis dėlto manau, kad aprūpinimo socialiniu būstu srityje pirmiausia remtis pajamomis yra tiesiog per griežta
ir beprasmiška dėl priežasčių, kurias nurodė daugelis žmonių. Manau, kad platesne prasme Komisija tikrai
turi dalyvauti sprendžiant šį klausimą, galbūt parengdama aprūpinimo socialiniu būstu gaires, tačiau laikytis
per griežtos pozicijos tokiais klausimais kaip pajamos ir kt. yra beprasmiška; tai nebus veiksminga ir nereikia
bandyti to daryti.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Aprūpinimas socialiniu būstu iš tiesų priskirtinas visuotinės svarbos
socialinėms paslaugoms. Deja, bet jaunimo nedarbo lygis Europos Sąjungoje šiuo metu pasiekė 20 proc.

Pagal Europos reglamentą 4 proc. Europos regioninės plėtros fondo lėšų valstybės narės gali panaudoti
socialiniams būstams statyti ir energijos vartojimo efektyvumui pastatuose didinti. Deja, bet dėl ekonomikos
krizės Europos šeimų ekonominė padėtis blogėja ir susirūpinimą kelia nedarbo lygis, kuris yra itin aukštas
tarp jaunų žmonių. Būtent todėl, Komisijos nary, norėčiau paprašyti, kad paremtumėte mus siekiant šią
normą būsimu programavimo laikotarpiu padidinti iki 15 proc. socialinio būsto statybos ir energijos vartojimo
efektyvumui pastatuose didinti.

Didžiojoje dalyje valstybių narių sveikatos apsaugos, švietimo, socialinių paslaugų ir rūpinimosi jaunais bei
senyvo amžiaus žmonėmis sistemas valdo valstybė. Šios viešosios paslaugos, jeigu jos prieinamos visiems
piliečiams, atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant visų piliečių apsaugą ir įtrauktį į visuomenę. Siekdami,
kad tai būtų taikoma visoje Europos Sąjungoje, raginame Europos Komisiją parengti viešųjų paslaugų
pagrindų direktyvą, kurioje būtų nustatyti minimalūs šios srities reikalavimai ir užtikrinamas vienodas ir
universalus šių paslaugų prieinamumas visiems Europos piliečiams ir gera šių paslaugų kokybė ir skaidrumas.

António Fernando Correia de Campos (S&D). – (PT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, socialinis būstas
yra visuotinės ekonominės svarbos paslauga, kuri svarbi rinkoje, teikianti naudą visai visuomenei. Remiantis
Lisabonos sutarties priedu, 26 protokolu, tokio pobūdžio paslaugas teikti ir organizuoti privalo nacionalinės,
regioninės ir vietos valdžios institucijos. Todėl sunku suvokti šį apribojimą tikslinei rinkai priskiriant tik tas
šeimas, kurių pajamos nesiekia 33 000 EUR. Tai skurdo lygio matavimas, atliekamas pasitelkiant vien tik
finansinius rodiklius ir neatsižvelgiant į 27 valstybių narių įvairovę; šio matavimo pagrindą galima apibendrinti
kaip paprasčiausią mokumą.

Socialiniu būstu sprendžiami kultūriniai ir socialiniai klausimai, darbo vietos artumo klausimai, naujo moters
vaidmens rinkoje apibrėžimo iš esmės klausimas ir darbuotojų judumo Europos erdvėje klausimas. Kovai,
į kurią įsitraukė Europos Sąjunga, siekdama išbristi iš dabartinės krizės, reikalingas ekonomikos augimas,
dėl kurio vyksta imigracija ir susiformuoja etninės, ekonominės ir kultūrinės mažumos, ir dėl to reikia jas
integruoti netgi prisiimant su tuo sietiną „getų“ susiformavimo riziką ir su šiuo reiškiniu turime kovoti
išlaikydami teisingą pusiausvyrą. Ar Komisija nesikiša į valstybių narių kompetencijos sritį?

Zigmantas Balčytis (S&D). – Ponia pirmininke, Lisabonos sutartyje pripažįstama socialinių paslaugų
teikimo ir jų prieinamumo visiems svarba ir vietos bei regioninių valdžios institucijų vaidmuo teikiant šias
paslaugas. Socialinio būsto klausimai itin svarbūs nedideles pajamas gaunantiems žmonėms, o dėl krizės iš
tikrųjų darbą prarado daug žmonių, kuriems reikia socialinio būsto.

Šiuo metu valstybės narės, priimdamos sprendimus dėl aprūpinimui socialiniu būstu taikomų kriterijų, taiko
skirtingus standartus. Manau, kad siekiant įgyvendinti teisę naudotis visuotinėmis paslaugomis būtų protinga
apibrėžti bendrus principus ir nustatyti rekomenduotiną viršutiniąją pajamų ribą ES lygmeniu. Vis dėlto
turime suteikti valstybėms narėms didelę veiksmų laisvę ją sumažinti, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius
skirtumus.
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Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Norėčiau padėkoti Komisijos nariui už šiuo klausimu jo pateiktus
paaiškinimus. Aš taip pat nemanau, kad turėtų būti viena socialinio būsto apibrėžtis. Tokią apibrėžtį būtų
sunku taikyti tokiais atvejais, kai labai skiriasi gyvenimo lygis. Šiose diskusijose svarbus subsidiarumo
klausimas. Jums leidus kalbėsiu šiek tiek plačiau, nei apima konkrečiai šis klausimas.

Manau, kad vis dėlto turėtų būti nustatyti tam tikri aiškesni standartai, tačiau kitu požiūriu, pvz., tais atvejais,
kai reikia taikyti naujus reglamentus dėl būsto skyrimo socialiai atskirtoms bendruomenėms atitikties
reikalavimų. Tai reglamentas, kurį šis Parlamentas priėmė vasario mėn. ir apie kurį taip pat kalbėjo S. A. Ţicău.
Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šia galimybe pasakyti, kad pritarčiau, kad pagal šį reglamentą būtų padidintos
skiriamos lėšos.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, norėjau, kad šios diskusijos būtų
surengtos. paprasčiausiai todėl, kad, kaip ir kiti jų dalyviai, esu susirūpinęs.

Keliuose Europos regionuose, įskaitant ir mano paties regioną, atliekamas vertinimas, kurio tikslas – pertvarkyti
savo vykdomą socialinio būsto skyrimo politiką, siekiant išvengti „getų“ susikūrimo ir reiškinio, kaip
nepalankioje padėtyje esančios visuomenės grupės telkiasi tuose pačiuose pastatuose ir tuose pačiuose
rajonuose. Jūsų sprendimas prieštarauja šiai socialinės pusiausvyros atkūrimo politikai ir reikalingai socialinei
įvairovei.

Komisijos nary, neteisinga, kad Komisija neleidžia valstybėms narėms vykdyti socialinės įvairovės politikos.
Žinoma, su būstu susijusių visuotinės svarbos socialinių paslaugų prieinamumą, viena vertus, galima riboti
jas teikiant tik tam tikroms žmonių grupėms, tačiau, kita vertus, turėtų būti palikta tam tikra veiksmų laisvė,
kad jos būtų prieinamos skirtingas pajamas gaunantiems asmenims, kad būtų padidinta socialinė įvairovė
mūsų rajonuose.

Bet kuriuo atveju šių dviejų aspektų pusiausvyrą turėtų nustatyti valstybės narės ir regionai arba tai turėtų
būti padaryta jiems dalyvaujant, o ne Komisija.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Ponia pirmininke, visi žinome, kad teisė į būstą yra pagrindinė teisė.
Todėl Europos Sąjungos valstybės narės turi pareigą užtikrinti, kad socialiniu būstu bus aprūpintas kiekvienas,
kuriam to reikia. Gilios krizės laikotarpiu, kai daugėja labai įsiskolinusių žmonių ir šeimų, kuriems sunku
grąžinti paskolas, už kurias jie pirko savo namus arba kurie brangiai moka už nuomą, dar svarbiau teikti
visapusišką paramą žmonėms ir šeimoms, kurie neišgali pasirūpinti tinkamu, atitinkamai įrengtu ir aprūpintu
būstu.

Todėl labai svarbu, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti Europos Sąjungos ir nacionalinėmis lėšomis
socialiniam būstui statyti ir užtikrinti pagrindines teises, kurios turi būti suteiktos visiems piliečiams, taip
panaikindamos socialinę nelygybę ir skatindamos socialinę įtrauktį. Europos Komisija šioje srityje turi imtis
neatidėliotinų priemonių, nekeldama pavojaus subsidiarumo principui, tačiau skatindama socialinių viešųjų
paslaugų universalumą.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Europos centralizaciją kartais lydi fanfaros, kaip tai matėme priimant Lisabonos
sutartį. Vis dėlto kitais atvejais ji vyksta nepastebimai. Kuriant įvairius ES paramos fondus, kurie dažnai
iškreipia rinką, iškilo būtinybė nustatyti privalomą pranešimą apie valstybės pagalbos teikimą.

Tuomet tapo aišku, kad šiai pareigai socialinio būsto atveju reikia nustatyti išimtis. Staiga mums pateikiama
apibrėžtis Europos lygmeniu. Jeigu pareigas nustatysime šiuo lygmeniu ir tada nurodysime jas vykdyti
žemesniu lygmeniu veikiantiems subjektams, tai nebus subsidiarumas.

Atsakomybė už aprūpinimą socialiniu būstu visiškai priklauso nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios
institucijoms. Neabejokime valstybių visuomenių ir vietos bendruomenių galimybėmis išsispręsti savo
problemas. Jos šias problemas žino geriausiai. Jos taip pat žino jų išsprendimo galimybes.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Aišku, kad susidūrėme su problema, kuri įvairiose valstybėse
narėse skiriasi.

Naujosiose šalyse, tarp jų ir Lenkijoje, yra labai daug regionų, kuriuose yra labai daug žmonių, neturinčių
būsto dėl itin nedidelių pajamų. Šiais žmonėmis daugiausia rūpinasi vietos valdžios institucijos. Tokiems
žmonėms skubią pagalbą privalo suteikti vietos ir regioninės valdžios institucijos. Be papildomo vietos
valdžios institucijoms skirto finansavimo ir be viešosios paramos neįmanoma padėti sudėtingiausioje padėtyje
esantiems žmonėms. Kartu reikėtų apsvarstyti, kaip ateityje sukuriant bendrą politiką ir bendrą apibrėžtį
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pabandyti gauti papildomų lėšų, kurias galėtų panaudoti regioninės valdžios institucijos. Jos panaudotų
pinigus ir sukurtų socialinio būsto vietų, kurių daugelyje Europos šalių yra išties labai mažai.

László Andor, Komisijos narys. – Ponia pirmininke, visiškai sutinku, kad nagrinėdami šį klausimą turime
žvelgti plačiau – šiuo atveju atsižvelgti į finansų ir ekonomikos krizę. Per pastaruosius dvejus metus matėme,
kad tai buvo išbandymas konkurencijos politikai nesvarbu, apie kurį sektorių kalbėtume – finansų, automobilių
pramonės ar šiuo atveju būsto sektorių, ir tai taip pat buvo išbandymas mūsų socialinei politikai neatsižvelgiant
į tai, ar ji buvo susijusi su vaikais, senyvo amžiaus žmonėmis, ar benamiais.

Šiuose keliuose klausimuose, kuriuos gavau, šie du klausimai – konkurencija ir socialinė politika – persidengia.
Todėl padėtis yra dar sudėtingesnė, nei būtų, jeigu nebūtų krizės.

Krizė parodė didelius rinkos veikimo trūkumus ne tik finansų bet ir būsto sektoriuje ir tapo labai aišku, kad
vien tik rinkos veiksniais šios problemos negali būti išspręstos ne tik dėl labai neturtingų, bet ir dėl didesnių
visuomenės grupių. Todėl griežtai nepritariu bet kokiam principui, kuriuo socialinio būsto sąvoka būtų
apribota kaip apimanti tik vargingiausias visuomenės grupes, visų pirma dėl Europos šalių įvairovės ir
subsidiarumo principo. Aš, žinoma, primygtinai reikalauju apibrėžtis šia prasme palikti nustatyti valstybėms
narėms, kaip tai jau minėjau savo įžanginėje kalboje.

Sugrįžtant prie Nyderlandų atvejo, kuriam šioje diskusijoje skiriamas pagrindinis dėmesys, norėčiau pakartoti,
kad Komisija jokiai kitai šaliai neprimeta kriterijų, kurie buvo nustatyti Nyderlandų atveju. Visapusiškai
laikantis subsidiarumo principo valstybės narės turi priimti sprendimus dėl realių sąlygų, taikytinų socialiniam
būstui.

Šią poziciją patvirtina sprendimas dėl Nyderlandų valstybės pagalbos schemos ir norėčiau priminti, kad į
Nyderlandų valdžios institucijų nustatytas ribas – kurios taikytinos ir Nyderlanduose – patenka 43 proc.
Nyderlandų gyventojų, tai, žinoma, yra kur kas daugiau nei tik vargingiausios visuomenės grupės. Be to,
Nyderlandų sprendimas patvirtino, kad socialinė įvairovė ir socialinė sanglauda yra pagrįsti viešosios politikos
tikslai, kurių siekiant valstybės pagalba gali būti pagrįsta ne tik tiems, kurie gyvena labai vargingai arba
kuriems kyla skurdo pavojus.

Manau, kad ši nepalanki socialinė padėtis per ilgiau nei pastarųjų kelerių metų laikotarpį daug labiau sutrikdė
visuomenės pusiausvyrą ir todėl turime susirūpinti šiuo klausimu. Taip pat reikėtų pridurti, kad Komisija
tikrina tik būsto bendrovėms teikiamą pagalbą. Visai tiesiogiai piliečiams teikiamai paramai valstybės pagalbos
taisyklės netaikytinos.

Diskusijoje taip pat kalbėta apie platesnio masto klausimus, t. y. visuotinės svarbos socialines paslaugas.
Todėl turiu kalbėti ir šiuo klausimu ir pabrėžti, kad, be aprūpinimo būstu paslaugų, kitos visuotinės svarbos
socialinės paslaugos ir visų pirma kitos socialinės paslaugos atlieka prevencinį ir socialinės sanglaudos
vaidmenį, yra prieinamos visiems nepaisant turto ar pajamų. Komisija tai aiškiai nurodė savo 2007 m.
komunikate, kai pabrėžė socialinių paslaugų organizavimo tikslus ir principus.

Komisija deda pastangas skatinti socialinių paslaugų kokybę. Pvz., remiame visuotinės svarbos socialinių
paslaugų kokybės sistemos kūrimą Socialinės apsaugos komitete.

Štai dar keli paskutiniai pamąstymai mano atsakymo pabaigoje. Atsižvelgdamas į tai, kad kai kurie klausimai
buvo susiję su ilgalaikiu laikotarpiu, aprėpiančiu kitą finansinę perspektyvą, pritarčiau, kad būsto sritis būtų
paliesta įvairiais aspektais; iš tikrųjų atnaujinimas energijos vartojimo efektyvumo atžvilgiu – kuris, mūsų
manymu, priskirtinas ekologiškų darbo vietų grupei – tikrai bus ta sritis, kurioje dirbsime nebandydami,
žinoma, formuoti bendros Europos būsto politikos.

Taip pat bus sprendžiami kiti klausimai, pvz., tokių nepalankiausioje padėtyje esančių visuomenės grupių
kaip romai aprūpinimas būstu, kur darbai jau pradėti, ir manau, kad šiuo konkrečiu atveju nuolat bus teikiama
parama iš struktūrinių fondų siekiant spręsti aprūpinimo būstu problemas, su kuriomis susiduria itin
pažeidžiamos socialiai atskirtos grupės įvairiose valstybėse narėse. Tai taip pat pabrėžia, kaip svarbu laikytis
įvairiapusio požiūrio, nes skiriasi šalių socialiniai poreikiai ir kai kurių sprendimų ir sprendinių, kurie taikomi
dideles pajamas gaunančiose šalyse, pavyzdžiu tikrai nereikia sekti – ir juo labiau to primesti – kitose valstybėse
narėse.

Pirmininkė. – Diskusijos baigtos.
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17. Saugos ir prevencijos priemonės ES atviroje jūroje esančiose naftos platformose
(diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas – Komisijos pareiškimas dėl saugos ir prevencijos priemonių ES atviroje jūroje
esančiose naftos platformose.

Günther Oettinger, Komisijos narys. – (DE) Ponia pirmininke, balandžio 20 d. buvo juoda diena Meksikos
įlankai, Jungtinėms Valstijoms, dar daugiau – visam pasauliui. Jau būtent keturias savaites pramonės atstovai
ir valdžios institucijos bando imtis visų įmanomų priemonių, – iki šiol iki galo neišsprendusių problemos,
– kaip sustabdyti didžiulį naftos nuotėkį ir sušvelninti žalą aplinkai, visų pirma, pakrantėje.

Nutikus avarijai su naftos ir dujų tiekimo darbais jūroje susijusi rizika pasidarė itin aktuali. Visuomenės
susirūpinimas ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir Europoje padidėjo, ir gan pagrįstai. Europa kartu su Norvegija
kasmet Šiaurės jūroje išgauna daugiau kaip 200 mln. tonų žalios naftos.

Net jeigu naftos ir dujų telkinių žvalgymas nevyksta palyginti panašiomis ekstremaliomis sąlygomis ar
tokiame pačiame gylyje kaip Meksikos įlankoje, mes vis tiek turime numatyti avarijos galimybę ES ir būti jai
pasirengę. Turime kompetentingas įstaigas ir mechanizmus, kad galėtume greitai reaguoti į galimą avariją.

Turime Europos jūrų saugumo agentūrą, gelbėjimo laivus, civilinės saugos mechanizmus, gerą pagalbos
priemonių koordinavimą ir todėl Komisijos narė K. Georgieva iš karto galėjo pasiūlyti Europos pagalbą
įgyvendinant priemones Meksikos įlankoje.

Prevencija turi būti mūsų tikslas, kad apskritai nereikėtų imtis didelių valymo darbų po nelaimės. Todėl kartu
su Komisijos nariu J. Potočniku paprašiau savo biurų peržiūrėti galiojančius ES teisės aktus. Europos teisės
aktai yra saugos ir aplinkosaugos priemonių pagrindas tiek kalbant apskritai, tiek ir nutikus konkrečiai
avarijai.

Mūsų direktyvomis užtikrinami minimalūs įrenginių saugumo reikalavimai ir jose išsamiai aprašyti minimalūs
reikalavimai dėl darbuotojų sveikatos ir saugos. Dabar peržiūrėsime visus šiuos teisinius tekstus, siekdami
patikrinti, ar jais užtikrinamos tinkamos ir optimalios priemonės panašios arba dar didesnės nelaimės atveju.
Tam reikia glaudaus bendradarbiavimo su nacionalinėmis reguliavimo valdžios institucijomis, nes didžioji
dalis saugos reikalavimus nustatančių nuostatų, reguliuojančių naštos ir dujų pervežimą ir sveikatos apsaugą,
priklauso valstybių narių, o ne tiesiogiai mūsų kompetencijai.

Žinoma, jokios taisyklės negali suteikti 100 proc. garantijos. Daug kas priklauso nuo mūsų pramonės vadovų
požiūrio ir elgesio. Todėl turime pagrindą vienytis: būtina bendradarbiauti politikos ir pramonės lygmenimis,
siekiant užtikrinti, kad Europos aplinka ir visuomenė būtų tikrai saugios.

Norėčiau, kad naftos ir dujų pervežimo sauga ir tvarumas būtų pagrindinė mūsų suinteresuotųjų šalių
pokalbių tema. Todėl praeitą savaitę vadovavau aukšto rango pareigūnų iš didžiausių energijos gamybos
įmonių, vykdančių veiklą Europos vandenyse, susitikimui. Šiame techninio pobūdžio susitikime paprašėme
pramonės atstovų užtikrinti, kad būtų dedamos visos pastangos užkirsti kelią panašioms avarijoms arti
Europos krantų.

Pateikėme klausimyną, į kuriame pateiktus klausimus bendrovės atsakė po susitikimo. Buvo pateikta dvylika
klausimų ir jie labai konkrečiai apėmė visus aspektus, kurie yra svarbiausi naftos platformų ir dujų platformų,
vandens, pakrančių ir valstybių narių saugumui. Manau, kad šis susitikimas su pramonės atstovais yra proceso,
kuris padidins pramonės veiklos skaidrumą ir paskatins laikytis taisyklių bei taikyti geriausią patirtį, pradžia.

Per artimiausius mėnesius planuojame surengti antrą susitikimą, kai geriau suvoksime avarijos priežastis,
kad galėtume įvertinti padėtį ir Europoje pasisemti patirties iš avarijos Meksikos įlankoje.

Dabar, kai dar nebuvo ištirtos priežastys ir aplinkybės, būtų per anksti daryti išvadas arba reikalauti imtis
naujų teisėkūros iniciatyvų. Vis dėlto, jeigu paaiškės, kad reguliavimo priemonės reikalingos, galiu jus patikinti,
kad Komisija nedelsdama jums pateiks Europos teisėkūros pasiūlymus.

Kaip matote, ponios ir ponai, Europoje nuolat dedamos pastangos užkirsti kelią panašiai tragedijai. Tačiau
jeigu panaši nelaimė nutiktų, turime tam tikras priemones ir mechanizmus, kad būtų veiksmingai ir nedelsiant
imtasi priemonių ir sušvelninta bet kokios avarijos padarinių reikšmė Europos gyventojams ir aplinkai.

Po kito mūsų susitikimo noriai jums vėl pateiksiu informaciją dėl planuojamų veiksmų.
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Bogusław Sonik, PPE frakcijos vardu. – (PL) Platformos sprogimas Meksikos įlankoje yra didžiausia tokio
pobūdžio ekologinė avarija per visą istoriją. Kiekvieną dieną į įlanką išsilieja 800 000 litrų žalios naftos, t. y.
daugiau kaip 22 mln. litrų nuo avarijos pradžios. Naftos dėmė šiuo metu dengia 43 000 kvadratinių kilometrų
plotą, kuris yra didesnis už Nyderlandus.

Šiuo metu mūsų pareiga rodyti solidarumą Jungtinėms Valstijoms ir visiems, kurie nukentėjo nuo nelaimės,
ir užtikrinti, kad suteiksime visą įmanomą pagalbą. Atsižvelgdamas į šią nelaimę, manau, kad labai svarbu,
jog nedelsiant atliktume specialų vertinimą – išsamų ir plataus masto techninio pobūdžio gręžimo platformų,
esančių Europos Sąjungos teritoriniuose vandenyse, patikrinimą. Tokie turėtų būti pirmieji tarptautinio
lygmens veiksmai siekiant užtikrinti saugumą Europos jūrose. Be to, norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į
tai, kad jeigu panašaus pobūdžio nelaimė nutiktų Baltijos jūroje, kuri yra uždara jūra, dėl to visam laikui ir
negrįžtamai būtų nuniokotas visas regionas ir jo pakrantės zonos.

Labai svarbu, kad visai Europos Sąjungos teritoriniuose vandenyse vykdomai veiklai būtų taikoma speciali
stebėsena ir kad ji atitiktų aukščiausius saugumo reikalavimus bei būtų įrengtos naujausios saugumo sistemos.
Manau, kad šiuo požiūriu taip pat svarbu sukurti reagavimo ir bendradarbiavimo tarpvalstybiniu lygmeniu
procedūrą, kuri būtų nedelsiant taikoma, jeigu atsirastų žalios naftos nuotėkis.

Jungtinių Valstijų stebėtojai pažymi, kad daugeliu atvejų leidimai įrengti platformas Meksikos įlankoje buvo
išduoti patiriant naftos pramonės atstovų spaudimą ir paisant jų interesų natūralios gamtinės aplinkos
sąskaita. Šiuo atveju sunku nepaminėti sprendimo tiesti Nord Stream, Šiaurinį dujotiekį, kuris buvo politinis
sprendimas ir kuriame neatsižvelgta į šios investicijos keliamus pavojus Baltijos jūros ekosistemai.

Pone G. Oettingeri, atsižvelgiant į dramą Meksikos įlankoje niekada neturėtų būti leista įrengti gręžimo
įrenginių žalios naftos ar dujų gavybai neįsitikinus, kad užtikrinamas visiškas susijusių jūrų ir vandenynų
saugumas. Neturėtų būti leista priimti sprendimus patiriant pramonės arba politikos lobistų spaudimą.

Kriton Arsenis, S&D frakcijos vardu. – (EL) Komisijos nary, dažnai nepakanka vien tik padidinti prevencinių
priemonių skaičių. Paskutinis sprogimas Meksikos įlankoje įvyko platformoje, kuri buvo pastatyta vos
2001 m., ir jos nuskendimas sukelia vieną iš didžiausių iki šiol įvykusių ekologinių nelaimių. Iki šiol, praėjus
29 dienoms nuo avarijos pradžios, neįmanoma sustabdyti nuotėkio ir, kaip minėjo B. Sonik, per dieną į jūrą
įlankoje išteka daugiau kaip 5 000 tonų naftos.

Šis stambaus masto teršalų išsiliejimas įvyko pačiu didžiosios dalies nykstančių vandens gyvūnų rūšių neršto
laikotarpiu. Turiu omenyje penkias iš septynių jūros vėžlių rūšis, delfinus, daugelį rūšių banginių ir daugelį
svarbių jūros žinduolių. Neišvengiamai tai kenkia ir žmonijai. Šis sprogimas, ši avarija įvyko vos šiam regionui
pradėjus atsigauti po katastrofiškų Katerinos uragano padarinių; šis uraganas taip pat nusinešė vienuolikos
žmonių gyvybes.

Tačiau Jungtinėse Valstijose priemonės įgyvendinamos. 1981 m. Kongresas balsavimu priėmė moratoriumą,
uždraudžiantį naftos gręžimą atviroje jūroje 85 proc. pakrantės vandenų aplink Jungtines Valstijas. B. Obamos
vyriausybė moratoriumui pritarė po avarijos nepaisant to, kad iš pradžių pozicija buvo priešinga. Vis dėlto
tuo pačiu metu naftos platformos vis dar eksploatuojamos, daugiausia Šiaurės jūroje. Šiuo metu esama šimtų
platformų atviroje jūroje, kuriose gręžiami gręžiniai naftos ir dujų gavybai.

Paskutinė avarija Meksikos įlankoje tikrai patvirtino, kad dėl atviroje jūroje esančių naftos platformų kyla
jūros aplinkos išnaikinimo pavojus. Nepaisant to remiantis Europos teisės aktais naftos gręžimui jūroje
netaikoma Seveso direktyva dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų, pavojaus.

Ši paskutinė nelaimė mums parodo, kad niekas negali užtikrinti, kad panaši nelaimė neįvyks Europos
Sąjungoje, ir vien tik padidinti prevencinių priemonių mastą kartais nepakanka. Nelaimės mastas privertė
B. Obamos vyriausybę išsisukinėti. Galbūt atėjo laikas Europos Sąjungai ne tik imtis papildomų prevencijos
priemonių, bet ir priimti moratoriumą, kuriuo būtų nedelsiant uždraustas gręžinių gręžimas atviroje jūroje
ES vandenyse, kad prisiderintume prie JAV moratoriumo? Turime imtis veiksmų tuoj pat, kol neatsitiko
tokia avarija kaip Meksikos įlankoje.

Corinne Lepage, ALDE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, balandžio 22 d. sugriuvus Luizianos pakrantėje
buvusiai platformai išsiliejo neįtikėtinai daug naftos. Dėl to kyla trys pagrindiniai klausimai. Sunku suvokti,
kad iš anksto nebuvo sukurta jokia sistema tokio pobūdžio ir masto nuotėkiui sustabdyti, taip pat sunku
suvokti, kad valdžios institucijos nevykdo pakankamos platformų valdytojams privalomų ir jų prižiūrimų
saugumo sistemų kontrolės, kad būtų išvengta taršos rizikos ir, pagaliau, specifinės rizikos, susijusios su
teršimu angliavandeniliais itin pažeidžiamose ir (arba) gausiai gyvenamose zonose. Prieš kelias akimirkas
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mūsų kolega Parlamento narys B. Sonik mums priminė, koks pražūtingas tokio pobūdžio užteršimas būtų,
pvz., Baltijos jūroje.

Šiaurės jūroje jau yra įvykę mažiausiai dvi didelės avarijos atviroje jūroje esančiose platformose ir tai yra
vienas iš pasaulio regionų, kuriame sutelkta daugiausia platformų. Šiomis aplinkybėmis neabejotinai svarbu,
kad įvertintume padėtį siekdami užtikrinti, kad panaši avarija negalėtų įvykti prie mūsų krantų, ir, Komisijos
nary, džiaugiamės, kad tokios iniciatyvos buvo imtasi.

Vis dėlto, kokių priemonių ketinate imtis netrukus, kad būtų pagerintas mūsų teritoriniuose vandenyse
esančių platformų saugumas ir avarijų prevencija? Jūs, Komisijos nary, kalbėjote apie minimalius standartus,
tačiau to nepakanka.

Antra, kokių priemonių imtasi, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi visų saugumo reikalavimų? Taisykles
surašyti nepakanka; jos turi būti taikomos ir jų taikymas iš tikrųjų stebimas. Kokių veiksmų ketinate imtis,
kad tai pasiektumėte?

Trečia, kokios galėtų būti panaudotos priemonės, kad būtų išvengta pakrantės užteršimo, jeigu įvyktų avarija?
Labai gerai turėti laivus ir civilines pajėgas, tačiau kokiomis priemonėmis galime pasinaudoti? Ar ne laikas
pareikalauti, kad valdytojai turėtų specifinę techninę įrangą, kurią būtų galima sutelkti? Taip pat atsižvelgiant
į tai, kad žala aplinkai nuo šiol įtraukta į ES teisę, ar nereikėtų nustatyti atitinkamos kompensavimo ir susijusių
finansinių garantijų sistemos?

Galiausiai naftos bendrovės veiklą vykdo vis didesniame gylyje, dėl to labai sunku imtis veiksmų, kai įvyksta
avarija ir jūros aplikai kyla pavojus. Kokios priemonės nustatytos dėl naftos gavybos atviroje jūroje didesniame
gylyje ir visų pirma tolimojoje Šiaurėje?

Galiausiai pakalbėsiu dėl klausimo, kurį mūsų kolega Parlamento narys K. Arsenis ką tik uždavė: ar ne laikas
imtis svarstyti platesnio masto moratoriumą tokiomis pačiomis sąlygoms kaip ir moratoriumo, kurį nori
priimti Jungtinės Valstijos? Norime ir turime atsisakyti šios naftos ištekliais grindžiamos visuomenės. Ar ne
laikas mums taip padaryti?

Isabelle Durant, Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, aš taip pat manau, kad
reikia nutraukti pramonės atstovų dėjimąsi dievais.

Šiuo metu labiau nei kada nors anksčiau pramoninėms tautoms reikia naftos. Jos gręžia, kur tik gali, ir vis
giliau, tad aiškiai didina avarijos pavojų. Pastaruoju metu pramonės įmonės pirmenybę teikia išžvalgymui
ir gavybai, kenkdamos saugumui ir aplinkai; jau beveik mėnuo, kai kasdien 800 000 litrų žalios naftos išteka
į Meksikos įlanką, ir žala aplinkai ir ekonomikai bus katastrofiška. Manau, kad yra labai didelis atotrūkis tarp
milžiniškų sumų, kurios išleidžiamos gavybai iš vis didesnio gylio, ir visiškai nepakankamų išteklių, kurie
skiriami išankstinei pavojaus prevencijai ir numatymui.

Kaip ir mano kolegos Parlamento nariai, aš taip pat norėčiau paprašyti keleto dalykų. Pirma, manau, kad
reikia atlikti visų naftos platformų auditą, siekiant patikrinti jų tvarkingumą, saugą ir jų atitiktį standartams.
Žinoma, taip pat turime atlikti patikrinimus šiose platformose, nepaisant to, kad už šiuos patikrinimus
atsakingos valstybės narės, ir reikia, kad Komisija tikrintų pačius patikrinimus.

Be to, manau, kad visiems laikams reikia apsaugoti labiausiai pažeidžiamas ekosistemas. Dėl šio klausimo,
taip pat ir dėl iniciatyvos, kurios jūs ėmėtės ir kuriai pritariu, – išsiaiškinti, kaip galėtume elgtis tuo atveju,
jeigu panaši avarija įvyktų prie mūsų krantų, – manau, kad Europa turi imtis iniciatyvos visam laikui apsaugoti
labiausiai pažeidžiamas ekosistemas. Turiu omenyje, pvz., Aliaską. Mums reikia tarptautinės konvencijos,
paremtos tuo pačiu modeliu, kuriuo paremta galiojanti konvencija dėl Antarktidos išteklių apsaugos, ir
Europa galėtų inicijuoti tokio pobūdžio darbus ir konvenciją.

Galiausiai tai yra labai tinkamas pagrindas daugiau ir greičiau investuoti į atsinaujinančiuosius energijos
išteklius, jeigu jų mums vis dar reikia. Ugnikalnis – nenurodysiu jo pavadinimo, nes sunku jį ištarti – mums
buvo ženklas oro transporto klausimu; tokiu pat būdu ši baisi avarija yra dar vienas ženklas mums naftos
gavybos klausimu. Laikas pripažinti, kad naftos gavybos bet kur ir bet kokia kaina lenktynių beprotystė jau
praeityje.

Giles Chichester, ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, džiaugiuosi Komisijos nario kalba. Pasaulis su
nuostaba stebėjo didelį dujų ir naftos nuotėkį iš po sprogimo pratrūkusio vamzdyno ir katastrofą Meksikos
įlankoje bei menamą pramonės atstovų ir JAV valdžios institucijų nesugebėjimą sustabdyti nuotėkio; turime
tikėtis, kad paskutinės priemonės bus veiksmingos.
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Kaip kolegos minėjo, patys esame pergyvenę platformų katastrofas Šiaurės jūroje. Kaip vieną iš pavyzdžių
galima paminėti Piper Alpha platformos katastrofą ir manau, kad iš jos buvo pasisemta patirties. Tačiau
prisiminkime, kad labai skiriasi jūros gylis, kuriame vyksta darbai Meksikos įlankoje, ir Šiaurės jūros gylis.
Norėčiau paraginti elgtis apdairiai ir neskubėti imtis naujos teisėkūros. Įsitikinkime tuo, kas nutiko.
Įsitikinkime, ar mūsų galiojančios taisyklės būtų užkirtusios kelią nelaimei nutikti čia, ir būkime įsitikinę,
kad kokios nors naujos taisyklės užkirs kelią, kad taip nenutiktų.

Nelaimingi atsitikimai ir neįveikiamos aplinkybės nutinka ir negalime užtikrinti, kad užkirsime jiems kelią.
Turi būti nustatyta mūsų galimybių, užkertant tam kelią, riba. Norėčiau pasakyti paskutinę mintį, kai svarstome
santykinę riziką: dėl tokių nelaimingų atsitikimų kaip šis santykinė atominės energetikos sauga vertintina iš
kitokios perspektyvos.

Elie Hoarau, GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, naftos nuotėkis Meksikos įlankoje yra tikra
katastrofa aplinkos ir ekonominiu požiūriais. Matyt, buvo nesilaikyta tam tikrų reikalavimų Jungtinių Valstijų
vidaus reikalų sekretoriui išduodant gręžinių leidimus. Tai būtų neatleistina atsakomybės stoka, kurios
padariniai nesuskaičiuojami ir kurios padarinius jaučia ne tik Jungtinės Valstijos.

Žinome, kad visame pasaulyje šalys išduoda šimtus gręžinių atviroje jūroje leidimų ir jeigu šie leidimai būtų
išduodami lygiai taip pat neatsakingai, tai sukeltų dideles problemas visame pasaulyje. Kaip EP narys iš
atokiausio Europos regiono ir užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT), kurias sudaro beveik vien tik salos, – iš viso jų
yra beveik 130, – išsidėsčiusios trijuose žemynuose, turiu išreikšti savo didelį susirūpinimą dėl mūsų salų
atsižvelgdamas į naftos gavybos projektus atviroje jūroje. Todėl Europos Sąjungai, kuri turi parodyti pavyzdį,
labai svarbu itin kruopščiai peržiūrėti savo atviroje jūroje esančių naftos platformose taikomų saugos ir
prevencijos priemones.

Be to, apskaičiuojama, kad dėl nelaimingo atsitikimo platformoje arba ją eksploatuojant į jūrą nutekėjusios
naftos – nebūtinai nutekėjusios Europoje – mastas siekia kelias dešimtis tūkstančių tonų kasmet. Ar ne laikas
Europos Sąjungai imtis iniciatyvos, kad nuo šiol atviroje jūroje esančios platformos būtų pavaldžios
neabejotinai mokslinei valdžios institucijai, kuri galėtų būti sukurta kaip tarptautinė valdžios institucija?

Po Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimo ir besirengiant Kankuno aukščiausiojo lygio susitikimui
Europos Sąjunga turėtų didžiuotis skatindama tikrą pasaulinį valdymą giliavandenės jūros išteklių paieškos,
apsaugos ir gavybos srityje.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, kaip greta Švabijos jūros gyvenantis
asmuo norėčiau jus paraginti į Meksikos įlankoje įvykusį nelaimingą atsitikimą, katastrofą, vertinti, lyg tai
būtų nutikę mūsų pačių Konstanco ežere. Tokiu atveju visiškai nebeturėčiau geriamojo vandens ir mieste,
iš kurio esu, daugiau nebevyktų festivaliai, įskaitant visus su tuo susijusius dramatiškus padarinius, ir, be to,
dar daug kas.

Ką tai reiškia? Ar esate tikri, kad toli nuo mūsų – kitaip tariant, Šiaurės ir Baltijos jūrose – esantys naftos
gręžimo bokštai atlaikys skirtingas audros sąlygas, su kuriomis turėsime susidurti dėl klimato kaitos? Ar
esate tikri, kad jūsų Europos jūrų saugumo agentūra iš tikrųjų aprūpinta, kad galėtų susitvarkyti su kokiu
nors panašiu reiškiniu? Kalbėjote apie gerą koordinavimą. Mes jau esame ne kartą susidūrę su radijo ryšio
tarp įvairių šalių trikdžiais. Ar šis aspektas buvo patikrintas, kol neįvyko avarija? Kai kas nors iš tikrųjų įvyks,
kokia bus teisinė padėtis dėl ieškinių prieš naftos bendroves? Galbūt šiuo klausimu būtų naudingas rizikos
fondas?

Galiausiai ar jums aišku, kad JAV stebėsenos valdžios institucijos buvo išties pernelyg glaudžiai susijusios
su naftos pramonės atstovais? Ar galite paneigti, kad mes neturime tos pačios problemos europiniu lygmeniu?
Sąlygos neturėtų būti tokios kaip „Galite daryti viską, išskyrus...“.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Aš taip pat džiaugiuosi Komisijos iniciatyva. Manau, kad svarbu
aptarti šį klausimą, nors ir neįvyko avarijos Europos Sąjungos valstybės narės jurisdikcijoje.

Šiuo metu valstybių narių teritoriniuose vandenyse yra labai daug platformų, kuriose išgaunama nafta.
Manoma, kad šios veiklos mastas padidės, nes remiantis Tarptautinės energetikos agentūros vertinimais šiuo
metu yra žinoma tik 5 proc. jūros naftos atsargų. Svarbu įvertinti, ko mums reikia pasimokyti iš katastrofos
Meksikos įlankoje ir kokia dabartinė padėtis vandenyse, kur ES valstybėse narėse vykdoma panašaus pobūdžio
gavyba. Esant reikalui taip pat privalome imtis papildomų priemonių, kad padidintume šiose platformose
dirbančių darbuotojų saugumą, taip pat imtumėmės kitų priemonių, kad užkirstume kelią nelaimingiems
atsitikimams, turintiems pražūtingus padarinius pažeidžiamiems Europos regionams.
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Iš Deepwater Horizon platformos katastrofos ir praeities taip pat turime pasimokyti, kad reikia labai atidžiai
stebėti, kaip suteikiamos licencijos veiklai, ir kokia yra dabartinė sutarčių sudarymo praktika, kurios laikomasi.
Privalome užtikrinti, kad bendrovės negalėtų išsisukti nuo atsakomybės prisiėmimo. Bendrovė, sudarydama
susitarimą, kai yra tam tikra rizika, kurią reikia suvaldyti pasitelkus konkrečias saugos priemones, ir kuriuo
galima uždirbti milžiniškas pajamas, taip pat turi būti pasirengusi patirti padarinius įvykus nelaimingam
atsitikimui.

Jeigu sekėte šios katastrofos Jungtinėse Valstijose eigą, pastebėjote, kad sutartiniai santykiai, sudaryti tarp
kelių firmų, leidžia bendrovėms kaltinti vienoms kitas, o nafta toliau liejasi į jūrą. Šiuo atveju negalime
taikstytis su panašia padėtimi. Todėl turime įvertinti šios srities teisės aktus ir atlikti visus teisinės sistemos
patobulinimus, kad galėtume užtikrinti, jog sumažiname tokio įvykio atsitikimo pavojų.

Praeities patirtis rodo, kad po nelaimingų atsitikimų padaroma didelė žala žmonėms ir aplinkai, o atsakomybės
nustatymo procesai tęsiasi ištisus metus. Komisija privalo užtikrinti, kad teisės aktuose, kuriuose
reglamentuojama saugi naftos išteklių gavyba, nebūtų nuostatų, kurios būtų pernelyg neapibrėžtos, ir įvertinti,
kokie patobulinimai reikalingi, kad būtų sumažintas naudojimasis priemonėmis, siekiant išvengti atsakomybės.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Meksikos įlankoje įvykusios katastrofos pavyzdys verčia mus atidžiai
apmąstyti Europos Sąjungoje vykstančius investicijų projektus. Turiu omenyje Šiaurinį dujotiekį, kuris
tiesiamas nepaisant Europos Parlamento pateiktų rekomendacijų.

Dujos bus tiekiamos iš Rusijos Stokmano telkinio Barenco jūroje. Pagal projektą pirmajame etape per metus

planuojama išgauti 24 mlrd. m3 dujų, tačiau šis kiekis padidės iki 68 mlrd. Kad būtų išgauta tiek dujų, turės
būti išgręžta daug gręžinių per labai trumpą laiką. Nebus įmanoma sustabdyti 148 000 tonų metano srovės,
nes nėra sklendės arba tranzito stočių. Žala vamzdynui jokiu būdu nereikš jo uždarymo. Dujos toliau tekės,
kol bus ištaisytas defektas, nes jeigu į vidų patektų vandens, jis vamzdyną sugadintų visiškai. Todėl raginu
Komisiją nuodugniai išnagrinėti tokių projektų keliamus pavojus.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, šios diskusijos vyksta laiku.
Problemos Meksikos įlankoje dar neišsprendėme, taip pat nežinome, kur iškils kitos problemos.

Tai pagrindas pirmajam mano klausimui, Komisijos nary, kuris yra toks: kaip šiuo metu Europa gali padėti
pasitelkdama savo specialistų patirtį, Jungtinį tyrimų centrą arba įvairias kitas įstaigas, kurias turime, kad
galėtume pabandyti kartu kuo greičiau ir veiksmingiau surasti sprendimą dėl Meksikos įlankos? 20 proc.
sumažindama išmetamųjų anglies dvideginio teršalų kiekį ir imdamasi veiksmų per atsinaujinančiuosius
energijos išteklius Europos Sąjunga pasirinko teisingą kelią ir didindami veiksmingumą galime pasiekti labai
aukštus tikslus. Ar manote, kad kartu su Norvegija galėtume, pvz., imtis naujų iniciatyvų Europos ekonominėje
erdvėje?

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Kaip ir kiti kalbėtojai, esu sukrėstas, kad šimtai tūkstančių litrų žalios
naftos galėjo tekėti į jūrą ištisas savaites ir mes negalėjome to sustabdyti. Taip pat esu labai sukrėstas dėl
milžiniškos žalos, kuri dėl to daroma, ir dėl to, kad susijusi bendrovė, BP, šį klausimą nuolat menkina. Esame
priversti suvokti aplinkybes ir net negalėjome įvertinti visų ilgalaikių padarinių.

Todėl labai svarbu, kad ne nacionaliniu, o Europos lygmeniu imtumėmės priemonių, kurių reikia užkirsti
keliui tokiems įvykiams ateityje. Taip darydami didžiausią dėmesį turime sutelkti į procedūrinius ir taip pat
į techninius aspektus sukurdami būtinas saugumo sistemas. Tai, žinoma, kainuoja, tačiau nieko nedarymas
kainuotų kur kas brangiau.

Praeityje ėmėmės lyderio vaidmens pasauliniu mastu nustatydami dvigubo korpuso reikalavimą naftos
rezervuarams. Manau, kad šiuo atveju taip pat turėtume vadovauti ir parodyti gerą pavyzdį.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary G. Oettingeri, kaip Aplinkos, visuomenės
sveikatos ir maisto saugos komiteto narei ir šešėlinei pranešėjai biologinės įvairovės klausimu mane ši
katastrofa paveikė asmeniškai. Sunaikinama laba daug gyvūnijos, kuri turėtų būti išsaugota. Šiandien kažkas
tai jau sakė, tačiau tiesa ta, kad nepaisant visų atsargos priemonių, nelaimingi atsitikimai įvyksta, nes egzistuoja
tam tikros prevencijos ribos.

Vis dėlto, nelaimingų atsitikimų įvyksta ne tik naftos platformose – atominės elektrinės taip pat nėra
apsaugotos nuo avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Austrijoje turime posakį: „Ar visuomet kas nors turi nutikti,
kad kas nors nutiktų?“. Kitaip tariant, ar visuomet turi įvykti nelaimingas atsitikimas, kad ko nors
pasimokytume? Ši naftos katastrofa turėtų mus visus priversti susimąstyti, ar branduolinės energijos
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atsisakymas Europai nebūtų žingsnis pažangos link? Mes taip pat turėtume sutelkti visas savo protines jėgas
ir finansinius išteklius investicijoms į atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Ponia pirmininke, gerai, kad aptariame šią svarbią problemą, tačiau įvertinęs visas
aplinkybes nežinau, ką savo kalbomis pasieksime, arba kokį poveikį padarysime didelėms bendrovėms –
naftos bendrovėms, kurioms priklauso naftos gręžiniai, dėl kurių buvo padaryta ši žala ir įvyko ši katastrofa.

Taip pat Komisijai derėtų paploti už jos rekomendacijas šioje srityje imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad
taip nenutiktų mūsų pačių teritorijoje. Vis dėlto, jeigu reikėtų ko nors pasimokyti iš šios katastrofos, tai būtų
tai, kad mums būtinai reikia turėti kitų išteklių, kad energija apsirūpintume savo pačių teritorijoje, visų
pirmiausia natūraliais energijos ištekliais, pvz., vėjo ir saulės energija. Kuo greičiau tai padarysime, tuo geriau
bus visiems. Jeigu mums to padaryti nepavyks, naftos bendrovės skverbsis toliau į vandenyną, ieškodamos
naftos ir tokios žalos bei katastrofų bus dar ne kartą, jų bus nuolat. Neturėtume leisti, kad taip nutiktų.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Pritariame investicijoms į Europos energetikos infrastruktūrą, tačiau
tik tada, kai jomis užtikrinamas statybos ir gamybos saugumas. Taip pat norėčiau pasinaudoti šia proga
paraginti, kad visi su povandenine gavyba arba angliavandenilių pervežimu susiję projektai būtų įgyvendinami
tik atlikus atitinkamą poveikio aplinkai vertinimą.

Ne kartą raginau kiekvienoje valstybėje įkurti Europos nelaimingų atsitikimų jūroje intervencinius centrus.
Tokio pobūdžio nelaimingi atsitikimai taip pat priskirtini šiai kategorijai. Galiausiai, tačiau tai ne mažiau
svarbu, visos bendrovės, dalyvaujančios povandeninėje gavyboje ir pervežant angliavandenilius, turėtų
suteikti garantijas ir būti apsidraudusios, kad nelaimingo atsitikimo atveju galėtų atlyginti žalą.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Iš tikrųjų manau visas pasaulis šiandien yra sutrikęs ir stebi tuos įvykius,
kurie šiandien tęsiasi Meksikos įlankos pakrantėje. Niekas negalėjo numatyti ir prognozuoti, kad tokia didelė
valstybė, pirmaujanti pasaulyje valstybė Amerika, nesusidoros su iš pirmo žvilgsnio, atrodo, įmanomais
dalykais. Ir aš manau, kad mes, taip pat Europa, daug dedame pinigų, žmoniškųjų išteklių į klimato kaitos
problemų sprendimą. Tačiau gamta vis dėlto teikia savo reikalavimus. Ir manau, kad labai gerai, kad mes
turėsime progos pasimokyti iš svetimų klaidų, tačiau dar kartą taip pat norėčiau priminti Šiaurės dujotiekio
problemą, ir aš manau, kad mes, Europa, būsime politiškai atsakingi už šito dujų vamzdžio eksploatavimą,
ir todėl tikrai skatinčiau ir komisarą, kad mes dar kartą peržiūrėtume šito dujų projekto eksploatavimo
sąlygas, o taip pat sveikinu galimybę ir norą stiprinti Europos, pačios Europos, gelbėjimo pajėgas.

Günther Oettinger, Komisijos narys. – (DE) Ponia pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, kaip ir jūs, pats
esu sukrėstas ne tik kaip Komisijos narys, bet ir kaip pilietis, kai matau, kaip tokiais atvejais daugeliui metų
sugriaunama ir sunaikinama gamta.

Nors esame sukrėsti, turime išlikti ramūs ir šaltakraujiški, nes karštligiškumui ir isterijai čia būtų ne vieta.
Vis dar nėra žinoma tiksli nelaimingo atsitikimo Meksikos įlankoje priežastis. Ar tai buvo technologijos
defektas? Ar tai buvo žmogaus klaida? Pasitikiu JAV vyriausybe ir visuomene, kad bus siekiama išsiaiškinti
taip pat nuodugniai, kaip esame suinteresuoti paaiškinti priežastis čia, Europoje.

Taip pat manau, kad Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojai, būdami lygiai taip pat sukrėsti ir laukdami tokio
pat kruopštumo, tikisi, kad bus pasisemta patirties. Šiuo požiūriu pasitikiu Jungtinėmis Valstijomis, kaip
pramonine tauta, pasitikiu jos techniniais įgūdžiais ir jos demokratija.

Antra, turime atsisakyti naftos. Vis dėlto akivaizdu, kad daugelį kartų gyvenimą siejome su nafta, ir tai visų
pirma taikytina pramoninėms Europos valstybėms. Mūsų piliečiai turi daugiau kaip 200 mln. automobilių
– ir tiek jūs, tiek aš jas vairuojame. Aš vairuoju daug, taip pat daug skrendu lėktuvu darbo tikslais. Savaitgalį
šimtai tūkstančių žmonių vėl skris į pietus ir praleis savo Sekminių laisvadienius Maljorkoje. Kalbėdami apie
Graikiją ir Ispaniją žmonės sako, kad tik turizmas gali išspręsti ekonomikos krizę, o tai reiškia dar daugiau
skrydžių į Atėnus, Palmą, Marbelją ir kitomis kryptimis. Mes – visi mes, jūs, aš – naudojame naftą. Man regis,
kad net šie didingi rūmai, šis gerbiamas Parlamentas, nėra pastatytas tiksliai laikantis ekologiškų standartų.
Šįvakar yra daugiau neono lempučių nei Parlamento narių. Būtent dėl visų šių priežasčių manau, kad mums
tiesiog reikia žinoti, kad mes sunaudosime dar daug naftos, tačiau nepaisant to turime siekti aukščiausių
tikslų atitoldami nuo naftos: 20 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių per 10 metų.

Mes ruošiame 2050 m. gairės ir šiemet jums pristatysime įvairias alternatyvas. Remiantis ekspertų
nuomonėmis po keturių dešimtmečių 80 proc. savo energijos poreikių galime tenkinti kitais ištekliais nei
iškastiniu kuru, taigi kitais negu nafta. Elektros energija varomų transporto priemonių kūrimas šiuo atveju
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yra galimybė, tačiau vis tiek dar ilgai didžioji dalis automobilių nebus varomi elektros energija, vietoj to bus
varomi nafta – dyzelinu ir benzinu.

Aišku, naftos gręžinių gręžimas Šiaurės jūroje arba Meksikos įlankoje yra priklausomybės nuo kelių šalių
mažinimas. Be jų, be savų telkinių, mes būtume dar labiau priklausomi nuo OPEC valstybių ir šalių, kurios
ne visuomet turi demokratinę santvarką.

Tačiau yra vienas labai svarbus skirtumas: Šiaurės jūroje gręžiniai gręžiami 150–200 metrų gylyje, o Meksikos
įlankoje gylis siekia 3 000–4 000 metrų, todėl yra kur kas mažiau galimybių užtikrinti saugumą. 150–200
metrų gylį galima pasiekti žmonių valdomais povandeniniais laivais. Meksikos įlankoje žmonės iš principo
yra toli nuo pavojaus šaltinio, toli nuo užtikrinamo techninio saugumo.

Taip pat pasitikiu mūsų valstybėmis narėmis. Visiškai pagrįstai galime tikėti savo nacionalinėmis valdžios
institucijomis ir technikos specialistų komandomis Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Norvegijoje ir Danijoje.
Taip pat dėl partnerystės ryšių, kurie šiuo metu yra užmegzti tarp Europos Sąjungos ir mūsų įstaigos (Europos
jūrų saugumo agentūros – EMSA) bei nacionalinių saugumo grupių, užtikrinamas aukštas bendradarbiavimu
grindžiamas Europos Sąjungos ir mūsų kaimyninių valstybių narių saugumas.

Taip pat suprantama, kad Nord Stream atveju turime išnagrinėti saugumo klausimą. Tai buvo daroma per
sudėtingus saugos ir tvirtinimo procesus, kurie abu buvo atlikti, ir norėčiau paaiškinti, kad Nord Stream galbūt
bus moderniausias ir saugiausias vamzdynas pasaulyje. Šiuo atžvilgiu taip pat yra vienas esminis skirtumas:
jeigu kada nors dėl dujotiekio iškiltų problema, dujų tiekimas galėtų būti nutrauktas dujų gavybos vietoje
arba prie pakrantės. Nord Stream negalima lyginti su tuo, kas vyksta Meksikos įlankoje.

Galiausiai turėsime pasirinkti kelią, kuris veda atsisakymo nuo naftos link, tačiau mums prireiks dešimtmečių,
kad galėtume jo laikytis. Visi politikai ir visuomenės nariai turi pasirinkti šį kelią. Kita vertus, to siekdami
turime patikrinti, ar mūsų saugumo standartai ir teisės aktai, kuriais reglamentuojama ši sritis, bei gairės ir
saugumo komandos atitinka aukščiausius reikalavimus. Pateikėme atitinkamus klausimus. Rudenį, kai
žinosime priežastis, kai žinosime atsakymus, kai būsime apklausę savo energetikos įmones, noriai jums
suteiksime daugiau informacijos. Manau, kad naftos bendrovės puikiai suvokia padėties rimtumą.

Man liko aptarti paskutinį klausimą. Jau yra padėtas pagrindas atsakomybei dėl žalos atlyginimo. Beje, nė
viena iš ginčo Junginėse Valstijose šalių to neginčija. Kai aišku, kas kaltas, susijusi šalis prisiima atsakomybę
ir jau dabar galime matyti, kad tai sieks milijardus. Europos Sąjungos aplinkosaugos teisėje, taip pat ir mūsų
nacionalinėse aplinkosaugos normose atsakomybės dėl padarytos žalos ir dėl žalos atlyginimo klausimas
aiškiai reglamentuotas. Tai taip pat sustiprins atsargų požiūrį sprendžiant saugumo klausimus.

Manau, kad po kelių savaičių žinosime, ar Europoje mums reikia imtis kokių nors teisinių arba techninio
pobūdžio priemonių, ir tada vėl noriai pateiksime informaciją Parlamentui. Jūsų kalbos taip pat rodo, kaip
jums, visų partijų atstovams, svarbu veikti remiantis įžvalgomis ir atsargiai sprendžiant šį klausimą, o ne
imtis veiksmų jau įvykus katastrofai. Taip dirbame Komisijoje.

Pirmininkė. – Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

András Gyürk (PPE), raštu. – (HU) Po giliuosiuose vandenyse JAV pakrantėje esančioje naftos platformoje
įvykusios tragedijos mums taip pat derėtų šio to pasimokyti. Visų pirma reikia pasakyti, kad nepaisant to,
kad gręžiniai giliuosiuose vandenyse atskleidžia šiuolaikines pramonės technologijas, kol kas jos nėra
apsaugotos nuo pavojų. Taip pat turime aiškiai pareikšti, kad privačių investicijų naftos sektoriuje masto
padidėjimas neturėtų reikšti, kad politinių sprendimų priėmėjai atsisakytų teisės griežtai reguliuoti
aplinkosaugą. Naftos katastrofa Jungtinėse Valstijose yra gera proga ES peržiūrėti savo saugos normas. Jos
vis dar yra pernelyg bendro pobūdžio. Mums tereikia galvoti apie direktyvą dėl poveikio aplinkai vertinimų
arba darbuotojų saugos sistemos. Peržiūra juo labiau pagrįsta, nes taisyklėse, kurios tam tikra prasme yra
konkretesnės, dėmesys labiau sutelkiamas į veiksmus, kurių reikia imtis įvykus katastrofai. Taigi su prevencija
susiję aspektai lieka antrame plane. Pasimokant iš JAV pavyzdžio reikia aiškiai apibrėžti naftos gręžinių
savininkų ir priežiūros valdžios institucijų atsakomybės sritis. Pramoninės taisyklės ir savanoriški bendrovių
susitarimai nėra raminantys sprendimai. Visiškai akivaizdu, kad reikia teisiškai apibrėžtų saugumo garantijų.
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18. Vulkano pelenų sukelta krizė (diskusijos)

Pirmininkė. – Kitas klausimas – žodinis klausimas Komisijai dėl vulkano pelenų sukeltos krizės, kurį pateikė
Brian Simpson Transporto ir turizmo komiteto vardu (O-0061/10) (Β7-0217/10).

Silvia-Adriana Ţicău, autorė. – Ponia pirmininke, B. Simpson atsiprašo, kad negali dalyvauti šioje diskusijoje
dėl vulkano pelenų sukeltos krizės. Ironiška, tačiau artėjant šiai diskusijai jam sutrukdė skrydžių apribojimai,
susiję su apribojimais Jungtinėje Karalystėje dėl pelenų debesies, ir todėl jis negalėjo atvykti į Strasbūrą
dalyvauti diskusijoje. Todėl šįvakar kalbėsiu jo vardu.

Žodinis klausimas dėl vulkano pelenų sukeltos krizės yra ne mažiau svarbus šiandien esant oro erdvės
sutrikdymui, nei buvo tada, kai Islandijos ugnikalnis išsiveržė pirmą kartą praeitą mėnesį, kai šešias dienas
buvo uždaryta didžioji dalis ES oro erdvės. Šiuo metu nagrinėjame ne tik šio sutrikdymo ir jo padarinių
finansiniu požiūriu klausimus, bet ir sprendžiame dabartinės su tebesitęsiančiu ir ilgalaikiu Europos oro
erdvės sutrikdymu susijusios nežinomybės klausimus.

Nors manome, kad po precedento neturinčio masto ir trukmės pirminio oro erdvės uždarymo dėl
beprecedentės priežasties buvo pasisemta tam tikros svarbios patirties ir ja remiantis imtasi veiksmų, akivaizdu,
kad imantis veiksmų Europos lygmeniu turi būti dedamos didesnės pastangos, atsižvelgiant į besitęsiančius
trikdžius.

Atsižvelgdama į sunkumus, kuriuos oro transportui sukelia beprecedentis pobūdis ir trukmė bei trikdžiai,
šiandien esu suinteresuota užsitikrinti, kad kovai su trikdžiais sukurti mechanizmai veiktų veiksmingai ir
kad būtų tinkamai šalinami trūkumai tais atvejais, kai jie buvo nustatyti per pastarąsias kelias savaites.

Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad Oro transporto keleivių teisių reglamentas buvo labai svarbus parūpinant
apsaugos priemones, siekiant užtikrinti, kad ne ant keleivių pečių kristų pagrindinė finansinių sutrikdymo
padarinių našta ir jie neliktų užstrigę chaose. Tačiau dėl to, kad buvo uždaryta oro erdvė, iškilo svarbių
klausimų, kaip oro linijos laikosi savo įsipareigojimų, kai kalba pasisuka apie oro transporto keleivių teises,
visų pirma kokios nors kompensacijos, skirtos aviacijos pramonės atstovams, požiūriu.

Kokie atsiliepimai pasiekia Komisiją dėl elgesio su keleiviais ir kokias ji gali suteikti garantijas, kad oro
transporto bendrovės vykdytų savo įsipareigojimus, nustatytus teisės aktuose? Be to, dabartinė padėtis
atskleidė pažeidžiamumą tų keleivių, kurie bilietus buvo įsigiję iš trečiųjų šalių oro transporto bendrovių,
kurioms keleivių teises reglamentuojantys teisės aktai netaikytini. Kaip Komisija siūlo pašalinti šį teisės aktų
trūkumą?

Mes taip pat – labai ankstyvoje šios krizės stadijoje – pripažinome, kad uždarius oro erdvę aviacijos pramonė
patyrė labai didelius finansinius nuostolius. Mano nuomone, aviacijos pramonės atstovams skiriant bet kokį
kompensacinį paketą reikia užtikrinti, kad kompensacija būtų nukreipta į skirtingus aviacijos pramonės
sektorius – skirta ne tik oro transporto bendrovėms – ir kad kompensavimo priemonės apimtų visą ES.

Žinau, kad valstybės narės nevienodai noriai skirs finansinę paramą savo oro transporto bendrovėms. Kaip
Komisija gali užtikrinti, kad kai kurios sąlygos bus suvienodintos, kad būtų išvengta bet kokių valstybės
narės lygmeniu skiriamų kompensacijų iškraipymų ir kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos?

Dabar kalbėsiu apie šiandien didžiausią nerimą keliantį klausimą, kurio neapima galiojančios procedūros
dėl neskraidymo zonų ES nustatymo. Užtrukęs Europos oro erdvės sutrikdymas dar kartą nukreipė didžiausią
dėmesį į procedūras, taikomas nustatant neskraidymo zonas. Tam tikrą susirūpinimą kelia tai, kad valstybės
narės pernelyg atsargiai nustato neskraidymo zonas ir kad lėktuvams saugu skristi per tirštesnius pelenus,
nei šiuo metu leidžiama pagal ES taisykles.

Dabartinis oro erdvės uždarymo ir atidarymo procesas, kurį pastarąsias kelias savaites vykdo valstybės narės,
labai aiškiai parodė, kad reikia vieningesnės pozicijos ES lygmeniu, o ne skirtingų pozicijų, kurias šiuo metu
matome. Taip pat žinau, kad Komisija dar kartą pabrėžė būtinybę patobulinti duomenų surinkimą ir
formavimo metodiką, kad būtų aiškiau atskleidžiami pavojai, kylantys lėktuvams, skrendantiems per pelenų
debesį.

Kokį poveikį mūsų turima nauja informacija turi šiuo metu galiojančių apribojimų ir neskraidymo zonų
nustatymo atžvilgiu?

Galiausiai įsitikinome glaudesnio Europos bendradarbiavimo vertingumu kovojant su pelenų debesies sukelta
krize. Tarp kitų sričių, kuriose, pripažinome, būtinas glaudesnis bendradarbiavimas, yra veiksmų dėl Bendro
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Europos dangaus iniciatyvos paspartinimas ir judumo veiksmų plano parengimas siekiant padėti ES geriau
kovoti per tokias krizes.

Siim Kallas, Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Ponia pirmininke, norėčiau pateikti atnaujintą informaciją
dėl Islandijos ugnikalnio sukeltos krizės, kuri, žinoma, susijusi su aviacija.

Ejafjadlajokudlio ugnikalnio Islandijoje išsiveržimo padariniai labai skaudžiai atsiliepė Europos Sąjungai.
Išsiveržus ugnikalniui jo pelenų debesis padengė didžiąją dalį Europos. Ugnikalnio pelenuose yra daug
kenksmingų medžiagų, kurios kenkia lėktuvams ir visų pirma jų varikliams. Dėl šio saugai kylančio pavojaus
danguje nacionalinės valdžios institucijos buvo priverstos priimti sprendimus pagal atitinkamas tarptautiniu
lygmeniu parengtas procedūras, kad būtų uždaryta visa oro erdvė, kuriai pakenkta.

Europos Sąjunga nedelsdama sutelkė jėgas skubiausioms problemoms spręsti. Atsižvelgdama į pasikeitusią
padėtį ir į būtinybę laikytis įvairesnio požiūrio į modelį ir rizikos valdymo procedūras Komisija kartu su
Tarybai pirmininkaujančia Ispanija ir Eurokontrole balandžio 17–18 d. ėmėsi iniciatyvos pasiūlyti laikytis
labiau suderintos Europos pozicijos. Dėl šių pastangų ir visapusiškai bendradarbiaujant su valstybėmis
narėmis ir pramonės atstovais, buvo nustatytos naujos procedūros. Neeiliniame ES transporto ministrų
susitikime, kuris įvyko 2010 m. balandžio 19 d., šiai naujai procedūrai buvo pritarta, taip sudarant sąlygas
laipsniškai darniai atverti oro erdvę nuo 2010 m. balandžio 20 d. 8.00 val.

Šių skubių veiksmų tęstinumui užtikrinti Komisija pateikė ataskaitą, kurioje analizuojamas ugnikalnio dulkių
debesies sukeltos krizės poveikis oro transporto pramonei. 2010 m. gegužės 4 d. neeiliniame Transporto
ministrų tarybos posėdyje ji susilaukė didelio pritarimo. Nors ataskaitoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas
dabartinei ugnikalnio sukeltai krizei, joje vis dėlto taip pat buvo siekiama aptarti būtinybę Europos Sąjungai
galėti veiksmingai kovoti su panašiomis krizėmis ateityje, jeigu tokių būtų.

Pastarojo dešimtmečio įvykiai parodė, kad kol kas padėtis tikrai nėra nusistovėjusi. Ugnikalnis išlieka aktyvus
ir oro erdvė toliau periodiškai uždarinėjama, atsižvelgiant į oro sąlygas, turinčias įtakos pelenų debesies
išsisklaidymui. Todėl Komisija pasiryžusi užtikrinti, kad būtų skubiai imtasi priemonių pagal Transporto
ministrų tarybos išvadas, priimtas 2010 m. gegužės 4 d. Džiaugiuosi galėdamas jums pranešti apie pirmąsias
priemones, kurių dėl to buvo imtasi.

Sutarta, kad Europos krizės koordinavimo grupė darbą pradės nuo 2010 m. gegužės 11 d. Paskutiniai
derinimai baigiami šią savaitę. Funkcinių oro erdvės blokų koordinatorių paskyrimui 2010 m. gegužės 7 d.
pritarė Bendro dangaus komitetas. 2010 m. gegužės 7 d. Bendro dangaus komitetas taip pat paskyrė
Eurokontrolės veiklos vertinimo komitetą, kaip Bendros Europos dangaus veiklos vertinimo instituciją.
Europos aviacijos saugos agentūrai (EASA) buvo pavesta nustatyti privalomus standartus dėl į variklius
leidžiamo patekti pelenų kiekio.

Komisija netrukus ragins sukurti darbo grupę, kad būtų ištirta, kaip galėtų būti patobulinti dabartiniai Europos
prognozių ir išsklaidymo modeliai, kad būtų geriau įvertinta susijusi rizika ir ji būtų geriau suvaldyta tokiais
kriziniais atvejais. Bus pateikta daugiau pasiūlymų, nes Komisija siekia pateisinti Transporto ministrų tarybos
lūkesčius, kaip nurodyta jų 2010 m. gegužės 4 d. išvadose.

Marian-Jean Marinescu, PPE frakcijos vardu. – (RO) Ugnikalnio išsiveržimas balandžio mėn. mums parodė,
kad Europos oro transporto srityje nenustatytos tinkamos priemonės reaguoti į nenumatytą oro transporto
sutrikdymą. Nebuvo imtasi koordinavimo, lankstumo priemonių arba pastangų, kad būtų išnaudotos visos
skrydžių sąlygos.

2009 m. lapkričio mėn. SES II paketas patvirtintas per rekordiškai trumpą laiką, kaip tai taip pat nurodyta
Komisijos informaciniame pranešime. Paketas patvirtintas nepaisant valstybių narių pasipriešinimo. Iš tikrųjų
vertimas ir paskelbimas užtruko ilgiau nei derybos. Krizė prasidėjo ir matėme, kokios naudingos buvo
įgyvendintos SES II paketo priemonės.

Manau, kad jeigu valstybės narės atsisakytų savo dabartinių išlygų, Bendro Europos dangaus koncepcija
įsigaliotų beveik iškart. Kad tai pasiektume, mums reikia tiesioginių maršrutų tinklo ir veiksmingos transporto
kontrolės sistemos, kurioje nuo šiol nebūtų atsižvelgiama į valstybių sienas. Deja, bet nėra noro tai pasiekti.
Todėl vienintelis sprendimas – labai skubiai įgyvendinti SES II paketą.

Komisija pateikė neatidėliotinas priemones, kurių iš tikrųjų jau buvo reikalauta patvirtintuose reglamentuose.
Tai puikios priemonės. Vis dėlto labiausiai reikia, kad iki nustatyto termino arba ne vėliau kaip iki 2012 m.
pabaigos būtų sukurti funkciniai oro erdvės blokai. Tam taip pat reikia taisyklių nustatymo vadovo, kuris,
deja, neminimas gegužės 4 d. išvadose. Vadovo nebuvimu valstybės narės gali pasinaudoti kaip atidėjimo

157Europos Parlamento debataiLT18-05-2010



pretekstu. Be to, vadovas turi būti priemonė, užtikrinanti, kad iki nustatyto termino veiktų ne tik koordinuoto
oro transporto zonos, bet ir tikra Bendro Europos dangaus koncepcija.

Vadove turi būti nustatytos transporto kontrolės priemonės blokų viduje, suderintos su greta esančiais
blokais, kad nebūtų zonų persidengimo. Priešintu atveju pakeisime dabartines valstybių sienas blokų ribomis,
taip be jokio pagrindo prailgindami Bendro Europos dangaus koncepcijos įgyvendinimo terminą. Nemanau,
kad ateityje reikėtų manyti, jog reikės SES III reglamento, kad sujungtume blokus. Šis požiūris mums taip
pat sudaro sąlygas, kad SESAR sistema būtų įgyvendinta idealiomis sąlygomis patiriant mažiausiai išlaidų.

2011 m. paskutinės valstybės narės prisijungs prie Šengeno erdvės. Manau, kad nepriimtina išlaikyti sienas
danguje, kai jų nėra ant žemės.

Saïd El Khadraoui, S&D frakcijos vardu. – (NL) Kalbą norėčiau pradėti padėkodamas jums už atsakymą.
Mano nuomone, į dalį klausimų pateikti neišsamūs atsakymai, todėl norėčiau, kad būtų paaiškinti keli
aspektai.

Iš to, kad B. Simpsono nėra, akivaizdu, kad problema vis dar aktuali ir kad tokio išsiveržimo padarinių
negalima numatyti ir jie gali turėti plataus masto poveikį piliečių judumui, o jeigu padėtis užsitęs – ir
ekonomikai. Mano nuomone, tai rodo, kad iš tikrųjų negalime atmesti galimybės, kad kas nors panašaus
nutiks po kelių savaičių, pvz., – viduryje intensyvaus vasaros sezono – ir oro erdvę reikės uždaryti.

Todėl turime tęsti darbą ne tik struktūrinių priemonių srityje, siekiant pagerinti savo aviacijos ir savo transporto
sistemos apskritai – šį klausimą netrukus aptarsiu – veiksmingumą, bet ir siekti geresnio krizės valdymo.
Prieš kelias akimirkas jūs taip pat kalbėjote apie tam tikros koordinavimo grupės sukūrimą. Šią savaitę šis
klausimas bus aiškiau išdėstytas.

Nepaisant to, ar jau galėtumėte papasakoti šiek tiek daugiau apie tai, kokio pobūdžio tikslus numatote kelti
šiai koordinavimo grupei? Kokie konkrečiai bus pradiniai jai keliami uždaviniai? Balandžio mėn. įvykiai labai
aiškiai parodė, kad trūksta koordinavimo tarp suinteresuotųjų šalių – pvz., oro uostų, oro transporto bendrovių
ir kelionių agentūrų – ir kad nėra suinteresuotųjų šalių informavimo apie tai, ką tokiais atvejais reikėtų daryti,
mechanizmo. Taip pat, pvz., užstrigę keleiviai nežino savo teisių.

Todėl, mano nuomone, mums reikia Europos pasirengimo plano, kad būtų galima greitai priimti teisingus
sprendimus ir užmegzti ryšius. Iš tikrųjų tai taip pat taikytina ir keliautojų grįžimo į tėvynę klausimu; galiausiai,
jeigu tai liečia dešimtis tūkstančių žmonių, būtina sukurti kokią nors sistemą tam palengvinti.

Keleivių teisės – tai labai svarbus aspektas. Šioje srityje Europoje nuveikta labai daug, tuo reikia džiaugtis.
Kaip žinote, teisės aktuose yra spragų. Turiu omenyje trečiųjų šalių oro transporto bendroves, kurioms mūsų
teisės aktai iš tikrųjų netaikomi, ir todėl norėčiau paraginti tokio pobūdžio teises įtraukti į mūsų aviacijos
susitarimus su trečiosiomis šalimis. Taip pat manau, kad būtina stebėti, kaip valstybės narės taiko šiuos teisės
aktus. Tik šią savaitę sužinojome, kad Italijos valdžios institucijos nubaudė oro transporto bendrovę Reanair.
Tai gera žinia, tačiau kas vyksta kitose valstybėse narėse? Ar galime šiuo klausimu atlikti vertinimą?

Žinoma, yra daug struktūrinių priemonių, tačiau nenorėčiau pernelyg daug apie jas kalbėti: pvz., kuriama
Bendro Europos dangaus koncepcija ir taip pat geležinkelis. Tam yra daug priežasčių: jos susijusios su
skirtingomis sistemomis ir taip pat su tokiomis aplinkybėmis kaip tai, kad neturime integruotos bilietų
pardavimo sistemos. Komisijos nary, manau, kad tai taip pat labai svarbu. Todėl dar reikia labai daug nuveikti,
tačiau šiuo klausimu mes jus palaikome.

Gesine Meissner, ALDE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, jau buvo surengta diskusija
apie pelenų debesį ir dėl to kylančių problemų aviacijai iškart po ugnikalnio išsiveržimo.

Šios krizės laikotarpiu pastebėjome įvairių dalykų. Viena vertus, pastebėjome, kad transporto sektoriuje
aviacija tikrai labai svarbi, nes užstringa, ne tik keleiviai, bet gali likti nepervežtos ir prekės. Pvz., Vokietijoje
bendrovė BMW susidūrė su kai kuriomis gamybos kliūtimis, nes nebuvo gautos tiekiamos prekės. Pamatėme,
kad mums reikalingos visos transporto formos, tarp jų ir aviacija. Kita vertus, pamatėme, kad jeigu kelias
dienas negalima skristi, oro transporto bendrovės patenka į didelę krizę. Su penkių dienų pertrauka oro
transporto bendrovės būtų pajėgusios susitvarkiusios. Tačiau dvidešimties dienų pertrauka, galbūt, būtų
galėjusi pasibaigti visos pramonės žlugimu gan ilgam laikui. Pačių oro transporto bendrovių tvirtinimu, kol
kas nebūtina aptarti kompensacijų klausimo, tačiau jeigu tai būtų užsitęsę ilgiau, būtų reikėję tai padaryti.
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Keleivių teises skirtingi kalbėtojai komentavo įvairiai. Šiuo metu jie išbando, kaip veikia taisyklė, kad ir tokiais
nepaprastais atvejais galima dėti visas pastangas informuoti keleivius, atlyginti žalą, kiek jie pageidauja, ir
taip, kaip iš pradžių buvo nustatyta.

Dar yra du klausimai, kuriais itin norėčiau pakalbėti. Pirmas – bendra Europos oro erdvė. Bendra Europos
oro erdvė nesukurta ir tai, kad jos iki šiol nėra, taip pat kėlė sunkumų. Bendra Europos erdvė, aišku, nebūtų
užkirtusi kelio ugnikalnio išsiveržimui, visi tai žinome, tačiau mes tikrai būtume galėję sklandžiau vykdyti
keleivių evakuaciją. Žinoma, paskyrėme funkcinį oro erdvės blokų koordinatorių. Šiuo metu jis pradeda
darbą ir visi labai tikimės, kad dėl jo veiklos būtų gana greitai sukurta bendra Europos oro erdvė. Taip pat
kyla klausimas, kiek mums reikės laiko, kad tai pasiektume? Galbūt jūs negalite to tiksliai pasakyti.

Anksčiau mes taip pat diskutavome, ar geriau suderintas Europos geležinkelių sektorius – to ilgai norėjome
ir, remiantis dokumentais, turėjome – būtų galėjęs padėti keleiviams grįžti namo greičiau. Šiuo atžvilgiu taip
pat gana aiškiai pamatėme savo problemines vietas.

Dabar aptarsiu paskutinį savo klausimą. Ar turime geras krizės valdymo priemones tokiais atvejais kaip šis?
Londone veikia institutas, kurio funkcija – teikti informaciją žemės drebėjimų atveju. Jo veikla, kaip antrinės
atsakomybės sritis, taip pat susijusi su ugnikalnių išsiveržimu. Šiuo metu jis teikia kompiuteriu apdorotus
planus, paremtus ne naujausiais duomenimis, ir dėl to buvo kritikuotas. Ko galime pasimokyti iš kitų pasaulio
vietovių, pvz., Jungtinių Valstijų, Indonezijos ir kitų, kuriose ugnikalnio išsiveržimas yra dažnesnis reiškinys?
Kokius dar matavimus jie atlieka? Remiantis mano turima informacija jie yra geriau pasirengę tokiems
atvejams. Galbūt to Europoje mes neplanavome, tačiau turime iš to pasimokyti. Mes naudojame aukštąsias
technologijas, turime daug galimybių ir, pvz., Vokietijos mokslininkai ragino sukurti specializuotą šio
aerozolio, šių mažų dalelių, kurių yra ugnikalnio pelenuose, stebėsenos tinklą. Ką dar, jūsų nuomone, galėtume
padaryti? Kaip galime patobulinti savo technologijas aviacijos, žmonių ir prekių naudai?

Eva Lichtenberger, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, abejotina, ar Europos oro erdvės
uždarymas buvo būtina prevencinė priemonė saugumo sumetimais. Todėl ir kol neprireikė dar kartą uždaryti
oro erdvės, reikėtų sukurti tinkamesnį būdą spręsti problemą. Deja, bet turiu pasakyti, kad to visiškai nepavyko
padaryti nei dėl matavimų derinimo, nei dėl analizių, nei dėl keleivių. Taip pat ir antrąjį kartą elgesys su
keleiviais, užstrigusiais dėl skrydžių, kurių sąlygos buvo pablogėjusios, buvo labai netinkamas ir šiai padėčiai
pagerinti turėtume teikti pirmenybę. Klausiu savęs, kada iš tikrųjų bus parengti planai.

Be to, Komisijos nary, jūs išsamiai neatsakėte į klausimą dėl oro transporto bendrovėms skirto finansavimo
ir galimos žalos atlyginimo. Tai pagrindinis klausimas, nes šia tema diskusijos vyksta nuolat. Kaip, kada šis
klausimas bus išspręstas? Kam tiksliai turėtų būti atlyginama žala? Oro transporto bendrovėms? Ar tada jos
atitinkamai atlygins žalą keleiviams? Pvz., ar verslininkams, kurie nenuvyko į svarbų susitikimą, žala bus
atlyginta? Ar prekeiviui, bendrovei, kurie turėjo laukti atsarginių detalių, bus atlyginta žala? Kodėl žala turėtų
būti atlyginama tik oro transporto bendrovėms? Nemanau, kad tai pagrįsta, jeigu padėtį lyginame su
ekonominiais šios krizės padariniais. Be to, mums tikrai reikia atsižvelgti į tai, kad galiausiai būtent oro
transporto bendrovės gaudavo ilgalaikes subsidijas iš Europos piliečių dėl žibalo mokesčio panaikinimo,
kas, žinoma, reiškė, kad a priori joms subsidija jau buvo suteikta.

Komisijos nary, šis klausimas neišspręstas ir laukiu, kol pateiksite atsakymą.

Roberts Zīle, ECR frakcijos vardu. – (LV) Dėkoju, ponia pirmininke. Galbūt norėčiau pradėti savo kalbą
padėkodamas Komisijos nariui S. Kallasui už jo ištvermę šias penkias dienas. Galbūt galėtume manyti, kad
per pirmąsias dvi arba tris dienas galėjo būti dalyvaujama šiek tiek aktyviau, bet vertinant apskritai manau,
kad Komisijos nariai savo darbą atliko puikiai ir kad Bendro Europos dangaus atžvilgiu Tarybos sprendimai
labai paskatino priemones, kurių buvo imtasi patvirtinus funkcinius oro erdvės blokų koordinatorius ir
kurias įgyvendino Europos aviacijos saugos agentūra, o daugelis kitų tokių priemonių buvo įgyvendinta
greitai. Taip pat manau, kad labai svarbu, jog dėl šios įtampos tarp verslo ir politinių interesų suvokimo ir
piliečių teisių gynimo buvo išlaikyta galiojančiuose teisės aktuose nustatyta taisyklė, kad sprendimus dėl
konkrečios oro erdvės atidarymo ir uždarumo priima valstybės narės. Jeigu įsivaizduotume, apsaugok Dieve,
kad įvyko avarija, tada Komisija arba atitinkamos Europos institucijos galbūt galėtų viršyti savo įgaliojimus
ir kiltų labai svarbus klausimas ne dėl verslui padarytos žalos masto, bet dėl to, kas atsakingas už neteisingai
priimtą sprendimą, kuris prisidėjo prie to, kad avarija įvyko konkrečioje ES valstybės narės oro erdvėje,
tuomet padėtis būtų visiškai kitokia. Todėl manau, kad remdamiesi šia santykinai kritine padėtimi turėtume
padaryti kai kurias išvadas. Kaip jau minėjau, trumpuoju laikotarpiu buvo imtasi tam tikrų priemonių, tačiau,
kalbant apie keleivių teises, kaip minėjo S. El Khadraoui, kai kurios žemų kainų oro transporto bendrovės
keleivių teisių iš tikrųjų nepaisė (ir tai nėra trečiųjų šalių oro transporto bendrovės, tai ES valstybių narių oro
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transporto bendrovės) ir iš principo paliko savo keleivius likimo valiai penkias dienas ir naktis. Iš tikrųjų
šioje padėtyje jie bus laimėtojai – jie sutaupys pinigų – ir tai lieka neišspręstas klausimas, tiesiogiai susijęs su
šiuo metu Europos Sąjungoje galiojančių keleivių teisių vykdymu. Dar viena problema ilguoju laikotarpiu
yra sąsajų tam tikrose Europos valstybėse su Vidurio Europa trūkumas, kai naudojamasi kitomis transporto
priemonėmis. Dėkoju.

Jacky Hénin, GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, visų pirma manau, kad labai svarbu pabrėžti,
jog šiuo atveju, kaip ir kitais atvejais, atsargumo principas turi būti svarbesnis, nes kalbame apie žmonių
gyvybes. Vis dėlto, nors jis turėtų būti svarbesnis, jo taikymas neturėtų lemti kraštutinių sprendimų, dėl kurių
atsargumą piliečiai laikytų netinkamu.

Taigi kodėl šiuo atveju naudojamės tik senu tariamu matematiniu ir meteorologiniu modeliu ir neatsižvelgiame
į pilotų sąjungas, kurie rekomenduoja atlikti bandomuosius skrydžius ir naudotis oro balionus? Galbūt tada
būtų išvengta visiško oro uostų paralyžiaus ir sunkaus veiklos atkūrimo vėliau.

Nors su svarbiausiais asmenimis buvo elgiamasi gerai, daug Europos piliečių buvo palikti visų, įskaitant ir
jų pačių vyriausybes.

Galiausiai, pakartotinai paprašysiu, kad Parlamento tyrimų komitetas išsiaiškintų sukčiavimo, kuriuo užsiėmė
kai kurie žmonės per šią krizę, atvejus.

Juozas Imbrasas, EFD frakcijos vardu. – (LT) Nekartosiu minčių, kurias pasakė jau dauguma kalbėjusiųjų, dėl
Islandijos ugnikalnio pasekmių, oro erdvės uždarymo, nuostolių aviacijos bendrovėms ir vartotojams, t. y.
keleiviams, kurie buvo įkalinti oro uostuose. Džiugu girdėti šiandien, kad jau artėja sprendimai dėl bendro
Europos dangaus sukūrimo ir kad pradėjo veikti jau ir oro erdvės koordinatorius nuo gegužės mėn., ką
girdėjome iš komisaro lūpų. Tačiau šiandien nebūdami tikri, kad galėsime sukoordinuoti tokių ar iš dalies
panašių nestabilių padėčių ateityje, manau, kad turėtume pagalvoti kaip vystyti ir skirti didesnį dėmesį kitiems,
alternatyviems keleivių pervežimo ir mobilumo būdams, kuriuos paminėjo Vokietijos atstovė, pavyzdžiui,
geležinkelis. Mūsų regione, Pabaltijo regione, kuriam atstovauja Lietuva, Latvija, Estija (kuris yra Šiaurės Rytų
Europos pakrašty), va ši situacija su ugnikalnio išsiveržimu ypatingai išryškino mūsų poreikį turėti gerą
geležinkelio susisiekimą, ir aš turiu omenyje „Rail Balticos“ projektą. Suprantu, kad ir kiti Europos regionai
irgi tą pačią problemą galbūt turi, nė kiek ne geresnę (ar ką?), bet aš kalbu šiandien apie savo regioną, ir todėl
norėtųsi, kad tokiais atvejais mes turėtume galimybę per Lenkiją, sujungus su Lenkija mūsų geležinkelio
vėžę, galėtume susisiekti su Vakarų ir Vidurio Europa. Priešingu atveju mes būsime atskirti nuo Europos
Sąjungos susisiekimo sistemos. Kitos šalys turi geležinkelius ir galbūt mobilius traukinius, tačiau mūsų
Pabaltijo trys valstybės šito kol kas neturi. Todėl norėčiau paklausti gerb. Komisijos, ar skirs artimiausioje
ateityje ir ar skiria pakankamą dėmesį mobilių alternatyvių projektų tinkamam įgyvendinimui. Padedant
Europos Sąjungai, ar bus pasiekta ir suburta reikiama politinė valia ir užtikrintas alternatyvus keleivių
pervežimo būdas, kad esant panašioms krizinėms situacijoms būtų išvengta šitokių pasekmių.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti S. Kallasui už dalyvavimą ir už
šiuo sudėtingu laikotarpiu atliktą darbą.

Ponios ir ponai, tai diskusijos, kurios turėjo įvykti, ir, deja, manau, kad tai ne paskutinės tokio pobūdžio
diskusijos. Nekartosiu jums statistinių šio svarbaus įvykio duomenų ir neigiamo poveikio, kurį jis padarė
ekonomikai. Tiesiog noriu prisiminti nukentėjusiuosius.

Pirma, buvo keleivių. Dešimčiai milijonų žmonių buvo panaikinti skrydžiai nenurodant, ko imtis. Poveikis
keleiviams buvo toks didelis, kad direktyvų ir reglamentų nuostatos negalėjo jų apsaugoti. Atsižvelgiant į
tai, kad atsakomybė dėl katastrofos arba nenugalimos jėgos aplinkybių pagal sutartį netaikoma, kyla mintis
įkurti bendrą fondą tokios gaivalinės nelaimės, kuri kilo dėl ugnikalnio, padariniams panaikinti.

Dabar pakalbėsiu apie oro transporto bendroves. Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) vertinimu,
visame pasaulyje jos prarado 1,7 mlrd. EUR. Europos oro bendrovių asociacijos (AEA) vertinimu, žala
Europos lygmeniu siekia 850 mln. EUR. Šio smūgio pakako, kad pagilėtų laipsniška krizė, kuri daugeliui
oro transporto bendrovių kelia bankroto pavojų.

Taip pat nukentėjo turizmo sektorius. Turizmui padariniai buvo skaudūs. Pirma, taip nutiko dėl iš anksto
sudarytų sutarčių, kas šiame sektoriuje yra įprasta, nutraukimo ir, antra, dėl nesaugumo, dėl kurio pakito
įprastiniai užsakymų įpročiai.

Komisijos nary, ponios ir ponai, toks mano vertinimas. Išvada gali būti tik viena: Europos institucijos neturi
priemonių, kaip kovoti su tokio masto krize.
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Dabar pereisiu prie kritikos, nes kritika reikalinga ir neišvengiama; savikritika būtina. Negalime išskirti nė
vieno, nes visi susiję asmenys veikė blogai, per vėlai ir neveiksmingai, kartais net ne dėl savo kaltės. Valstybių
narių negalima atleisti nuo atsakomybės, nors sprendimus pagal kompetenciją priima jos, jos vis tiek negalėjo
imtis veiksmų. Nuo atsakomybės negalima atleisti Europos institucijų, nes joms prireikė keturių dienų, kad
imtųsi veiksmų, ir todėl, kad jų veiksmai, kurie pirmiausia buvo grindžiami saugumu, lėmė ne ramybę, o
paralyžių.

Dabar aptarsiu Komisijos reakciją. Šiandien Komisija pakartotinai imasi priemonių, apie kurias ji mums
pranešė. Mano nuomone, tai pagrįstos priemonės, tačiau nėra aiškus jų įgyvendinimo tvarkaraštis.

Kalbame ne apie praeities įvykius. Net šiandien jaučiama nepastebima baimė dėl atšaukiamų skrydžių ir tai,
kad esame priklausomi nuo oro srovių, kelia susirūpinimą. Žinau, kad negalime kovoti su stichija. Tai pasakė
garsus Ispanijos jūrininkas, kalbėdamas apie didelį jūrų mūšį, kurį pralaimėjome.

Krizė mums nepadės imtis priemonių. Valstybės narės nenoriai suteiks išteklius. Vis dėlto vertinant vidutiniškai
ugnikalnis galėjo padaryti daugiau žalos Europos ekonomikai, negu buvo numatoma.

Prašau, kad Komisija elgtųsi ryžtingai, ir prašau, kad Taryba nedelsdama spręstų klausimą dėl būtinybės
priimti sprendimus. Įgyvendinant alternatyvas visų prašau elgtis kilniai, kad kompensuotume institucijų
nesugebėjimą veikti Nekaltinu nei Komisijos, nei Tarybos, tačiau turime pripažinti faktą, kad šiuo metu
veikiančios institucijos negalėjo išspręsti tokios reikšmės ir masto krizės.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui S. Kallasui už jo
darbą pastarąsias kelias dienas ir pasakyti, kad dėl pelenų iš Islandijos kilusi krizė, dėl kurios judumas Europoje
buvo paralyžiuotas, dėl kurios dar vakar vėl buvo uždaryta oro erdvė Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kartu
atšaukiant du Komisijos siūlymu Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos sušauktus neeilinius Tarybos posėdžius,
mums atskleidė kelis dalykus.

Pirma, sužinojome, kad krizė pakenkė visam sektoriui – ne tik oro transporto bendrovėms, bet ir oro uostams,
ir džiaugiamės, kad Komisija laikosi plataus požiūrio, kai svarsto padarinius ir pagalbos klausimą. Tuo
užsiėmė S. Kallas, J. Almunia ir net A. Tajani, kurie svarstė padarinius turizmui ir agentūroms. Todėl
džiaugiamės šiuo Komisijos požiūriu.

Antra, nors jau žinojome, kad reikia Bendro Europos dangaus, dabar žinome, kad to reikia skubiai. Todėl
būtinai turime paskirti koordinatorių – buvusį savo kolegą, kurio kvalifikacija aukšta – ir, žinoma, pašalinti
Taryboje vis dar esančias kliūtis.

Mes taip pat turime nedelsdami sukurti Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos mokslinių tyrimų
sistemą, kuri yra Bendro Europos dangaus pagrindas, kartu užtikrindami finansavimą. Ar Komisija galėtų
nurodyti, kokius prieštaravimus arba išlygas ji išgirdo gegužės 4 d. Tarybos posėdyje? Mums reikia žinoti.
Mums netgi susidarė įspūdis, kad vienos valstybės narės atveria oro erdvę labiau nei kitos, ir tai nėra gerai
tokiame sektoriuje kaip oro transporto sektorius, kuriame yra labai didelė konkurencija.

Be to, nors Parlamentas piliečių teisėms teikė pirmenybę ir tai buvo pareikšta pakartotinai, o Taryba laikėsi
neaiškios pozicijos, dabar tapo visiškai aišku, kad šios srities teisės aktų taikymą reikia peržiūrėti. Reikia, kad
žemų kainų oro transporto bendrovių, kurios, meluodamos keleiviams ir visuomenei, sukėlė sąmyšį, atžvilgiu
Komisija nenuolaidžiautų. Savaime suprantama, turėtų būti vykdoma reikalinga sankcijų skyrimo procedūra.

Taip pat jus, Komisijos nary, raginu imtis bandomojo projekto, kurį frakcija, kuriai priklausau, pasiūlė įtraukti
į 2010 m. biudžetą, pagal kurį oro uostuose veiktų vartotojų reikalų biurai, kad būtų lengviau vykdyti
keleiviams ir vartotojams skirtas priemones visuotinės sumaišties laikotarpiu.

Nors kai kurie iš mūsų kovojo už geležinkelio tinklus, transeuropinius tinklus, kaip už alternatyvą transporto
rūšims, turinčioms didesnę reikšmę, – ir tai Ispanijoje parodo AVE greitojo traukinio linija, pvz., tarp
Barselonos ir Madrido, – dabar žinome, kad turime skubiai sukurti alternatyvią antrinę judumo sistemą, kaip
tai yra išmintingai padaryta elektros ir telekomunikacijų tinklų atžvilgiu. Todėl atsižvelgiant į finansines
perspektyvas turi būti keliami aukštesni tikslai peržiūrint transeuropinius tinklus.

Marian Harkin (ALDE). – Ponia pirmininke, šiose diskusijose kalbėsiu konkrečiai apie labiau periferinius
oro uostus ir apie oro transporto bendroves, kurios jau susiduria su ekonominiais sunkumais.

Gyvenu saloje, kuri yra už salos, esančios prie Europos krantų. Todėl mūsų periferiniai oro uostai ir oro
transporto bendrovės itin svarbūs susisiekimo ir judumo požiūriu. Airijos vakariniame krante yra regioninės
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reikšmės oro uostų. Airijoje yra Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon ir Kerry oro uostai.
Atsižvelgiant į tai, kaip arti Islandijos esame, ir į mūsų salos statusą, kyla itin didelių sunkumų dėl pelenų.

Remdamasi periferinių oro uostų patirtimi manau, kad Komisija turėtų visapusiškai remti tarptautinių SVPSĮ
maršrutus periferinių oro uostų maršrutų sujungimo su centrinių oro uostų maršrutais prasme ir kad
valstybėms narėms būtų leista elgtis lanksčiau valstybės pagalbos periferiniams oro uostams srityje. Be to,
daug oro transporto bendrovių jau yra sunkioje padėtyje finansiniu požiūriu ir dėl šios krizės jos gali
subankrutuoti. Neapsikvailinkime. Ji greitai nesibaigs. Dėl to oro transporto sektoriuje bus panaikinta daug
darbo vietų ir todėl rinkoje bus mažiau konkurencijos. Labai rimtai turime išnagrinėti, kaip ES galėtų atlikti
konstruktyvų vaidmenį tiek teisingo finansinės paramos paskirstymo, tiek ir turimų krizės suvaldymo
priemonių požiūriu.

Galiausiai svarbu suvokti, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai buvo parengti siekiant užkirsti kelią oro
transporto bendrovėms atšaukti skrydžius bet kuriuo metu savo nuožiūra, tačiau dabar atsidūrėme padėtyje,
kai oro erdvė uždaryta ir oro transporto bendrovės negali vykyti skrydžių. Finansinė našta labai didelė visuose
sektoriuose – keleiviams, oro transporto bendrovėms ir oro uostams. Kyla klausimas, kas atsakingas ir kas
prisiims finansinę naštą?

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Ponia pirmininke, atsižvelgdama į tai, kad po šio naujo ugnikalnio
išsiveržimo susiduriame su tomis pačiomis problemomis, su kuriomis jau buvome susidūrę, norėčiau kalbėti
plačiau nei apie krizės valdymo ir koordinavimo sistemą, kuri buvo patobulinta, ir atkreipti dėmesį, kaip ir
kiti, į sąveiką ir geležinkelių bilietų rezervavimo sistemą. Sausumos transportas ir visų pirma geležinkelis
turėtų galėti sklandžiau pakeisti oro transportą, kai šis nutraukiamas. Jis nutraukiamas ne tik dėl ugnikalnių;
jis gali būti nutraukiamas taip pat ir dėl kitų priežasčių.

Vis dėlto kalbėdama plačiau ir labiau atsižvelgdama į struktūrinius aspektus norėčiau jūsų paklausti apie
rizikos padengimą pačių sektoriaus atstovų jėgomis ištikus tokio pobūdžio krizei – pabrėžiu, pačių sektoriaus
atstovų jėgomis. Manau, kad kaskart, kai bus skiriama valstybės pagalba (arba kaskart, kai iškils problema),
bus laikoma, kad ši pagalba labai greitai taps nepagrįsta biudžeto požiūriu ir dėl to atsiras gana nepriimtina
oro transporto bendrovių, aviacijos sektoriaus operatorių, kurie pateiks visiškai vienodus prašymus, galiausiai
galutinių šios galimos pagalbos gavėjų ir tų, kurie jos negaus, diskriminacija.

Atsižvelgdama į oro transporto bendrovių dydį manau, kad turime elgtis taip pat, kaip elgėmės bankų
sektoriuje, ir jų atžvilgiu orientuotis į atsargumu grindžiamas taisykles, pagal kurias jos būtų įpareigotos
pasirūpinti tam tikru privalomuoju draudimu. Šis draudimas joms leistų padengti tokio pobūdžio riziką
sutelkiant šio draudimo lėšas ir valstybių narių nuolat neprašyti už jas laiduoti nemokamai visų pirma dėl
to, kad šiuo metu oro transporto bendrovės istoriškai dideliu mastu atleidžiamos nuo žibalo ir oro transporto
bendrovių bilietų mokesčių.

Galiausiai turime užtikrinti, kad šios oro transporto bendrovės tinkamai atlygintų žalą savo keleiviams
neperkeliant šių išlaidų mokesčių mokėtojams.

Jacqueline Foster (ECR). – Ponia pirmininke, visi žinome apie siaubingus trikdžius, kuriuos sukėlė, ir vis
dar kelia, ugnikalnio pelenų debesis. Atšaukta daugiau kaip 100 000 skrydžių ir apie 12 mln. keleivių negalėjo
įvykdyti savo planuotų kelionių. Prekių ir krovinių tiekimas buvo atidėtas arba jie apskritai nebuvo tiekiami
ir nukentėjo tiek didelės, tiek mažos verslo įmonės. Mūsų Europos oro transporto bendrovės ir oro uostai
patyrė katastrofiškus finansinius nuostolius. Manau, kad vien tik Europos oro transporto bendrovės prarado
daugiau kaip 2 mlrd. EUR.

Visame šiame chaose aišku viena: oro transportas yra be galo svarbus Europos ekonomikai ir kiekvienas
priklausome nuo klestinčios oro pramonės, kurioje įgulos ir keleivių saugumas yra svarbiausias prioritetas.
Todėl džiaugiuosi Komisijos sprendimu imtis ryžtingų priemonių po to, kai Europos oro transporto sektoriaus
veikla buvo priverstinai sustabdyta.

Komisija pripažino, kad reikia ne tik apsvarstyti finansinę kompensaciją, bet ir paspartinti SESAR priemonių
įgyvendinimą. Kaip įprastai, manau, kad valstybė neturėtų dirbtinai remti verslo sektoriaus. Rizika, kaip visi
žinome ir su tuo sutinkame, yra verslo dalis. Tačiau šiuo atveju kalbame apie išskirtines aplinkybes. Tokio
ilgo sutrikdymo šiame pramonės sektoriuje, kai patiriami tokie milžiniški finansiniai nuostoliai, nebuvo nuo
rugsėjo 11 d. įvykių ir nepaisant finansinių sunkumų, su kuriais šiuo metu susiduria visos valstybės narės,
norėčiau jas paraginti palaikyti planus padėti pramonei, kuri daugiau nuostolių tiesiog negali patirti.
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Dabar kyla klausimas, kokių priemonių ateityje galima ir reikėtų imtis kovojant su tokiomis krizėmis? Pirma,
oro transporto bendroves nuo proceso pradžios reikia įtraukti į diskusijas apie galimą oro erdvės uždarymą.
Antra, SESAR paketas turi būti įgyvendinamas atsargiai. Man vis dar kyla kai kurių abejonių dėl tinklo
valdytojo sukūrimo. Nesu visiškai priešiškai nusiteikusi šios minties atžvilgiu, tačiau esu tvirtai įsitikinusi,
kad tam tikrus aspektus dar reikia išsiaiškinti. Pvz., koks būtų tikrasis jo vaidmuo? Kam šis asmuo būtų
atskaitingas? Kaip tai pagerintų esamą padėtį? Komisijos nary, laukiu, kol šis klausimas bus nuodugniai
aptartas, kol dar neįgyvendinami kokie nors teisės aktai, nes iš karto pateiktu atsakymu labiau galima pakenkti,
nei pasakyti, kas turėta galvoje.

Taip pat manau, kad būtų išmintinga pasidomėti, kaip Šiaurės Amerikoje ir kitur sprendžiama ugnikalnio
pelenų problema. Jungtinėje Karalystėje taikome tas pačias sąlygas, kurios taikomos pagal ICAO, tačiau
Amerikoje taikomas skirtingas pelenų judėjimo apskaičiavimo būdas. Atrodo, kad ten taikomas labiau
apgalvotas metodas, ir manau, kad iš to galime ko nors pasimokyti.

Be to, turime prisiminti, kad ES priimtų sprendimų dėl ES oro erdvės uždarymo mastas išsiplečia už ES
teritorijos ir turi būti rengiamos diskusijos su kitomis ICAP šalimis.

Galiausiai kaip Europos politikos vykdytojai esame atsakingi, kad būtų sukurta patikima ilgalaikė aviacijos
ES vizija, kurioje būtų atsižvelgta į tarptautinio masto aplinkybes. Manau, kad turime paremti priemonių,
skirtų rizikos valdymui pagerinti, kūrimą patenkindami pagrįstus prašymus atlyginti žalą be konkurencijos
iškraipymo, taip pat skatinti gerai suderintas, ekonomiškai pagrįstas reformas.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Tai, kad po balandžio mėn. įvykusio Islandijos ugnikalnio išsiveržimo oro
erdvė buvo uždaryta, patvirtino, kad oro transporto sektorius yra labai priklausomas nuo įvairių apribojimų
vykdyti skrydžius. Ne tik ugnikalnio pelenų debesys, bet ir smarkus sniegas, vėjo sūkuriai, tirštas rūkas ir kiti
meteorologiniai reiškiniai sukelia oro transporto bendrovėms daug sunkumų vykdant reguliarius skrydžius.

Todėl atsakingos oro transporto bendrovės sudaro įvairius polisus su draudimo bendrovėmis, kurios turėtų
padengti jų finansinius nuostolius, patirtus dėl nenumatytų aplinkybių. Šio oro transporto bendrovės
draudimo išlaidos, žinoma, įskaičiuotos į bilietų kainą ir į keleivių sumokamą lėktuvo bilieto kainą įtrauktas
mokestis oro transporto bendrovei, kad susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ši jiems suteiktų reikalingas
paslaugas ir parūpintų alternatyvų transportą.

Komisijos nary, norėčiau pabrėžti ir dar kartą pakartoti, kad į keleivių sumokamą lėktuvo bilieto kainą
įtrauktas mokestis oro transporto bendrovei, kad susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms pastaroji dėl to
kilusias problemas išspręstų operatyviai ir vėliau kreiptųsi į draudimo bendrovę su prašymu atlyginti padarytą
žalą.

Eilinis pilietis, kuris tiesiogiai nesinaudoja aviacijos paslaugomis, su šia veikla visiškai nesusijęs. Todėl nedera
perkelto tokių aviacijos sektoriaus nuostolių ant ES valstybių narių pečių. Todėl gan teisinga, kad vyriausybės,
kurios tvarkosi išmintingai, nenori paklusti šiems absurdiškiems reikalavimams. Jeigu kas nors oro transporto
bendrovėms ir turėtų atlyginti nuostolius, patirtus dėl apribojimų, susijusių su išskirtinėmis meteorologinėmis
sąlygomis, tai turėtų būti jų draudimo bendrovės, kurios turi vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, kaip
tai nustatyta draudimo polisuose.

Šiaip ar taip kiekvieno iš mūsų piliečių ES atveju viskas vyksta taip: jeigu sudega namas arba ledai įlaužia
stogą, žalą atlygina tik draudimo bendrovės, jeigu turtas apskritai būna apdraustas. Jokia oro transporto
bendrovė arba ES vyriausybė nesuteikia naujo namo arba geresnės gyvenamosios vietos.

Taigi, kodėl jie turėtų prisidėti prie negauto pelno kompensavimo oro transporto bendrovėms? Tokia padėtis
tikrai būtų absurdiška. Todėl, ponios ir ponai, esu tvirtai įsitikinęs, kad įprastinėje verslumo aplinkoje jokia
vyriausybių, taigi ir piliečių, ES teikiama tokio pobūdžio parama – turiu omeny, visiškai jokia – oro transporto
bendrovėms negalėtų būti pagrįsta.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Balandžio mėn. ugnikalnio išsiveržimas visiškai paralyžiavo
eismą Europos oro erdvėje. Šis įvykis, kurio, žinoma, niekas nesukėlė, pakenkė keleiviams ir visoms Europos
oro bendrovėms. Gausybėje oro uostų keleiviai buvo palikti vieni ir negalėjo susipažinti su informacija apie
skrydžių atnaujinimą. Vienintelė išties teisinga informacija buvo gaunama iš pareiškimų apie vis platesnio
masto oro erdvės uždarymą.

Nors dėl gamtos jėgų ir jų padarinių kasdieniam mūsų gyvenimui negalime ko nors kaltinti, labai tiesiogiai
turėtume užduoti klausimą apie šią padėtį ir apibendrinti Europos Sąjungos institucijų, kurios yra atsakingos
už tokius veiksmus kaip keleivių oro transportu saugumo užtikrinimas, veiksmus.
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Deja, manau, kad jų veiksmai tikrai nebuvo pakankami ir buvo pavėluoti, atsižvelgiant į susiklosčiusias
aplinkybes. Šiaip ar taip visiška netvarka oro transporto srityje, kurioje atsidūrė keleiviai, ir visiškas jų
neinformavimas apie tai, kada skrydžiai bus atnaujinti, atskleidžia labai blogą ES institucijų, taip pat ir Europos
Komisijos, pusę. Todėl norėčiau sužinoti, kokių priemonių Komisija ketina imtis ateityje ugnikalnio išsiveržimų
atveju. Kokių veiksmų Komisija imsis, kad panašiomis aplinkybėmis būtų užkirstas kelias beveik visos
Europos paralyžiui pasikartoti, ir, visų svarbiausia, būtų patobulintas informacijos teikimas keleiviams, kurio
iki šiol neabejotinai trūko? Manau, kad šiuo metu Komisijos siūlomų priemonių, deja, nepakanka.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Komisijos nary, tai, kad vakar dėl naujo ugnikalnio pelenų debesies buvo
uždaryti du dideli oro uostai Londone ir Amsterdame, parodė, jog skrydžių nutraukimas balandžio mėn.
nebuvo neįtikėtinų aplinkybių rezultatas, neturintis ilgalaikių padarinių arba negalintis pasikartoti. Be to,
tai, kad B. Simpson nedalyvauja šio vakaro diskusijose, yra kur kas iškalbingiau už jo dalyvavimą.

Gyvename sudėtingu ekonominiu laikotarpiu, kuriame vienas po kito vyksta susijungimai aviacijos sektoriuje
ir kuriam būdinga neužtikrinta oro transporto bendrovių ir jų darbuotojų padėtis. Balandžio mėn. tris dienas
iš eilės tarptautinės pramonės sektorius kasdien patyrė 400 mln. USD nuostolių, dėl ko kilo pavojus, kad
niekais pavirs pastangos restruktūrizuoti finansiniu požiūriu silpnas Europos oro transporto bendroves.
Tikrai trūko ir vis dar trūksta tinkamų institucinių priemonių rizikos analizei Europos lygmeniu atlikti ir
konkrečiam visų valstybių narių ir Europos valdžios institucijų turimų duomenų apdorojimo metodui
pritaikyti.

Tikrai yra rizika, kad pasikartos labai žalinga netvarka, kurią išgyvenome po pelenų debesimi, ir priemonės,
kurių buvo imtasi, turi instituciniu požiūriu išsaugoti Europos Sąjungos gebėjimą imtis koordinuotų ir iš
anksto apgalvotų veiksmų tokio pobūdžio krizės atveju, taip sušvelninant labai didelius nepatogumus,
sukeliamus milijonams keleivių, ir finansinius nuostolius vežėjams ir turizmo bendrovėms.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Ponia pirmininke, atsižvelgiant į tai, kad Airija neturi žemyninės jungties
su žemynine Europa, Airijos keleiviai susidūrė su itin dideliais sunkumais; drįsčiau pasakyti, kad patyrėme
netgi didesnius sunkumus nei bet kuri kita valstybė narė. Pvz., pats į Strasbūrą šią savaitę atvykau sausumos
keliais ir turėjau plaukti keltu į Velsą, važiuoti automobiliu į Folkstoną ir traukiniu į Strasbūrą. Keliu šį
klausimą, nes tai tipinė daugelio Airijos žmonių kelionė pastarosiomis savaitėmis.

ES transporto ministrai nustatė tris atskiras skraidymo zonas remiantis rizika lėktuvo saugumui. Norėčiau
pasakyti, kad nuo tada, kai buvo nustatyta trečioji zona, bendra transporto bendrovių įvykdytų skrydžių
trukmė – daugiau kaip 300 000 valandų. Tai sveikintinas pokytis ir, žinoma, reikia imtis tolesnių priemonių.

Tvirtai palaikau pastangas paspartinti bendro Europos dangaus koncepcijos įvedimą. Tarybai
pirmininkaujančios Ispanijos vasario mėn. priimtoje deklaracijoje pateiktos gairės šiai politikai įgyvendinti.
Neabejoju, kad Komisijos narys, kuris šį vakar dalyvauja, tam vadovaus.

Reikia nuodugniai išnagrinėti Eurokontrolės vaidmenį. Jai reikia suteikti teisės aktuose nustatytus įgaliojimus,
priešingai šiuo metu jos atliekamai koordinavimo funkcijai. Vos vakar Airija ir JK pasiekė bendrą susitarimą
sušvelninti kelionių oro transportu sutrikdymą. Tai – sveikintina.

(GA) Ugnikalnio pelenai nepaiso jokių politinių ar fizinių sienų ir šis įvykis dar kartą mums priminė apie
milžinišką gamtos jėgą. Šiuo metu aišku, kad tikrai reikia bendros oro transporto politikos Europos Sąjungos
oro erdvėje. Po šios krizės Europos Sąjungos vaidmuo turi būti sustiprintas.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Vulkaninių pelenų krizės sukeltos pasekmės neigiamai paveikė visos
Europos susisiekimo sistemą, kai išsiveržusio vulkano pelenai privertė atšaukti daugiau nei 100 tūkstančių
skrydžių ir sutrikdė dešimties milijonų keleivių keliones. Ši krizė ypač paveikė Europos Sąjungos Rytų
valstybes, kurios liko visiškai atskirtos nuo Vakarų Europos dalies ir, skirtingai nuo kitų Europos Sąjungos
valstybių narių, neturėjo alternatyvios transporto rūšies pasirinkimo galimybės. Tai dar kartą įrodo susisiekimo
infrastruktūros vystymo, transeuropinių transporto tinklų plėtros, alternatyvių transporto priemonių sistemos
sukūrimo svarbą kalbant tiek apie krovinių, tiek ir apie keleivių pervežimą. Todėl turi būti sukurta efektyviai
veikianti keleivių pervežimo sistema, kuri nebūtų tokia priklausoma nuo susisiekimo oro transportu, bet
vyrautų ir kitos alternatyvios transporto rūšys, ypatingai susisiekimui Europos viduje. Būtinai reikia sukurti
tokią susisiekimo sistemą, kuri užtikrintų ne tik veiksmingą keleivių pervežimą, bet ir sklandų ekonomikos
funkcionavimą. Pritariu išsakytoms mintims dėl papildomų jungčių įgyvendinimo, todėl raginčiau palaikyti
konkurencingo krovinių pervežimo Europos geležinkeliais koridorių projektą, kuris leistų sujungti jau
minėtas Baltijos valstybes su kitomis Vakarų Europos šalimis bei leistų sukurti pridėtinę vertę visai Bendrijai.
Taip pat įgyvendinus šį projektą regiono gyventojams atsirastų alternatyva susisiekimui oro transportu.
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Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Ponia pirmininke, kalbėsiu apie turizmą, svarbiausią sektorių Kanarų
saloms, į kurias atvyksta apie 12 mln. turistų per metus. Turizmui tikrai reikia vieno – tikrumo. Tokia padėtis,
kurią išgyvenome, – ir kuri gali pasikartoti, – turi dramatiškus padarinius strateginiam Kanarų salų sektoriui.

Nuostolius patyrė ne tik oro transporto bendrovės, oro uostai ir kelionių operatoriai: viešbučiai, automobilių
nuomos įmonės, restoranai ir paslaugų įmonės apskritai patyrė didelius nuostolius. Balandžio 15–23 d.
skrydžiai buvo atšaukti 313 818 oro transporto keleivių, dėl turistų neatvykimo padarant nuostolių už
apytiksliai 57,3 mln. EUR. Tai, žinoma, dideli nuostoliai.

Atsitikus įvykiui būtina skubiai imtis priemonių, pvz., naktį atidaryti oro uostus netaikant papildomų
mokesčių ir tinkamai pasirūpinti visuomenės nariais, keleiviais; taip pat reikia, kad būtų atlyginta žala.

Nekritikuosiu jau atliktų ar neatliktų darbų ir nevertinsiu, ar krizė buvo valdoma gerai, ar ne. Tiesiog verta
žinoti, kad ji gali pasikartoti, ir turime būti tam pasirengę.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, norėčiau padėkoti už jūsų pastovumą
sprendžiant keleivių saugumo klausimus. Pastaruoju metu pastebėjome, kad didelės spekuliacijos vyksta ne
tik finansų sektoriuje, bet kad kai kurios oro transporto bendrovės taip pat pasirengusios rizikuoti keleivių
saugumu, bent jau kalbomis – vis dėlto kol kas dar ne veiksmais. Galiausiai omenyje turime ne tik oro
transporto keleivius, bet ir ant žemės esančius žmones. Norėčiau paprašyti tęsti darbą šiuo klausimu. Taip
pat noriu paprašyti tęsti darbą keleivių informavimo ir keleivių teisių klausimais.

Pastarosiomis dienomis pastebėjome, kad ne visi ir ne visų amžiaus grupių asmenys gali neribotai naudotis
internetu. Telefono linijos buvo sugedusios, nebuvo galima naudotis internetu ir žmonės, kurie, kitaip nei
mes, šios plenarinio posėdžio dalyviai, paprastai skrenda ne verslo klase, taip pat turistai ir vyresnio amžiaus
asmenys vargu ar gavo kokios nors informacijos. Norėčiau paprašyti toliau dirbti šia linkme.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Ponia pirmininke, padėtis, kuri susiklostė dėl Islandijos ugnikalnio
išsiveržimo, parodė, kokį reikšmingą poveikį tam tikri gamtiniai reiškiniai – kurie, laimei, nutinka retai,
tačiau akivaizdu, kad periodiškai – gali turėti ekonomikai ir visuomenei. Taip dar kartą buvo atkreiptas
dėmesys į tai, kokios svarbios prevencinės priemonės šių reiškinių atžvilgiu. Šiuo atveju tai apimtų siekį
priimti priemones, kurios sušvelnintų minėtus padarinius, jiems neužkertant kelio, nes akivaizdu, kad tai
neįmanoma.

Vis dėlto neteisinga naudotis geresnio krizės koordinavimo, reaguojant į šiuos reiškinius, pretekstu, kad būtų
atnaujintos tam tikros iniciatyvos. Turiu omenyje Bendro Europos dangaus iniciatyvą ir tikslą suteikti
galimybes liberalizuoti, o vėliau ir privatizuoti, Europos oro eismo kontrolę. Šiuo požiūriu dabartinė
ugnikalnio pelenų sukelta krizė tikrai patvirtino viena, t. y. kaip svarbu oro eismo kontrolę išlaikyti viešajame
sektoriuje: tai daroma siekiant tenkinti visuomenės interesus ir, visų pirma, tai yra pagrindinis visuomenės
saugumo garantas.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, kalbame apie oro
eismo sutrikdymą ir jo ekonominį poveikį aviacijai. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad svarbiausia Europos
piliečių saugumas.

Komisijos nary, įgyvendinta daug priemonių ir šiuo metu atėjo laikas apsvarstyti konkrečias alternatyvas ir
jas įgyvendinti, pvz., išplėsti transeuropinę greitųjų geležinkelių sistemą, kuria taip pat galima prisidėti
mažinant išmetamuosius anglies dvideginio teršalus.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pasaulyje yra daugiau kaip
2 000 ugnikalnių, iš kurių 50 veikiantys. Todėl tai ne tik Europos problema, o ir tarptautinės aviacijos
problema.

Atlikus mokslinius tyrimus reikia išsiaiškinti, kokie pavojai kyla ir kokios kieno atsakomybės už tai esama.
Todėl Komisijos nario, kartu su Eurokontrole, norėčiau paprašyti galbūt įpareigoti Europos mokslinių tyrimų
tarybą atlikti mokslinius tyrimus, kad būtų tinkamai įvertinta ši rizika. Galų gale galutinė atsakomybė gula
ant lėktuvo kapitono pečių ir vartotojai taip pat raginami apsvarstyti, ar kiekvienam iš jų tai kelia pavojų.
Visi žmonės gali pašalinti riziką tiesiog atsisakydami skrydžių. Vis dėlto svarbiausia imtis spręsti visą problemą.

Seán Kelly (PPE). – Ponia pirmininke, Joxer personažas, sukurtas puikaus Airijos dramaturgo Seano O’Casey,
laikė, kad visas pasaulis yra „šasi būsenoje“. Ir, žinoma, įrodymus gali matyti visi. Pažvelgę žemyn pamatysime
iš naftos gręžinio trykštančią naftą, kuri niokoja gamtą; jeigu pažvelgsime aukštyn, pamatysime iš ugnikalnio
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besiveržiančius pelenus, kenkiančius oro transporto bendrovėms, o jeigu pažvelgsime tolyn, pamatysime
iš bankų besidriekiančią recesiją, kenkiančią ekonomikai.

Žinoma aš, kaip ir daugelis kitų, nukentėjau dėl ugnikalnio pelenų, pirmą kartą grįždamas namo: užtraukau
dvi dienas; dalį kelio turėjau keliauti autostopu. Antrąjį kartą negalėjau atvykti į paskutinį plenarinį posėdį;
pusantros dienos užtrukau vykdamas į Briuselį ir pusantros dienos užtrukau, kol atvykau čia, tačiau sužinojau
viena – neįmanoma nusipirkti bilieto, jeigu keliauji Eurostar traukiniais. Kad jį nusipirktumėte, jums reikės
kreditinės kortelės, joms jums taip pat reikės, kad gautumėte bilietą, o kai esi kelyje, to padaryti neįmanoma.

Norėčiau paprašyti, kad Komisija pasinaudotų savo įtaka ir pabandytų pareikalauti įvesti tokią pat sistemą,
kokia galioja laivams ir oro transporto bendrovėms.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Nesu vienintelė, ponia pirmininke, bet dėkoju. Tik norėjau pridurti, kad
reikia, kad galėtume plačiai panaudoti visas turimas technologijas atlikdami su pelenais susijusius matavimus.
Praėjus kelioms dienoms nuo oro erdvės uždarymo, kaip lankėmės Astriume, Tulūzoje, mums buvo
papasakota apie palydoviniu tinklu gaunamą labai išsamią informaciją apie atmosferos sudėtį, taigi mums
neaišku, ar šia sistemine informacija, kurios šaltinis, be to, yra Europos įmonė, t. y. Europos aeronautikos
gynybos ir kosmoso koncernas (EADS), buvo pasinaudota. Ar Komisijos narys galėtų atskleisti, ar šia
informacija buvo pasinaudota, ar šis klausimas dar svarstomas?

Siim Kallas, Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Ponia pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, labai
dėkoju už daug įdomių ir išsamių pastabų dėl šios pelenų problemos. Diskusijų pradžioje galėjau kalbėti tik
tris minutes. Dabar galiu kalbėti visais šiais klausimais bent dešimt kartų daugiau, tačiau nesijaudinkite,
kalbėsiu trumpai ar bent jau ne per ilgai.

Galiu tik pasakyti, kad tai buvo labai įdomus ir nepaprastas laikotarpis ir jis vėl kartojasi. Aišku, kad ugnikalniai
ir toliau išsiveržia, kaip tai daro ir Islandijoje esanti ugnikalnis. Visa tai yra aviacijos pramonės gyvavimo
dalis, tačiau aviaciją trikdo ne tik ugnikalniai, bet ir audros, sniegas ir panašaus pobūdžio reiškiniai. Tai dalis
šio verslo, turime tai aiškiai suvokti. Vienas subjektas – oro transporto bendrovės, vyriausybės, Europos
Sąjunga – negali būti atsakingas dėl šios rizikos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad iki šiol Europos Sąjunga
neturėjo kompetencijos nustatyti taisyklių oro eismo srityje. Iki šiol šį klausimą sprendė tarpvyriausybinės
institucijos ir nacionalinės valdžios institucijos.

Neįmanoma pašalinti, užkirsti kelio arba numatyti visko, kas gali nutikti aviacijos srityje. Riziką reikia
pasidalyti ir klientai, kurie nusprendžia pasinaudoti aviacijos paslaugomis, kaip ir mes visi, turi būti pasirengęs
tam tikriems vėlavimams, jeigu, pvz., nuo kilimo tako Briuselio oro uoste bus nenuvalytas sniegas ar dar kas
nors.

Dėl kritikos, kad vėlavome imtis veiksmų, ir dėl subjekto, kuris ėmėsi veiksmų tai aš buvau Eurokontrolėje;
pelenų rizika yra reali rizika ir negalime reikalauti galimybės, kad galiausiai būtų surastas mokslinis sprendimas
dėl dalelės dydžio, kuris laikomas pavojingas varikliams, nes niekas nenori pateikti tokio vertinimo. Galime
nustatyti dalelės dydį ir įvertinti debesį, tačiau niekas nenori pateikti vertinimo ir pasakyti, kad šie pelenai
nebepavojingi varikliams. Šis klausimas bus labai sudėtingas. Sprendimas uždaryti oro erdvę priimtas griežtai
vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis ir dalyvaujant visoms susijusioms institucijoms, kurios atsakingos
už šią sritį. Tų, kurie kelia klausimą, kas atsakingas už oro erdvės uždarymą, norėčiau paklausti, kas būtų
atsakingas, jeigu oro erdvė nebūtų buvusi uždaryta ir kas nors būtų atsitikę.

Nors Eurokontrolė stengėsi surasti tam tikrų pelenų debesies klausimo sprendimo būdų, sprendimą priimti
nebuvo lengva, diskusija taip pat nebuvo lengva, nes reikėjo priimti sprendimą prisiimti milžinišką atsakomybę
dėl aviacijos saugumo. Lėktuvų saugumas ir gyvybės turi būsi svarbiausia. Manau, kad šiomis aplinkybėmis
veiksmų buvo imtasi pakankamai greitai, nes ugnikalnis buvo ir tebėra labai išskirtinis ir nepaprastas.

Kalbant apie ateitį, pagrindinė problema, kurią kažkas paminėjo, yra kaip turi būti elgiamasi dėl Indonezijos,
dėl Jungtinių Valstijų? Pagrindinę atsakomybė teks pilotams. Šiuo metu Europoje pilotai siekia nusimesti šią
naujo pobūdžio atsakomybę. Europos oro eismas labai intensyvus ir reikia kaip nors suderinti didesnio
lankstumo ir aiškių duomenų apie galimus pavojus ir riziką aspektus. Nežinau, kaip yra Indonezijoje, tačiau
Jungtinėse Valstijose sistema labai paprasta: pilotas nusprendžia, kaip išvengti pelenų, ir turiu pasakyti, kad
tai puikiai veikia. Tačiau Europoje pirmiausia turime suformuoti tam tikrą bendrą požiūrį galimo rizikos
vertinimo metodikos klausimu.

Dėl keleivių norėčiau pasakyti, kad Komisija nuolat ir tvirtai išsakė savo poziciją, kad privaloma laikytis
keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų. Tai labai aiškus pranešimas. Vis dėlto šių teisės aktų įgyvendinimą
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prižiūri valstybės narės, tačiau suprantu, kad didžioji dalis valstybių narių ir didžioji dalis oro transporto
bendrovių šį klausimą vertina labai rimtai. Yra įvairių pavyzdžių ir, žinoma, vėliau bus taip pat pateikti
neigiami pavyzdžiai, tačiau dauguma atvejų padėtis vertinama rimtai ir planuojame peržiūrėti keleivių teises.
Tada galutinai įvertinsime, kokių priemonių imtis kovojant su bandymais piktnaudžiauti keleivių teisėmis
ir su atvejais, kai keleivių teisės aiškinamos pernelyg plačiai. Apskritai keleivių teises reglamentuojantys teisės
aktai veiksmingi ir jie turėtų būti logiški. Remiantis nustatytomis keleivių teisėmis esant šioms išskirtinėms
sąlygoms keleiviams turi būti suteikta informacija, jais turi būti pasirūpinta ir parūpintas kitas maršrutas
arba grąžinti pinigai, o ne skiriama kompensacija. O tai kas kita.

Vykdoma labai plataus masto programa įgyvendinant Bendro dangaus iniciatyvą, kad būtų modernizuotas
oro eismo valdymas, ir negaliu skųstis valstybių narių bendradarbiavimu šiuo konkrečiu laikotarpiu.
Transporto ministrų taryba noriai bendradarbiavo ir priėmė daug sprendimų, kuriems priimti kitomis
aplinkybėmis galbūt būtų reikėję kur kas daugiau laiko. Tikrai negaliu pasakyti, kad rengiantis šiam neeiliniam
Transporto ministrų tarybos posėdžiui ir jį vedant mūsų ir valstybių narių bendradarbiavimas buvo blogas.

Dėl finansų ir finansinių padarinių taisyklės labai paprastos ir jos aiškiai aprašytos mūsų dokumente, kurį
parengė trys Komisijos nariai – O. Rehn, J. Almunia ir aš pats. Kalbame apie valstybės pagalbą, o valstybės
pagalba gali būti skiriama, jeigu, valstybės narės manymu, yra pakankamas pagrindas skirti valstybės pagalbą
sunkioje padėtyje atsidūrusiai oro transporto bendrovei, nes oro transporto bendrovė turi padengti su keleivių
teisėmis susijusias ir visas šias išlaidas. Jeigu oro transporto bendrovė susiduria su sunkumais ir jeigu, valstybės
narės nuomone, padėtis išties yra bloga, valstybės pagalbą galima skirti, tačiau prieš skiriant valstybės pagalbą
turi būti atliktas labai išsamus vertinimas, kad rinka nebūtų iškreipta ir nebūtų suteiktas pranašumas rinkoje.
Šis klausimas taip pat kėlė didžiausią susirūpinimą oro transporto bendrovėms ir Komisija taip pat turi
laikytis teisingos pozicijos visų subjektų atžvilgiu; mūsų konkurencijos padalinys labai nuodugniai išnagrinės
visus galimus valstybės pagalbos atvejus.

Nežinau, ar šioje srityje iki šiol kas nors pateikė prašymą skirti valstybės pagalbą, nes, kaip minėjau diskusijos
pradžioje, oro transporto bendrovės turi nenumatytų atvejų planus.

Kažkas užsiminė, kad jos privalėtų būti apsidraudusios. Joms taip pat uždaviau klausimą apie draudimą.
Draudimas, galima sakyti, yra neįmanomas, nes negalima apibrėžti objekto, o jeigu objektą galima apibrėžti,
jis būtų toks brangus, kad neįkainojamas. Jos turi nenumatytų atvejų planus dėl veiksmų, kurių reikia imtis
susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, trukdančioms laikytis tvarkaraščių. Žinoma, kaip ekonomistas,
galiu įžvelgti daug laisvės įvairioms fantazijoms nusprendžiant, kas yra įskaičiuojama į nuostolius ir kas yra
realusis skaičius. Reikia labai daug nuveikti, kad būtų nustatyti tikslūs šių ugnikalnio pelenų padariniai, kurie
galėtų būti pateikti kaip reikalavimas.

Kalbant apie alternatyvų transportą mes, žinoma, sieksime pažangos. Greitai surengsime TEN-T posėdį,
kuriame Komisija sieks pažangos plėtojant kitų transporto rūšių tinklą. Klausiau geležinkelio pramonės
atstovų, kokios yra galimybės ir kokių priemonių jie ėmėsi šios krizės laikotarpiu, ir jie man atsiuntė daug
įdomios informacijos. Darbą pradėjo papildomi traukiniai, tačiau informacijos apie galimybę jais keliauti,
tvarkaraščius ir kitus dalykus iki šiol tebėra labai nedaug. Vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų netolimoje
ateityje bus užtikrinti geresnę informaciją apie visas šias galimybes.

Vis dėlto, jeigu aviacijos sektorių vėl ištiktų krizė, oro transporto bendrovės vis tiek liktų atsakingos už
keleivių parvežimą namo arba jų vežimą nustatytomis kryptimis. Būtent planavimo etapuose labai svarbu
apsvarstyti dėl kitų transporto rūšių ir, iš tikrųjų, dėl kitų variklių. Tai jau kita įdomi istorija. Yra ko pasimokyti
ir mes mokomės ir sieksime pažangos įgyvendinat daugelį planų ir priemonių, kad sukurtume modernesnį
oro eismo valdymą Europoje.

Privalau pabrėžti, kad ugnikalniai nepaklūsta jokioms taisyklėms, ir negalime atmesti nenumatytų aplinkybių
galimybės. Visuomet egzistuos tam tikra rizika, į kurią reikės atsižvelgti, ir į šią riziką reikia atsižvelgti
planuojant savo veiklą.

Pirmininkė. – Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), raštu. – (CS) Komisijos nary, ponios ir ponai, kai Islandijoje esantis ugnikalnis
išsiveržė XVIII a., šalį padengė pelenų debesis ir Europoje derliaus nebuvo artimiausius trejus metus. Neturime
ataskaitų dėl oro transportui padarytos žalos. Šių metų kur kas mažesnis ugnikalnio Ejafjadlajokudlio
išsiveržimas tiesiog sujaukė oro transporto sektorių Europos Sąjungoje. Prie oro transporto bendrovėms ir
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oro uostams padarytos žalos – kitaip tariant, tiesioginės žalos – prisidėjo chaotiškas rūpinimasis keliautojais,
įstrigusiais įvairiuose pasaulio kampeliuose. Keleivių teisės, žinoma, yra įdomi akademinės diskusijos tema,
tačiau šiuo atveju atitinkamiems darbuotojams jos buvo paskutinėje vietoje. Neturime pranešimų, kad siekiant
parvežti žmones namo būtų buvusios panaudotos kitos transporto rūšys. Chaotiški veiksmai rodo
koordinavimo trūkumą, taip pat ir neryžtingumą, kai reikia greitai priimti sprendimus dėl oro erdvės
atidarymo. Komisijos nary, ar Komisija paspartins savo veiksmus, susijusius su dalinių SESAR programos
rezultatų taikymu valdant aviacijos operacijas? Kitais savo klausimais tiesiog pakartočiau Briano Simpsono
klausimus.

Joanna Senyszyn (S&D), raštu. – (PL) Europos Sąjungoje yra 56 000 sergančių piliečių, kurie laukia
persodinimo operacijos, Lenkijoje jų yra 2 000. Kiekvieną dieną dėl persodinimui reikalingų organų trūkumo
miršta dvylika žmonių. Organų donorystės rodikliai svyruoja nuo vieno donoro, tenkančio vienam milijonui
asmenų Bulgarijoje, iki 34–35 donorų, tenkančių vienam milijonui asmenų Ispanijoje. Lenkijoje šis rodiklis
siekia vienuolika. Didžioji dalis organų paimami iš mirusių donorų remiantis iš anksto duotu sutikimu
(pasirinkta donorystė) arba numanomu sutikimu (nepasirinkta donorystė). Lenkijoje gali būti naudojamos
mirusio donoro ląstelės, audiniai ir organai, jeigu asmuo nebuvo užsiregistravęs Centriniame prieštaravimų
registre. Persodinimo plėtrai reikalingas visuomenės pritarimas dėl valios pareiškimo deklaracijų, kurios
suteikia teisę panaudoti organus po asmens mirties, taip pat nepritarimo donorystei pasmerkimas.

Aš asmeniškai aktyviai dalyvauju persodinimo skatinimo veikloje ir taip elgtis skatinu visus kolegas Parlamento
narius. Lenkijoje išdalijau ženklelius ir apyrankes, kuriais skatinama remti persodinimo mediciną. Kartu su
kitais kolegomis Parlamento nariais iš kitų frakcijų pradėjau nacionalinę socialinę kampaniją „Giminaičių
grandinė“ persodinimui ir savanoriškai kraujo donorystei skatinti.

Persodinimo skatinimas ir valstybių narių patirties keitimosi koordinavimas gali išgelbėti tūkstančius gyvybių.
Labai svarbu sukurti bendrą ES duomenų apie donorystei ir persodinimui skirtus organus bazę ir visų gyvų
ir mirusių donorų duomenų bazę. Šios duomenų bazės taip pat būtų svarbi kovos su prekyba organais ir
žmonėmis priemonė.

Debora Serracchiani (S&D), raštu. – (IT) Islandijoje esančio ugnikalnio ir šiuo metu jaučiamų padarinių
atvejis verčia mus galvoti, kad Europos Sąjunga negali būti nepasiruošusi nepaprastiems ir nenumatytiems
įvykiams, o visų pirma turi saugoti keleivius pasinaudodama, be to, esamomis arba naujomis valdymo
priemonėmis. Tokių priemonių pavyzdys: ar oro transporto bendrovės nebūtų galėjusios pasiūlyti pirkti,
ypač riboto judumo keleiviams, traukinio bilietus, kad būtų išvengta ilgų eilių bilietų pardavimo biuruose?

19. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

20. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 23.50 val.)
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