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PREDSEDSTVO: GOSPOD BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

(Seja se je začela ob 9.05)

2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik

3. Izid vrhunskega srečanja 7. maja 2010 in srečanje odbora ECOFIN - Kakšen je
politični pomen strategije EU 2020 v sedanji finančni in gospodarski krizi? - Posledice
finančne in gospodarske krize za strategijo EU 2020 in za njeno upravljanje - Kakšen
je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje finančne in gospodarske
krize? (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je:

– skupna razprava o mehanizmih za okrepitev gospodarskega reda,

– izjave Sveta in Komisije: Izid vrhunskega srečanja 7. maja 2010 in srečanje odbora ECOFIN [2010/269(RSP)],

– vprašanje za ustni odgovor Svetu in Komisiji: Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v sedanji
finančni in gospodarski krizi? (O-0052/2010 - B7-0213/2010), (O-0053/2010 - B7-0214/2010),

– vprašanje za ustni odgovor Svetu: Posledice finančne in gospodarske krize za strategijo EU 2020 in za
njeno upravljanje (O-0068/2010 - B7-0301/2010),

– vprašanje za ustni odgovor Svetu in Komisiji: Kakšen je politični pomen strategije EU 2020 v okviru sedanje
finančne in gospodarske krize? (O-0065/2010 - B7-0219/2010), (O-0066/2010 - B7-0220/2010).

Diego López Garrido, predsedujoči Svetu. – (ES) Gospod predsednik, vsi se zavedamo, da živimo v obdobju
izjemnih finančnih pretresov. Tako je nekaj mesecev, začetek pa ne sega le nekaj mesecev nazaj, ampak več
let, ko se je v Združenih državah pojavila hipotekarna kriza.

Kriza tako izvira iz finančne krize v zasebnem sektorju finančnega sistema, ki je hitro postala nekaj, kar je
prizadelo realno gospodarstvo v obliki globoke gospodarske krize, ki je bila v tehničnem smislu globoka
recesija. Ta je obsegala zmanjšanje proizvodnje in znatno povečanje brezposelnosti, ki je bilo posebno resno
v tistih državah, kjer so imeli sektorji premoženja ali stanovanjske gradnje pomemben vpliv.

Države članice in centralne banke so se takoj odzvale, da bi preprečile sesutje finančnega sistema, in prav
tako je prišlo do odziva v zvezi z realnim gospodarstvom.

Odziv je imel seveda posledice na področju javnega gospodarstva in javnih financ. Sedaj ne govorimo več
o zasebnih financah, ampak o javnih financah. Najprej, imeli smo krizo finančne stabilnosti na javnih računih,
ki je bila posledica zelo izrazitih primanjkljajev.

Prav tako smo imeli krizo na področju državnih obveznic. Ta zadnje mesece prihaja na površje, spodbujajo
pa jo aktivnosti zelo nestanovitnih trgov, ki so včasih celo očitno špekulativni. Te aktivnosti so prav tako
povzročile znatno povečanje obresti, ki jih trgi zahtevajo od držav članic, ko bodo izdajale obveznice. Nadalje,
to je očitno prizadelo celotno evrsko območje in je zato postalo problem, ki prizadeva ne eno, dve ali tri
države, ampak stabilnost celotnega evrskega območja.

Takšno je stanje. To so vsi dogodki ali diagnoza dejstev, ki jih je Evropska unija upoštevala, da bi se odzvala
in ukrepala v odgovor na to, in menim, da je EU pravilno ukrepala skozi celotno to obdobje. Morda se je
zdelo, da odločitve sprejema počasi. Morda se je včasih zdelo, da je grozno počasna pri sprejemanju nekaterih
odločitev, a dosegla je prave rezultate, rezultate preudarnih ukrepov EU in, še pomembneje, usklajenih
ukrepov EU.
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Čeprav se morda zdi, da nam različni ukrepi zastirajo pogled na celoto, pa menim, da je EU za dane okoliščine
ustvarila primerno strategijo, ki mora vključevati nekaj kratkoročnih ukrepov in se usmeriti bolj srednje- in
dolgoročno, saj gre za preprečevanje, da bi se takšna kriza še kdaj pojavila.

Kakor smo že povedali, med kratkoročne ukrepe sodi injekcija javnega denarja in usklajevanje s strani
Evropske unije: to, kar poznamo kot evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki ga podpira Komisija; načrt
ki usklajuje te sedanje ukrepe, ta šok terapija, ki jo sprejemajo države članice, da bi omejile škodo, ki jo je
povzročila ta huda kriza, a je ne odpravi.

En dokaz tega kratkoročnega ukrepa je nedvomno pomoč Grčiji, ki jo je Komisija že več mesecev prej
posvarila o zahtevnem položaju njenih javnih financ. Svet Grčiji podaja vrsto priporočil v zvezi s členom
126(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije, Svet in Komisija pa spremljata tamkajšnje dogodke.

Priporočila se ne dajejo le v zvezi z likvidnostjo njenih javnih financ, ampak tudi glede strukturnih reform
in pokojninskih sistemov in potrebe po izvedbi reform v zdravstvenem sistemu. Potem pa je prišel 23. april,
ko je bil v zvezi z Grčijo sprejet mehanizem za ukrepanje. Včeraj se je ta mehanizem prvič jasno pokazal s
tem, da so države EU Grčiji po sistemu tega dogovorjenega mehanizma poslale sredstva.

To je zato prvi izraz kratkoročnega ukrepanja, ki je bistven, ko je država članica v resnih težavah, kot je sedaj
Grčija.

Seveda moramo imeti tudi v kratkoročnem smislu – in to je bilo zelo jasno izraženo v vprašanju za ustni
odgovor, ki so ga postavili gospod Daul, gospod Verhofstadt, gospod Schulz in drugi – strategijo, ki nas bo
rešila iz krize. To mora biti izmerljiva in nadzorovana strategija in seveda mora biti usmerjena v izogibanje
zelo resnim težavam javnih financ, ohranjati pa mora tudi cilj rasti.

Vendar pa očitno kratkoročna strategija ni dovolj. Izvesti moramo srednje- in dolgoročne ukrepe. V evropskem
gospodarstvu imamo strukturne probleme; strukturne probleme, ki so navsezadnje povzročili slabitev Evrope
vpričo izredno nestanovitnih razmer izrednih finančnih pretresov.

Evropska unija izvaja in predlaga ukrepe v srednje- in dolgoročnem smislu, kar je pomembno poudariti. To
je najprej tako, ker bodo odgovarjali vrsti krize, ki se je pojavila kot posledica teh resnih gospodarskih razmer,
ki vplivajo na celotno EU in zlasti na sistem evrskega območja. Da bi se lahko odzvala na krizo v finančnem
sektorju, je Evropska unija načrtovala vrsto ukrepov, o katerih bomo v naslednjih nekaj dneh razpravljali v
Parlamentu: sveženj za nadzor, ki upam, da bo sprejet čim prej. Prav tako upam, da bosta Svet in Parlament
dosegla sporazum v zvezi s tem. Kot del tega svežnja ali v zvezi z njim je Svet za ekonomske in finančne
zadeve (Ecofin) včeraj sprejel ukrep: ureditev hedge skladov, alternativnih skladov in skladov z visoko stopnjo
tveganja. Tu imam v mislih vprašanje gospe Harms in gospoda Cohn-Bendita, ki temu vidiku polagata veliko
poudarka.

Prav tako je treba upoštevati vidik ukrepanja v G20, ki izvaja tudi, kar je bilo dogovorjeno v G20.

Enako smo povedali, da ima Evropska unija strukturne slabosti in da so potrebne strukturne reforme. Strategija
Evropa 2020 je ciljno usmerjena v to in temelji na zavezanosti držav članic, da se lotijo določenih ciljev skozi
vrsto enotnih smernic. Te smernice bodo spremljali nacionalni načrti, ki bodo oblikovani v tako imenovanih
načrtih reform. Prav tako bi bilo treba povedati, da so poleg strategije Evropa 2020 pomembni tudi ukrepi,
ki jih Komisija sprejema v zvezi s celotnim proizvodnim sistemom. V svojem sporočilu z dne 12. maja je
predlagala usklajevanje ekonomskih politik.

Strategija Evropa 2020 je zato način odzivanja na osnovni problem v produktivnem gospodarskem sistemu,
preprečevanja teh temeljnih slabosti v sistemu v prihodnosti in ustvarjanja konkurenčnosti ter produktivnosti
gospodarskega sistema Unije. Prav tako je to način prizadevanja za cilje tehnološke dodane vrednosti z
upoštevanjem socialnega vpliva in tako potrebe po specializaciji trga dela, zaposljivosti in tudi boju proti
podnebnim spremembam.

Vendar pa tu ne gre le za problem z zasebnim finančnim sektorjem s produktivno strukturo in v osnovi z
zasebnim sektorjem: gre za problem javnih financ, ki je tudi žarišče še enega vidika srednje- in dolgoročnih
ukrepov EU. To so ukrepi v predlogu Komisije z dne 12. maja, o katerih je Svet Ecofin začel razpravljati
včeraj in bo z razpravo nadaljeval. Ti ukrepi so ciljno usmerjeni v ohranjanje proračunske discipline,
zagotavljanje skladnosti s Paktom za stabilnost in rast ter z ustvarjanjem ukrepov za rešitev in preprečevanje
krize.
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Ob upoštevanju tega je bila ustanovljena delovna skupina, ki se bo prvič sestala v petek, 21. maja, in ji bi
predsedoval predsednik Van Rompuy. Njen cilj je proračunska disciplina in uporabljala bo dokument Komisije
o usklajevanju gospodarskih in proračunskih politik, ki ga bo predstavil komisar Rehn.

To je povezano z vsemi dolgoročnejšimi ukrepi, v katere moramo vključiti tudi razpravo, ki se v EU začenja
o davkih na dobiček v finančnem sektorju in davku, o katerem začenjajo razpravljati celo G20, in to je davek
na finančne transakcije, o katerem tako razpravljamo v EU. To je nekaj, kar v svojem vprašanju poudarjata
gospa Harms in gospod Cohn-Bendit.

Glede te teme bi bilo treba povedati, da institucije Evropske unije delajo v tej smeri. Decembra lani je o tem
razpravljal Evropski svet. Mednarodni denarni sklad je dobil nalogo, da izvede študijo o davku na mednarodne
finančne transakcije. O tem je marca razpravljal Evropski svet, Komisija je to predlagala 1. aprila, prav tako
pa je o tem razpravljal Svet Ecofin.

To je zato še en ukrep, o katerem bo nedvomno govora na G20 in ki je izredno pomemben; to so, kakor sem
jih imenoval, srednje- in dolgoročni ukrepi, ki jih je predlagala EU. Včeraj je bila na primer na srečanju na
vrhu med EU in Latinsko Ameriko v Madridu predlagana tudi reforma finančnega sistema. Z drugimi besedami
Evropska unija sproža ta vprašanja na vseh forumih, ki se jih udeleži.

Na kratko, gospod predsednik, za premik proti temu, kar je bilo opisano kot gospodarsko upravljanje Unije,
se izvajajo koraki in sprejeti so pogoji. Evropski svet igra v tem aktivno vlogo skupaj s Komisijo in
Parlamentom kot zakonodajnim in nadzornim telesom.

Mislim torej, da lahko rečem – da zaključim, gospod predsednik – da je res, da je kriza jasno pokazala slabosti
evropske monetarne unije v odsotnosti ekonomske unije, nečesa, kar je določeno v pogodbah, a v resnici
ne obstaja. Ostali smo v monetarni uniji, a ne prehajamo k ekonomski uniji. Ti ukrepi, ki jih je kratko-,
srednje- in dolgoročno sprejela EU, Unijo očitno peljejo po poti proti ekonomski uniji.

Ta kriza je oslabela naša gospodarstva in je Unijo postavila pred preizkušnjo, a je ni uničila, ni je razdelila.
Evropska unija se je odzvala in včasih smo čutili, da je to storila tako zelo počasi, a je ukrepala zanesljivo.
Včasih se zdi, da se je obotavljala, a je bila združena, njen namen pa je bil popraviti izzive, s katerimi se
trenutno srečujemo, in se jim prilagoditi.

Upam, da bo Evropski svet junija utrdil ta korak proti evropskemu gospodarskemu upravljanju, proti
združenemu odzivu EU na to krizo. Zato upam tudi, da bo ustrezno pripravil skupno stališče EU za izredno
pomembno srečanje G20 o urejanju finančnega sistema, ki bo v Torontu, in za pomembno razpravo o
obdavčenju mednarodnih finančnih transakcij.

Olli Rehn, član Komisije. – Gospod predsednik, pozdravljam to razpravo o odzivu Evropske unije na krizo
in na sedanje in dolgoročnejše izzive gospodarskega upravljanja, ki so pred nami. Začel bom s sedanjimi
izzivi in odzivom na krizo.

Pred desetimi dnevi je Evropska unija sprejela nujne odločitve za varovanje finančne stabilnosti v Evropi. To
je bil dvojni odziv na poostreno krizo, ki se je spremenila v sistemski izziv za evro. To je bil odziv, ki bi ga
imenoval pakt za konsolidacijo.

Prvič, dogovorili smo se glede mehanizma za evropsko finančno stabilnost, ki zagotavlja finančno podporo
za do 500 milijard EUR, ki jih bo dopolnjevalo financiranje MDS v razmerju 2:1. Drugič, dogovorili smo se
za pospešitev javnofinančne konsolidacije v tistih državah članicah, kjer je najbolj potrebna.

S temi odločitvami je Evropa ustvarila verodostojen sveženj, ki našim državljanom, trgom in širšemu svetu
kaže, da bomo branili evro – našo skupno valuto – z vsemi sredstvi.

Tega ne počnemo zavoljo mističnih tržnih sil, ampak zavoljo trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest
v Evropi z zagotavljanjem, da grožnje finančni stabilnosti ne bodo uničile oživitve gospodarstev, ki sedaj
poteka – čeprav je ta še vedno skromna in krhka. To je naša odgovornost do naših državljanov in izvajamo
jo v zelo oprijemljivem smislu. Včeraj je Komisija, ki usklajuje in upravlja v imenu držav članic evrskega
območja, Grčiji dostavila 14,5 milijarde EUR, ki jih je MDS dopolnil s 5,5 milijarde EUR. Dejali smo, da
bomo pripravljeni na izpolnjevanje sedanjih potreb po refinanciranju, in denar smo dostavili pravočasno.

Seveda je vse to pogojeno s popolnim in celotnim izvajanjem programa, ki ga je skupaj z grško vlado
oblikovala Komisija in v zvezi z ECB in MDS.
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Evropska centralna banka je sprejela izredne ukrepe za reševanje napadov, ki smo jih nedavno doživeli na
evro. Poleg tega so naše države članice razumele največjo pomembnost javnofinančne konsolidacije za
zagotavljanje trajnosti javnih financ in tako predpogoje za trajnostno gospodarsko rast.

Prejšnji teden sta Španija in Portugalska predstavili pomembne nove ukrepe za javnofinančno konsolidacijo,
ki so pomembni in težki, a so hkrati nujni koraki za zmanjšanje povečevanja javnih primanjkljajev v letih
2010 in 2011. Komisija bo v naslednjih dveh tednih predstavila vsestransko oceno primernosti novih ciljev
in ukrepov.

Naj poudarim, da je hitrejše zmanjšanje javnega primanjkljaja vsekakor temeljni element svežnja za finančno
stabilnost, ki ga je 10. marca sprejel Svet Ecofin. Enako je pomembno, da obe državi sprejmeta strukturne
reforme, ki bodo prispevale k povečani potencialni rasti, zlasti reforme trgov dela in pokojninskih sistemov.

Medtem ko je javnofinančna konsolidacija takojšnja prednostna naloga po vsej Evropi, pa moramo istočasno
uskladiti naše gospodarske in javnofinančne politike z razlikovanjem med državami članicami. Z drugimi
besedami, prizadevanja za javnofinančno obravnavo je treba razlikovati glede na davčni prostor in
gospodarsko ranljivost.

Države, ki imajo malo ali pa skoraj nimajo javnofinančnega prostora, bodo morale ukrepe izvesti prve in
jih pospešiti, medtem ko bodo druge z boljšim javnofinančnim prostorom ohranile svoje manj omejevalne
drže javnofinančne politike zavoljo rasti in delovnih mest v Evropi.

Seveda bi bila napaka, če bi sedaj ustavili naša prizadevanja. Spomnimo se, da je bilo prvih 10 let evra uspešna
zgodba: to je izhodiščna točka. A kriza je pokazala, da moramo priznati njegove sistemske slabosti. Pritisk
med državami članicami ni imel dovolj zob, dobrih časov niso izkoristile, da bi zmanjšale javni dolg,
makroekonomska neravnovesja pa so bila zanemarjena.

Ravno to je razlog, zakaj je Komisija prejšnji teden, 12. maja, predstavila velikopotezen sklop predlogov za
okrepitev gospodarskega upravljanja v Evropi. Radi bi okrepili preventivni proračunski nadzor, obravnavali
makroekonomska neravnovesja in določili trajni in močan okvir za obvladovanje krize. Računam na podporo
Parlamenta za te pomembne predloge. Predstavljajo samo srce uspešnosti Evrope 2020 v prihodnjih letih.

Naši predlogi temeljijo na dveh načelih. Prvič, preprečevanje je vedno boljše kot popravljanje – da ne omenim
dopuščanja, da se razmere stopnjujejo v krizo, čemur smo bili priča. Drugič, močnejši javnofinančni nadzor
bi moral spremljati širši makroekonomski nadzor, da bi prišli do korena in izvora trajnostnega gospodarskega
razvoja.

Naši predlogi so ustvarjeni iz treh sestavnih elementov. Najprej moramo okrepiti preprečevalne in korektivne
ukrepe Pakta za stabilnost in rast. Ta pomemben temelj krepitve gospodarskega upravljanja je predhodno
usklajevanje javnofinančne politike, da bi se zagotovila usklajenost nacionalnih proračunov s skupno
dogovorjenimi evropskimi politikami in obveznostmi, da ne bodo ogrožali stabilnosti evrskega območja
kot celote in drugih držav članic.

Naj bom glede tega zelo jasen: to ne bo pomenilo pregledovanja nacionalnih proračunov po proračunskih
vrsticah. Tega nimamo namena storiti, pa tudi nimamo sredstev za to. Namesto tega bo to pomenilo, da
bodo države članice med sabo analizirale in pregledovale široke proračunske smernice in javnofinančne
bilance preden bodo vlade Parlamentu oddale osnutek nacionalnih proračunov z zakonito pravico, ki temelji
na pogodbi in paktu, da EU izda priporočila in zahteva od zadevnih držav članic popravilne ukrepe.

Nekateri so to kritizirali in dejali, da je to kršenje parlamentarne neodvisnosti. Sam sem nekdanji poslanec
nacionalnega in Evropskega parlamenta in popolnoma se zavedam občutljivosti parlamentarnih
javnofinančnih pooblastil. Vendar pa lahko vsakdo vidi, da tu ne gre za kršenje demokracije ali parlamentarne
neodvisnosti, ampak za zagotavljanje, da bodo naše države članice spoštovale ravno tista pravila, za katera
so se prej same odločile: z drugimi besedami, da se bodo ravnale po svojih pridigah.

V oblikovanje gospodarske politike v Evropi moramo vnesti resnično evropsko dimenzijo: ni dovolj, da šele
kasneje gledamo mednarodne odločitve. V EU, zlasti v evrskem območju, še predobro vemo, da imajo
nacionalne odločitve vpliv, ki sega preko nacionalnih meja, in zato bo pred temi nacionalnimi odločitvami
potrebno usklajevanje na evropski ravni.

Drugi osnovni element je preseganje proračunskega nadzora za razširitev in poglobitev nadzora, za reševanje
makroekonomskih neravnovesij. Zakaj je to pomembno? Razlike v konkurenčnosti in vrzel med državami
evrskega območja s presežkom in s primanjkljajem so se v preteklih 10 letih povečale. To glavni in izvorni
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razlog za tako močan udarec finančne krize na EU, zlasti na nekatere države članice. Probleme, ki se pojavljajo,
bi morali preprečevati in se jih lotevati preden se stopnjujejo v krizo.

Zato predlagamo opredelitev kazalnikov in indikatorjev, določitev pragov za pripravljenost in dajanje
priporočil ter po potrebi zgodnjih opozoril. Med te kazalnike bi lahko na primer sodili težnje na področju
produktivnosti, stroški dela na enoto in sedanji razvoj na računskem področju.

Samoumevno je, da to ne pomeni, da bi želeli oslabiti izvozno uspešnost katere koli države; seveda ne.
Namesto tega je cilj tega ponovno vzpostavljanje ravnovesja gospodarske rasti v Evropi kot celoti. Okrepiti
moramo izvozno konkurenčnost, kjer je to potrebno, in domače povpraševanje, kjer je to potrebno in
mogoče. To je način, kako igrati kot evropska ekipa za korist celotne Evrope.

Tretjič, zelo jasno moramo pokazati tistim, ki spremljajo evrsko območje, da ne bomo nikoli poraženi. Da
bi vsakogar odvrnili od preskušanja naše moči, potrebujemo za države članice evrskega območja trajen in
močan okvir za upravljanje krize. Začasni mehanizem, ki je bil vzpostavljen 10. maja, je drzen prvi korak v
tej smeri, a srednje- do dolgoročno bo Komisija predlagala trajnejši mehanizem, ki bo predmet stroge politične
pogojenosti, in seveda bo črpala iz sedanjih izkušenj. Da, izogibati se moramo moralnim nevarnostim. Zato
moramo poskrbeti, da bo ta mehanizem tako neprivlačen, da ne bo nobenega voditelja ali države prostovoljno
mikalo, da bi se zatekel k njemu. A nedavne izkušnje so pokazale, da je za morebitni travniški požar bolje
imeti pripravljeno gasilsko brigado, kot pa začeti z ustvarjanjem gasilske brigade, ko ta požar postane že
velik gozdni požar. Bolje preprečiti kot zdraviti.

Da zaključim, ti predlogi Komisije pomenijo ustvarjanje poti za kvantni preskok v gospodarskem upravljanju
v Evropi, prav tako pa bi rad vašo pozornost pritegnil k še eni izredno pomembni odločitvi – sprejeti isti
dan, kot smo predlagali te ukrepe – in sicer, predlogu, da Estonija postane članica evrskega območja po
lastnih zaslugah. Da vam navedem le en podatek: medtem ko povprečni dolg v Evropi trenutno znaša okoli
75 %, v Estoniji znaša okoli 7,5 % – ne 75 %, ampak 7,5 % – na trajnostni osnovi.

Ta predlog pošilja pomemben znak vsem, da se bo evrsko območje zoperstavilo pritisku s samozavestjo,
trajnostne gospodarske in javnofinančne politike pa bodo obrodile sadove za države članice. Na splošno
bodo pobude Komisije, ko bodo sprejete, vodile do bistvene poglobitve gospodarskega upravljanja v Evropi
in do razumne širitve evrskega območja. Zagotovo je skrajni čas, da “E„ v EMU napolnimo z življenjem.

Joseph Daul, v imenu skupine PPE. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Evropa se je končno odzvala.
Voditelji držav ali vlad so končno začeli reševati probleme s tem, da so se pred 10 dnevi odločili glede
podpornega načrta za našo valuto, evro. To je načrt, ki natančno odraža stopnjo evropske solidarnosti ter
tako nasprotuje vsem tistim, ki so vanj dvomili, a je še vedno nezadosten in ga morajo spremljati ukrepi za
zmanjšanje naših proračunskih primanjkljajev in ukrepov za pridobitev soglasja med 27 državami članicami
o socialnih in javnofinančnih proračunih. Mislim, da to jutro to govorijo vsi in isto stvar ponavljamo že
preteklih 14 dni. No, storimo to sedaj! Ta načrt je bil prejšnjo sredo zaključen s sklepom Komisije, ki ga
pozdravljam, da korenito poveča nadzor in izvajanje pakta za stabilnost.

Gospe in gospodje, ne bomo se rešili, razen če bomo izvajali te vse te ukrepe. Ne bomo se rešili, razen če
bomo imeli politični pogum, ker bo treba sedaj izvesti ukrepe, ki bi jih morali že skupaj izvesti na ravni EU
in posamično na nacionalni ravni. To velja za desničarske in tudi za levičarske vlade. Zelo mi je žal, da nemški
socialisti niso imeli tega poguma, ko so glasovali v nemškem Zveznem parlamentu o evropskem načrtu za
pomoč.

Iz vsega tega se moramo kaj naučiti. Prva lekcija: poznati moramo pravo stanje nacionalnih javnih financ,
kot poznamo pravo stanje javnih financ EU. Komisijo prosim, naj stremi k zagotavljanju tega in kaznovanju,
ne le plahemu kritiziranju, vsake države, ki ne bo uspela izpolniti te obveznosti. Kakor dobro veste, se na
cesti vsi bojijo radarjev, vsi se bojijo kazni, števila točk na njihovih vozniških dovoljenjih. Tako smo ustvarjeni,
potrebujemo kazni. To je alfa in omega vsake resne politike na tem področju.

Druga lekcija: 27 držav članic se mora že zelo zgodaj v postopku osredotočiti na svoje proračunske politike.
Komisija je to zahtevala prejšnji teden. Sam sem to v tem parlamentu zahteval pred nekaj tedni. Vem, da
države članice vznemirja, ko od njih zahtevamo, da se morajo združiti, a od sedaj naprej se morajo navaditi,
da bodo vznemirjene, če bodo še naprej ravnale s svojimi javnimi financami, kot da živijo na osamljenem
otoku, kot da jih med sabo ne povezuje valuta in tako nujna skupna disciplina.

Dalje, kar velja za nacionalne proračune, velja tudi za socialno in javnofinančno politiko. Ponovno, razumem
jezo nekaterih rojakov, ko se od njih zahteva, da se žrtvujejo za druge, ki delajo manj in se prej upokojijo.
Tudi to se ne sme nadaljevati. To je tretja lekcija, ki sem se je naučil iz te krize. Evro bo uspešen le, če bomo
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skupaj dajali sredstva, da to omogočimo. Ne bi nasprotoval finančnemu svetovalcu predsednika Obame,
gospodu Volckerju, ki je dejal, da se bo evro sesul, če ne bomo spremenili svoje kulture in vedenja. Gledati
moramo dlje od nacionalnih vidikov in proti evropskim vidikom. Premakniti se moramo od kratkoročnih
politik, oblikovanih za preprečevanje, da bi naše nacionalne politike padle v javnomnenjskih raziskavah za
nekaj točk, na srednje- in dolgoročne načrte, ki jih zahtevajo tudi naši podjetniki, da bodo lahko vlagali in
zaposlovali.

Moja skupina zahteva od Evrope, naj se zbudi. Zahteva od Komisije, naj opravi svoje delo, to pa je, da uporabi
tehniko korenčka in palice pri državah članicah. Naj finančno nagradi tiste, ki počistijo svoje javne finance,
in kaznuje tiste, ki tega nočejo storiti!

Komisija, gospod Rehn, se ne sme bati tega storiti. To bo v korist Evropejcev in držav članic. Glavni problem
med našimi sodržavljani, ki se sedaj sproža na vseh naših sestankih, je ta, ali so njihovi prihranki še varni.
Razumem te državljane, ki so vse svoje življenje delali za nekaj prihrankov. To je torej prvo zagotovilo, ki
bi jim ga morali dati: da so njihovi prihranki zavarovani. To je preprosto tisto, kar mora storiti Komisija; za
ta namen je bila ustvarjena.

Le v tem kontekstu bo imela strategija 2020 pomen. Le, če bomo ponovno resni glede namena, če bomo
glede javnih financ ukrepali skupaj, bomo lahko zmagali v boju na področju brezposelnosti, izobraževanja,
usposabljanja, raziskovanja in inovacij. To sem povedal včeraj in to pravim vsak dan: če je treba varčevati v
vseh naših državah članicah, potem moramo biti tudi mi, poslanci Parlamenta in evropski javni uslužbenci,
za zgled, če ne nam bo primanjkovalo verodostojnosti.

To je vse, kar imam povedati, in še vedno upam – doživel sem nekaj zelo resnih in zelo globokih kriz –, da
lahko ta kriza služi vsaj kot nova izhodiščna točka za Evropo in njene državljane.

Martin Schulz, v imenu skupine S&D. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ta razprava poteka ob
ozadju zelo resnih razmer, ki predstavljajo grožnjo Evropski uniji. Za nami je več desetletij ideologije
laissez-faire in to so bila desetletja, ko je bil vsakdo, ki je podvomil v domnevno superiornost kapitalističnega
gospodarskega sistema, zasmehovan. Ta gospodarski sistem nas je popeljal v najglobljo finančno in
gospodarsko krizo in v krizo zaposlovanja ter v najglobljo krizo morale in legitimnosti institucij od konca
druge svetovne vojne.

Ta sistem je napačen. Do določene mere je nemoralen in je tudi izkrivljen. Rad bi vam dal primer, ker mnogo
državljanov ne razume žargona, ki sem ga uporabil. Za kaj dejansko gre pri trgu zamenjave kreditnega
tveganja in pri zavarovanju kreditnega tveganja? To pomeni, da lahko sklenete zavarovalno polico, ki jo je
potem mogoče kupiti in prodati kot blago. Naj to povem v praktičnem smislu. Prepričan sem, da je čudovita
kmetija, ki jo ima v lasti gospod Daul, zavarovana proti požaru. Če lahko jaz, Martin Schulz, kupim požarno
zavarovalno polico gospoda Daula in če prejmem plačilo namesto njega, ko pogori njegova hiša, potem
preprosto potrebujem nekoga, na primer gospoda Cohn-Bendita, ki je pripravljen požgati hišo, in sem
preskrbljen.

To je izkrivljen sistem. Treba bi ga bilo odpraviti in te prakse bi bilo treba prepovedati. To so ravno mehanizmi,
o katerih razpravljamo, in resnični primeri niso smešni. Eden se nanaša na pokojninski sklad sindikata
kalifornijskih učiteljev, ki je želel kupiti nemško letališče preko hedge sklada. Pokojninskemu skladu ni
uspelo, a namesto tega je kupil nekaj drugega. Vendar pa je pokojninski sklad nato šel pod stečaj. To je
pomenilo uničenje za celo generacijo učiteljev, ki so v sklad vplačevali 40 let. To je realnost gospodarskega
sistema, ki je sedaj dosegel svoje meje in ga je treba spraviti na kratek povodec.

Sedaj so na vrsti vlade. To sta povedala vidva, gospod López Garrido in gospod Rehn. Vse to je lepo in prav,
a mi smo tisti, ki se odzivamo, mi smo tisti, ki smo bili prisiljeni ukrepati in po mojem mnenju se odzivamo
mnogo prepozno. Odzive bi bilo treba na mnogih področjih uvesti na mnogo zgodnejši stopnji in v tem
parlamentu smo pogosto pozivali k temu. Sedaj prinašamo predpise za hedge sklade, a kdaj bo ustanovljena
evropska agencija za ugotavljanje kreditne sposobnosti? Ali je res običajno, da ameriška agencija za
ugotavljanje kreditne sposobnosti ravno v trenutku, ko so špekulacije proti Grčiji dosegle svoj vrhunec, svoj
pogled usmeri na naslednjo tarčo in nižjo kreditno sposobnost Portugalske? Kakšne ustanove so to, ki lahko
odločajo o usodi celotnih narodov? Treba jih je nadzirati in upravljati. Vendar pa se to ne bi smelo dogajati
sedaj. To bi se moralo zgoditi že pred več leti in k temu smo pozivali, a naši pozivi so bili zavrnjeni. Zavrnile
so jih tiste vlade, ki danes trdijo, da obvladujejo to krizo.

(Nasprotovanja)
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Gospod Langen, vem, da boste danes popoldne predložili spremembo, da bi zagotovili, da v tem parlamentu
ne bo potekalo zasedanje v času karnevalov v Nemčiji. To je dobro. Težava je v tem, da ko ste tu, je vsak dan,
ko Parlament zaseda, karneval. Res mi je žal.

V EU imamo strukturne primanjkljaje, ki jih morajo rešiti institucije. Domnevno smo ustvarili ekonomsko
in monetarno unijo. Vendar pa je resničnost takšna, da imamo monetarno unijo, nimamo pa ekonomske
unije. V Evropi imamo ekonomske politike, ki so kot mozaik. Skupaj 16 neodvisnih držav ne more usklajevati
svojih ekonomskih politik, med njimi so v območju enotne valute nekatere neskladne z drugimi. To predstavlja
veliko tveganje. Arnold Schwarzenegger in njegova prelepa država Kalifornija sta finančno popolnoma
uničena, a to sploh ne vpliva na dolar, ker je ekonomska politika Kalifornije del območja enotne valute
Združenih držav. Če je ogroženih 2,8 % bruto domačega proizvoda evrskega območja, kot je v Grčiji, bo tu
povzročena resna kriza. Znebiti se moramo tega primanjkljaja in zato potrebujemo gospodarsko upravljanje.
Vsakdo, ki temu še vedno nasprotuje, ni slišal svarilnih strelov.

Smo sredi izredno resne krize legitimnosti. Ljudje spoznavajo, da je ekonomski sistem spodletel in vanj ne
zaupajo več. Spoznali so, da ta sistem vodi narodne in mednarodne ustanove in zato ne zaupajo več niti
ustanovam. V tej fazi se mnogo ljudi pred tem globaliziranim evropeaniziranim izzivom vrača v zavetišče
nacionalne retorike. To tristransko navzkrižje med krizo zaupanja v naš gospodarski sistem in v naše državne
ustanove in umik mnogih državnih ustanov v sprejemanje nacionalnega pristopa namesto iskanja rešitev v
mednarodnih strukturah je mešanica, ki v nevarnost spravlja EU kot celoto.

Zato potrebujemo gospodarsko upravljanje in nazadnje potrebujemo tudi moč za izvajanje lastnih predpisov.
Nazadnje, gospod Daul, ki predseduje skupini, v kateri so vključeni predstavniki Nee Diemokatie, bi moral
biti malo bolj zadržan glede kritiziranja drugih strank.

Guy Verhofstadt, v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, mislim, da nam niti nacionalistična niti
marksistična retorika ne bosta zagotovili rešitev, ki jih potrebujemo za krizo, ki jo preživljamo.

(Aplavz)

To, kar sedaj doživljamo, gospod predsednik, po mojem mnenju ni monetarna kriza v Uniji, niti to ni kriza
naše enotne valute, ampak je kriza upravljanja EU. To so razmere, v katerih smo sedaj. Šel bi celo tako daleč
in dejal, da je to kriza, ki je nastala zaradi obsedenega prepričanja držav članic, da lahko rešujejo težave
Evrope s svojim medvladnim pristopom, ko mora biti monetarno območje, gospod predsednik, upravljano
z eno metodo, z metodo skupnosti, na podlagi evropskega interesa in ne z združevanjem nacionalnih
interesov, kar po svoji naravi predstavljata Evropski svet in Svet Evropske unije.

Sam želim to jutro zato podati tri sporočila. Moje prvo sporočilo, gospod López Garrido, je namenjeno
Svetu. Morda bi pozvali špansko predsedstvo, naj povabi člane Sveta, da pokažejo nekoliko preudarnosti
glede evrske krize, ker vedno, ko najdemo rešitev za pomoč, je en ali drugi voditelj države ali vlade prisiljen
povedati svoje in dejansko sabotirati najdeno rešitev. Zato mislim, da je prva stvar, ki jo je treba zahtevati
od Sveta, ta, da je nekoliko bolj diskreten in da pusti Komisiji in Evropski centralni banki, da najdejo rešitve.

Moje drugo sporočilo je namenjeno Komisiji. Menim, gospod Rehn, da ste prejšnjo sredo sprejeli nekaj
pogumnih odločitev, ki so bile korak v pravo smer, a Komisija mora iti dlje. Tako imamo za sedaj delovno
skupino. Delovna skupina tega Sveta se bo okoli oktobra ali proti koncu leta sestala, da bi predložila rešitve.
Po mojem mnenju je to mnogo prepozno. Komisija, ki ima pravico do dajanja pobud, mora pripraviti
velikopotezen celoten sveženj v naslednjih tednih ali mesecih. To je treba storiti. Ne smemo čakati, da nam
bo delovna skupina Sveta povedala, kaj je treba storiti; Komisija mora prevzeti to pobudo. Komisija mora
sestaviti vsestranski sveženj, ki ga bo predstavila Svetu in Parlamentu in ki bo po mojem mnenju sestavljen
iz štirih elementov.

Najprej iz okrepitve Pakta za stabilnost in rast. Dejansko to pomeni kazni; sam sem za zamisel gospoda Rehna
in upam, da so tudi vsi drugi. Pravi, da bi morala Komisija kot del svežnja dobiti nalogo pregledovanja
proračunov, preden jih odobrijo nacionalni parlamenti. To ni stvar subsidiarnosti ali pomanjkanja
subsidiarnosti; to je stvar lojalnosti do Pakta za stabilnost in rast in evra. Ne moremo reči, da smo po eni
strani člani Pakta za stabilnost in rast in evrskega območja in da po drugi strani naš proračun nima ničesar
opraviti z evrom ali da je to strogo nacionalna pristojnost.

Drugič, menim, da mora ta sveženj prav tako vključevati prepričljivo strategijo 2020. Ta, ki jo je sedaj
predložil Svet, gospod López Garrido, sploh ni prepričljiva. Ali boste junija prišli do sklepa? Kaj pa boste
junija sklenili glede strategije 2020? Ali bo to isto, kot ste sklenili glede lizbonske strategije, ki ni uspela? Ali
bo to ponovno odprta metoda usklajevanja? No, če ste resni, morate Komisiji zagotoviti vse instrumente, ki
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jih potrebuje, da bo dejansko upravljala to strategijo 2020, to ekonomsko strategijo, ki nas mora izkopati
iz te krize.

Tretja stvar, ki mora biti zagotovo narejena, pa je, da se ustvari evropski denarni sklad za nadomestitev
mehanizma za stabilnost, ki je bil ustvarjen, ker ta mehanizem, kot ste dejali sami, gospod Rehn, ne bo kos
nalogi. Ponovno, medvladni mehanizem je bil tisti, ki je bil skovan v svetu Ecofin in je zanj potrebna
enoglasnost. Vsako posamezno zagotovljeno posojilo morajo odobriti vse države članice. To je sistem, ki
dolgoročno ne more delovati in Evropski denarni sklad, ki bi ga upravljala Komisija in po potrebi ECB, je
zato potreben. Vendar pa mu ne smemo prepustiti sprejemanja odločitev, za kar so odgovorne vse države
članice v evrskem območju. Nazadnje moramo imeti evropski trg obveznic.

To pričakujemo od Komisije, gospod Rehn. Hočemo, da ste dovolj ambiciozni in pogumni, da na pogajalsko
mizo v Svetu in tudi Parlamentu postavite velikopotezen sveženj, ki ga tvorijo te štiri točke.

(Aplavz)

Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, moja skupina se
je spet odločila, da bo sprejela pozitiven pristop k mehanizmu za finančno stabilizacijo, ki je bil ob koncu
tedna kriznih pogovorov dogovorjen v Bruslju pred skoraj dvema tednoma.

Združujemo svojo podporo z jasno zavezo k bolj združeni ekonomski in finančni politiki. To za mojo
skupino ni nič novega. Za nas je to tradicija že več let. Vendar pa bi radi s to zavezo, gospod Rehn in
gospod López Garrido, doživeli sprejetje resne odločitve, da se ne bomo še naprej le borili s simptomi krize,
ampak, da bomo namesto tega reševali celoten izziv, ki ga predstavlja.

Ugotavljamo, da simptome poskušamo reševati že od leta 2008. Banke poskušamo rešiti že od leta 2008,
ko je šla v stečaj banka Lehman Brothers. Še enkrat bi rad povedal, da moramo biti iskreni z državljani Evrope.
Evro se konec tedna pred dvema tednoma ni stabiliziral. Namesto tega je bilo ponovno rešenih veliko število
nemških in francoskih bank. Cene delnic so zelo jasno pokazale, kaj se je zgodilo. Vendar pa moramo izstopiti
iz tega kroga reševanja bank, kar nas je stalo več milijard EUR. Ne vemo več, od kod prihaja denar in drznemo
si izvajati le majcene korake proti državnemu upravljanju finančnih trgov, pri tem se ravnamo po dogovoru
v Svetu za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin).

Osrednji vidik tega, k čemur pozivamo danes, je, da se mora država vrniti na finančne trge in sprejeti zelo
odločen pristop. Ne smejo je več v šahu držati banke in špekulanti, zaradi katerih se vsi pritožujejo. Res je,
da so banke bistven del sistema, a v tem sistemu mora biti nekaj zelo gnilega, če je mogoče naše države vedno
znova prinašati na rob katastrofe in politični sistem to dopušča.

Zelo na kratko bi rad povzel razmere. Sedaj moramo sprejeti jasne odločitve glede določenih vprašanj. Znaki
kažejo, da se nekatere države članice EU pomikajo v pravi smeri, a menimo, da bi bilo treba po vsej EU
prepovedati slabo aktivo in prodajo brez kritja, da bi bilo treba hedge sklade zelo strogo nadzorovati in da
moramo prenehati govoriti o uvedbi davka na finančne transakcije in dejansko storiti nekaj v zvezi s tem.
Ta davek med drugim potrebujemo za refinanciranje tega, kar počnemo z javnim denarjem. Sodelovanje
bank in špekulantov ne sme biti več le stvar pouličnih govornikov. Resnično lahko zagotovimo njihovo
udeležbo z uvedbo tega davka.

Drugo vprašanje, ki me zelo skrbi, je prihodnost usklajene proračunske politike v Evropski uniji, z drugimi
besedami, proračunska disciplina. V nemškem kontekstu sem zelo seznanjen s tem pojmom. Vendar pa
predlagam, da bi morali ob ozadju obvladovanja krize in glasovanja o strategiji Evropa 2020 ponovno doseči
sporazum o tem, kaj dejansko hočemo, kako bi se morale države članice in Evropa predstavljati našim
državljanom čez pet ali deset let v zvezi z odgovornostjo države. Ali bi bilo treba evropsko strategijo
uporabljati kot oblegalnega ovna proti socialni odgovornosti države? Zelo rad bi vedel, kako vidite vse to:
vrtce, šole, univerze, knjižnice, skrb za ostarele, bolnišnice, muzeje in gledališča.

Pred enim tednom je moj kolega, gospod Cohn-Bendit, dejal, da Grčija potrebuje več časa, da izdela načrt
za oživitev. Seznanjen sem s katastrofalnimi finančnimi razmerami mnogih držav članic in menim, da
nekatere med njimi potrebujejo čas, da bi se odločile, kaj je treba storiti. Kakor sem povedal, bi bila uporaba
oblegalnega ovna proti sistemu socialne varnosti zagotovo najslabše, kar lahko Evropska unija stori na tej
točki. Vendar pa nam to ne preprečuje, da bi previdno pregledali našo proračunsko politiko za zagotavljanje
enakega obravnavanja različnih generacij. Tako kot Zeleni smo vedno znova podprli takšne proračune v
Nemčiji.
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Še zadnje, kar bi rad povedal. Če bi se morali sedaj odreči svoji podnebni politiki in trajnostnemu razvoju,
kakor so navedli nekateri, potem bi v resnici izvajali hudičev načrt. Ne smemo zanemarjati inovacij in podjetij,
podnebju prijaznega pristopa v proizvodnji in organizacije javnega prevoza. Z inovacijami, prihodnjo
uspešnostjo in trajnostjo moramo varovati delovna mesta, a to veliko stane Uvedba novih davkov je tabu.
Vendar pa sem prepričan, da se lahko iz te krize rešimo le, če lahko odpravimo tabu državnega posredovanja,
vloge države in potrebe po inteligentnih davkih.

(Aplavz)

Timothy Kirkhope, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, žal je postala značilnost nekaterih, ki govorijo
v podporo Evropski uniji, da verjamejo, da je rešitev vsakega problema še več povezovanja. S tem pristopom
zgrešimo bistvo. Evropi prepogosto primanjkuje ne dodatnih mehanizmov za izvajanje dogovorjenih politik,
ampak politične volje za izpolnjevanje zavez, ki so že bile sprejete, pa se ne izvajajo.

Zato iskreno upam, da pobuda Evropa 2020, ki je zagotovo nujna za reševanje osnovne gospodarske krize,
s katero se srečuje Evropa, ne bo spodletela na isti osnovi. Vendar pa nam glede krize evrskega območja
pravijo, da Unija potrebuje pristojnosti za pozivanje k predhodni predstavitvi osnutkov proračunov neodvisnih
vlad, da bi se izognili podobni krizi v prihodnosti, in uvajanje strožjih sankcij za države članice – a informacije
o proračunu bi morale biti že na razpolago; bile so nenatančne in slabo pregledane.

Bi se kakovost informacij in pristojnost tistih, ki podatke analizirajo, izboljšali le zaradi tega, ker je uveden
zahtevnejši postopek? Sankcije so bile na razpolago že prej; preprosto jim je primanjkovalo verodostojnosti.
Povečanje njihovega obsega ne povečuje verjetnosti, da se bodo uveljavljale. Ali bi potem nove ukrepe jemali
resneje? Dalje, izdajanje dolgov, ki je tvegano za povečanje proračuna EU in neposredno zagotavljanje
posojanja EU, je nova usmeritev, ki spodbuja načela trdnih javnih financ, ki naj bi bile tu z namenom krepitve.

V ECR bi radi, da je evro uspešen zavoljo tistih, ki so se odločili pridružiti, in tistih v širšem evropskem
gospodarstvu, a zato morajo države članice, če smo iskreni, svoje odgovornosti jemati resno in izpolnjevati
svoje dogovorjene obveznosti.

S svojim priznanjem Komisija meni, da bodo njeni predlogi pripeljali do pomembne poglobitve ekonomske
in monetarne unije. Mali čudež je, da, medtem ko je bil v angleški različici besedila marčevskega vrhovnega
srečanja naveden izraz „upravljanje“, ki ga je navajala tudi Komisija, pa je bil v francoski različici naveden
izraz „vlada“. Zdi se, da je za nekatera centralizirana evropska ekonomska „vlada“ vsekakor cilj, a to ne bi
rešilo težav, s katerimi se srečujemo: to bi bilo slabo za naše državljane, za naše države članice in pravim, da
tudi za samo Evropsko unijo.

Lothar Bisky, v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, zadnja srečanja Sveta kažejo, da potekajo
daljnosežne spremembe. Sedaj doživljamo proces povladenja evropske politike. Lizbonska pogodba je
poveličala vlogo Parlamenta in krepitev te vloge. Tudi mi smo spregovorili v čast temu.

Sedaj se med vladami dosegajo temeljni sporazumi in trošijo se nepredstavljivo velike količine denarja. Do
sedaj so imeli parlamenti malo besede v tej zadevi in temu moramo narediti konec. Posledica metod, ki jih
uporabljajo ljudje v vladi, je bila potrošnja ogromne količine denarja za reševanje bank, ki so same odgovorne
za to, da so se znašle v velikem dolgu. Te vlade so rešile kapitalizem igralnic z uporabo davkoplačevalskega
denarja. Vendar pa so zavzele zelo neodločen pristop k reševanju zadolženih držav. Nekje jim je uspelo najti
750 milijard EUR. Vprašanje je, ali bodo tiskarne denarja rešile gospodarski razvoj. Menim, da je večja
verjetnost, da bodo rešile kapital bank. Vendar pa mora biti Evropska unija več kot le svoboden notranji trg
z enotno valuto.

Gospod Barroso ima prav, ko pravi, da lahko brez ekonomske unije pozabimo na monetarno unijo. Vendar
pa še ne vidim nikakršnih jasnih osnutkov. Vztrajanje z neuspelim Paktom za stabilnost in rast ima dokaj
malo opraviti z občutljivim usklajevanjem ekonomske politike. Česa nam primanjkuje v socialni uniji.
Primanjkuje nam trajna in učinkovita preureditev na finančnem področju. Primanjkujeta nam usklajena
davčna politika in plačna politika in davek na finančne transakcije. Čeprav o tem davku govorimo že dolgo,
ostaja le pri govorjenju.

Čas je, da zaščitimo socialno državo z institucijami EU, ne pa da jo zrušimo. Grki in drugi narodi se bojijo,
ker vidijo ukrepe, ki se sprejemajo na socialni strani. Čas je, da se borimo za usklajevanje socialnih standardov
na visoki ravni.

Hedge sklade je treba prepovedati, davčne oaze pa odpraviti. Zelo počasi napredujemo v boju proti krizi na
finančnih trgih. V smislu hitrosti, s katero ukrepajo špekulanti, delamo mnogo premalo. Med nujnimi primeri,
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kot so ti, s katerimi se vedno znova srečujemo, je popolnoma narobe nacionalizirati milijarde, ki se trošijo
kot izgube, in privatizirati dobičke. Bankam ne smemo dovoliti neposrednega dostopa do denarja
davkoplačevalcev s podporo države. Sicer pa mi je jasno eno in to je, da bomo morali v sedanjih pogojih
ponovno opredeliti pojem „bančni ropar“.

Niki Tzavela, v imenu skupine EFD. – (EL) Gospod komisar, rada bi izkoristila to priložnost in se vam osebno
zahvalila za vaše težko in učinkovito delo v zvezi z gospodarsko krizi v Grčiji. Prav tako bi se rada zahvalila
vsem strankam v Parlamentu za podporo in solidarnost, ki so jo pokazale do Grčije.

Imam tri predloge in zelo poudarjeno bi rada prosila za njihovo podporo. Kar zadeva sprejetje trajnega
instrumenta za gospodarsko upravljanje, predlaga inštitut Bruegel Institute, ki je neodvisna skupina
strokovnjakov na področju ekonomije, naslednje: Evropska centralna banka bi morala zagotoviti evropske
obveznice do 60 % BDP vsake države; to so tako imenovane „modre obveznice“ Če obveznice presežejo
mejo 60 %, si je treba presežek sposoditi po tržnih pogojih; to so tako imenovane „rdeče obveznice“. To je
predlog za trajen instrument za gospodarsko upravljanje; ni nam treba ustvarjati novih mehanizmov in tako
dalje in zelo hitro ga je mogoče prilagoditi.

Za Grčijo imam dva ad hoc predloga: Mednarodni denarni sklad bi lahko podaljšal dobo za odplačilo posojila
Grčiji s treh na štiri leta. Če bi naši evropski posojilodajalci sprejeli enako podaljšanje, bi bilo mnogo
enostavneje in bolj realno, da bo Grčija odplačala svoj dolg in da bo to dobro sporočilo za trge. Drugi predlog
je naslednji: znesek pomoči Grčiji bi bilo mogoče uporabiti za odplačilo naših obveznic. To bi bilo razumno
obvladovanje vprašanja, če bi Evropa sedaj sprostila sredstva, ki bi jih Grčija morala dobiti v prihodnosti, in
bi jih uporabila za razvoj grškega gospodarstva. Sedaj je Grčija v obrambnem položaju; poskuša nastrgati
denar, da bo lahko zmanjšala svoj dolg. Vendar pa ne moremo hkrati poskušati spodbujati rasti.
Gospod komisar, zato mislim, da bi bilo dobro, če bi podprli vzporedna prizadevanja za spodbujanje rasti.

Za zaključek pa bi rad povedal, da upamo, da bo grška kriza edina cena, ki jo bo morala Evropska unija
plačati za prenagljeno ustanavljanje gospodarskega upravljanja, ki bi moralo biti ustanovljeno pred desetimi
leti. Upajmo, da je grška kriza edina cena, ki jo moramo plačati.

Predsednik. – Gospa Tzavela, nisem vas prekinil, ker prihajate iz Grčije in to vprašanje je zelo pomembno,
ampak zato, ker ste govorili več kot eno minuto. Prosim, držite se naslednjič svojega časa.

Nicole Sinclaire (NI). – Gospod predsednik, ko ste lani postali predsednik tega parlamenta, ste dejali, da
boste z vsemi skupinami ravnali enako. V tej zanimivi razpravi sem opazil, da je gospod Schulz porabil dve
minuti preveč – vse skupine so porabile preveč časa – a kritizirali ste eno skupino. Ali lahko pojasnite, zakaj
je tako?

Predsednik. – Rad bi povedal, gospa Sinclaire, da pazim na čas. Ti govori so dejansko trajali nekaj sekund
preveč. Poslanka, ki je govorila malo prej, pa je čas najbolj prekoračila, a to sem dovolil, ker predstavlja Grčijo
in prav tako je bilo to zaradi mnenja nekoga, ki živi v Grčiji, in ta zadeva se mi je zdela pomembna. Običajno
govornikom ne dovolim, da prekoračijo dodeljeni čas, a mislim, da se vsi strinjamo, da je bila izjava
gospe Tzavela zlasti pomembna za nas.

Francisco Sosa Wagner (NI). – (ES) Gospod predsednik, morali smo biti na robu gospodarskega brezna,
da so lahko voditelji vlad razumeli, da pot naprej ni več nacionalizacije, ampak več Evrope.

Nekateri ukrepi, ki so bili sprejeti, so usmerjeni v to smer, kot je zmanjšanje veto pravic v Evropskem svetu
ali začetek evropske javne zakladnice.

Nazadnje, čeprav pozno, pa smo spoznali, da smo vsi na istem in da nima smisla reševati posameznih razmer,
zlasti ne z improvizacijo.

Vendar pa se sprašujem, ali je ta odnos odstopanje ali pa je nasprotno začetek resničnega evropskega
gospodarskega upravljanja, ker gospe in gospodje, upravljanje je tisto, česar ne potrebujemo. Potrebujemo
pristno vlado, če želimo biti zvesti volji ustanovnih očetov.

Parlament mora zato spodbujati vse reforme, usmerjenje v krepitev Evrope, in poskrbeti, da bo proračunska
in javnofinančna disciplina resničnost, hkrati pa pozabiti na nostalgično neodvisnost.

Gospe in gospodje, krepitev Evropske komisije in krepitev Parlamenta sta edini pravi recept za gradnjo
Evrope, saj bo drugače izginila kot tat v noči.
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Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Gospod predsednik, spoznala sem, da če je kmetija gospoda Daula
v ognju, je treba najprej pogasiti ogenj. Zato naša skupina, skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) popolnoma podpira reševalni sveženj, za katerega sta se odločila Svet in Komisija.

To, da je bila odločitev o svežnju v znesku več sto milijard evrov v enem samem koncu tedna neizogibna, je
budnica k dejstvu, da so bistvena strožja in skladnejša proračunska pravila, ki jih je treba okrepiti.

Gospod predsednik, Svet je bil soglasen; pokažimo tudi mi takšno soglasnost. Vendar pa žal, ko poslušam
gospoda Schulza, predsednika Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu, ugotavljam, da v tem parlamentu ni mogoče najti takšne soglasnosti. Vsi v Parlamentu želimo
Evropo s trajnostno gospodarsko rastjo, zadostnim številom delovnih mest za naše državljane in zdrava
podjetja. To lahko dosežemo le, če bomo imeli stabilno valuto in stabilno gospodarstvo.

Pakt za stabilnost in rast, ki se uveljavlja, je ključen za velikopotezno strategijo EU 2020. Za oboje zgoraj je
uspeh odvisen od razumnega evropskega upravljanja. To je v srcu resolucije, o kateri smo prejšnji teden
razpravljali s skupinami v tem parlamentu. Komisar Rehn si zasluži našo podporo in mislim, da je
neodgovorno, da naši poslanci iz skupine S&D zavračajo to podporo.

Čeprav neodgovorno vedenje špekulantov ni vzrok za krizo na področju evra, pa jo je zanetilo. Kar zadeva
našo skupino, mora komisar Barnier energično delati na svojih predlogih, da zmanjša neodgovorno vedenje
na finančnih trgih.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospa Wortmann-Kool se moti
v dveh pogledih. Najprej, zagotovo nočemo, da pogori kmetija gospoda Daula. Nočemo, da pogori katera
koli kmetija. Radi bi izvedli previdnostne ukrepe, to je naš cilj.

Drugič, zelo podpiramo ukrepe, ki jih je predlagal gospod Rehn. Preprosto je tako, da v nekaterih primerih
ne gredo dovolj daleč, ker je večina ukrepov predlaganih šele, ko kmetija gospoda Daula že gori. Po pravici
pravite, da moramo preprečiti, da bi kmetija sploh zagorela in to je odločilna točka, o kateri bi rad razpravljal.
Gospod López Garrido je danes povedal, da je grozno dolgo trajalo, da so bile odločitve sprejete. Prav tako
smo zapravili grozno veliko časa z upoštevanjem sprememb, ki so se zgodile v Evropski uniji v zadnjih
desetih letih.

Gospod Rehn je pravilno poudaril, da so se razlike med posameznimi evro državami glede konkurenčnosti
povečale in ne zmanjšale. Ne omenjate pa, gospod Rehn, nečesa, kar je za nas izredno pomembno, namreč
dejstva, da se vrzel med bogatimi in revnimi v Evropi povečuje. Gospodu Verhofstadtu je to videti kot
marksizem, za nas pa je to vprašanje varnosti in socialne politike. Vendar pa to nekaterih ljudi preprosto ne
zanima.

Vprašanje je, kako nameravate ljudi prepričati, da bodo sprejeli ekonomske ukrepe in stroge proračunske
zahteve, ki jih res predlagate, ko ljudje začnejo spoznavati, da Evropo in evrsko območje zaznamuje vse
večja vrzel med bogatimi in revnimi. To je nesprejemljivo in zato je več protestov proti potrebnim ukrepom,
kot bi jih bilo običajno.

Zato pozivamo Komisijo in Svet, naj ukrepata. Zmanjšati moramo razlike v konkurenčnosti. Verjamem, da
imate popolnoma prav, ko pravite, da moramo uspeti povečati konkurenčnost v državah, kot sta Grčija in
Španija. Tu ne gre za poslabšanje pogojev konkurenčnosti v Nemčiji, Nizozemski, Avstriji ali drugih državah,
ampak za izboljšanje pogojev konkurenčnosti v gospodarsko šibkejših državah. To je popolnoma prava
strategija, a vaš predlog, gospod Rehn, ne vključuje kakršnih koli posebnih ukrepov, da se to uresniči.

Danes ste govorili o reformi trga dela in pokojninskega sistema. To je pravi pristop, a ni dovolj le reformirati
trga dela in pokojnin. Upoštevati moramo tudi proračun. Če ne bomo razvili svoje infrastrukture in če ne
bomo uporabili vseh sredstev, ki jih imamo na voljo v strategiji Evropa 2020, vključno z zelenimi
tehnologijami in tako dalje, ne bomo uspeli doseči tega cilja. Zato vas prosim, da upoštevate dejstvo, da je
treba okrepiti konkurenčnost in socialno varnost v Evropi.

Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Gospod predsednik, rada bi povedala nekaj o razmerah v tistih državah
članicah, ki niso članice evrskega območja, a imajo še vedno enake skrbi. Politični vodje v naših državah
prodajajo zamisel, da bi bilo treba članstvo v EU smatrati kot jamstvo proti težkim gospodarskim časom, a
resničnost je sedaj pokazala, da je drugače. Evro neprestano napadajo z vseh strani kljub vsem prizadevanjem
in vsi dobro vemo, da je svež denar le hitra rešitev mnogo globljega problema. To je izredno resen položaj
in potrebujemo izjemne odgovore.
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Sprijaznimo se; ni mogoče pobegniti pred globljim ekonomskim povezovanjem in to zato pomeni
namigovanje na tesnejšo politično unijo. Ker to neravnovesje vodi do strašnih razlik med državami članicami
in, da bi zagotovili finančno disciplino na evropski ravni, potrebujemo dobro upravljanje, sankcije in
mehanizme za usklajevanje. Najti moramo načine za spodbujanje investicij, kako pritegniti denar in kako
drzno zmanjšati birokratske stroške. Biti moramo priča pametnih ukrepov, ki jih sprejemajo vlade. Na primer,
v Romuniji vlada zmanjšuje pokojnine in plače, namesto, da bi zmanjšala birokratske stroške ali denar za
politične stranke. V Romuniji imamo več zaposlenih v tajnih službah kot FBI, a namesto tega, da bi zmanjševali
tu, zmanjšujemo pri zdravnikih in učiteljih.

Močno spodbujam Komisijo, naj stoji ob predlaganih ukrepi in naj se ne vda pod pritiskom držav članic, ker
je mogoče danes le redke smatrati za vzor.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, da, potrebujemo odgovorno
javno potrošnjo. Da, potrebujemo ravnovesje v naših proračunih. Za to je potrebno odgovorno upravljanje
potrošnje in o tem je sedaj mogoče povedati mnogo. Da, seveda, za to je potreben povečan medsebojni
nadzor med enakimi. A ne, člani Sveta – in to je, če dodam, namenjeno predvsem gospodom članom, in ne
toliko članicam – prevara je, da ljudem pustimo, da verjamejo, da bomo kos sedanjim izzivom preprosto z
zmanjšanjem potrošnje, saj bo to zagotovo potisnilo Evropo v recesijo, ki bo zagotovo uničila socialno
strukturo, to socialno kohezijo, ki je del identitete EU. Zato, če želimo javne finance ponovno spraviti v
ravnovesje, kar je edina možnost, in biti sposobni tudi vlagati – ker to preprosto ni zadeva zmanjševanja
primanjkljajev, ampak vlaganja v našo prihodnost – bomo morali najti nove tokove dohodkov. To pomeni
skrb, da finančni sektor prispeva, to pomeni uveljavljanje davka na finančne transakcije, a tudi na banke, in
to ni stvar izbire enega ali drugega. To pomeni, da je treba tiste, ki so največ pridobili iz teh razmer, pripraviti,
da prispevajo – tu imam v mislih energetski sektor; to pomeni prenehanje dajanja daril, kot so vse, davčne
reforme, ki so se izvajale, najbogatejšim posameznikom v družbi ali podjetjem, ki izkoriščajo davčne oaze,
in resnično poskusiti zatreti davčne prevare. To tako pomeni prekinitev še enega tabuja, gospe in gospodje:
ne davčnega tabuja, ampak tabuja neodvisnosti, ki ga boste vi člani Sveta – in žal s podporo skupine Evropske
ljudske stranke (Evropskih demokratov) – branili do smrti. Bolje imeti davčno neodvisnost in neuspeh kot
pa resnično reševati srž problema.

Nazadnje, glede finančnega nadzora bi rad spodbudil...

(Predsednik je prekinil govornika)

Derk Jan Eppink (ECR). – Gospod predsednik, predsedujoči je ravno vprašal, ali obstaja strategija za izhod
iz te krize, in dejal bi, da obstaja: imenuje se javnofinančni konservatizem. Naš strukturni problem je bil do
sedaj, da je prekomerna javna potrošnja trajala predolgo. Javni sektor mnogo let ni imel nadzora. Celo v
dobrih časih je nemška vlada gospoda Schröderja presegla zgornjo mejo 3 %, Grčija pa je seveda podrla vse
rekorde, ker je grški politični razred popolnoma nesposoben upravljati z denarjem.

Imeli smo Pakt za stabilnost. Kaj je gospod Prodi dejal o Paktu za stabilnost v letu 2002? Veste: bili ste vodja
kabineta gospoda Liikanena. Dejal je, da je Pakt za stabilnost neumen. Torej smo ga morali spremeniti. To
je bil varuh pogodb. Spremenili smo ga in ga postavili na spolzka tla – in danes vidimo rezultate. EU se bo
še mnoga leta srečevala s sledjo javnofinančnega konservatizma in to bo zelo pomembno.

Potrebujemo inovacije, več prostih trgov in več podjetniških veščin, gospod Schulz. Gospod predsedujoči
(iz Španije): ali potrebujemo obdavčenje? Ne, to stvari še poslabša. EU potiska v stagnacijo in postali boste
nasprotno od Robina Hooda.

Razumem jezo ljudi – ljudi s pokojninami, ljudi s prihranki. Razumem nemške davkoplačevalce. Vedo, da
bodo morali plačati, a nemški davkoplačevalci ne morejo vedno plačati. Mislim, da je nekoliko domišljavo
od gospoda Verhofstadta (če je še vedno tu), da gospe Merkel pravi, naj preneha govoriti o evru. To je dejal
nekdanji vladni voditelj, ki je pokvaril svojo državo. Kaj torej poskuša dokazati?

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – (FR) Gospod predsednik, finančnih trgov ne boste mogli umiriti, ne da bi
opustili nedotakljivo načelo, ki ga zagovarjate in to je popolnoma svobodno gibanje kapitala in tako
imenovane svobodne konkurence, ki v resnici pomeni nepošteno konkurenco.

Danes se daje na razpolago veliko denarja, a to je dejansko oblikovano za pomiritev finančnih trgov, ljudem
pa obljubljate le bolečino. MDS ste pripeljali nazaj v Evropo. Zakaj se o tej odločitvi niste posvetovali z nami?
Sedaj si v izkazovanju moči želite dejansko prisvojiti moč s poskusom doseganja, da bi nacionalne proračune
pregledala sama Komisija.
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Neprestano govorite o primanjkljajih in dolgovih. Zakaj pa nikoli ne govorimo o obstoječih možnostih
dohodka? Sedaj imamo primanjkljaj, ker smo skladno zniževali davke na kapital in ustvarjali pogoje za vse
bolj neenakomerno porazdeljevanje bogastva. Zato bi morali ukrepi, ki jih je treba sprejeti, vključevati
dopolnitev statutov in vloge Evropske centralne banke. Potrebujemo resnično solidarnost...

(Predsednik je prekinil govornika)

Mario Borghezio (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, koliko časa bo evro trajal v svoji
sedanji obliki? Ali gremo morda proti destrukturiranju v roku enega ali dveh let?

Ne strinjam se s tem, da se ustvari nov dopolnilni primanjkljaj v višini 750 milijard EUR za pokritje prejšnjega
ali da so ti ukrepi zadostni za gradnjo socialno gospodarske prihodnosti 500 milijonov Evropejcev, niti se
ne strinjam z dogmo reševanja evra, kakršna je sedaj, ker bi bilo treba to storiti tako, da bi evro ohranili čim
nižje in zmanjšali obrestno mero za injiciranje kapitala v produktivne investicije za naše industrije, ki hlastajo
za zrakom, namesto v javno financiranje.

Ne strinjam se z Evropsko komisijo, ki pričakuje, da bo pregledala in revidirala računovodstvo proračunov
držav članic pred nacionalnimi parlamenti: zbogom neodvisnost. Ne strinjam se z ekonomsko in finančno
strategijo, ki ne uspe obravnavati posebnih potreb.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Gospod predsednik, nasprotujem nesprejemljivemu protievropskemu
pristopu Sveta. Pritožujete se zaradi krize in sedaj uvajate ekonomski protektorat, medtem ko nosite osrednjo
odgovornost za mnoge razloge za krizo. Niste dovolili, da bi se uveljavljali predpisi, ko so bili potrebni. Le
en primer tega je Eurostat. Uradniki, ki so predmet tolikšnih obsodb in ki sem jih vedno znova kritiziral na
drugih področjih, so zgodaj izpostavili probleme v Grčiji in tudi v Španiji in na Portugalskem. Komisija je
pozvala, da mora Eurostat dobiti ustrezna pooblastila za izvajanje preiskav. Kdo je blokiral to potezo? Španci,
Britanci – gospod Martin ni prisoten – Nemci, gospod Daul in njegovi ljudje iz Francije in Avstrijci, ker niste
hoteli, da bi kdo gledal vaše knjige, ker ste vedeli, koliko skrivajo. To velja tudi za gospoda Grasserja,
nekdanjega finančnega ministra, ki se sedaj neprestano pojavlja na nemški televiziji, namesto, da bi bil v
Avstriji kazensko ovaden.

To, kar resnično potrebujemo, seveda ni vlada v sili. Ne boste storili tega, kar so Američani razumno storili
v podobni krizi, ne boste torej sprejeli zakona Glass-Steagall, da bi povečali kapital bank, dali pod kontrolo
bank v senci (conduit banks) in zmanjšali sistemska tveganja. Namesto tega potrebujemo demokratično
zakonitost, dvodomni sistem, ki bo končno odpravil nesmisel Sveta, ki je na zunaj tako proevropski, a na
znotraj sprejema odločitve brez demokratične upravičenosti, da bomo lahko v Evropi ustvarili pravo
demokracijo.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej, kriza zelo jasno izpostavlja
omejitve pogodb, naše lastne slabosti, dvojne standarde pri poslih z Evropsko unijo, primanjkljaje, napake
in pomanjkanje resnosti.

Drugič, prav tako kaže, da vsakdo, ki ne opravlja svojega dela, škodi sebi in v nevarnost spravlja EU. To velja
za države članice, pa tudi za Komisijo in za nas.

Tretjič, ko bo Evropska unija ustvarila cilje in pravila zase in se bo strinjala s postopki in sankcijami, Komisija
ne bo smela biti odvisna od strinjanja držav članic, da bo lahko izpolnila svoje obveznosti. Avtomatizirati
je treba postopke v zvezi s primanjkljaji in sankcijami.

Četrtič, Svet bi rad pozval, naj prekine blokado Eurostata. Eurostat mora imeti možnost izvajanja preiskav
v državah članicah, kadar želi, njegovi zaposleni pa morajo imeti možnost govoriti z nujnimi ljudmi in se
hkrati zavedati, da je to prav. Potrebujemo informacije, a brez vnaprejšnje avtorizacije.

Petič, omenili ste hedge sklade in glede te teme še nismo sprejeli odločitve. Svet pozivam, naj zelo hitro začne
pogajanja s Parlamentom, da bomo lahko izvedli prvo branje uredbe o hedge skladih pred poletjem.

Šestič, v zvezi s temo davka na transakcije: ne smemo neprestano pozivati k njemu, dati ga moramo v prakso.
Komisija bi morala hitro predložiti predlog za evropski davek na transakcije.

Moja osma točka je usmerjena proti Svetu. Zavezujemo se k izvedbi ocene vpliva vse nacionalne zakonodaje,
bistvene za EU.

Moja deveta točka je, da moramo preučiti učinke vseh ukrepov na realno gospodarstvo in potrebujemo več
Evrope in manj medvladnosti.
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(Predsednik je prekinil govornika)

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Gospod predsednik, gospod López Garrido, gospe in gospodje, imam zelo
specifično vprašanje, ki nam bo omogočilo, da se vzpnemo iz položaja nemoči in zmede, v katerem nas je
pustila kriza brez vednosti, kako je nastala in kako se lahko rešimo iz nje. Gospod Schulz je omenil izredno
kritične špekulacijske izdelke in zavarovanje kreditnega tveganja ter škodljivo prakso prodaje brez kritja, ki
je Grčijo pripeljala na rob katastrofe in bi lahko predstavljala velik problem za Portugalsko in druge države.
Gospod López Garrido, zadnje mesece se pogosto udeležujete Sveta za ekonomske in finančne zadeve
(Ecofin), zakaj države članice niso mogle ukrepati skupaj, da bi prepovedale te proizvode?

To vprašanje sem zadnje mesece in tedne postavljal v glavnem mestu države, iz katere prihajam, in vi ste
potrebovali več mesecev, dejansko do včeraj zvečer, da ste uvedli prepoved na škodljive prakse prodaje brez
kritja. Sprašujem se, zakaj moramo čakati, da gredo stvari enkrat narobe, preden izkoristimo ustrezne
zakonodajne ukrepe, ki že obstajajo, da bi zaščitili evropske ljudi in gospodarstva. Menim, da ima to nekaj
zveze z grozljivo in strašljivo počasnostjo ukrepanja Sveta, ki ste jo omenili. Pogodil se bom z vami. Mi v
Evropskem parlamentu predstavljamo otipljive predloge. V okviru upravljanja nadzornih teles in razprave
o hedge skladih smo predlagali, da bi morali sprejeti ustrezne ukrepe na evropski ravni in enako resolucijo
bomo sprejeli glede derivatov, če boste vi, gospod Langen, storili, kar vedno pravite.

Pozivamo vas, da nujno zagotovite, da bo Svet končno začel delati z nami, da sprejmemo zakonodajo, da
bomo v Evropi lahko ukrepali in nam ne bo treba več celo večnost čakati, da Svet naredi svojo potezo. V
Evropi moramo imeti na voljo orodja, ki nam bodo omogočila napredek. Prosim, pomagajte poskrbeti, da
se bo to zgodilo v Svetu. Vendar pa je odločilna točka, da mora Svet ukrepati glede zakonodaje.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Gospod predsednik, to je verjetno najbolj resna kriza, s katero se je kdaj
spopadala Evropa, in zato je treba nujno ukrepati; sprejemati moramo odločitve in to morajo biti dobre
odločitve, ne moremo čakati do oktobra.

Načrt reševanja je bila prva odločitev, ki je bila sprejeta in je bila verjetno sprejeta prepozno, a bolje pozno
kot nikoli. Sedaj ga moramo dolgoročno nujno nadaljevati z ustanovitvijo pravega Evropskega denarnega
sklada, evropskega trga obveznic in Evropske agencije za ocenjevanje kreditne sposobnosti, ker, kot vsi
vemo, enotna valuta ne bo mogla delovati brez proračunske, davčne, gospodarske in politične uskladitve.
Dalje, dokler Evropa kaže, da želi biti upravljana, lahko trgi in špekulanti preprosto prevzamejo vajeti. Mnogo
se govori o ekonomskem upravljanju, a morda bi se morali osredotočiti na vprašanje dejanskega upravljanja
Evropske unije, ki ga zadnje čase primanjkuje.

Po mojem mnenju bi morali določiti dva cilja. Da, seveda, davek je treba zmanjšati, a zmanjšati ga moramo
realistično in verodostojno in hkrati moramo doseči tiste meje za manevriranje in izvajanje reform, ki so
potrebne za pripravo na prihodnost. Obe stvari moramo storiti istočasno. Zato je nujno, da ustvarimo
sinergijo med nacionalnimi proračuni držav članic – verjetno bi raje videla, da bi Komisija to izrazila v tem
smislu – in zaradi tega je verjetno nujno reformirati naš davčni sistem in ga usmeriti bolj proti razvoju in
rasti ter ga uskladiti. Ne bomo imeli monetarne unije, razen če bomo imeli proračunsko, gospodarsko in
politično usklajenost.

Pascal Canfin (Verts/ALE). – (FR) Gospod predsednik, gospod Rehn, kot veste, obstajata dva načina za
zmanjšanje presežkov. Mogoče je zmanjšati potrošnjo ali pa povečati davke. Vse države lahko hkrati zmanjšajo
potrošnjo, čeprav ločeno, brez potrebe po kakršnem koli evropskem usklajevanju. Vendar pa za povečanje
davkov in natančneje davkov na kapital, podjetja, dobičke in banke potrebujejo evropsko usklajevanje.

V vašem sporočilu prejšnji teden ni bilo popolnoma nikjer omenjeno to vprašanje. Moje vprašanje, ki je
dokaj pogosto med poslanci vseh skupin, se glasi: ali boste tekom naslednjih nekaj tednov predlagali načrt
za usklajevanje davkov, da bi državam članicam zagotovili sredstva za povrnitev manevrskega prostora, da
bodo lahko povečale določene davke? To je dodana vrednost, ki jo lahko Evropska komisija sedaj zagotovi.
Žal na tem področju nimate nikakršnih načrtov. Gospod Verhofstadt je dejal, da ste imeli pravico prevzeti
pobudo. V sedanjih razmerah je vaša dolžnost, da na tem področju sprejmete pobudo.

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Gospod predsednik, treba se je bati, da podporni sveženj za Grčijo ne bo
deloval. Navsezadnje, nobena država na svetu v treh letih ni uspela zmanjšati proračunskega primanjkljaja
v višini 14 % na 3 %. Z Grčijo ne bo nič drugače. V Grčiji je mnogo nasprotovanja varčevalnim ukrepom in
tako je zelo verjetno, da bo država potegnjena v vrtinec negativne rasti z močno padajočo potrošnjo
potrošnikov, čeprav je dejansko potrebno povečanje te potrošnje za odplačilo posojil in obresti.
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Zato bodo Atene na neki točki ponovno sprožile preplah in dejale „ne uspeva nam odplačevati“. Velika
verjetnost je, da bo Evropa takrat odpisala posojila z znanimi besedami; „Nimamo izbire; preprečiti moramo,
da bi se zgodilo še hujše“. Gospod predsednik, iz te krize se moramo naučiti naslednje: bodite pošteni in
držite besedo. Države evrskega območja morajo urediti svoje proračune, objavljati poštene številke, ravnati
v skladu z zahtevami Pakta za stabilnost in rast ter počistiti svoje dolgove. Države, ki tega ne bodo uspele
narediti, morajo zapustiti evrsko območje.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Gospod predsednik, največji pohod brezposelnosti v zadnjih desetih
letih se bo v Grčiji zgodil jutri. Grški delavci demonstrirajo proti ukrepom, ki jih je sprejela vlada, delavci, ki
niti ne delajo manj niti niso več plačani kot njihovi kolegi; sami lahko pregledate podatke.

Gospod Rehn, velika hinavščina je imenovati ta tripartitni mehanizem financiranja mehanizem „reševanja
in solidarnosti“. To je evropski mehanizem kaznovanja, pri tem pa Mednarodni denarni sklad igra
pokvarjenega policista. Šest mesecev že predlagamo, da izkoristite člen 122 Lizbonske pogodbe. Šest mesecev
že pozivamo Evropsko centralno banko, naj spremeni svojo politiko. Šest mesecev vas že pozivamo, da
raziščete nesprejemljive ameriške agencije za ugotavljanje kreditne sposobnosti. Tega niste storili. Špekulantom
dopuščate divje širjenje, v evrsko območje ste pripeljali Mednarodni denarni sklad in sedaj prosite za ostre
varčevalne programe. O tem mehanizmu mora v skladu s členom 218 Lizbonske pogodbe razpravljati
Evropski parlament; potrebujemo pravo razpravo o solidarnostni politiki.

Marta Andreasen (EFD). – Gospod predsednik, vsi se spomnimo sijajne predstavitve španskega predsednika
vlade v začetku tega leta. Vendar pa Španija sedaj sledi Grčiji z 11-odstotnim primanjkljajem v BDP. Birokracija
EU takoj poišče nekoga, da bi ga okrivila, a dejstvo je, da je ta birokracija odgovorna za krizo, ker je v evrsko
območje pripeljala države, za katere je vedela, da njihova gospodarstva zaostajajo – ali zaposlujemo v
Eurostatu 1 000 ljudi le z namenom zbiranja podatkov?

Hedge skladi morda izkoriščajo ta položaj, a niso oni povzročili krize. EU sedaj zahteva znižanje stroškov,
ampak, ali je realno pričakovati, da bodo stroški v grškem javnem sektorju zmanjšani, če 20 % delovnega
prebivalstva zaposluje država, za 50 % MSP pa je država edina stranka? Nato je bil predložen reševalni sveženj,
a stvarnost je taka, da večina držav, ki bi morale prispevati, nima denarja za to, takšen je primer Združenega
kraljestva.

Kakor koli že, EU vedno izkoristi priložnost...

(Predsednik je prekinil govornico)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Gospod predsednik, prehitra centralizacije in evropeanizacija, morda tudi v
zvezi z uvedbo evropske valute, sta del vzroka sedanjih problemov. Dejstvo je, da evropska valuta dolgoročno
preprosto ne more biti trdna valuta, ker je združila zelo različne nacionalne ekonomije, med katerimi so
nekatere šibke, v okvir iste monetarne politike.

Sedaj se poziva k skupni centralno vodeni ekonomski politiki, da bi spremljala enotno valuto, kar je skoraj
enako kot evropsko ekonomsko upravljanje. Nedvomno je res, da je treba šibke nacionalne ekonomije, če
želijo ostati v evrskem območju, podvreči strogim kontrolam njihovih proračunov in njihove strategije
upravljanja dolgov. Vendar pa bi takšna centralizacija, ki prevzema takšno obliko, da Bruselj uveljavlja
proračunski vpliv nad vsem državami članicami, po mojem mnenju pomenila množično in neustrezno
poseganje v neodvisnost držav članic. To pa bi v resnici pomenilo le prehod s slabega na še slabše.

Te krize sedaj ne smemo izkoriščati kot izgovor za uvedbo več centralizacije EU, kar si od začetka veljavnosti
Lizbonske pogodbe želi mnogo ljudi. Če se resnično želimo česa naučiti iz sedanje krize, bomo morda morali
za evropsko monetarno politiko najti drugačno strukturo. Ta bi bila lahko nekaj takega kot unija evropske
trdne valute v jedru Evrope, kjer bi se nacionalne ekonomije, ki ne dosegajo konvergenčnih meril, izključile
iz evrskega območja.

Vemo, da bodo varčevalni programi kmalu na dnevnem redu po vsej Evropi. Nekaj je jasno: če morajo države
članice in državljani Evrope uvesti prihranke, potem mora enako storiti Evropska unija, morda s preiskavo
področij oblasti, ki se prekrivajo, in podvajanjem prizadevanj med množico agencij in z razvrščanjem svojih
proračunskih kontrol. V Parlamentu bomo morali prav tako premisliti, ali s povečanjem našega proračuna
za osebje in povečanjem tajniških prejemkov pošiljamo pravi signal v času, ko se povsod uvajajo prihranki.
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PREDSEDSTVO: GOSPOD LAMBRINIDIS
podpredsednik

Werner Langen (PPE). – (DE) Gospod predsednik, tistega dne, ko smo slavili 60. obletnico Schumanovega
načrta, 9. maja 2010, je Svet s pomočjo Komisije uradno odpravil Monnetov način. Na primer, izbrana je
bila pravna podlaga za finančno pomoč, ki preprečuje udeležbo Parlamenta, in sicer člen 122(2). Komisija
je vse to dovoljevala. Rad bi se pridružil kritiki gospoda Verhofstadta. Tu ne gre za krizo sistema ali evra,
ampak za krizo v vladi. Ko tu vidim španskega predsedujočega Svetu, se moram vprašati, kaj je špansko
predsedstvo dejansko doseglo. Ni pripravilo nobenih zamisli ali pobud. Medtem ko razpravljamo o najtežjem
problemu, s katerim se srečuje Evropa, vi v Madridu organizirate sijajna vrhovna srečanja – tega vam ne
bomo zavidali –, a mi moramo biti tu.

Komisija je sprejela vse, kar ste ji vrgli. Dovolila si je, da jo vodi Svet in po resnih mukah delavcev je ustvarila
sporočilo, ki ne vsebuje nikakršnega oprijemljivega predloga. V tem pogledu se lahko strinjam z
gospodom Bullmannom. Kakšni so konkretni predlogi? Ali bomo ponovno dobili osnovo za razpravo za
naslednji dve ali tri leta? To preprosto ni dovolj. Želimo, da bi imela Komisija pogum in sprejela pobudo
glede Monnetovega načina, glede načina skupnosti in glede skupnih institucij in predlogov.

Tu vsi vemo, da je sodelovanje držav članic glede gospodarskih in finančnih vprašanj že davno zastarelo. To
je vzrok te krize. Povzročila ga je raven dolga v državah članicah in dejstvo, da so izgubile nadzor nad njim.
Preusmerjevalne taktike, ki so ciljno usmerjene v področja finančnega trga, predstavljajo napačen pristop.
Gospod Schulz ni govoril, kot da bi bil primeren za več kot le to, da je vodja svoje stranke, ampak prav ima
glede ene točke in to bi mu rad povedal. Tudi mi smo obžalovali dejstvo, da naši grški kolegi v tej skupini
niso podprli tega svežnja v grškem parlamentu. Menim, da je to neodgovorno. Vendar pa bi morali prav
tako poudariti, da imajo vse države, ki so v Evropi v krizi, vse tiste, ki so blokirale nove poteze, med njimi
Velika Britanija, Madžarska, Portugalska in Španija, socialistične vlade.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Gospod predsednik, to zasedanje Evropskega parlamenta se
je začelo pred enim letom in ni potekalo niti eno plenarno zasedanje, na katerem ne bi razpravljali o krizi.
Res je, da ni nič pomembnejšega, kot da govorimo o krizi, ki je uničila 20 milijonov delovnih mest v Evropi.
Vendar pa je zelo pomembno, da pravilno opredelimo naš predmet, ker je slabo izraženo enačbo nemogoče
rešiti.

Ta kriza ni „kriza evra v Grčiji“. To je kriza, ki je pokazala tri nevzdržne asimetrije, ki jih je treba premagati.

Prva je asimetrija med realnim in finančnim gospodarstvom.

Druga je asimetrija med monetarno unijo in pomanjkanjem unije na javnofinančnem in proračunskem
področju ter na področju ekonomske politike, ki je v koraku z monetarno unijo.

Tretja pa je strupenost krize in njenih izzivov in kljub temu jezo vzbujajoča počasnost mehanizmov odzivanja
in odločanja, ki so značilni za Evropsko unijo.

Tako zaostajamo pri odzivanju na vse tiste milijone brezposelnih ljudi, ki gledajo k nam, in izpostavljajo
težave, ki se ne pojavljajo v drugih državah, ki rešujejo krizo z večjo pristojnostjo odločanja.

Hkrati imamo izredne odločitve: sporočilo Komisije, izredne odločitve Sveta ministrov prejšnji teden in
seveda strategijo 2020.

Vendar pa ti posebni ukrepi ne prihajajo brezplačno: spremljajo jih velike zahteve, omejitve in grožnje
kaznovanja držav, ki ne morejo omejiti potrošnje in bi zato lahko prav tako omejile rast.

Včeraj smo tu v Parlamentu govorili o Evropski konvenciji o človekovih pravicah in o Akcijskem načrtu za
stockholmski program. Imeli smo se priložnost spomniti, da Evrope ni mogoče graditi samo z notranjim
trgom in monetarno unijo. Evropa načeloma ni grajena na teh stvareh, ampak na državljanstvu. Zato je čas,
da se ponovno spomnimo, da teh več milijonov Evropejcev izraža svoje nezadovoljstvo z Evropo, ki jim jo
nudimo, z Evropo, ki izraža več groženj in kazni za države, ki stvari ne upoštevajo, kot pa pobud za model
rasti, ki je sposoben ponovno vzpostaviti zaposlovanje in socialno kohezijo in pomagati v boju proti revščini.

Brez te Evrope državljanov krize ne bo mogoče rešiti.
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Sylvie Goulard (ALDE). – (FR) Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila gospodu komisarju in
španskemu predsedstvu za vse, kar je bilo zadnje čase doseženo, čeprav pozno. Upravljanje ladje v viharju
ni enostavno.

V štirinajstih dneh ste porušili več ovir, kot v vseh prejšnjih letih skupaj in rada bi vas spodbudila, da nadaljujete
po isti poti. Za vsakega od vas imam sporočilo. Španskemu predsedstvu bi rada najprej povedala, da boste
junija odgovorni za sprejetje strategije Evropa 2020. Ne podpišite se pod to farso. Lizbonska strategija ni
delovala; nekateri problemi, s katerimi se srečuje južna Evropa, so posledica pomanjkanja konkurenčnosti.
Kakor je dejal gospod Verhofstadt, potrebujemo drugo pot. Prav tako potrebujemo finančni nadzor. Ravno
smo dobili pojasnilo, da gre Parlament predaleč. Sem poročevalka Evropskega odbora za sistemska tveganja.
Ugotavljam, da je bila v najbolj nemirnem koncu tedna zadnjih nekaj tednov večkrat izrečena beseda
„sistemski“. Vaše predsedstvo je odgovorno za ta sveženj. Bodite prizadevni! Imate našo podporo. Ne poslušajte
tistih v Svetu, ki se okoriščajo s pomanjkanjem predpisov.

Moje drugo sporočilo je namenjeno gospodu Rehnu, čigar pogum pozdravljam; popolnoma podpiram
predlog Komisije, naj narodni parlamenti mnogo tesneje sodelujejo z EU. Vendar pa je treba k temu pristopati
zelo previdno, če ne bo to vsem populistom in kritikom Evrope zagotovilo odlično priložnost. Imate našo
podporo, a poskusimo z bolj vključujočim pristopom pri narodnih parlamentih, namesto da dajemo vtis,
da „Bruselj“ narekuje vse. Ugotavljam, da so ravno tisti narodni parlamenti, ki trdijo, da so zaščitniki
demokracije, spravili Evropo v sedanji položaj z vsakoletnim glasovanjem za proračune s primanjkljajem.

Kay Swinburne (ECR). – Gospod predsednik, smo v položaju, ki so ga ustvarile naše lastne vlade; ni tako,
kot da ne bi obstajala pravila za preprečitev, da bi sploh prišlo do krize. Če bi se držali pravil Pakta za stabilnost
in rast in maastrichtskih meril, sedaj ne bi dosegli ravni dolžniške krize, ki jo imamo v državah članicah.
Znašla sem se v zelo čudnem položaju, da vlečem vzporednice med vedenjem in finančnim znanjem vlad
naših držav članic in naših investicijskih bank.

V Odboru za ekonomske in monetarne zadeve vsak teden razpravljamo o neprimernem vedenju naših bank,
pravimo, da niso upoštevale pravil ali da so jih uporabljale prožno s finančno načrtovanimi računovodskimi
ukrepi. Natanko to pa so počele tudi naše vlade. Zahtevamo odgovorno upravljanje podjetij, a vseeno raven
zunajbilančnih finančnih sredstev, sredstev za posebne namene in neobjavljenih pogojnih obveznosti, s
katerimi se ukvarjajo naše vlade, ne kaže, kako izvajati odgovorno upravljanje.

V Združenem kraljestvu smo bili ogorčeni nad razliko med objavljenim primanjkljajem odhajajoče vlade in
med tem, kar smo dejansko našli, ko smo odprli knjige. Novo vodstvo v Združenem kraljestvu nam daje
jasen mandat za ponovno oceno resničnega stanja financ. Resnično upam, da lahko preostala Evropa stori
enako; ponovno izrazi svoje finance in najde pot naprej.

Cornelis de Jong (GUE/NGL). – (NL) Gospod predsednik, potrebujemo usklajeno evropsko politiko za
obravnavo posledic krize; a Evropo bodo morala prenehati voditi velika podjetja, da ne pozabimo velike
finančne ustanove.

Vlade so morale dvakrat reševati naše finančne ustanove, ne da bi te ustanove same plačale vsaj del računa.
V preteklih dveh letih je pomoč tem ustanovam smo iz Nizozemske vodila do povečanja v znesku
2,5 milijard EUR odhodkov za obresti. V istem obdobju je največji nizozemski pokojninski sklad, ABP,
porabil 1 milijardo EUR za obveznice grške vlade, da bi dosegel nekoliko višjo obrestno mero. Z drugimi
besedami, špekulacije se nadaljujejo kot prej in morda bomo morali kmalu reševati tudi pokojninske sklade.

EU bi morala račun izstaviti na pravi naslov. Namesto, da izvajamo skrajna zmanjšanja na področju osnovnih
javnih storitev, bi morali stroške kriti tisti, ki zaslužijo največ, in špekulanti, in sicer, na primer, z delno
oprostitvijo dolga za države, kot je Grčija, in z obdavčenjem bank. Tako bomo ohranili evropski socialni
model.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Gospod predsednik, rad bi povedal, da teoretično popolnoma podpiram
predloge gospoda Ollija Rehna, ki sem dovolj drzen, da ga imam za političnega vodjo Evrope in osebo, ki si
zasluži naše spoštovanje.

Vendar pa bi rad povedal in poudaril, da je huda vročina ravno tako nevarna kot podhladitev, tako v človeškem
telesu, kot v gospodarstvu. Ne smemo preskočiti s počasnega sprejemanja maastrichtskih meril, skozi katera
je celotno evropsko gospodarstvo prehajalo mnoga leta, na prisiljeno in nenadno sprejetje, ki bo podaljšalo
recesijo. Bogati bodo še bolj obogateli, revni bodo postali še revnejši. Zato bi rad poudaril, da je nadaljevanje
globalnega gospodarskega nereda v glavnem posledica ustvarjanja velikih nezaželenih rezerv na globalni
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ravni in da bi se bilo treba proti temu boriti s prizadevanji za pospeševanje rasti na evropski ravni, da bomo
lahko krizo obravnavali razumno.

Mario Mauro (PPE). - (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospod Verhofstadt se je pritoževal, da
nacionalistična in marksistična retorika nista dovolj, da bi nas pripeljali iz krize. Poskusil bom z evropejsko
retoriko. Le pred nekaj tedni smo mnogi med nami v tem parlamentu prisegli svojo solidarnost z Grčijo.
Kakšna korist je od nje, če ne za podporo državam članicam, ki jo potrebujejo?

Vendar pa, kakšna korist je od evra in Evroskupine, če ne spodbujata kulture odgovornosti in stabilnosti?
Kaj se bo zgodilo, če bo solidarnost postala sinonim za Evropsko unijo, ki je v nasprotju s pogodbami
zmanjšana na poravnavanje računov tistih držav, ki žrtvujejo svojo odgovornost do prihodnosti svojih
državljanov za bežno sezonsko soglasje?

Gospod komisar, ali gre za evropejsko retoriko, če zahtevamo od Evropske komisije, naj bo neodvisna in
oblastna in naj ne upošteva vlad, ki poneverjajo knjige? Ali gre za evropejsko retoriko, če zahtevamo nove
predpise za finančne trge? Ali gre za evropejsko retoriko, če se pritožujemo zaradi napak pri gradnji evra,
za katero še ni skupnih javnofinančnih in pokojninskih politik?

Smo sredi krize, res je, a te krize ni ustvaril presežek ali preveč Evrope, ampak primanjkljaj oziroma premalo
Evrope. Evropa mora močno ošteti države, naj bodo odgovorne, stabilne in naj služijo prihodnjim generacijam.
Vse to ni retorika, če se bodo pobude, ki jih sprejemamo, preprosto ustvarjale in izvajale ter bodo del politične
strategije, ki je korak pred dogodki, da ne bomo prisiljeni zaostajati za njimi.

David-Maria Sassoli (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Evropa ljudi in ne Evropa držav.
Ta kriza, ki jo doživljamo, je kriza nesposobnosti evropske politike, da upravlja trg. Da bi rešili evro, je treba
okrepiti politične ustanove in opustiti medvladno logiko ter omogočiti evropsko upravljanje.

To ni retorika, ker je pred nekaj minutami v Berlinu nemška kanclerka Angela Merkel opozorila, da je evro
v nevarnosti. Izražanje opozoril brez navajanja močnih in prepričljivih ukrepov je nevarno za nadaljnjo
oslabitev enotne valute za vlagatelje in trg ter za oslabitev celotne Evrope. Predstavljajte si odziv trgov v
prihodnjih urah, glede na to, da je le pred nekaj minutami evro spet strmo padel.

Ko bomo šli iz tega parlamenta, gospod predsednik, bomo morda ugotovili, da smo revnejši in bolj negotovi.
Že samo novo evropsko upravljanje nam bo omogočilo, da branimo enotno valuto, spodbujamo rast,
zaposlovanje in socialno vključenost. Opustiti moramo stari pristop usklajevanja nacionalnih politik in se
opremiti z močnimi instrumenti odločanja.

Novo evropsko upravljanje mora zagotavljati tri ravni posredovanja: politiko za rast, ustrezne finančne
instrumente in ravnanje v primeru izrednih razmer. Reševalni sveženj v znesku 750 milijard EUR je bil
pomemben, a spoznali smo, da ni zadostoval. Danes potrebujemo močno politično pobudo, ki lahko vodi
trg, da bo omogočil večjo mobilnost sredstev. Monetarne in proračunske politike so se pri zagotavljanju
produktivnosti in konkurenčnosti izkazale za nezadostne. Ne smemo se bati vlagati predvsem v projekte,
ki so v interesu Skupnosti, kot so infrastruktura, energija, okolje, znanje in človeški kapital.

Gospod predsednik, Parlament ima veliko odgovornost: okrepiti sposobnost držav članic, da za sabo pustijo
medvladno politiko, in na novo začeti z evropskim duhom preko svoje lastne neodvisnosti.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, evropske vlade poganjajo trgi. Končno
so se odzvale, a odzivajo se po dogodku in ne vnaprej. Sramotno je, da se vlade in Komisija odzivajo šele, ko
se na trgih pojavijo resnične slabosti.

Te slabosti bi morali sami določiti že v zgodnji fazi. Ko je bil uveden evro, smo vedeli, da ne bomo imeli
enotne monetarne in javnofinančne politike, kakor je običajno v posameznih državah. Zaradi tega smo
izvedli ukrepe, da bi našli nadomestilo za to, a teh ukrepov nismo se trdno držali. Celo največje države članice
so zelo hitro in takoj na začetku prekršile pravila. Potrebujemo drug učinkovit sklop pravil z mehanizmi
sankcij, vključno s politiko javnega imenovanja, izgubo volilnih pravic ter ustavitvijo izplačil iz evropskih
skladov, dokler ne bodo globe plačane.

Drugič, postalo je jasno, da v evrskem območju obstajajo notranje napetosti, ki so na robu preizkušanja
njene moči in zavzemajo obliko razlik v konkurenčnosti. Komisija mora na tem področju ukrepati. Raziskati
mora proračune posameznih držav članic, da bi določila, ali predstavljajo nevarnost za evrsko območje.
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Seveda vemo, da je pravica do priprave proračuna osrednja pravica nacionalnih parlamentov. Vendar pa to
ni razlog, da niso uspeli razviti skupnega evropskega pristopa. Ta je nujno potreben. Potrebujemo več Evrope
in ne manj. Morda je to naša zadnja priložnost. Če se Komisija in Svet ne bosta pogajala s Parlamentom, se
bojim, da bo rezultat nekoč v prihodnosti velika katastrofa.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Strinjam se z gospodom Maurom, da Evropska unija v boju proti
krizi ni dovolj ukrepala. Zadnja leta smo se osredotočili na politično vključevanje – zaposleni smo bili z
Lizbonsko pogodbo in krepitvijo pristojnosti političnih ustanov –, zanemarili pa smo sodelovanje v boju
proti krizi. v mislih imam različico krize, pri kateri je potrebno sodelovanje in solidarnost. Pri tem nimam
v mislih le finančne krize.

Ko poteka ta razprava, več držav Evropske unije, med njimi tudi mojo domačo državo Poljsko, prizadevajo
velike poplave. Umirajo ljudje, ogromno pa je tudi materialnih izgub. Ljudje pričakujejo, da jim bo Evropska
unija v takih razmerah prišla na pomoč, a od te pomoči ni bilo kaj dosti. Evropska unija je šibka, ker je njen
proračun premajhen in nima dovolj denarja za posebne ukrepe. Politični krepitvi ne sledi ustrezna finančna
krepitev. Upam, da se kot posledica te krize ne bo še bolj povečala težnja k zmanjševanju proračuna, ker
bomo potem še šibkejši in bolj nemočni.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Gospod predsednik, sedaj je prišel čas v tej krizi, ki ni le evropska ampak
globalna, ko potrebujemo resnico in premišljenost in moramo sprejeti odgovornost.

Ustvariti je treba globalno upravljanje. Kakšen bo vpliv Evropejcev? Kako bomo vplivali na to globalno
upravljanje, če nismo sposobni vzpostaviti svojega lastnega upravljanja? Nihče ne bi mogel spregledati, da
nas je po 50 letih vključevanja, vse večja nacionalna sebičnost 50 let postavljala v nevarnost razpada. Nihče
ne bi mogel spregledati, da smo poskušali ustvarjati državljanstvo brez državljanov, izvajati politike brez
volivcev, ustvarjati zaupanje v ideal pravne države ne da bi se ravnali po njemu.

Po padcu berlinskega zidu smo ponovno združili svojo celino z vero v našo moč, a bili smo preponosni, da
bi videli svoje slabosti. In kaj se dogaja zdaj? Kriza nas z vso silo klofuta, ko je naše evropsko vključevanje
šibko in ga sestavljajo slabo vodene in v nekaterih primerih pokvarjene države. Veriga solidarnosti v Uniji
je sedaj na preizkusu in vsi vemo, da je veriga tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Prav imamo,
da rešujemo najšibkejše, ker je prišel ta čas in naša moč jih bo rešila. Niso predpisi EU tisti, ki so neustrezni,
ampak so te predpise pomanjkljivo izvajale države članice in Evropska komisija, ki ni ustrezno nadzorovala
držav.

Ne potrebujemo manj Evrope, ampak potrebujemo več Evrope, a to mora biti Evropa resnice, premišljenosti
in odgovornosti. Seveda moramo spoštovati Pakt za stabilnost in rast, ki mora biti reformiran. Vendar je
naloga, ki je sedaj pred nami, da si povrnemo zaupanje naših državljanov, to pa pomeni zagotavljanje rasti
in delovnih mest. Rast pomeni vlaganja. Če javni sektor ne bo vlagal, ne moremo pričakovati, da bo to storil
zasebni sektor.

Poleg ključno pomembne industrijske politike predlagam za 10 let strategije EU 2020 pomemben investicijski
načrt v znesku 1 000 milijard EUR, ki bo usmerjen v zagotavljanje, da bo ozemlje EU najbolj konkurenčno
na svetu v smislu vseevropskih omrežij, infrastrukture, medsebojnih povezav, hitrih vlakov, širokopasovnih
storitev, avtocest, vode, prostora, raziskav, zdravja, energije in izobraževanja in ki bo dosežen z reformo
naših ukrepov za proračunsko podporo, in sicer v sodelovanju z vsemi javnimi zainteresiranimi stranmi ter
zlasti z EIB.

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Gospod predsednik, gospod komisar, ko je ekonomska in monetarna unija
dopolnila 10 let, je Komisija menila, da je Evro največji uspeh Unije. Sedaj bi bilo težko podati to izjavo brez
podrobnejše opredelitve, ker je kriza pokazala, da je ekonomska in monetarna unija nedokončan projekt.

Najmanjši ukrepi, potrebni za njeno rešitev, so bili sprejeti v razpoloženju nujnosti, a ne zavajajmo se: pogoji
pod pritiskom, neposredni interesi glavnih držav članic in boleča ter počasna narava odločitev so vodili do
negotove podobe, ki jo imata javnost in svet o evru in Evropski uniji.

Sprijazniti se moramo z dejstvi. Evropska unija in evro sta proces vključevanja, ne le meddržavnega
sodelovanja: sta nedokončani proces, ki ga je treba sedaj okrepiti, ali pa resno tvegamo, da bomo izginili.
Rešiti je treba tri vprašanja. Prvič, pomembno je utrditi instrumente, ki so bili ustvarjeni v tem razpoloženju
nujnosti: ustanoviti je treba Evropski denarni sklad, napredovati je treba na področju evroobveznic,
napredovati je treba na področju evropske nadzorne in regulativne arhitekture in napredovati je treba na
področju evropske razsežnosti za obvladovanje bančnih kriz.
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Drugič, pomembno je razumeti, da ni močne valute, če je gospodarstvo šibko: napoved 1-odstotne rasti za
Evropsko unijo je nevzdržna v smislu njene demokratične sestave in tudi v smislu boja proti brezposelnosti,
strategija 2020 pa ni nič več kot le zbirka dobrih zamisli, če nimamo sredstev za njeno uresničitev.

Tretjič, gospod Rehn, javnofinančna konsolidacija je pomembna, a ne more soobstajati z vse večjimi razlikami
med državami članicami, ki tvorijo Unijo: nujno je treba pregledati politiko zbliževanja.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Evropski parlament sedaj že tretjič posveča pozornost središčno
pripravljenemu 10-letnemu načrtu z naslovom Evropa 2020. Ta načrt je med mnogimi poslanci povzročil
mržnjo, in sicer ne zaradi asociacij, ki jih vzbuja na zgodovinsko zastarele politične sisteme, ampak zaradi
spektakularnega poloma, ki ga je doživela njegova predhodnica lizbonska strategija. Med predhodno ključno
razpravo sem pozornost pritegnil k pomanjkljivemu obravnavanju sedanje finančne in gospodarske krize
v EU v dokumentu. Od takrat sta Svet in tudi Komisija naredila odločne korake za stabilizacijo evrskega
območja in gospodarstev držav članic. Oznanjena injekcija več sto milijard evrov je namenjena ozdravitvi
gospodarstev zahodnoevropskih narodov, ki se borijo z velikimi proračunskimi primanjkljaji. Vendar pa
ne smemo dovoliti, da se to zgodi na račun programov finančne pomoči za nove države članice, med njimi
tudi za Poljsko, ki ni zanemarila gospodarskih kazalcev.

Če naj bi se Evropa 2020 sploh ohranila, potem je treba to vprašanje obravnavati na uravnotežen način.

Jaime Mayor Oreja (PPE). – (ES) Gospod predsednik, menim, da najhujša kriza, kar bi jih lahko doživeli,
ni tista, ki jo sedaj doživljamo, ampak tista, ki jo bomo doživeli, če se v zvezi s sedanjimi dogodki ne bomo
naučili pravih političnih lekcij.

Živimo zunaj naših sredstev, zlasti v nekaterih državah. Odmaknili smo se od realnega gospodarstva in se
oprijeli izmišljene ekonomije v naših javnih financah in istočasno v naših družinskih in zasebnih življenjih.

Nismo bili sposobni razumeti, da, kot velja za vsa živa bitja, rast ni enako kot debelost. Za rast je potreben
trud in sorazmerje, medtem ko gre pri debelosti za pomanjkanje sorazmerja in ravnovesja v primerjavi z
delom, ki ga opravljamo, in bogastvom, ki ga uživamo.

Kriza ne ostaja statična. Slika krize je bila pred nekaj meseci drugačna, popolnoma drugačna od slike, ki jo
imamo danes. Slika krize čez nekaj mesecev bo drugačna od slike, ki jo imamo danes.

Kriza je bila gospodarska in finančna in imela bo vse večjo socialno razsežnost, ki bo vključevala socialno
navzkrižje. To pomeni, da se moramo medtem ko smo v tej fazi, preden bo spor postal socialni spor, tisti,
ki smo v politiki, zavedati, da je naša glavna kriza kriza zaupanja. Ne gre preprosto le za krizo evra.

Analizirajmo vse politične in volilne procese v zadnjih mesecih. Imamo krizo zaupanja in to pomeni, da se
moramo vprašati, kako se moramo spremeniti, kako se mora spremeniti naš odnos: naš politični,
institucionalni in osebni odnos. V tem pogledu si mora Parlament, namesto, da razmišljamo o drugih
institucijah, postaviti vprašanje o tem, kako lahko prispeva k spremembi institucionalnega in političnega
odnosa v tem parlamentu.

Danes si drznem reči, potem, ko sem slišal mnogo razlogov za krizo – birokracija, agencije, vlade –, da
obstajata dve vprašanji, glede katerih se moramo spremeniti. Prvo je, da Evropa od Parlamenta zahteva
najmanjšo raven kohezije: ne more „izkrvaveti“ v tako temeljiti razpravi o dveh konceptih evropske družbe.
Drugo pa je, da si moramo drzniti in povedati resnico o tem, kar se nam dogaja.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Najprej bi rada porabila deset sekund zasedanja, da obnovim resnico.
Gospod Langen, ki ga ni v Parlamentu, je dejal, da je nesprejemljivo, da so grški poslanci v grškem parlamentu
glasovali proti triletnemu programu za stabilizacijo. Rada bi opozorila, da bi bilo dobro, da bi gospod Langen
ponovil svoja priporočila na naslednjem srečanju skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov),
ker ti poslanci, ki so bili odgovorni za vodenje države do pred nekaj meseci, pripadajo PPE.

Da se vrnem na splošno vprašanje, dejstvo je, da je sedanja kriza izpostavila kronične bolezni in slabosti v
smislu gospodarskega usklajevanja evrskega območja in v smislu globalnega sistema gospodarskega
upravljanja in posledično se je v globaliziranem finančnem svetu nakopičila ogromna nenadzorovana moč.
Tako moramo danes obravnavati najprej in predvsem vprašanje demokracije in Evropa mora, če želi spoštovati
svoje vrednote in zgodovino, tu zavzeti vodilno vlogo.

Odločitev za ustanovitev podpornega mehanizma za stabilnost evrskega območja je pomemben korak, o
tem ne more biti dvoma. Vendar pa mehanizem za obvladovanje krize na zadostuje; vzroke moramo reševati
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pri njihovem izvoru, ne le na nacionalni, ampak tudi na evropski ravni. Delamo napako in spodkopavamo
našo skupno prihodnost in prihodnost naslednjih generacij s tem, ko poudarjamo le takojšnjo finančno
oživitev in podcenjujemo vpliv rasti, zaposlovanja in temeljnih struktur države blaginje, ki so v nastajanju
več desetletij.

Gospod komisar, predlogi za okrepitev gospodarskega sodelovanja, ki ste jih predstavili 12. maja, bodo
morda lahko pod dvema predpogojema pomagali zgraditi bolj kohezivno Evropo z manj makroekonomskimi
neravnovesji: prvi je, da ne jih ne bo omejevala neprožna uporaba Pakta za stabilnost in rast, in drugi, da
bodo v celoti vključevali specializirane cilje za uspešno rast in zaposlovanje v okviru strategije 2020.

Paulo Rangel (PPE). – (FR) Gospod predsednik, več poslancev skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) je že naslikalo zelo dokončno sliko položaja. Mislim, da moramo sedaj omeniti vlogo držav
članic.

Dejstvo je, da ima nacionalna vlada vsake države članice tu tudi vlogo glede uveljavljanja zahtev in pogojev
za okrepitev enotne valute in glede tega, da se ta projekt monetarnega in ekonomskega povezovanja pomika
dalje. Tu bi rad povedal, da naša stranka – stranka, povezana s skupino PPE, ki je portugalska
Socialdemokratska stranka (PSD) – podpira varčevalne ukrepe vlade, ker menimo, da je treba popraviti
napake, ki so bile narejene v 15 letih socialistične vlade na Portugalskem in jih žal sedaj lahko vidimo vsi;
PSD bo podprla ukrepe, da se jih popravi.

Vseeno pa bi radi, medtem ko podpiramo varčevalne ukrepe, prav tako pograjali portugalsko vlado – in to
je dober primer za druge v podobnih razmerah – ker ne zmanjšuje potrošnje. Za zmanjšanje primanjkljaja
je nujno povečati davke, a prav tako je treba zmanjšati potrošnjo in vlada mora imeti pogum, da sprejme
ukrepe za zmanjšanje potrošnje, zmanjšanje primanjkljaja in odplačilo dela javnega dolga.

To velja za Portugalsko, velja pa tudi za druge države članice, ki so v težkih položajih. Mi smo kot poslanci
EP odgovorni tudi, da v naših državah zagovarjamo ukrepe, ki so nujni za okrepitev evra, in da bodo to
povezano območje in te sanje – te sanje skupine PPE in sanje, ki jih imamo vsi – postali resničnost. Zato smo
kritični do vlad, ki nimajo poguma, da bi v svojih državah sprejele nujne ukrepe.

Göran Färm (S&D). – (SV) Gospod predsednik, v nekaterih ključnih točkah ima ta bolj skupna gospodarska
politika tudi vpliv na proračun EU. Govorimo o financiranju strateškega paradnega projekta Evropa 2020.
Govorimo o nekaterih stroških, jamstvih in tako dalje za mehanizem posojil in nadzor finančnih trgov.
Nenazadnje govorimo o vrsti novih dolžnosti, ki so posledica Lizbonske pogodbe. V Evropskem parlamentu
se zelo dobro zavedamo dejstva, da je mnogo držav članic sedaj v izredno zapletenem gospodarskem položaju,
pogosto s težkimi problemi na področju nacionalnih proračunov.

Po drugi strani pa je jasno, da lahko v tem položaju EU pomaga z izvajanjem ukrepov, ki so pomembni za
gospodarsko oživitev držav članic in bodo ponovno povečali rast in ustvarjanje delovnih mest. Proračun
EU bi se moral zato osredotočiti na področja, kjer lahko EU zagotovi dodano vrednost – evropsko dodano
vrednost – in kjer se lahko proračuni držav članic in EU med sabo dopolnjujejo in podpirajo. Vendar pa to
pomeni tudi, da države članice EU ne morejo dati bistvenih dodatnih odgovornosti ne da bi zagotovile nujna
sredstva.

V mislih imam raziskovalno politiko, paradne projekte in izobraževanje ter vlaganja v infrastrukturo, ki so
potrebna, če želimo boljšo gospodarsko prihodnost. Zato mislim, da je izredno pomembno, da bi se moral
duh te vse bolj skupne gospodarske politike odražati tudi v konstruktivnem odnosu v pogajanjih o proračunu
EU za 2011, v vmesnem pregledu dolgoročnega proračuna in v razpravi o novem finančnem okviru po letu
2013. Drugače se ne bomo mogli pomakniti naprej in sprejeti skupnih ukrepov za spodbujanje rasti in
delovnih mest.

Theodoros Skylakakis (PPE). – (EL) Gospod predsednik, kot grški poslanec Evropskega parlamenta bi rad
v Parlamentu ponovil nekaj, kar sem že od začetka govoril v javnosti v Grčiji, in izrazil svojo hvaležnost za
pomoč, ki jo je moja država prejela iz evropskega podpornega mehanizma, ki je v kombinaciji s strogimi, a
skoraj neizogibnimi ukrepi preprečil, da bi se grško gospodarstvo takoj zrušilo.

Koristno bi bilo, če bi bil mehanizem za Grčijo sprejet s hitrostjo, s katero je podporni mehanizem napredoval
za druga gospodarstva, ko je Evropa končno spoznala, v kakšni nevarnosti smo. Danes sem prvič doživel
resnično odločnost, v Parlamentu in tudi v drugih evropskih ustanovah, da se na resnične gospodarske „slepe
ulice“ v Evropi gleda neposredno in stvarno. Zakaj smo v tem položaju? Glavni razlog je, da smo trošili več,
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kot imamo, in si nabrali kredit. Trošili smo, ko ni bilo krize, trošili smo med krizo in trošimo sedaj na poti
iz krize. Vsakdo, ki bi rad izvedel, kaj se zgodi, ko neprestano trošiš več, kot imaš, mora priti v Grčijo.

Evropski denarni sklad in druge institucije, predlagane v resoluciji v okviru pogajanj, se gibljejo v pravi smeri.
Vendar pa, če želi Sklad zagotoviti prave pobude, mora upoštevati ne le absolutno količino dolga in
primanjkljaja, ampak tudi hitrost zmanjševanja dolga in primanjkljaja. Naš pravi problem, in to pravim
levici, je, da je 4 milijarde ljudi sveta v razvoju, ki živijo z 200 EUR na mesec, odkrilo kapitalizem in da od
nas zahtevajo globalna sredstva in trge, od nas bogatih, ki živimo z 2 000 EUR na mesec. Mi na zahodu
nimamo monopola nad kapitalizmom, na katerem je bil zgrajen stari evropski model. Če se ne bomo
spremenili, če ne bomo pohiteli s strukturnimi spremembami, konkurenčnostjo in inovacijami, bomo
preprosto živeli revneje.

Danuta Maria Hübner (PPE). – Gospod predsednik, malo je dvoma glede resnosti sedanje krize in „strošek
uporabe“ političnih metod brez primere je zelo visok. Naloga regulatorjev in oblikovalcev politike je, da se
lotijo ukrepov, ki omogočajo obnovitev ravnovesja, ki ga je uničil tržni neuspeh, in da tudi popravijo neuspele
vladne politike. To se dogaja, a še vedno je treba videti kako hitro in s katerimi političnimi ukrepi se bodo
države članice Evropske unije vrnile na svojo pot rasti.

Več predpisov ne predstavlja jamstva proti nevarnostim sedanje krize. Ker smo izbrali pot z več predpisi, bi
moralo iti to z roko v roki s povečano enostavnostjo in zmanjšati zapletenost finančnih trgov. Prav tako je
jasno, da javnofinančne in monetarne politike niso nadomestki za strukturne reforme. Strukturne reforme
morajo obravnavati osnovne slabosti gospodarstva Evropske unije: hitro rast dolgov in primanjkljajev,
staranje, zelo verjeten novi val inflacije, nevarnosti, ki jih ustvarjajo politike o podnebnih spremembah, nizko
produktivnost in pomanjkanje konkurenčnosti.

Z manj javnega denarja bo treba storiti več; zato bo treba javni denar, evropski in tudi nacionalni, uporabljati
učinkoviteje. Regulativno okolje, prijazno do podjetij, učinkovita vlada, neizkrivljeni davki, visoki deleži
udeležbe delovne sile, zlasti med ženskami, dober izobraževalni sistem, raziskovanje in inovacije – vse, kar
tvori najmanjši bistveni sveženj ukrepov za ustvarjanje rasti, delovnih mest in konkurenčnosti. Nedvomno
mora evropska zmagovalna strategija temeljiti na javnofinančnem omejevanju, osredotočena pa mora biti
na inovacije, edini način za trajnostno povečanje produktivnosti in rasti.

Evropska komisija in Evropski parlament bi morala ponovno pridobiti svojo strateško vlogo in iskati pogumne
evropske rešitve. Državljani in tudi trgi potrebujejo več Evrope.

Gay Mitchell (PPE). – Gospod predsednik, kot samoumevno razumem, da morajo neodvisne države
odgovarjati za zaveze, ki so jih sprejele, in da morajo izpolnjevati dogovorjene cilje, zato začenjam tu. Prav
tako pa je čas, da pogledamo okoli in ugotovimo, kaj prispevajo drugi ukrepi k nedavnim pretresom. V
tridesetih letih prejšnjega stoletja sta zlati standard in protekcionizem prispevala k poglobitvi recesije. V
nasprotju s tem smo imeli v Evropski uniji solidarnost in institucionalno zmožnost, da se preko Evropske
centralne banke in Komisije učimo iz preteklih napak.

Delo institucij je bilo impresivno, glede na to, da imamo 27 držav članic EU, med njimi 16 članic evra. Nadalje,
naše ustanove so sodelovale z ameriško centralno banko, Banko Anglije, japonsko centralno banko in
drugimi. Kljub temu so se trgi – tako imenovani trgi – dejansko premaknili in zavzemajo negativno stališče
do vsakega narejenega koraka. Sem popolnoma za proste trge; protekcionizem ne deluje. Ampak, ali so naši
trgi prosti? Trgi so bili dobro pripravljeni za to, da so nas sploh spravili v krizo. Ali do sedaj ne obstaja
upravičen sum, da imajo močni interesi zmožnost prevzeti neodvisne države in zmagati in da nekateri – za
kakršne koli cilje – uporabljajo to moč, da bi pospešili svojo lastno agendo z uporabo trgov za svoje namene?

Politična agenda bi lahko vključevala skrbi, da bi lahko evro v prihodnosti na primer nadomestil dolar kot
valuta za določanje cen nafte; agenda poslovnega in gospodarskega interesa bi lahko preprosto vključevala
kopičenje večje moči in bogastva z uničenjem suverenih pravic, vključno s skupnimi suverenimi pravicami
v Evropski uniji. Politični voditelji morajo premisliti o tem, kaj se dogaja. Ponavljam: države članice morajo
biti disciplinirane, tudi država članica, iz katere prihajam sam. Seveda se mora to zgoditi. A ves poudarek
polagamo na države članice in zelo malo na to, kar je v ozadju tržne dejavnosti.

Rad bi slišal od predsedstva Sveta in od komisarja. Kakšni ukrepi se izvajajo za skrb za red na tem področju?
Poglejte, kam so nas pripeljali ti ljudje, ko pri njih v preteklosti nismo skrbeli za red. Torej, ne imejte na
vilicah le enega roglja: čas je, da imate dva.
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Alajos Mészáros (PPE). – Strategija Evropa 2020 je zelo pomembna strategija, zlasti sedaj, v času vse večje
finančne in gospodarske krize. Ta kriza je izpostavila taka temeljna vprašanja in negativne procese, da lahko,
če jih ne bomo vključili v svojo strategijo, ogrozijo uspeh naše gospodarske politike.

Ne smemo dovoliti, da bi bil poškodovan ugled, a storiti moramo vse, kar lahko, za trajnost monetarne unije.
Predstavljam državo, ki se je zadnja pridružila evrskemu območju. Slovaški državljani menijo, da je bila
uvedba evra zgodba uspeha in zato prispeva tudi k zaščiti evra z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo.

Povečati moramo ozaveščenost, da lahko ima monetarna kriza resne politične posledice. Vključujejo lahko
evroskepticizem in negotovost med tistimi državami, ki se pripravljajo za vstop v evrsko območje. Tem
državam, ki še niso uvedle enotne valute, moramo pomagati in jih spodbujati.

Pri oblikovanju strategije EU 2020 morajo dobiti glavno vlogo politike, ki zagotavljajo trajnostni razvoj.
Čeprav v srednji Evropi poteka delo v zvezi z rešitvami za povečanje raznolikosti virov oskrbe z energijo, je
treba za zmanjšanje podnebnih sprememb povečati tudi rabo nadomestnih virov energije. Poskrbeti moramo
tudi, da se bodo ljudje zavedali, da je zmogljivost sedanjih nadomestnih virov energije omejena. Z vidika
naše dolgoročne energetske varnosti je jedrska energija rešitev, ki lahko zagotovi zadostno količino energije
z najnižjimi emisijami ogljikovega dioksida in tako moramo v zvezi s tem velik poudarek polagati na vprašanje
varnega skladiščenja in proizvodnje goriva. Zagotavljanje spodbude za nadaljnje raziskave sodobnih
energetskih tehnologij, kot so inovacije v zvezi s fuzijskimi reaktorji, je tudi nujno. Pojavljajo se mnoga
pomembna vprašanja, ki bi jih radi vključili v svojo strategijo, in srečujemo se s pomembno nalogo izboljšanja
usklajevanja in povezovanja različnih področij. Le s tem lahko zagotovimo, da bo poleg monetarne unije
dosežena tudi vsesplošno pomembna ekonomska unija.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – Zelo toplo pozdravljam ukrepe, ki sta ji predložila Komisija in Svet. Če bi
bili ti ukrepi sprejeti pred nekaj časa, bi se lahko izognili velikemu številu vplivov krize, ki jih sedaj preživljamo.
Pomanjkanje gospodarskega upravljanja je pripeljalo do tega, da so bile odločitve sprejete pod pritiskom in
brez posvetovanja s Parlamentom. Poleg tega nimamo izdelanih mehanizmov za spremljanje sprejetih
ukrepov.

Lani so bili v banke vloženi veliki zneski denarja. To je bil nujen ukrep, a rešitev bank kasneje ni pomagala
olajšati krize. Kriza se je nadaljevala. Pakta za stabilnost in rast se nismo držali. Nastali so nesprejemljivi
primanjkljaji. Države so sprejele različne ukrepe v podobnih položajih. Nekatere so se odločile državljanom
povedati resnico in sprejeti varčevalne ukrepe. Pomanjkanje skupnih pravil ima različne vplive na evropske
državljane, čeprav so vse države članice pomagale sprožiti to krizo. Ne moremo porabiti več kot proizvedemo,
niti ne moremo potrošiti več kot naberemo.

Potrebujemo finančno stabilnost. Zato so predlogi, da se ustvari novi mehanizem za finančno stabilnost ali
Evropski denarni sklad, popolnoma nujni. Vendar pa je treba te ukrepe podpreti s povezano strategijo za
gospodarsko oživitev in z mehanizmi za nadzor in sankcije. To nam bo omogočilo, da bomo lahko rekli,
da bomo ustvarili resnično in učinkovito gospodarsko upravljanje v korist vseh držav članic.

Mairead McGuinness (PPE). – Gospod predsednik, spoštovala bom vaš red. Pozdravljam pripombe španskega
predsedstva o produktivnih sistemih in osredotočenosti na konkurenčnost. Mislim, da potrebujemo malo
več takšnega pogovora v tem parlamentu, v Svetu in v Komisiji.

V zvezi z vašimi pripombami o počasnem odzivu: te moramo obravnavati, ker imamo v evropskem sistemu
v smislu odzivanja problem otrplosti. Države članice bi lahko hitreje ukrepale, ko je nastopila bančna kriza.
To smo sposobni storiti, a kaže, da tega v tem posameznem primeru nismo storili.

Nazadnje, Komisija išče štiri stebre nove strategije. Mislim, da mora Komisija pregledati svojo vlogo v tej
krizi. Menim, da je spremljanje pravil Pakta za rast in stabilnost temeljilo na pristopu „mehke“ moči, ki ni
delovala. Če bi vsi upoštevali pravila, kakor so dejali drugi, ne bi imeli tega problema. Dajanje več pristojnosti
bo delovalo le, če boste dejansko uporabili pristojnosti, ki jih že imate.

Elena Băsescu (PPE). – Kaže, da med sedanjo gospodarsko krizo strategija Evropa 2020 predstavlja pravi
izziv. Po drugi strani pa zagotavlja tudi pravo priložnost. Daje lahko pomembno spodbudo v smislu podpiranja
gospodarskih in socialnih reform, ki so potrebne dolgoročno. Solidarnost in prilagodljivost morata biti
načeli, na katerih temelji.

Menim, da je treba dodeljevanje za kohezijske sklade ohraniti, saj igrajo poglavitno vlogo pri zmanjšanju
razlik v gospodarskem razvoju med regijami EU. Po drugi strani pa je samoumevno, da cilji, sprejeti na ravni
Evropske unije, ne morejo samodejno postati nacionalni cilji. Prilagoditi jih je treba glede na možnosti vsake
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posamezne države. Romunska vlada je ustanovila delovno skupino na visoki ravno, ki bo določila nacionalne
cilje. Hkrati pa bo pomagala pri usklajevanju priprave osnutka nacionalnega načrta reform.

Antigoni Papadopoulou (S&D). – Vedenje trgov in bank je podobno krdelu volkov, kakor jih je poimenoval
švedski finančni minister, krdelo volkov, ki so pripravljeni raztrgati gospodarsko šibke države. Prva žrtev je
bila Grčija, sledili pa sta ji Španija in Portugalska. V primeru Grčije smo bili priča, kako so jo na eni strani
neusmiljeno prizadeli špekulanti, po drugi strani pa solidarnost Skupnosti, ki je prišla zelo pozno in pod
zelo strogimi pogoji, kar je prisililo Grke, da so se morali zelo neprijetno žrtvovati in se lotiti upravičenih
stavk. Kaže, da so protagonisti mednarodne gospodarske krize sedaj države in ne banke.

Iz te nesreče se moramo učiti. Evropska unija potrebuje več solidarnosti Skupnosti, boljši nadzor finančnega
sistema, močnejšo nacionalno skladnost s Paktom za stabilnost, bolj usklajeno finančno politiko in ukrepe
za preprečevanje konkurenčnih neravnovesij. Evropejci hočejo bolj humano Evropo z manj neenakostmi
med državami članicami. Prišel je čas za stvarnejši in ljudem prijaznejši program za Evropsko unijo leta
2020, ki prisluhne izzivom časa.

Olle Schmidt (ALDE). – Gospod predsednik, Evropa potrebuje več sodelovanja in več solidarnosti – ne
protekcionizma in nacionalizma. To vemo – naučili smo se iz zgodovine.

Težko razumem strah, ki ga očitno čutijo finančni ministri, ko so pred tem predlogom za predhodno
pregledovanje proračunov držav članic. Zadnje mesece so bili celo utrjeni finančni ministri prestrašeni in
prav je tako. Tu je zagotovo mogoče zaznati razpoloženje nacionalne arogantnosti. Vsekakor, preiskujte
druge države, moje pa ne. Preiskujte Grčijo, Španijo in Portugalsko, ne pa moje države. Noli me tangere – ne
dotikaj se me!

Za našo medsebojno odvisnost sta potrebna odprtost in zaupanje. Švedska in finska vlada imata obe izkušnje
iz resna krize, ki sta jo doživeli v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in obe bi morali iskreno podpreti
predloge komisarja Rehna.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Odgovorna proračunska politika v vseh državah Evropske unije je le prvi korak
do rešitve sedanjega položaja. Naslednji korak, ki ga je zagotovo težje izvesti, bi moral biti prizadevanje za
premišljeno spremembo naše strukture delovne sile. Velik del državljanov EU, da tako rečem, je zaposlenih
v neproduktivnih sektorjih, zlasti v javni upravi, in produktivni sektor ne more podpirati tako velikega števila
birokratov, ki le zapletajo življenje, ko si izmišljajo vedno nove predpise in omejitve.

Gospod komisar, poglejte si Azijo. Nimajo tako visokega odstotka izobraženih ljudi in toliko univerz kot
mi. Vendar pa imajo majhno javno upravo in nezapleteno podjetniško okolje, ki jim omogoča razvoj naravne
konkurenčnosti, ki jo imajo mnogi ljudje. Nezapleteno in pregledno podjetniško okolje, manj administracije
in več prostora za neodvisne podjetniške in ustvarjalne dejavnosti naših državljanov: to je najboljši način za
izhod iz sedanjih težav.

Andrew Henry William Brons (NI). – Gospod predsednik, gospodarska kriza ni le začasna bolezen, ki jo
bodo članice EU kmalu prebolele do polnega gospodarskega zdravja. V pristopu h gospodarski politiki EU
in držav članic obstajajo sistemske pomanjkljivosti. Cilj enotne valute, sčasoma za 27 oziroma več držav,
temelji na lažni predpostavki, da je lahko ena valuta primerna za mnogo zelo različnih gospodarstev. Vrednost
valute mora odražati zdravstveno stanje gospodarstva, ki mu služi.

Vendar pa imamo tudi druge izrazite težave. Sprejetje globalizacije s strani EU in njenih posameznih držav
članic je recept za katastrofo. Ne moremo dovoliti, da bi blago in delavci iz držav z nizkimi plačami poplavili
Evropo. Ne moremo tekmovati z njihovim blagom ne da bi znižali naše plače na njihove ravni. Zakonite
minimalne ravni plač našim delavcem ne bodo preprečile, da bi jih spodkopali prekanjeni delavci migranti,
zunanje izvajanje dela naših ljudi ali selitev naše proizvodnje v tretji svet.

Tunne Kelam (PPE). – Gospod predsednik, rad bi se zahvalil komisarju Rehnu za njegove prijazne besede
in za zaupanje v prizadevanja Estonije, da bi se pridružila evrskemu območju, in lahko vam zagotovim, da
Estonija s sedanjim finančnim bremenom v višini 7,5 % BDP ne bo prispevala k povečanju povprečne ravni
dolga EU. Prav tako verjamem, da bodo lahko kolegi evrskega območja sprejeli Estonijo kot pozitiven vzor;
to bi pomenilo spodbuden znak tudi za Latvijo in Litvo in prepričalo njune ljudi, da si je smiselno prizadevati
in da bodo vsi kandidati obravnavani glede na njihove zasluge.

Pridružitev evrskemu območju sedaj ni le privilegij. To pomeni sprejemanje solidarnostnih zavez in prispevanje
h konsolidacijskemu paktu takoj od začetka, a prepričan sem, da je to prava odločitev; EU bomo videli ne le
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kot priložnost za prejemanje, ampak zlasti in predvsem kot možnost prispevanja k napredovanju skupnega
cilja.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – Današnja razprava o gospodarskem upravljanju v Evropski uniji je temeljna
razprava, ker zadeva nadaljevanje krepitve evropskega povezovanja. Glede njihovih naprednih gospodarskih
povezav bi morale vse države članice čutiti enako odgovornost za evropski stabilizacijski mehanizem in za
celoten gospodarski položaj v Evropi.

Mislim, da nihče med nami ne bi smel dvomiti, da so natančno spremljanje javnih odgovornosti in izdatkov
(predsednik je prekinil govornico), usklajevanje procesov ustvarjanja proračunov in načrtov za reforme v državah
članicah na zgodnji stopnji in mehanizem za pomoč v času krize ukrepi, ki gredo v pravo smer. Vestno
izvajanje načel Pakta za stabilnost in rast bi moralo biti prednostna naloga. To je ključ do zagotavljanja
proračunske in makroekonomske stabilnosti v Evropski uniji. Medtem ko sta sklop kazni in načelo javnega
imenovanja in izpostavljanja bistvena za kaznovanje držav članic pri uvajanju načel pakta in bistvenih reform,
pa sem zadržana glede finančnih kazni. Za te kazni, ki se uporabljajo v primeru držav članic, ki so že tako v
težkem finančnem položaju, bi lahko to imelo nasproten učinek, škodljiv učinek na gospodarstva teh držav...

(Predsednik je prekinil govornico)

Zato bi prosila, da prihodnost Evrope načrtujemo odgovorno.

Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Gospod predsednik, psihološki odziv v krizi je lahko, da se zvijemo v klobčič
in krivimo druge ter iščemo sovražnike, ali pa poskusimo najti rešitve. Evropa je sedaj priča temu trojnemu
pristopu: na eni strani sta v mnogih državah v vzponu nacionalizem in protekcionizem, na drugi pa se iščejo
nove rešitve, kot velja za Komisijo. Iz srca jih moramo ceniti. Močnejši, kot je politični sistem v Evropski
uniji in na nacionalni ravni, bolje bomo lahko ukrotili tržne sile. V nasprotnem primeri se bo slabo končalo.

Mislim, da bi lahko prenehali z eno zadevo, in to je zasmehovanje Grčije. Grški narod, predsednik vlade in
politiki si sedaj zaslužijo naše spoštovanje, ker sprejemajo nekatere zelo težke odločitve. Kakor je dejal
gospod Schmidt, Finska in Švedska sta bili Grčija v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Morali
smo sprejeti ravno tako težke odločitve, a smo uspeli.

Predsednik. – Opravičujem se, ker vas prekinjam. V Parlamentu boste ugotovili, da sem jo, kljub temu, da
je govorila izredno lepe stvari o Grčiji, prekinil, ko je potekla ravno ena minuta, torej poskušam biti kar se
da nepristranski.

Michael Theurer (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v sedanji razpravi o delovanju
sistema evropskega gospodarskega upravljanja je po mojem mnenju zanemarjena dolgoročna perspektiva.
Sedaj je pravi čas za vključitev ukrepov za kratkoročno stabilizacijo v dolgoročno strategijo. Potrebujemo
vizijo tržnega gospodarstva. Temeljno načelo socialnega tržnega gospodarstva je že določeno v Lizbonski
pogodbi. Sedaj ga moramo oživiti.

Socialno tržno gospodarstvo je bilo uspešen model za nemškim gospodarskim čudežem. Walter Eugen, ki
je bil vodilna osebnost v tem gospodarskem čudežu, je že leta 1950 pripomnil, da bi se morala gospodarska
dejavnost države osredotočiti na oblikovanje regulativnih sistemov za gospodarstvo in ne za upravljanje
gospodarskih procesov. Zato pozivam k regulativnemu pristopu, z drugimi besedami, država mora sprejeti
ukrepe za vplivanje na osnovne pogoje gospodarske dejavnosti s splošno zakonodajo. Ni država tista, ki
ustvarja delovna mesta, ampak mora ustvariti regulativni okvir za ustvarjanje delovnih mest in na to se
moramo osredotočiti. Konkurenčnost ni začetek, ampak rezultat gospodarske dejavnosti.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospod predsednik v strategiji Evropa 2020 se moramo lotiti vzroka sedanje
krize. Ali bi bilo smiselno uvesti monetarno unijo po ameriškem zgledu brez potrebnega centralnega nadzora
finančne politike? Odgovor je „ne“. Evru ne smemo dovoliti, da bi EU spremenil v veliki mehanizem
prerazporejanja bogastva, ki temelji na obvezni solidarnosti. Če moramo imeti monetarno unijo, mora biti
to trda monetarna unija.

Polet tega v prihodnosti svobodnih finančnih trgov ne smemo obravnavati kot ločene od realnega
gospodarstva. Zato v strategiji Evropa 2020 potrebujemo jasna pravila za obravnavanje špekulantov in
hedge skladov. Vloga, ki sta jo predlagali Avstrija in včeraj Nemčija za davek na finančne transakcije, ki
vključuje obdavčenje dobičkov bank in finančnega sektorja, je vsekakor pravi pristop. Bodimo vzor
davkoplačevalcem in končno spomnimo finančni sektor na njegove obveznosti. Prav tako moramo biti
pogumnejši pri uporabi pravil za države članice. Vsaka država, ki namenoma ponareja svoje številke, mora
biti preprosto izločena iz evrskega območja. Države, ki zagrešijo prevaro, morajo oditi.
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Paul Rübig (PPE). – (DE) Gospo predsednik, gospod Rehn, gospe in gospodje, strategija Evropa 2020 nam
predstavlja poseben izziv. Na splošno se moramo osredotočiti na mala in srednje velika podjetja (MSP).
Poskrbeti bi morali, da bi imela mala in srednje velika podjetja do leta 2020 povprečno 20-odstotno kvoto
kapitala.

V Evropi potrebujemo močne MSP, ker zaposlujejo dve tretjini delovne sile, proizvedejo 50 % bruto domačega
proizvoda in plačajo 80 % davkov. Komisija je v tem programu preprosto pozabila vključiti cilje za okrepitev
malih in srednje velikih podjetij.

Gospod Rehn, pozivam izrecno vas, da ukrepate v imenu MSP in da oblikujete cilje za okrepitev položaja
teh podjetij in njihovih zaposlenih.

Milan Zver (PPE). – (SL) Danes je bila to ena od boljših razprav o krizi, zlasti o grškem vprašanju, grški
krizi, in večina odgovorov, razprav se je sukala v bistvu okrog vprašanja, kako naj v prihodnje upravljamo
z Evropsko unijo. Res pa je tudi to, kar so poudarili že nekateri kolegi, ki iščejo krivdo in greh za nastalo
situacijo. Jaz mislim, da je tudi to prava in pomembna pot. Moramo se vprašati o odgovornosti nekaterih
evropskih inštitucij, ampak ne samo o kolektivi odgovornosti inštitucij, ampak čisto konkretno.

Jaz bi predlagal, da pokličemo na odgovornost recimo bivšega komisarja za finance, gospoda Almunio, ki
je bil v svojem mandatu dokaj kritičen do nekaterih držav, pa se mu je zgodila recimo Grčija oziroma grški
primer. Pozivam ga, naj pojasni svojo vlogo v tej zgodbi, če je pa ne bo, pa naj odstopi.

Seán Kelly (PPE). – Gospod predsednik, najprej, zadnjih nekaj tednov smo sprejemali ukrepe za reševanje
finančne krize, ki se je že pojavila – finančne krize, ki jo je povzročilo pomanjkanje predpisov, pomanjkanje
nadzora in pomanjkanje upravljanja. Z današnjimi ukrepi poskušamo predvideti te razmere, da se ne bodo
pojavljale v prihodnosti, in treba jih je pozdraviti.

Vsi bolje opravljamo svoje naloge, ko nas nekdo nadzira. To velja za vlade in za posameznike. Torej cenim
to, kar je bilo narejenega danes, in mislim, da bi se morali od danes naprej premakniti k obravnavanju
finančnih teroristov bonitetnih agencij in špekulantov, ki pustošijo življenja ljudi in poskušajo uničiti
neodvisne vlade. Z izvajanjem tega dvojnega pristopa – obravnavanjem upravljanja na politični ravni in
obravnavanjem finančnih teroristov – se bomo morda lahko veselili lepše prihodnosti.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Gospod predsednik, gospod Rehn, gospod López Garrido, danes govorimo
o skupnem evropskem gospodarskem upravljanju. Mislim, da je čas, da spoznamo, da trg nima neodvisne
vrednosti in da državljanom Evrope ni treba služiti trgom, ampak mora namesto tega trg služiti ljudem,
500 milijonom Evropejcev.

Prepričana sem, da potrebujemo konsolidacijo in rast, a oba pogoja sta vedno povezana z nekim drugim
vidikom, z drugimi besedami, s socialno odgovorno konsolidacijo na eni strani in trajnostno rastjo na drugi.
Potrebujemo zaupanje, da bi to dosegli, Evropejci pa potrebujejo perspektive. Vendar pa jim bomo te
perspektive lahko ponudili le, če jim lahko obljubimo, da bodo živeli v Evropi, kjer jim je blaginja skupna,
ali pa sprejmemo ukrepe, da se to zagotovi. V Evropi prihodnosti rast ne bi smela imeti koristi le za nekaj
ljudi.

Rachida Dati (PPE). – (FR) Gospod predsednik, najprej, res je, da sta nenaden pojav in globina grške krize
ustvarila veliko strahu med našimi kolegi državljani, strahu, ki mislim, da je upravičen. Še enkrat, to ne
pomeni, kakor je ravno povedala poslanka, da bi morali s prsti kazati na Grčijo. Vendar pa je pomembno,
nujno je – kar govorimo že nekaj časa –, da se naučimo potrebne lekcije, da bomo lahko zgradili bolj politično
Evropo in se pomaknili proti gospodarskemu upravljanju. Gospodarsko upravljanje bi bilo sedaj treba nujno
predlagati.

Razumem, da Komisija predlaga vnaprejšnje preiskovanje nacionalnih proračunov. Osebno mislim, da ne
bi smeli menjati konj. Bistveno in nujno potrebujemo evropsko gospodarsko upravljanje in ne vnaprejšnjega
preiskovanja nacionalnih proračunov s strani Komisije. Mislim, da ta predlog ne bi le razkril ustavnih neskladij,
ampak bi ustvaril tudi zamude in zapletenost, česar pa Evropa sedaj zagotovo ne potrebuje. Nujno
potrebujemo evropsko gospodarsko upravljanje in ne vnaprejšnjega preiskovanja nacionalnih proračunov.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Vsi vemo, da se je strategija Evropa 2020 začela s ciljem, da pomaga
Evropski uniji pri izhodu iz sedanje gospodarske krize in pripravi svoje gospodarstvo na novo desetletje.
Vendar pa je resna zadeva, da strategija Evropa 2020 ne nudi niti jasnih navodil glede pregleda ene
najpomembnejših skupnih politik, namreč reforme skupne kmetijske politike.
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Še resnejša zadeva pa je, da je kmetijstvo kot nujen politični instrument za doseganje ciljev strategije EU 2020
omenjen le čisto na koncu. Zaradi tega nismo niti presenečeni, da so v tem dokumentu premalo omenjene
kmetijske politike. V tem smislu so v strategiji EU 2020 vključene nekatere zamisli o prihodnosti SKP. Vendar
pa ji ne dodeli ključne strateške vloge kot del širšega globalnega pristopa, pri čemer se upoštevajo veliki
izzivi, ki jih predstavljajo vidiki dvojnega povečanja globalnega povpraševanja po hrani in podnebnih
sprememb.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Gospe in gospodje, nimamo podrobne analize vzrokov za krizo
v evrskem območju in za gospodarski zlom v Grčiji ali za nevarnosti, ki pretijo drugim državam. Ali je
globalna finančna kriza, ki se je spremenila v gospodarsko krizo vzrok tega položaja, ali tu rešujemo svoje
lastne napake, zanemarjanje in pomanjkanje ukrepanja?

Povejmo jasno in odkrito, da v naši Uniji nismo imeli nikakršnega usklajevanja finančne politike. Pakt za
stabilnost in rast ni bil spoštovan in nismo skrbeli za finančno disciplino. Nacionalni proračuni so bili pogosto
drugačni od resničnosti: visoki stroški, nizki prihodki in pomanjkanje odgovornosti pri vodenju države. Rad
bi vprašal, kje je bila Evropska centralna banka? Kje je bila Komisija?

Odkrito povejmo, da leži problem v dejstvu, da države članice ne dovolijo, da bi institucije EU nadzirale,
ocenjevale in analizirale njihov proračune. Zadnja leta smo se osredotočili predvsem na Lizbonsko pogodbo
in smo posvetili manj pozornosti ekonomski uniji in zlasti monetarni uniji.

Diego López Garrido, predsedujoči Svetu. – (ES) Gospod predsednik, resnično lahko rečemo, da se Evropska
unija srečuje s položajem, podobnim drugim v njeni boleči zgodovini, ki so se ugodno rešili. Evropa je na
križišču, kot je bila po drugi svetovni vojni, posledica tega pa je bila rojstvo tega, kar takrat ni bilo znano kot
Evropska unija. To se je zgodilo, ko je padel berlinski zid, ko je bila Evropa ponovno združena, ko je bila
slučajno kriza evropskega monetarnega sistema. Odziv je bil pomik naprej in sprejetje nove pogodbe. To
smo storili ob začetku tega stoletja z Lizbonsko pogodbo in to je edini način za izhod iz težkega položaja,
kot je ta, v katerem smo.

Drugi možnosti sta seveda populizem ali protekcionizem, a ne prideta v poštev. Jasna izbira je, da se
pomaknemo naprej proti Evropi, ki rešuje svoje slabosti, ki so se pokazale, ko je nastala ta izredno resna
kriza, kakršne tisti, ki smo tu v tem parlamentu, doslej še nismo poznali.

Zato način, kako se odzvati na položaj dereguliranih trgov, na pomanjkanje konkurenčnosti v proizvodnem
sistemu, ki ima resne učinke, s socialnim vplivom v smislu brezposelnosti, na problem primanjkljajev, pri
čemer je 20 od 27 držav začelo s postopki v zvezi s prekomernim dolgom, in na očitno pomanjkanje
gospodarskega upravljanja v Evropski uniji, ni manj Evrope, ampak več Evrope. Tako se je treba sedaj odzvati
na ta položaj.

Povedati je treba, da je prišlo do odziva, da se je odzvala Evropska unija, in sklicujem se na govor
komisarja Rehna in na svojega, kjer sva opredelila, kako se je odzvala Evropska Unija. Vendar pa sedaj čas
teče še hitreje in mislim, da se moramo odzivati hitreje, kar mora pomagati rešiti temeljne probleme, ki še
obstajajo v Evropski uniji in so zaradi te krize pred preizkušnjo.

Zato bi rad predlagal, da institucije Evropske unije in seveda Parlament sodelujejo na področju petih vidikov,
v zvezi s katerimi menim, da bi morali hitreje napredovati. Pospešiti, končati ali zaključiti moramo nalogo,
ki je bila načrtovana in se je pravilno začela.

Prvi vidik je solidarnost. Poglobiti moramo solidarnost na evrskem območju in zato je bila pomoč Grčiji
tako pravilna in zato je bila prava odločitev ustvariti ta sklad v višini 750 milijonov EUR – za obdobje treh
let, da ne bo popolnoma stalen –, da bi preprečili morebitne težavne položaje z javnimi financami ali z
neravnovesji javnih financ. Mislim, da je to temeljni element in da je Svet pravilno ravnal, ko ga je 9. maja
predlagal in sprejel. Poleg tega je ukrepala tudi Evropska centralna banka, ki posreduje tudi sedaj in je odkupila
dolg držav članic po poteh, ki jih dopušča Lizbonska pogodba.

Drugič, ravno danes je Parlament pregledoval sveženj o finančnem nadzoru. Do neke mere smo to včeraj
pričakovali s sprejetjem uredbe o hedge skladih v Svetu za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin). Torej
nam lahko uspe, seveda nam lahko uspe. Ta uredba je izdelana, a skleniti moramo pogajanja med Svetom
in Parlamentom za celotni sveženj o finančnem nadzoru takoj, ko bo to mogoče. Ta sveženj sicer ureja tudi
bonitetne agencije, ker – v povezavi z enim od predlogov ali vprašanj, ki so jih predložili poslanci –bo
bonitetne agencije nadzoroval evropski organ.

27Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



Tretjič, zavezati se moramo konkurenčnosti. Zato je zelo pomembno, da Evropski svet junija sprejme in
začne izvajati strategijo 2020 in da količinsko določi cilje, tudi glede revščine in socialnega vključevanja, ki
še nista bila količinsko opredeljena. To bi morala biti strategija, ki določa svoje upravljanje, in to upravljanje
bi moralo biti mnogo zahtevnejše kot praktično neobstoječe upravljanje Lizbonske pogodbe, kakor je prej
povedal gospod Verhofstadt. Prav tako bi morala uporabljati pozitivne pobude za zagotavljanje doseganja
ciljev, kot je uporaba evropskih skladov ali strukturnih skladov.

Četrti pomemben element je sveženj o usklajevanju gospodarskih politik, ki ga je 12. maja predstavil
komisar Rehn in ga je včeraj pregledal Svet Ecofin. Popolnoma nujno je, da v zvezi s tem, kar je navedeno v
členu 5 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ravnamo skladno z Lizbonsko pogodbo, da države članice – ne,
da je bolje ali zaželeno, ampak da to morajo početi – usklajujejo svoje ekonomske politike in politike
zaposlovanja in da lahko usklajujejo tudi svoje socialne politike. Ob upoštevanju tega menimo, da je izvajanje
člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije, določeno s predlogom Komisije, zelo pomembno in da
moramo prav tako pospešiti izvajanje v praksi.

Nazadnje pa menim, da moramo pospešiti razpravo ali odločitev, ki mislim, da jo je treba sprožiti na G20,
o davku na mednarodne finančne transakcije.

Parlament bi prosil, naj podpre te zelo važne in pomembne točke, kar bi bilo korak naprej proti temu, kar
se opisuje kot gospodarsko upravljanje ali vladanje Unije, da bo mogoče o tem čim prej sprejeti odločitev.
Na to ne moremo več čakati.

Menim, da ni bila enotnost v EU nikoli tako nujna, kot je sedaj, in ne mislim le na enotnost med državami
članicami, ampak tudi med institucijami. Parlament je evropska institucija, Komisija je evropska institucija
in tudi Svet je evropska institucija. Institucije morajo sedaj delati skupaj, da bo mogoče utrditi gibanje k vladi
Unije in reševanju temeljnih problemov, ki so se pojavili. Naj bo to izraz naše zavezanosti začetku nove
politične faze v EU, ki je v korist državljanom, ki to od nas pričakujejo. Ne pričakujte ničesar drugega,
pričakujte, da bomo storili natanko to.

Olli Rehn, član Komisije. – Gospod predsednik, hvala poslancem za zelo resno in stvarno razpravo, ki je
odražala resen položaj, s katerim se sedaj srečujemo v Evropi. Naj najprej povem, da močno cenim široko
podporo, ki jo je Evropski parlament dal za okrepitev gospodarskega upravljanja. Prav tako sem zelo pozorno
prisluhnil gospodu Lópezu Garridi in zahvaljujem se španskemu predsedstvu za njihovo podporo in za
odlično sodelovanje v zvezi s tem vprašanjem pa tudi z drugimi vprašanji.

Zelo se strinjam s tistimi, ki ste pozvali k temu, da bi ekonomska unija dopolnila monetarno unijo. To je pot
naprej in to je odločilna lekcija, ki se je moramo naučiti iz te krize. Delati moramo na treh močeh. Najprej
potrebujemo pazljivost za neposredno rešitev krize v Grčiji in drugod po Evropi. Na evropski zemlji smo se
izognili ponovitvi zgodbe banke Lehman Brothers, a zagotovo še nismo rešeni in zato moramo pazljivo in
odločno še naprej varovati finančno stabilnost v Evropi in tako zaščititi še vedno šibko oživitev gospodarstva
naše celine.

Drugič, pospešiti, okrepiti in zaključiti moramo regulativno reformo finančnih trgov, bančnih davkov,
prodaje brez kritja in bonitetnih agencij. Mnogo bolje je ukrepati na evropski ravni in to storiti čim prej.

Ustvariti moramo okvir, da popravimo sistemske napake finančnih trgov in glede tega se zelo strinjam z
gospo Jaakonsaari in gospodom Swobodo. Trg je lahko dober služabnik, ampak je slab gospodar in, kot je
dejal gospod Theurer, delati moramo za osnovno zamisel gospodarstva socialnega trga, da bi ustvarili
verodostojni pravni okvir za finančne trge z dokončanjem regulativne reforme.

Tretjič, preiti moramo na odločitve glede okrepitve ekonomskega upravljanja v Evropi, s preventivnim
javnofinančnim nadzorom moramo okrepiti Pakt za stabilnost in rast, sprejeti moramo izvedljive sankcije
in te morajo temeljiti na pravilih, kakor je dejal gospod Kallas, in pridobiti moramo večje revizijske pristojnosti
za Eurostat...

(Predsednik je prekinil govornico)

Predsednik. – Kolegi, to je zaključek zelo pomembne razprave. Vljudno vas prosim, da se v tej dvorani čim
manj pogovarjate in spoštujete zadnje pripombe komisarja. Komisar ima besedo.

Olli Rehn, član Komisije. – Gospod predsednik, na to sem dokaj navajen, a vesel bi bil, če bi Parlament
zanimalo to, kar bom povedal.
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Neposredna rešitev krize, popolna reforma finančnega trga in okrepitev gospodarskega upravljanja: to so
tri glavne naloge, ki jih moramo sedaj obravnavati čim prej.

Strinjam se z gospodom Marinescujem, ki je navedel sporočilo Komisije, in vsekakor je to več, kot bi kdor
koli pomislil še pred pol leta. Prosim, preberite tistih 10 strani sporočila o okrepitvi gospodarskega upravljanja
v Evropi. Deset strani se sliši malo, a vsebujejo polno oprijemljivih pobud. To so velike zadeve, kar v Evropi
potrebujemo. V kratkem bom pripravil oprijemljive predloge, zakonodajne predloge.

Prevzeli smo pobudo in šli bomo naprej. Gospod Verhofstadt je dejal, da ne bi smeli čakati na delovno
skupino. Torej, aktivno in konstruktivno prispevamo k delu delovne skupine, ki ji predseduje
predsednik Herman Van Rompuy, ampak da, uporabili bomo svojo pravico do pobude in bomo kmalu
predložili oprijemljive zakonodajne predloge v zvezi z okrepitvijo gospodarskega upravljanja.

To je bistvo metode Skupnosti in k temu ste danes tudi pozivali in to po pravici. Nimamo razkošja časa.
Namesto tega moramo takoj ukrepati. Sedaj je povsem nujno, da nadaljujemo s temi pobudami.

Zato bi rad zaključil z besedami, da za zasledovanje teh ciljev potrebujemo zavezo institucij. Evropska unija
je vedno ustvarjala najboljše rezultate z zavezništvom Parlamenta in Komisije, zato v tem pogledu računam
na vašo podporo. Prav tako je pomembno, da vključimo nacionalne parlamente z izvajanjem vključujočega
pristopa, kot je predlagala gospa Goulard.

A najpomembneje, prosim, spomnite se, da lahko Evropski parlament pomaga vsem nam v Evropski uniji
k hitrejšemu in odločnemu ukrepanju. Prosim torej, prepričajte svoje volivce in pomagajte nam prepričati
države članice in ne le špansko predsedstvo, ki je zelo prepričano. Verjamem, da lahko poskrbite, da bodo
vaši glasovi slišani, in da boste to tudi storili, in računam na to, da boste v tem tednu parlamentarnih zasedanj
zavzeli zelo močno in odločno stališče v resoluciji o Evropi 2020.

Dragi prijatelji, ničesar ne potrebujemo bolj kot to, da gremo s polno paro naprej in okrepimo gospodarsko
upravljanje v Evropi.

Predsednik. – Razprava je zaključena.

Pisne izjave (člen 149)

George Sabin Cutaş (S&D), v pisni obliki. – (RO) Če se velja naučiti kakšno lekcijo iz sedanje gospodarske
krize, mora biti to solidarnost. Dejstvo, da živimo v globaliziranem svetu, kjer so gospodarstva držav med
seboj odvisna, ni nič novega. Vendar pa države niso uspele opustiti svoje izolacionistične logike, kjer se
rešitve gospodarskih izzivov uporabljajo na nacionalni ravni brez upoštevanja njihovega vpliva v širšem
obsegu.

Lizbonska strategija je bila neuspešna zaradi pomanjkanja politične zavezanosti držav članic, da bi prevzele
pobudo za izpolnjevanje svojih ciljev. Da bi zagotovili uspeh strategije EU 2020, kjer je spodletela lizbonska
strategija, je treba na evropski ravni učinkoviteje nadzirati programe nacionalnih reform. Socialna vključenost
mora biti tudi glavni cilj dobrega gospodarskega upravljanja in državni ponudniki se morajo naučiti ljudi
postavljati pred finančni dobiček.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Malo več kot desetletje potem, ko je bil ustvarjen evro, se
potrjujejo opozorila, ki smo jih dajali takrat. Povezovanje gospodarstev na zelo različnih stopnjah razvoja
z nazivnimi konvergenčnimi merili in posameznimi monetarnimi in tečajnimi politikami – vse za
izpolnjevanje potreb velikih sil – je krizo razlik v EU še poslabšalo in pripeljalo do položaja, ko se pod vprašaj
postavljajo obrobna gospodarstva.

Postavljeni pred krizo, ki so jo ustvarili, so centri odločanja špekulativnega finančnega kapitala – pa tudi
njihovi institucionalni podaljški v institucijah EU in v vladah – ravno začeli z novim in drugačnim napadom
na ljudi in delavce Evrope. Vladarji EU so se odločili, da si bodo prilastili proračunske pristojnosti držav
članic in tega niso storili v imenu solidarnosti, pojma, ki je zanje vse bolj tuj, ampak v imenu stabilnosti, ki
jo velike sile zahtevajo za evro; to je neznosna žalitev demokracije in neodvisnosti narodov. To žalitev
spremljajo ukrepi, ki so čisti socialni terorizem, kateremu so se nacionalne vlade pohlevno pokorile. Odziv
na tako imenovano „evropsko gospodarsko vlado“ in na vse bolj protidemokratično naravo procesa
povezovanja, ki poteka, dajejo delavci po vsej Evropi, ki se s težavo prebijajo. Iz tega boja in njegove težnje
proti napredku zrasla nujna sprememba.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Obžalovanja vredno je, da sta prišla Evropski svet in
Komisija izjaviti, da izvajata ukrepe za reševanje problemov na področju financ in proizvodnje v okviru
proračunske discipline, in da predstavljata ustanovitev delovne skupine kot skriti adut za dolgoročne ukrepe.

Kljub priznavanju zamud pri neodločnih ukrepih, ki sta jih izvedla, sta predstavnika španskega predsedstva
EU in Komisije tu ponovno potrdila, da bosta šla še naprej po isti poti kapitalističnega povezovanja in ga še
pospeševala; naokoli tekata kot brezglavi piščanci. Raje zanemarita tako imenovani „začasni ukrep za
stabilizacijo“, z njim povezani sklad pa ne bo nič več kot le sredstvo za lajšanje bridkosti finančne krize, ki
se uporablja za prikrivanje dejstva, da lahko le prekinitev sedanje politike in sprememba smeri prineseta
družbeni napredek. Za ta namen je nujno dati prednost proizvodnji, kakovostnim javnim službam, ustvarjanju
delovnih mest s pravicami, plačami, pokojninami, socialno vključenostjo ter pošteno delitvijo in razporejanjem
dohodka.

Vendar pa je za vse to potrebna resnična gospodarska in socialna kohezija z jasno krepitvijo proračuna Unije,
solidarnostjo, več javnimi politikami in državnim spremljanjem bistvenih sektorjev gospodarstva.

Edit Herczog (S&D), v pisni obliki. – (HU) Pot izhoda iz gospodarske krize je polna jam in poleg tega so
javnofinančni problemi Grčije in drugih držav članic pretresli evrsko območje. Ti problemi so sprožili
vprašanje, ali je Evropa sposobna tekmovati z gospodarsko močjo Združenih držav ali Kitajske. Zato se mora
Evropska unija s svojo strategijo EU 2020 učinkovito odzvati na gospodarsko in finančno krizo in zagotoviti,
da bo ostala gospodarska zmogljivost tega bloka 500 milijonov ljudi konkurenčna, z drugimi besedami, da
EU27 ne bodo zaostale za svojimi gospodarskimi in političnimi tekmeci. Za zapletenost današnjih izzivov
je potreben povezan sklop političnih instrumentov. EU mora glavno pomembnost pripisati raziskavam in
inovacijam pri reševanju izzivov, kot so podnebne spremembe in iskanje rešitev za vse večjo globalno
konkurenco. Ker je v obdobju po krizi zagotavljanje spodbude za rast in ustvarjanje delovnih mest skozi
raziskave in inovacije postalo pomembnejše kot kdaj koli prej, predlagam, da se to določi kot glavni cilj
strategije EU 2020. Vendar pa nas upravičeno skrbi, da sedanji proračun ne zajema ustrezno denarnih potreb
za doseganje izzivov 21. stoletja. Kot članica Odbora za proračun pozivam Evropsko komisijo, naj predlaga
nov proračunski model, ki je drzen in velikopotezen, a prav tako izvedljiv, da bo zagotovila uspeh strategije
EU 2020.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE), v pisni obliki. – (FI) Odlično je, da strategija Evropa 2020 upošteva mlade
ljudi. Vendar pa ne gre dovolj daleč. Vsebina je omejena in pesimistična. Ni dovolj oprijemljivih ciljev in
potrebujemo jih več. Številke glede brezposelnosti mladih so zastrašujoče. So več kot dvakrat višje kot v
drugih kategorijah brezposelnosti. V Latviji in Španiji je brezposelnih skoraj polovica mladih ljudi. Dlje, ko
so ljudje brezposelni, večja je nevarnost ne revščine, ampak izključenosti. Mladi ljudje z le malo delovnimi
izkušnjami so v slabšem položaju na trgu dela, zlasti ko gre za zmanjšanje števila delovnih mest. Napovedi
kažejo, da bomo imeli primanjkljaj delavcev. Vendar pa ne smemo jemati za samoumevno, da bodo mladi,
ki so danes brezposelni, lahko izpolnjevali to prihodnjo potrebo po delavcih. Vključevanje dolgo časa
brezposelnih ljudi nazaj v družbo ni nujno tako enostaven postopek. Potrebujemo oprijemljive ukrepe.
Mladi potrebujejo delovna mesta, ne obljub. Zelo pomembno je, da sprejmemo odgovornost za prihodnost
in da bodo otroci in mladi ostali v središču vseh naših načrtov.

Lívia Járóka (PPE), v pisni obliki. – (HU) Uvajanje strategije EU 2020, ki je namenjena usklajevanju
gospodarskih in zaposlovalnih politik držav članic v skladu s skupnimi načeli, je morda najpomembnejša
naloga, ki je pred nami. Pozdravljam dejstvo, da poleg vidikov, ki se nanašajo na trajnostno ekonomijo
socialnega trga, varstvo okolja in inovacije, ta strategija daje velik poudarek boju proti revščini in izključenosti,
z drugimi besedami, krepitvi socialne kohezije, predpogoja za zgoraj navedene cilje in enega osnovnih
stebrov programa špansko-belgijsko-madžarskega predsedniškega tria. Menim, da je pomemben korak
naprej, da je Komisija v drugi polovici svojih enotnih smernic o tej strategiji določila velikopotezne, količinsko
opredeljene cilje v zvezi s tem. Dva od teh ciljev sta, da bi moralo biti zaposlenih 75 % prebivalstva starosti,
primerne za delo, in da bi se moralo število ljudi, ki živijo pod nacionalnim pragom revščine, zmanjšati za
25 %. Za namene spremljanja in potrjevanja napredka pri doseganju teh ciljev in ocene boja proti socialni
izključenosti velja upoštevati „Laekenske kazalnike“, ki jih je Evropski svet leta 2001 sprejel v Laekenu, skupaj
z njihovimi sestavnimi deli, ki so bili medtem razširjeni in podrobneje opredeljeni. Laekenski kazalniki
zagotavljajo podrobno in zanesljivo podobo položaja, ki ga zavzemajo različne družbene skupine v določenih
delih javnega življenja. V preteklih nekaj letih so jih uspešno uporabljale številne institucije EU, med drugim
Eurostat.

Danuta Jazłowiecka (PPE), v pisni obliki. – (PL) Glavni cilj strategije Evropa 2020, o katerem razpravljamo,
bi moral biti zagotoviti gospodarsko rast v Evropski uniji in povečati zaposlenost. Ukrepi, ki jih sprejemamo,
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bi morali biti usmerjeni v povečanje gospodarske dejavnosti in tako dolgoročno doseganje trajne gospodarske
ravni. Kazalniki, ki jih je predlagala Komisija, bi moral dopolnjevati kazalnik zasičenosti infrastrukture na
področju teleinformatike, prometa, energije, okolja in socialnih zadev. Dobro razvita infrastruktura je osnova
za učinkovito delovanje notranjega trga, kar posledično vodi k rasti notranjega povpraševanja in gospodarske
dejavnosti. Poleg tega je dobro razvita infrastruktura potrebna za zmanjšanje razlik v razvoju med regijami,
kar vodi do večje konkurenčnosti in močnejše gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. Dalje, rada bi
omenila kazalnik zaposlovanja, ki bi ga bilo treba obravnavati prednostno. Naši koraki ne bi smeli biti
osredotočeni le na strukturne reforme, ampak tudi na boljšo pripravo in uporabo delovne sile EU in
intelektualnega kapitala. Predvidevam, da nihče med nami ne dvomi, da bomo poleg izvajanja strategije
EU 2020 potrebovali močnejše vodstvo in večjo politično odgovornost držav članic pa tudi Evropske komisije
na področju izvajanja strukturnih reform. V tem okviru bi bilo koristno izvesti temeljito oceno strategije
EU 2020 približno pet let po njeni uvedbi, z drugimi besedami konec mandata sedanje Evropske komisije.
To bi omogočilo okrepitev politične odgovornosti in medsebojno povezavo ukrepov z rezultati.

Sandra Kalniete (PPE), v pisni obliki. – Pri izvajanju strategije EU 2020 bi bilo treba poudariti ekonomsko
kohezijo, kar pomeni, da je še vedno nujno zmanjšati ekonomske razlike med regijami EU, ki zaostajajo, in
tistimi, ki so uspešnejše. Menim, da bi morala EU še vedno v veliki meri posvečati pozornost načelu solidarnosti
in instrumentom za izenačenje neenakosti na področju dohodkov. Osredotočati bi se bilo treba na regije
EU, ki jih je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela, poseben položaj vsake od teh regij pa bi bilo
treba oceniti in izvesti primerne ukrepe za ustrezne izzive.

V strategiji Evropa 2020 je kmetijski sektor obravnavan kot vsak drugi sektor v našem sodobnem gospodarstvu
in to pozdravljam. Močno podpiram skupno kmetijsko politiko, ki vsem članicam zagotavlja enake pogoje.
Poštena konkurenca na notranjem trgu je ključ do konkurenčnosti evropskega kmetijstva na globalnem
trgu. Med strategijo 2020 in reformo SKP po letu 2013 mora obstajati sinergija – obe morata biti osredotočeni
na spodbujanje inteligentne zelene rasti.

Filip Kaczmarek (PPE), v pisni obliki. – (PL) Poljski minister za kulturo in narodno dediščino, Bogdan
Zdrojewski, je opozoril, da je kultura eden od vidikov, ki bi jih bilo treba vključiti v strategijo Evropa 2020.
Priznati moram, da je ministrov argument prepričljiv. Rad bi namreč „poudaril potrebo, da se v celoti izkoristi
potencial kulture in ustvarjalnih industrij – intelektualnega in socialnega kapitala Evrope“.

Ustvarjalne industrije je mogoče obravnavati kot nekaj, kar bo Evropi omogočilo gradnjo konkurenčne
prednosti. O strategiji Evropa 2020 so na neformalnem srečanju marca letos razpravljali ministri za kulturo.
Zaradi te razprave je špansko predsedstvo pozvalo „Svet, naj v strategiji 2020 prizna in izkoristi ustvarjalni
potencial Evrope skozi kulturo in njene sorodne industrije“ ter „države članice in Komisijo, naj za dosego
teh ciljev delujejo na svojih področjih... v okviru reprezentativnih pobud, povezanih z inovacijami,
konkurenčnostjo, digitalno agendo in socialno vključenostjo.“

Upam, da bodo ti pozivi slišani in uresničeni.

Iosif Matula (PPE), v pisni obliki. – (RO) Velika gospodarska kriza zadnjih nekaj let je prispevala k neuspehu
ciljev, ki jih je na začetku tega stoletja določila EU. To je razlog, zakaj je za nas pomembno, da določimo
slabosti lizbonske agende in se osredotočimo na pozitivne rezultate, ki so bili doseženi, prav tako pa da se
izognemo preteklim napakam. Menim, da je sedaj pomembno, da se bomo lahko iz neuspeha lizbonske
strategije kaj naučili in da bomo sposobni tudi ukrepati za olajšanje vpliva tega v prihodnosti. Mislim, da
imamo veliko prednost, ker poznamo razloge za neuspeh in ker se jim lahko uspešno izognemo v novi
strategiji EU 2020. Zlasti bi se rad sedaj osredotočil na krepitev upravljanja na več ravneh. V proces upravljanja
moramo vključiti lokalne in regionalne oblasti, pa tudi civilno družbo, saj statistike EU kažejo, da lokalne in
regionalne oblasti uživajo največjo raven zaupanja med navadnimi državljani. Istočasno pa je krepitev
regionalnega vidika vključena na seznam prednostnih nalog strategije EU 2020. V tem pogledu čutim, da je
vloga prihodnje kohezijske politike opredeliti in izkoristiti poseben lokalni potencial.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) V poročilu je natančno naveden pomemben prispevek
strukturnih in kohezijskih skladov k evropskemu gospodarstvu in pri doseganju ciljev, ki so nam bili
predstavljeni kot del agende EU 2020. Nekatere zamisli velja izpostaviti: ključna vloga, ki jo državljani igrajo
pri doseganju teh ciljev in vloga raziskav in izobraževanja.

Istočasno pa bi rad izrazil svojo osuplost, da poročilo ni bolj vsestransko z vključitvijo vloge, ki jo igrajo
skladi za razvoj podeželja. Z okrepitvijo podeželskega gospodarstva, posodobitvijo kmetijstva v Evropi,
pomoč pri ustvarjanju mladih kmetovalcev in širjenju najboljše prakse, sami skladi za razvoj podeželja
predstavljajo pomemben in dobrodošel prispevek k splošnemu gospodarskemu napredku po Evropski uniji.
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Kristiina Ojuland (ALDE), v pisni obliki. – (ET) Gospod predsednik, pri oblikovanju strategije Evropa 2020
je Komisija zagotovo uspela izraziti mnoge stvari, ki si jih želimo, a kaže, da so pozabili predstaviti resničnost.
Več držav članic, med njimi Estonija, je izvedlo velika zmanjšanja z namenom uravnoteženja nacionalnih
proračunov. Estonija je ob izpolnjevanju maastrichtskih meril za evrsko območje uspela stabilizirati svoj
proračun. Istočasno pa bodo posledice neodgovorne proračunske politike, ki je do sedaj delovala v več
državah članicah, očitno še več let preganjale Evropsko unijo. Ob upoštevanju sedanjega zapletenega
gospodarskega položaja ostaja nejasno, kako naj bi strategija Komisije in veliki projekti, ki so vanjo vključeni,
to reševali. Lahko bi se učili iz svojih napak in bi v nasprotju z neuspelo lizbonsko strategijo jasno razumeli,
kako bomo dosegli zastavljene cilje, kakšna finančna sredstva bomo lahko uporabljali in ali nam bodo naša
sredstva omogočala dosego katerega koli od teh ciljev. Ne potrebujemo velikih besed na ravni Evropske
unije; tudi vsaka država članica mora stremeti k uravnoteženju proračuna in doseganju gospodarske rasti.
Medtem ko opažamo, da v svetovni ekonomiji prihaja do strukturnih sprememb, v glavnem omejevanja
konkurence, in tudi do demografskih sprememb v Evropi, se moramo namesto zelo visokih zamisli, ki pa
so le prazne besede, osredotočiti na korenito reformo celotnega gospodarskega in socialnega sistema Evropske
unije. Ni drugega načina, da danes uidemo iz družbe socialnega skrbstva, ki, čeprav je udobna, hitro postaja
nekonkurenčna in se zato slabša. Nujno so pred nami nepriljubljene odločitve, a s sprejetjem teh odločitev
danes se bomo mnogo hitreje prilagodili novi resničnosti.

Sirpa Pietikäinen (PPE), v pisni obliki. – (FI) Gospodarska kriza, ki smo ji priča, je sestavljena iz kontinuitete
treh kriz, ki so med seboj povezane. To so finančna kriza, kriza v realnem gospodarstvu, ki ji je sledila, in
kriza v javnih gospodarstvih, ki sedaj izhaja iz njih.

Te krize razkrivajo probleme evropskega in globalnega nadzora in spremljanja: gospodarska kriza je le stvar
krize v sistemu, ki je nekoč prevladal, in v politiki. Niti svet financ niti gospodarska dejavnost ne poznata
več meja. Ni mogoče obvladovati gospodarske dejavnosti, ki gre preko svojih meja, preprosto z zatekanjem
k nacionalnim orodjem: potrebujemo regionalna in globalna orodja.

Kakor je navedeno v poročilu gospoda Montija, ki je izšlo prejšnji teden, za Evropo ne zadostuje več enotna
ad hoc rešitev za vsako krizo. Potrebujemo predvidljive dolgoročne rešitve in orodja, ki nam bodo pomagala
bolje obvladovati prihodnje krize kot sedaj. Tu sta ključni pripravljenost in sposobnost držav članic za
sodelovanje in še vedno je to daleč od želenega. Svet si zasluži pohvalo za svoje odločno ukrepanje pri rešitvi
za krizo, ki je grozila celotni Uniji, a ne za hitro ukrepanje: dejanski ukrepi držav članic so sledili le zato, ker
so morali. Zapravljanje časa je verjetno povzročilo stopnjevanje položaja.

Ena najočitnejših oblik ukrepanja v prihodnosti je potreba po reformi proračuna EU in zagotovitev, da bodo
nacionalni proračuni bolj usklajeni s skupnimi cilji. Finančni nadzor in upravljanje postajata učinkovitejša,
ampak še vedno potrebujemo več ukrepov za zagotavljanje, da bodo finančni produkti vključeni v obseg
učinkovite in uspešne uredbe.

Rovana Plumb (S&D), v pisni obliki. – (RO) Doseganje minimalnega 25-odstotnega zmanjšanja ravni revščine
v EU je cilj, ki je tesno povezan z rastjo zaposlenosti med prebivalstvom in je prednostna naloga politike
socialne vključenosti. Zato je za boj proti revščini potrebna velikopotezna dolgoročna strategija z visokimi
cilji za zmanjšanje revščine, katerih „ključne točke“ morajo vsebovati povečanje stopnje zaposlenosti in
kakovostnih delovnih mest, tudi za ženske, mlade, starejše in revne delavce.

Ta strategija mora vključevati ukrepe, usmerjene v doseganje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem
in večjo udeležbo na odprtem trgu dela, kar pomeni tudi odpravo omejitev dostopa za romunske in bolgarske
delavce. Še en cilj za zmanjšanje revščine je ustvariti minimalni dohodek v višini vsaj 60 % izenačenega
povprečnega nacionalnega dohodka, minimalne plače v višini vsaj 60 % povprečne plače v zadevnih sektorjih
na nacionalni ravni skupaj z usklajeno stanovanjsko strategijo v Evropi. Vse te ukrepe mora spremljati jasen
časovni razpored, ki ga je enostavno izvajati in nadzirati.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), v pisni obliki. – (PL) Eden od ciljev strategije Evropa 2020 je povečati
stopnjo zaposlenosti med ljudmi v starostni skupini 20–64 let na 75 %. Drugi je boj proti revščini in je
namenjen izboljšanju položaja 20 milijonov ljudi. Ti učinki so zelo zadovoljivi in zelo ambiciozni. Naš cilj
je posodobljeni trg dela z visoko specializirano, točno usmerjeno in zelo učinkovito delovno silo. Vendar
pa mislim, da bo to težko doseči. Sedaj 15 % mladih ljudi ne dokonča srednjega izobraževanja. Več kot 30 %
jih konča terciarno izobraževanje, a kljub temu ne najdejo dela, ker kvalifikacije, ki so jih pridobili, ne ustrezajo
potrebam trga. Program vseživljenjskega učenja ne upošteva posebnih položajev ljudi, ki nimajo univerzitetne
izobrazbe. Vendar pa, če govorimo o pojavu revščine, so v največji nevarnosti zanjo iste družbene skupine:
brezposelni, slabo izobraženi in starejši ljudje. Tako visoka brezposelnost je nedvomno učinek krize, ki je
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med drugim povzročila upad industrijske proizvodnje na raven izpred 20 let. Podpiram Komisijo v njenih
doslednih prizadevanjih za ustvarjanje konkurenčnega gospodarstva EU v zvezi z Združenimi državami in
Japonsko, a predlagam bolj stvaren pristop v izjemno težkih finančnih razmerah.

Csaba Sógor (PPE), v pisni obliki. – (HU) Gospodarska in finančna kriza je povzročila, da je v mnogih državah
članicah nujno uvesti varčevalne ukrepe in reformirati obstoječe strukture. Ponovno se je izkazalo, da drži,
da lahko kriza pospeši uvedbo velikih sprememb in reform. Evropska unija mora prav tako premisliti, v
kateri smeri se mora gibati, da bi bila kos novim izzivom in povečala konkurenčnost, in ali bo sposobna
uspešneje uskladiti interese držav članic in tako okrepiti notranjo kohezijo. Mislim, da je povečana kontrola
tega posebnega položaja v novih državah članicah v postopku izvajanja reform ključnega pomena, ne le za
uspeh strategije Evropa 2020, ampak za prihodnost same Unije. Svet prosim, naj bo bolj pozoren na to
zadevo, zlasti glede strukturnih sprememb na področju skupne kmetijske politike in kohezijske politike.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) Določiti je mogoče različne vidike lizbonske strategije, kjer je bilo
malo uspeha. Le redki od določenih ciljev so bili doseženi, in sicer zaradi različnih dejavnikov: med drugim
zaradi pomanjkanja politične volje in instrumentov – nenazadnje finančnih. Lokalne in regionalne oblasti
so prav tako poudarjale, da niso dovolj udeležene pri določanju ali izvajanju strategije in da se evropski in
nacionalni cilji niso dobro ujemali.

Vse to je program lizbonske strategije prepojilo s pomanjkanjem verodostojnosti, kar je tudi posledica
dejstva, da medtem ko je bila zelo podrobno opredeljena, pa način izvajanja ni bil dovolj odgovoren. Ob
gospodarski negotovosti, krhkih javnih financah in visoki brezposelnosti je treba novo strategijo šteti za
priložnost za premislek o poti, ki jo javnost želi za Evropsko unijo. Vseeno pa bo težko, da bi bili vsi namenjeni
v isto smer, medtem ko države članice in njihove regije – zlasti najbolj oddaljene regije ostajajo tako neenake,
kot so.

Morda je tudi čas, da razvijemo nove vrste gospodarskih, finančnih in celo proračunskih povezav, zlasti v
evrskem območju. Prepričan sem, da lahko takšne povezave odločilno prispevajo k doseganju ciljev, ki jih
sedaj določamo, zlasti tistih, ki so povezani s teritorialno kohezijo.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), v pisni obliki. – (PL) Marca je Evropska komisija predstavila nov načrt za
razvoj gospodarstva za Evropo. Po lizbonski strategiji je Evropa 2020 naslednji poskus za oživitev evropskega
gospodarstva. Vendar pa je tokrat izziv težji, ker je treba načrt izvesti v položaju gospodarske krize. Pametna
rast, trajnostna rast in vključujoča rast so prednostne naloge, predlagane v novi strategiji, in opredeljujejo,
kje želi biti EU do leta 2020.

Vendar pa preden začnemo ukrepati glede teh prednostnih nalog, se moramo nekaj naučiti iz gospodarskega
zloma, ki se je trajno razširil po svetu. Gospodarstva Evrope so močno povezana. Nobena od držav članic
ne more sama sestaviti učinkovitega odpora na globalne nevarnosti. Ko ukrepamo skupaj, smo močnejši,
in zato potrebujemo tesno usklajevanje gospodarskih politik vseh držav Evropske unije, da bi se uspešno
rešili iz krize in uresničili načela Evrope 2020. Če tega ne bomo storili, lahko izgubimo še eno desetletje,
trajen zastoj rasti in množično brezposelnost.

Nova strategija temelji na zelo velikopoteznih zamislih. V povezavi s tem si moramo močno prizadevati, da
se ta poskus razvoja še ene gospodarske strategije za Evropo ne bo izkazal le za zidanje gradov v oblakih in
končal kot lizbonska strategija, ki naj bi do leta 2010 preoblikovala Evropsko unijo v najbolj dinamično
gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju, a je bila presenetljiv neuspeh. Hvala lepa.

PREDSEDSTVO: GOSPOD VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

4. Časovni razpored prihodnjih delnih zasedanj

Predsednik. – Preden nadaljujemo z glasovanjem, vas moram obvestiti, da je konferenca predsednikov na
srečanju, ki je potekalo 12. maja, v skladu s členom 134 Poslovnika sklenila, da bo imela v sredo, 23. junija,
od 15.00 do 17.00 ure izredno zasedanje. Na tem zasedanju bo predsednik Evropskega sveta,
gospod Van Rompuy imel priložnost, da Parlament seznani s sklepi srečanja Evropskega sveta, ki bo potekalo
17. junija v skladu s členom 15 Lizbonske pogodbe.

Robert Atkins (ECR). – Gospod predsednik, v skladu z vprašanjem o pravilnosti postopka bi rad vprašal,
ali bo postalo precedens, da nas morajo na naših mizah v tem parlamentu čakati informacije, povezane s
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predlogi za podpis. Ne glede na merila ali drugače, vsekakor je treba obžalovati, da dobivamo na naša mesta
nezaželeno gradivo, nad katerim nimamo nikakršnega nadzora. Ali bi lahko, prosim, to ustavili?

(Aplavz)

Predsednik. – Gospod Atkins, vašo pripombo ali protest ali kar koli že je, smo dobro zabeležili.

Werner Langen (PPE). – (DE) Gospod predsednik, glede istega vprašanja o pravilnosti postopka, ni dovolj,
da predsednik to zabeleži. Pozivam, da se to preneha.

Predsednik. – Predsedstvo si je zadevo zabeležilo, da bo ustrezno ukrepalo. Vendar pa je zabeležba prvi
korak. Po zabeležbi lahko ustrezno ukrepamo.

5. Dobrodošlica

Predsednik. – Z veseljem vas obveščam, da je v Parlamentu na častni galeriji prisotna delegacija kuvajtskega
državnega parlamenta. Kuvajtsko delegacijo bi radi toplo pozdravili.

(Aplavz)

Delegacijo vodi gospod Ali Al-Debakbasi in je prišla v Strasbourg, da bi se sestala s poslanci našega parlamenta.

Odnosi med Evropsko unijo in državami članicami Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki mu letos predseduje
Kuvajt, so za naš parlament zelo pomembni.

Prepričani smo, da bo uspešen dialog med Evropskim parlamentom in parlamenti držav članic Sveta za
sodelovanje v Zalivu služil za okrepitev sodelovanja med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje v Zalivu
in tako spodbudil hiter in uspešen zaključek pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini.

Zato gospodu Al-Debakbasiju in njegovim kolegom želimo uspešno bivanje pri nas.

6. Čas glasovanja

Predsednik. – Sedaj bomo prešli na glasovanje.

(Za izide in druge podrobnosti glasovanja: glej zapisnik)

6.1. Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom -
državljanska pobuda (glasovanje)

6.2. Zahteva za posvetovanje z Odborom regij - državljanska pobuda (glasovanje)

6.3. Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba odločbe št.
573/2007/ES) (A7-0117/2010, Claude Moraes) (glasovanje)

6.4. O navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo
energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev)
(A7-0128/2010, Anni Podimata) (glasovanje)

6.5. Sprememba proračuna št. 1/2010: Oddelek I - Parlament (A7-0158/2010,
Vladimír Maňka) (glasovanje)

6.6. Razrešnica 2008: splošni proračun EU, Svet (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki)
(glasovanje)

- Po glasovanju:
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Ryszard Czarnecki, poročevalec. – (PL) Lahko bi rekli, da smo v bistveno boljšem položaju kot lani, ker takrat
razrešnice nismo podelili do novembra. Tokrat imamo priložnost, da to storimo šest mesecev prej, čeprav
bi bilo treba zelo jasno povedati, da mora Parlament končno prepričati Svet, najprej, da prej predloži
dokumente, in drugič, da predloži vso dokumentacijo, ki resnično zajema zadevno obdobje poročanja. Dobili
smo, na primer, dokumente iz predhodnega leta.

Mislim, da ta položaj – položaj določene krize v odnosih med Parlamentom in Svetom – kaže na potrebo
Evropskega parlamenta, da bolj pritiska na Svet v zvezi z večjo preglednostjo nad proračunsko potrošnjo.
Zlasti ob upoštevanju Lizbonske pogodbe, ki povečuje vlogo Evropskega parlamenta, je to preprosto nujno.

6.7. Standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev
(A7-0106/2010, Miroslav Mikolášik) (glasovanje)

- Pred glasovanjem:

Miroslav Mikolášik, poročevalec. – (SK) Danes je velik dan za evropske državljane in za evropske bolnike. S
sprejetjem direktive o darovanju in presajanju človeških organov omogočamo zdravljenje in visoko kakovost
življenja doma in na delu več tisoč ljudem, ki obupno čakajo na presaditev.

Rad bi se zahvalil vsem političnim skupinam, ki nameravajo podpreti mojo direktivo.

Gospe in gospodje, tu ne gre za politiko, tu gre za zdravje ljudi.

Res najlepša hvala.

6.8. Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2011 (glasovanje)

- O spremembi 4:

Ashley Fox (ECR). – Gospod predsednik, v zvezi s pravilnostjo postopka, ali lahko potrdite, da bomo uspeli
z glasovanjem o spremembi 4 zmanjšati število naših obiskov Strasbourga, a hkrati ravnati v skladu z našo
pogodbeno obveznostjo, da izvedemo 12 zasedanj?

(Aplavz)

- O spremembi 2:

Klaus-Heiner Lehne (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, na seznamu glasovanja vidim,
gospod predsednik, da nameravate predlog spremembe 2 razglasiti za nedopusten. Rad bi vas prosil, da
ponovno premislite o tem. Res je, da člen 229 Pogodbe zahteva, da poteka zasedanje Evropskega parlamenta
drugi torek v marcu. Vendar pa to ni v navzkrižju s predlogom spremembe, ki ga je predložila moja skupina.

Namen predloga spremembe moje skupine je, da se teden v Strasbourgu prestavi z 10. tedna na 11. To vam
ne preprečuje, da bi izvedli plenarno zasedanje drugi torek v marcu. Radi bi, da bi bil teden v Strasbourgu
11. teden, a to ne pomeni, da je naš predlog spremembe nedopusten. Rad bi vas prosil, da ponovno premislite
o tem.

Predsednik. – Gospod Lehne, prebrali ste mi misli, ker bom nadaljeval natanko tako, kot je bilo predvideno.

- O spremembi 4:

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Gospod predsednik, zelo kratek bom. Mislim, da bi morala biti sprememba
4 kljub nejasnemu besedilu razglašena za nedopustno, ker nasprotuje pogodbam in še več, razlagi teh pogodb,
ki je bila zelo jasno podana v sodbi Sodišča Evropske unije v Luxembourgu in določa, da je treba ohraniti
sedanje število delnih zasedanj v Strasbourgu. Razumem, da se morda nekateri poslanci ne strinjajo s tem,
a vseeno je to popolnoma jasno navedeno v pogodbah in sodba luxembourškega sodišča je enako jasna
glede na sedanje stanje zakona.

Predsednik. – Pred glasovanjem vas moram obvestiti, da predsedstvo meni, da sprememba 2 krši Pogodbo
o delovanju Evropske unije in zato spremembo 2 razglaša za nedopustno.

V členu 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije je navedeno, da se Evropski parlament, in citiram: „[sestane]
brez posebnega sklica drugi torek v marcu“. Konferenca predsednikov je odobrila predlog koledarja za leto
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2011, ki vključuje obdobje delnega zasedanja od 7. do 10. marca in tako ustreza členu 229 Pogodbe o
delovanju Evropske unije.

S spremembo 2 je predlagano, da se obdobje delnega zasedanja odloži na naslednji teden. Če bi Parlament
odobril to spremembo, bi kršili člen 229. Torej je razglašena za nedopustno.

- Pred glasovanjem o spremembi 3:

Klaus-Heiner Lehne (PPE). – (DE) Gospod predsednik, žal mi je, a ni tako preprosto. Popolnoma pravilno
je, da ste citirali člen 229, a ta ni v navzkrižju z našo spremembo. Člen 229 velja za določen dan in to je drugi
torek v marcu. Naša sprememba velja za celoten teden v Strasbourgu, ki je sestavljen iz štirih dni. Zato mora
biti dopustno prestaviti ta plenarni teden v Strasbourgu z 10. tedna na 11. teden. To nikomur ne preprečuje
izvedbe plenarnega zasedanja drugi torek v marcu v Bruslju. Kakor sami pravite, so to pogoji pogodbe.

Predsednik. – Gospod Lehne, ta predlog spremembe sproža vprašanje, ki bi bilo lahko odprto za različne
razlage. Poslovnik določa, da ima v takšnih primerih predsedstvo zadnjo besedo glede primerne razlage.
Zaradi razlogov, ki sem jih pojasnil, se je predsedstvo odločilo spremembo 2 razglasiti za nedopustno, ker
krši člen 229 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ni treba posebej omenjati, da si vsaka druga razlaga
zasluži spoštovanje. Vendar pa, ker se mora predsedstvo odločiti, se je odločilo tako.

- Pred glasovanjem:

Potito Salatto (PPE). – (IT) Gospod predsednik, prosim, oprostite, ker sem izkoristil to priložnost, da izjavim,
da je potrebno posredovanje za zagotavljanje neposrednih letalskih povezav brez zapletov med Strasbourgom
in evropskimi prestolnicami za tiste, ki so sedaj prisiljeni, da trikrat ali štirikrat presedajo, preden prispejo v
Strasbourg. Zahtevam, da ustrezno ukrepate.

(Aplavz)

6.9. Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin)
(B7-0264/2010 ) (glasovanje)

- Pred glasovanjem:

Jo Leinen, v imenu skupine S&D. – (DE) Gospod predsednik, glede tega glasovanja nam ni treba ovinkariti.
Lahko se takoj odločimo. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je priporočil, da plenarno zasedanje
prepove lepljenje ločenih kosov mesa in tako ne dovoljuje, da se trombin uporablja kot aditiv.

Zrezek mora biti zrezek, šunka pa šunka. Prepričan sem, da to hočejo volivci vseh poslancev tega parlamenta.
Zato prosim glasujte za našo spremembo, da se trombin ne vključi kot aditiv v našo živilsko uredbo.

Pilar Ayuso, v imenu skupine PPE. – (ES) Gospod predsednik, trombin je aditiv, ki ga je mogoče uporabljati
za vezavo mesa, ker je dejstvo, da z njegovo uporabo ni povezanih tehnoloških problemov ali problemov
v zvezi z varnostjo živil. Seveda se že sedaj uporablja v nekaterih državah.

Predlagana sprememba k aneksu navaja, da je mogoče meso, obdelano s trombinom, prodajati predpakirano
in označeno; tako potrošnik ne bo prevaran, kar je osnovno načelo te resolucije.

Ne glede na to, kako je, bi rada vprašala komisarja, ali se lahko Evropska komisija zaveže, da izdelkov, ki
vsebujejo trombin, zaradi ustrezne nalepke ne bo mogoče obravnavati kot ponaredke, zlasti v okviru te
študije predlagane Uredbe o informaciji o živilih, zagotovljeni potrošniku.

John Dalli, član Komisije. – Gospod predsednik, ko sem razmišljal o odobritvi aditiva za živila, trombina, je
Komisija v sodelovanju z vsemi državami članicami pozorno premislila o vseh štirih zahtevah, določenih v
Uredbi o aditivih za živila. To so: vidiki varnosti, ali obstaja razumna tehnološka potreba, informacijski vidiki
ter prednosti in ugodnosti za potrošnike.

Glede varnosti in higiene, EFSA je ocenila izdelek in zaključila, da aditiv ne sproža vprašanj varnosti. Glede
higiene, ne morem se strinjati s stališčem, da je v tem primeru nevarnost onesnaženja večja kot pri drugih
izdelkih, na primer pri mletem mesu.
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Drugič, razumna tehnološka potreba je bila za ta izdelek ugotovljena. Encimski pripravek deluje kot stabilizator
končnega mesnega izdelka. Ta tehnološka potreba je jasno opisana v Uredbi o aditivih za živila, ki jo je sprejel
Parlament.

Tretjič, informacijski vidik in zlasti glavna vprašanja, izražena v poročilu, da bi izdelek zavajal potrošnika.
Ker se popolnoma zavedamo morebitne nevarnosti, da se to zgodi, predlog vključuje naslednje stroge
zahteve –, ki gredo, mimogrede, dlje od tega, kar se običajno zahteva za aditive. Najprej, izdelek je mogoče
prodajati le predpakiran in končnemu potrošniku. Drugič, na izdelku mora biti dodatna označba in na njej
mora biti v neposredni bližini prodajnega imena naveden izraz „kombinirani deli mesa“. Tako bo potrošnik
dobro obveščen o naravi izdelka. Tretjič, ime encima in njegov živalski izvor morata biti omenjena na
seznamu sestavin. Poudariti moram, da so te zahteve za označevanje strožje kot zahteve, ki se uporabljajo
za izdelke, katerim so bile druge sestavine, kot so krvni proteini in dovoljeni aditivi, dodane z istim namenom,
a za katere ni zahtevano dodatno označevanje.

Če so navedene strožje zahteve za označevanje, jih bomo obravnavali. Zadevni encimski pripravek se že
uporablja v več državah članicah kot pomoč pri predelavi brez zahtev glede označevanja. V našem predlogu
je ta položaj razjasnjen in bi države članice obvezal k uporabi zahtevanih pravil označevanja. Posledični bi
bil potrošnik bolje obveščen. Dalje, potrošniki, zlasti tisti, ki potrebujejo več podpore, bodo imeli koristi od
razpoložljivosti cenejših mesnih izdelkov, saj so bolje izkoriščeni dragoceni kosi mesa, ki nastanejo med
predelavo mesa.

Po mojem mnenju je ta aditiv primer razvoja živilskega sektorja, ki bo v korist potrošnikom. Ne vidim razloga
za njegovo prepoved in močno upam, da boste cenili popolnoma veljavne razloge, ki sem jih navedel glede
tega, zakaj bi moral biti odobren. Zavezal sem se Parlamentu; ne bom govoril ljudem, kaj naj jedo. A povedal
jim bom, kaj jedo. Moje stališče je v skladu s to zavezo.

6.10. Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015) (A7-0103/2010,
Andres Perello Rodriguez) (glasovanje)

6.11. Institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (A7-0144/2010 , Ramón Jáuregui Atondo)
(glasovanje)

6.12. Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča
v Kampali (Uganda) (B7-0265/2010 ) (glasovanje)

– Pred glasovanjem o spremembi 3:

Richard Howitt (S&D). – Gospod predsednik, v spremembi 3 bi preprosto rad zamenjal besedo „upošteva“
z besedo „pozdravlja“.

(Parlament se je strinjal z ustno spremembo.)

(Za ustne spremembe, ki niso bile predložene v Parlamentu: glej zapisnik)

7. Obrazložitev glasovanja

***

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Gospod predsednik, vas in vaše predsedovanje zelo spoštujem, a danes moram
protestirati. Besedo ste dali mnogim poslancem, med njimi dvakrat gospodu Lehneju in gospodu Gollnischu
ter gospodu Foxu. Prav tako sem sprožil vprašanje o pravilnosti postopka v zvezi s koledarjem in to je
pomembno vprašanje. Rad bi vas prosil, da preverite, ali je bila sprememba 4 nezakonita. Vem, da smo
spremembo zavrnili, a tu gre za načelno vprašanje. Pogodba ne navaja 12 plenarnih zasedanj letno, ampak
12 mesečnih plenarnih zasedanj na leto. Predlog spremembe, ki ga je predložil gospod Fox, je bil poskus
združitve avgustovskega in septembrskega plenarnega zasedanja v en teden. Tu ne gre za plenarni zasedanji
september I in september II, ampak za avgustovsko in septembrsko plenarno zasedanje. Resnično bi rad
razjasnil, da je to nezakonito.
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Predsednik. – Gospod Posselt, dejstvo je, da smo o tem vprašanju že razpravljali in ga zato ne moremo
ponovno odpreti. Kljub temu pa ste lahko prepričani, da je predsedstvo vse spremembe koledarja pozorno
obravnavalo.

Carl Schlyter (Verts/ALE). – Gospod predsednik, komisar nas je o vprašanju trombina obvestil tik pred
glasovanjem. Zanima me, ali bi ga lahko prosili, naj zagotovi statistične podatke, ki bodo upravičili njegovo
izjavo, da je v ekonomskem smislu koristno za potrošnike, da nadomestijo poceni meso in ga dajejo v izdelke,
podobne govejim izdelkom, namesto, da bi ga danes uporabljali v klobasah in drugih izdelkih.

Rad bi, da pokaže statistične dokaze, da je to bolje za potrošnike v ekonomskem smislu, ker do sedaj tega
niso dokazali. Komisar je prav tako podal primerjavo z mletim mesom, a vemo, da higienski standardi za
mleto meso niso enaki kot za pripravljene mesne izdelke, torej bi podvomil v pravilnost obeh komisarjevih
izjav. Če je Parlament napačno obvestil tik pred glasovanjem, bi bila to resna napaka. Želel bi, da komisarju
napišete pismo, naj upraviči te izjave.

Predsednik. – Gospod Schlyter, danes ne obravnavamo te točke. Ukvarjamo se z obrazložitvami glasovanja.
Ukvarjamo se z obrazložitvami glasovanja v zvezi s spremembo proračuna.

Ustne obrazložitve glasovanja

Poročilo: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Glasoval sem proti poročilu gospoda Vladimírja Maňke, ki določa proračun
EU za letošnje leto. V času gospodarske krize, ko je nujno zmanjšati javno potrošnjo, se ne strinjam s tem,
da gre Evropski parlament v popolnoma nasprotno smer in močno poveča svojo potrošnjo.

Ne strinam se, da Evropski parlament zaposli dodatnih 150 uslužbencev, niti se ne strinjam, da bi morali
poslanci Evropskega parlamenta prejeti dodatno novo financiranje za njihove pomočnike, večje od tistega,
kar že prejemamo. Poslanci EP naj bi v okviru poročila gospoda Maňke letos prejeli 1 500 EUR več poleg
dodatnih 1 500 EUR več na mesec v okviru poročila Helge Trüpel, ki je bilo sprejeto včeraj.

To bo davkoplačevalce stalo dodatnih 13,4 milijone EUR na leto. Poslanci EP so že predmet javne kritike
zaradi velikih zneskov javnega denarja, ki ga prejmejo. Nadaljnje povečanje bo naletelo na upravičeno jezo
javnosti po vsej Evropi in zato tega predloga nisem podprl.

Bogusław Liberadzki (S&D). – (PL) V nasprotju s predhodnim govornikom sem potrdil spremembo
proračuna. To ni sprememba, ki zadeva le proračun. Ta sprememba je zelo smiselna. Kako to? Torej, prihaja
iz naše nove funkcije Parlamenta kot telesa, ki je dobilo zakonodajne pristojnosti. Volivci pričakujejo od nas
poslancev EP, da bomo sposobni pregledati predloge, ki jih predloži Komisija, in da bomo sposobni pregledati
predloge, ki jih predloži Svet. Zapomnimo si, da ima vsak komisar ekipo več sto ljudi, ki delajo z njim. Nas
podpirata le ena ali dve osebi. Tu torej dozdevno ne govorimo o prihranku. To je preprosto odziv na novo
funkcijo, novo vlogo. Rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Maňki za njegovo izredno poročilo.

Poročilo: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Gospod predsednik, rad bi povedal, da sem podprl poročila o akcijskem
načrtu o presajanju organov, pa tudi poročilo o kakovosti in varnosti človeških organov. Vendar pa bi rad
povedal, da so v tem pogledu med državami članicami velike razlike. Zato upam, da bosta ta akcijski načrt
in poročilo o kakovosti in varnosti pomagala državam članicam standardizirati njihova merila, in da jih
bodo uporabljale kot merilo za prihodnost.

To omenjam zato, ker imamo v naši državi, Bolgariji, 35-krat manj darovalcev kot v Španiji. Problemi na
tem področju so povezani s celo verigo ukrepov: od zagotavljanja informacij državljanom, do dejanske same
presaditve in zdravljenja po presaditvi. Nimamo mreže sredstev za darovalce. Na voljo je premalo opreme
in nimamo zanesljive podatkovne zbirke o darovalcih. Bolgarija ni članica organizacije Eurotransplant, prav
tako pa ne moramo zagotavljati zdravljenja po presaditvi. Nimamo zgrajenih dispanzerjev za bolnišnice, ki
izvajajo presaditve.

Zato upam, da bodo to poročilo in vse odločitve, ki jih bo sprejel Parlament, zagotovili nekoliko spodbude
in da se bo ta direktiva začela izvajati čim prej.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Gospod predsednik, tudi jaz sem glasovala za to poročilo, ker vzpostavlja enotne
in zavezujoče zahteve glede kakovosti in standardov za človeške organe, ki se uporabljajo pri presaditvah v
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vseh državah članicah, in tako zagotavlja zaščito darovalcev in prejemnikov, medtem pa istočasno krepi
sodelovanje med državami članicami. S tem poročilom smo tem ljudem, ki sedaj čakajo na presaditev organov,
dali možnost za kakovostnejše življenje – več kot 56 000 prebivalcem Evropske unije.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Tudi jaz sem glasovala za ta pomemben dokument o
standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev. Resnično bi bilo odlično
vzpostaviti in organizirati sistem za presajanje organov na ravni Skupnosti, ki bi bil pregleden in čist in bi
zagotovil kakovost in varnost na ravni EU. To je eden od najpomembnejših ciljev. 56 000 državljanov čaka
na darovalce in to pomanjkanje organov, namenjenih za presaditev, povzroča tudi druge probleme, kriminalne
dejavnosti in probleme na področju kriminala. Zato menim, da bo ta dokument prispeval k izdelavi ustreznega
sistema, ki bo zagotovil varne in zanesljive metode presajanja organov.

Martin Kastler (PPE). – (DE) Gospod predsednik, glasoval sem za to poročilo in rad bi čestital
gospodu Mikolášiku za odlično delo, ki ga je opravil. Menim, da je danes pomemben dan, ker smo zagotovili,
da bodo imeli darovalci in prejemniki organov usklajene standarde in večjo varnost. Upam, da bo to pomagalo
tudi poenostaviti sodelovanje med državami, in zato sem vesel, da smo z veliko večino glasovali za to poročilo.

Richard Howitt (S&D). – Gospod predsednik, zelo pozdravljam to novo poročilo in nova evropska pravila
za darovanje organov. Če boste umrli v neki drugi Evropski državi, zakaj vašega organa ne bi smeli uporabiti
za rešitev življenja? Če potrebujete redko skladno tkivo iz druge države članice, je zagotovo smiselno izvajati
ta pravila.

Čeprav to ni bilo del razprave, bi rad, da se zabeleži moja osebna podpora za sistem izvzemanja na področju
darovanja organov namesto sistema prostovoljnega sodelovanja. Osemdeset odstotkov evropskih državljanov
pravi, da podpirajo darovanje organov, a le dvanajst odstotkov jih ima izkaznice za darovanje organov.
Zapreti moramo to vrzel.

Lani je v mojem regionalnem okrožju na vzhodu Anglije umrlo 25 ljudi, ker so bili na čakalni listi darovalcev
organov, a darovalca ni bilo mogoče pravočasno najti. V bolnišnicah Addenbrooke in Papworth v mojem
volilnem okrožju imamo evropsko in svetovno stroko na področju presajanja pljuč in srca. Naj naši kirurgi
opravljajo svoje delo. Naj bodo naši bolniki zdravljeni. To je dar življenja.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Gospod predsednik, lahko se le strinjam s predhodnim govornikom. Zelo
sem hvaležna, da je bilo to poročilo danes sprejeto z veliko večino. Ko slišimo, da sedaj 56 000 Evropejcev
čaka na skladen organ, da bi lahko imeli primerno ali visokokakovostno življenje ali da bi preprosto preživeli,
je jasno, da moramo nujno uskladiti in izboljšati standarde in omogočiti prejemnikom dostop do organov
iz celotne Evrope.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Tudi jaz sem bil za sprejetje tega dokumenta, ker je vsekakor
korak v pravo smer. Vendar pa, čeprav se strinjam s temi načeli in da se bomo ukvarjali s kakovostjo darovalcev
in organov, bi rad jasno povedal, da je to le prvi korak v pravo smer. Če želimo uresničiti bistveno povečanje
količine darovanih organov, potrebuje Unija znatno širšo kampanjo ter preprečevalne in informativne
ukrepe. Če temu ne sledi spodbujanje darovanja, se mi zdi, da se bomo na pol poti preprosto ustavili.

Koledar delnih zasedanj Evropskega parlamenta – 2011

Seán Kelly (PPE). – Gospod predsednik, najprej bi vas rad pohvalil za način, kako ste danes tu obravnavali
to težko temo, ker ste vljudno pojasnili razlago predsedstva in se držali svojega prepričanja. Če tega ne bi
storili, bi bili verjetno še vedno tu. Ne pravim, da se strinjam z vami, a nisem dovolj kvalificiran, da bi podal
svoje mnenje, zato sem vaše mnenje sprejel kot sveto resnico.

Drugič, mislim, da drži trditev gospoda Salatte, da potrebujemo hitrejše in dostopnejše poti v Strasbourg in
iz njega v korist poslancev in drugih. Prav tako pa bi rad pohvalil kvestorje, med njimi tudi svojega rojaka,
Jima Higginsa, in druge, ki trdo delajo, da bi bilo s stališča prevoza letališče Frankfurt-Hahn označeno enako
kot letališči Frankfurt in Strasbourg.

Nazadnje pa bi glede namestitvenih stroškov tu v Strasbourgu rad povedal, da bi bilo koristno, če bi bili ti
enaki takrat, ko imamo tu parlamentarna zasedanja, kot takrat, ko jih nimamo. Zaradi vsega tega bi bil
Strasbourg bolj privlačen, ker je lepo mesto. Razumem, zakaj smo tu, in, ko prispemo sem, smo zelo srečni.

39Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



Poročilo: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Gospod predsednik, glasovala sem za resolucijo o presajanju človeških
organov. Vsak dan umre mnogo ljudi, ker trpijo zaradi odpovedi organov in ker organi niso na voljo. EU
lahko pomaga bolnikom po Evropi, ki čakajo na organe, in posledično reši življenja. Potrebujemo dobro
usklajen sistem darovanja in presajanja organov.

Rada bi ponovno poudarila zelo pomembno zadevo, in sicer je to politična zadeva: namreč, načelo
prostovoljnega in plačanega darovanja človeških delov telesa. Poročila Svetovne zdravstvene organizacije
in Sveta Evrope pravijo, da v več državah sveta ljudje dobivajo veliko denarja za darovanje organov. Obstajajo
celo poročila, da se ljudi namenoma ubija za pridobivanje njihovih organov: na primer praktikante Falun
Gonga na Kitajskem.

Prav tako smo seznanjeni s primeri v nekaterih državah, kjer je visoko zdravstveno tveganje za darovalca in
se presaditve pogosto izvajajo v zelo slabih zdravstvenih pogojih. Nazadnje bi se torej rada zahvalila tistim,
ki so začeli z resolucijo, ki smo jo danes sprejeli, in zlasti našemu poročevalcu, gospodu Mikolášiku.

Resolucija: Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) (B7-0264/2010 )

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (SV) Gospod predsednik, skupaj z drugimi švedskimi konzervativci
sem glasovala proti predlogu za prepoved trombina. Predlog Komisije poziva k jasnemu označevanju mesa,
ki je bilo na ta način zlepljeno skupaj, in navaja, da ne bi smelo biti dovoljeno v restavracijah in velikih
podjetjih, saj je na takšnih krajih strankam težko zagotoviti jasne informacije.

Umiriti moramo razpravo o mesnih lepilih. Trombin je naravno prisoten v vsem mesu. Da bi se izognili
trombinu, bi morali popolnoma prenehati jesti meso. Strokovnjaki Komisije navajajo, da trombin ni nevaren
za zdravje in to mnenje je znanstveno osnovano.

Pomembno je, da je hrana varna in da se potrošnikov ne zavaja. Embalaža mora vsebovati točne informacije
o trombinu, označevanje pa mora biti jasno.

Zakaj bi morali prepovedati trombin? Če bi to storili, bi odprli Pandorino skrinjico. Ali je res delo politikov,
da upravljajo z našo hrano? Kje se bo to končalo? Tu ni vzroka za omejevanje svobode potrošnikov in njihove
pravice do svobodne izbire.

Ko gre za panično politiko v zvezi z živili, ki niso nevarna ali nezdrava, pravim: „Dovolj je!“ Ne zatekajte s k
prepovedi – namesto tega poostrite pravila o označevanju.

Renate Sommer (PPE). – (DE) Gospod predsednik, sprejetje resolucije o prepovedi trombina v živilih danes
preprosto pomeni popuščanje javnemu mnenju. To je čisti populizem. Če ne bomo upoštevali znanstvenih
dokazov, ne izpolnjujemo svojih odgovornosti. Kakšni so ti dokazi? Kaj je trombin? Trombin je naravni
encim. Je del krvi in zato mesa. Vsi imamo v svojih telesih ogromno trombina. Če ga prepovemo kot aditiv
za živila, bomo lahko še naprej obstajali ali se bomo postopoma uničili kot nevaren odpadek?

Seveda moramo preprečiti, da bi potrošnike zavajali izdelki, ki so videti kot drugi izdelki in so tako tudi
oblikovani. To lahko storimo z uporabo označevanja v skladu z novo Uredbo o označevanju živil. O prvi
obravnavi te uredbe bomo glasovali junija. Imamo številna pravila, ki preprečujejo zavajajoče oglaševanje,
prav tako pa imamo dodatno označevanje za posebne izdelke. Komisija je predlagala popolnoma enako
rešitev za označevanje izdelkov, v katerih se trombin uporablja kot lepilo. Rada bi poudarila, da obstaja
veliko število podobnih encimov, ki niso prepovedani in se še vedno uporabljajo.

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Gospod predsednik, varstvo potrošnikov je zame zelo, zelo pomembna
zadeva in sem zato proti kakršnemu koli zavajanju ali goljufanju potrošnikov. Zato se borim za boljše
označevanje ponarejenih živil na primer v Uredbi o označevanju živil. Svet pozivam, naj sledi temu pristopu,
ki ga podpira tudi Komisija.

Danes smo morali glasovati o zlepljenem mesu. Zlepljeno meso je meso, ki je zlepljeno skupaj in se prodaja
kot visokokakovosten izdelek. Po mojem mnenju se to ne bi smelo dogajati, zlasti če potrošniki ne vedo, kaj
se dogaja. Danes nisem imela enostavne odločitve. Komisija je predlagala vsestranska pravila za označevanje,
a stranke je mogoče še vedno zavajati, ker je težko dokazati, da izdelek vsebuje trombin. To pomeni, da ga
je mogoče uporabljati brez navajanja na označbi. Zato mislim, da zahteva po označevanju v tem primeru
ni dovolj. Sedaj sem glasovala za resolucijo in prepoved trombina.
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Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) V preteklih osmih letih je postkomunistična diktatura na Madžarskem
sistematično hodila po pravicah Madžarov. Med drugim je nezakonito razgnala ali pa je dala razgnati skoraj
vsako ulično demonstracijo. S pomočjo skoraj 100 odličnih odvetnikov Nacionalne službe za pravno
obrambo je večina primerov že uspela pridobiti pravno sredstvo pred madžarskimi sodišči, a bili so primeri,
kot je sedaj slavni primer Bukta, ki jih je bilo treba prenesti na Evropsko sodišče za človekove pravice v
Strasbourgu.

Evropska unija sedaj dela načrte za odpravo gladko delujočega strasbourškega sistema pod pretvezo pristopa
k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pozivam vse madžarske in evropske
organizacije za človekove pravice, naj ta proces skrbno preiščejo in protestirajo proti stvarem, kot je poročilo
gospoda Atonda, ki je bilo sprejeto danes in, kot pravim, spodkopava in odpravlja evropski sistem za varstvo
človekovih pravic. Madžarska zgodovinska odgovornost je, da poskrbi, da v okviru madžarskega predsedstva
tega nevarnega procesa ne bomo pospešili, ampak raje preprečili.

Resolucija: Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) (B7-0264/2010 )

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Ta tema je dejansko precej občutljiva in je povzročila
mnogo razprav v Evropskem parlamentu in seveda na splošno v družbi. Še vedno mislim, da prepoved
nekaterih izdelkov ali aditivov ni rešitev in morda se moramo strinjati z argumentom, da je potrošnik tisti,
ki ima ob razpolaganju z vsemi informacijami pravico izbirati, kaj želi kupiti ali zaužiti. Na drugi strani pa
bi bilo proces dokaj težko nadzorovati. V današnjem času, dobi javne ozaveščenosti, z veliko količino
dostopnih informacij, moramo še oblikovati besedilo, ki je seveda nedvoumno in je sprejemljivo za družbo,
da bodo lahko ljudje, ko bodo kupili en ali drugi izdelek, pridobili ustrezne informacije in razumeli, kakšne
sestavine vsebuje izdelek. Zato menim, da je potrebnih več posvetovanj z družbo, njeno izobraževanje in
morda še dodatna posvetovanja z znanstveniki.

Martin Kastler (PPE). – (DE) Gospod predsednik, državljani Evrope imajo prav. Všeč so jim poštena živila
in všeč so jim pošteni politiki.

Spoštujem takšno javno mnenje. Ne moremo preprosto zanemariti javnega mnenja in ne moremo ga
preprosto odpraviti kot populizem. To ne drži. Upoštevati moramo, kar nam pravijo naši državljani. Če naši
volivci in naši državljani menijo, da mora biti pravo meso pravo meso in da ne sme biti narejeno iz zlepljenih
kosov mesa, potem moramo poskrbeti, da mesa ne bo mogoče obdelovati na tak način. Zato sem glasoval
proti dopuščanju uporabe trombina za živilsko lepilo.

Karin Kadenbach (S&D).  (DE) Gospod predsednik, tudi jaz sem glasovala za to, da se z resolucijo prepove
uporabo trombina kot aditiva za živila, ker me argumenti komisarja niso prepričali. Čeprav je trobmin encim,
ki ni škodljiv za zdravje, pa se mora močno povečati nevarnost za bakterijske okužbe, če ga uporabljamo za
lepljenje kosov mesa, da bi izdelali en velik stisnjen kos mesa. Po drugi strani pa je odločitev, ki je bila sprejeta
danes, vsekakor v korist potrošnikom Evrope in v nasprotju s popolnoma finančnimi interesi industrije.
Potrošniki, ki želijo zrezek, morajo dobiti zrezek in ne kos mesa, ki je bil zlepljen skupaj. To pomeni, da
moramo Komisijo pozvati, naj ne odobri uporabe trombina.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Gospod predsednik, sedanja razprava o tako imenovani lepljeni šunki kaže, da
nekateri proizvajalci niso pošteni do svojih strank. Rad bi, da bi bila vsa hrana označena tako, da ne bi bilo
mogoče zavajati potrošnikov. Če se uporablja encim, morajo imeti potrošniki možnost prepoznati njegovo
prisotnost. To je osnova učinkovitega in poštenega varstva potrošnika. Naše delo je zagotoviti, da bodo imeli
zreli potrošniki zadostne informacije za sprejemanje odločitev, ki so v njihovem interesu.

Še zadnja pripomba o zlepljeni šunki. Do razprave s potrošniki o tem, ali jo želijo ali ne, še ni prišlo. Vendar
pa je pomembno, da potrošniki vsaj vedo, kaj jedo.

Poročilo: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Pozdravljam ta akcijski načrt in zato sem glasovala za. To je korak v pravo smer
in, da bi rešili ta problem, moramo vsi delati skupaj. Ukrepi na ravni Evropske unije nam bodo pomagali
okrepiti prizadevanja držav članic za zagotavljanje kakovosti in varnosti darovanja organov in presaditev,
boljše reševanje problemov, ki nastajajo zaradi pomanjkanja organov, in istočasno povečanje učinkovitosti
sistema presaditev. Akcijski načrt, ki je bil odobren, bo dal državam članicam možnost uporabe desetih
prednostnih ukrepov, ki smo jih določili kot osnovo za boljše sestavljanje njihovih nacionalnih akcijskih
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načrtov. V obsegu svoje pristojnosti smo dolžni zagotoviti pomoč za zdravstveno varstvo na visoki ravni
po vsej Evropski uniji.

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pristop k evropski konvenciji
nedvomno predstavlja napredek v procesu političnega povezovanja Evropske unije, katere sistem zaščite
temeljih pravic dopolnjuje in krepi vključevanje Listine o temeljnih pravicah v njeno primarno zakonodajo.

Menimo, da je izredno pomembno in bistveno v političnem smislu, da je Parlament dobil pravico, da med
volitvami sodnikov imenuje in pošlje določeno število predstavnikov parlamentarne skupščine Sveta Evrope
na Evropsko sodišče za človekove pravice. Zapomnimo si, da je spodbujanje spoštovanja človekovih pravic
ena temeljnih vrednot Evropske unije, ki je navedena v njeni ustanovni pogodbi.

Prav tako bi rad poudaril, kako pomembni sta Konvencija in sodna praksa Evropskega sodišča za človekove
pravice pri oblikovanju novega pravnega in regulativnega okvira, ki določa vodilna načela na področjih
državljanskih svoboščin, pravosodja in notranjih zadev in predvsem v smislu novih reform na področju
povezovanja in usklajevanja, ki se izvajajo z uveljavljanjem Lizbonske pogodbe in sprejetjem stockholmskega
programa.

Zagotovila bo tudi dodatni pravni instrument, ki omogoča predložitev zahtevka na Evropsko sodišče za
človekove pravice proti ukrepanju ali opustitvi ukrepanja evropske institucije ali države članice v okviru
izvajanja evropskega prava.

Nazadnje pa je pomembno, da bo s členom 1 Evropske konvencije razširjena ne le zaščita državljanov
Evropske unije in drugih oseb v njenem ozemlju, ampak tudi oseb, ki spadajo v njeno pristojnost, čeprav
niso na njenem ozemlju.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, sem za to, da Evropska unija
pristopi k Evropski konvenciji za človekove pravice, ker predstavlja napredek v procesu evropskega
povezovanja, kakor je bilo jasno povzeto v poročilu gospoda Atonda. To pomeni korak proti politični uniji
in močan znak skladnosti med Unijo in državami Sveta Evrope ter njeno politiko o človekovih pravicah, kar
bo okrepilo verodostojnost Evrope in neevropskih držav. Nazadnje pa predstavlja jasno željo za uskladitev
vprašanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na zakonodajni in sodni ravni.

Zaradi Lizbonske pogodbe je Evropska unija prvič mednarodna enota s svojo lasno pravno osebnostjo.
Upam, da je podpis konvencije le eden od prvih korakov k utrditvi Evropske unije kot enotnega telesa na
ravni pomembnih mednarodnih pogajanj.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Gospod predsednik, nekoliko bolj sem zadržan glede tega vprašanja kot
poslanci, ki so ravno govorili.

Zagotovo je na prvi pogled zamisel o tem, da je evropsko pravo predmet sodne pristojnosti Evropskega
sodišča za človekove pravice, dokaj privlačna. Dokaj zaskrbljujoče je bilo, da je lahko Sodišče cenzuriralo
nacionalne zakone. Vendar pa način, kako nacionalni pristojni organi izvajajo te zakone, pomeni, da evropsko
pravo ne sodi v njihov obseg delovanja, še toliko bolj, ker ima to evropsko pravo, na primer v moji domači
državi, Franciji, v okviru člena 55 naše ustave prednost pred domačo zakonodajo.

Vendar pa se lahko vprašamo, ali ne bo posledica tega postopka nekakšno prekrivanje. Seveda se evropsko
pravo po eni strani le redko uporablja v državah članicah; najprej ga je treba s sekundarno zakonodajo
prenesti v domačo zakonodajo.

Po drugi strani pa se je Sodišče Evropske unije v Luxembourgu izkazalo za naklonjenega varstvu temeljnih
pravic. Prav tako je to zakonodajo prilagodilo kakor izhaja iz sprejetja Listine o temeljnih pravicah. Skrbi
nas, da bi lahko na koncu imeli dokaj razvlečene postopke, zlasti, kakor zahtevajo nekateri, če bi bil sprožen
postopek predhodnega vprašanja. Zato bi bili bolj naklonjeni razliki med skladnostjo s pravili in sodelovanjem
v pritožbenem postopku.

Resolucija: Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali
(Uganda) (B7-0265/2010)

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Gospod predsednik, v času, ko prihaja na Tajskem do tako tragičnih dogodkov,
moramo upoštevati potrebo, da se glavne zločine proti civilnemu prebivalstvu preda sodiščem.
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Vendar pa so pretekle izkušnje manj spodbudne, kakor so včeraj med razpravo navedli posamezni poslanci.
Na prvem Mednarodnem kazenskem sodišču so bili sodniki tisti, ki so se brez vojaškega cilja odločili uporabiti
napalm za sežiganje civilnega prebivalstva v mestu Dresden, tisti, ki so se odločili uporabiti jedrsko sevanje
za sežiganje civilnega prebivalstva Hirošime in Nagasakija, in tisti, ki so se odločili pobiti zaprte poljske
častnike tako, da so jih od zadaj postreljali v vratove, ko pa bi v resnici morali biti med obtoženimi. Rezultati
nekdanjega Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, zlasti v primerih Miloševiča in Šešlja,
tudi niso zelo zadovoljivi.

Glede ustvarjanja skrbniškega sklada, če morajo države članice prispevati, ali to pomeni, da bo Evropa
odškodovala žrtve genocidov, ki se dogajajo na njenem ozemlju? V to kategorijo sodi več tisoč, morda več
milijonov ljudi. Bojim se, da se vpletamo v nekaj precej zapletenega. Zamisel o tem, da bi na koncu preganjali
poražene strani, kljub zagotovilom, ki jih včasih dobijo, da bi dosegli mirovni dogovor, bi pomenila nevarnost,
da spore podaljšujemo v nedogled; to je osnova za naše pridržke v zvezi s tem poročilom.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Glasovala sem za resolucijo o Pregledni konferenci o Rimskem
statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali (Uganda).

Leta 1998 se je 138 držav dogovorilo, da bodo ustanovile Mednarodno kazensko sodišče in sprejele so
Rimski statut na podlagi katerega to sodišče sedaj deluje 7 let, torej od leta 2003. Prišel je čas, da pregledamo
Rimski statut, zlasti tako imenovane „začasne določbe“, v zvezi s katerimi se nismo mogli dogovoriti leta
2002. Vse države članice EU so ratificirale Rimski statut. Vendar pa se nekatere naše partnerke, kot so
Združene države, Rusija in Kitajska, niso pridružile Mednarodnemu kazenskemu sodišču pri njegovem delu.
Danes Evropski parlament s to resolucijo ponovno poziva te države, naj ratificirajo Rimski statut in naj
sodelujejo z Mednarodnim kazenskim sodiščem. V 21. stoletju bi morali ljudje, ki so odgovorni za genocid,
zločine proti človeštvu in vojne zločine, pričakovati ne le moralno obsodbo mednarodne skupnosti, ampak
pravne sankcije. Ti zločini ne smejo ostati nekaznovani.

Pisne obrazložitve glasovanja

Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 124) - Zahteva za
posvetovanje z Odborom regij - državljanska pobuda (člen 125)

Carlos Coelho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Lizbonska pogodba poleg pospeševanja mehanizmov za sprejemanje
odločitev prispeva k boju proti demokratičnemu primanjkljaju, krepitvi vlog nacionalnih parlamentov in
Evropskega parlamenta ter poudarjanju uporabe evropskega državljanstva. Uvedba zakonodajne peticije ali
pravica do „državljanske pobude“, kakor je poimenovana, je zlasti pomembna. To novo sredstvo omogoča
skupini nič manj kot milijona državljanov znatnega števila držav članic, da od Komisije zahtevajo zakonodajno
pobudo na področjih, kjer ima Unija pristojnosti.

Lizbonska pogodba prav tako jasno navaja pomembnost posvetovanj in dialoga z drugimi institucijami in
telesi, med drugim s civilno družbo in s socialnimi partnerji. Menim, da mora biti Evropa Evropa državljanov
in to je mogoče le, če poskrbimo, da bo bolj demokratična in preglednejša. V tem kontekstu se strinjam, da
je treba pridobiti mnenji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij.

Priporočilo za drugo obravnavo: Claude Moraes (A7-0117/2010)

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Morda se zdi, da ponavljam, kar sem včeraj izrazil glede poročila
gospoda Tavaresa. Vendar pa je problem beguncev evropski problem in ne moremo ga prepustiti v upravljanje
nacionalnim vladam, tudi ne v luči geografskih in gospodarskih sprememb.

Zato se strinjam, da ustanovimo sklad na Evropski ravni. Ustvarjanje takšnega sklada mora služiti dvema
namenoma: podpirati mora begunce, ki pridejo v naše države, pogosto na naše obale, in iščejo pomoč pa
tudi podporo držav, ki sprejemajo največ teh obupanih posameznikov zaradi njihove geografske lege.

Dejansko je ta problem Evropski problem in takšen mora biti in ne moremo ga prepustiti v upravljanje
določenim državam. Upam, da je sklad le začetek poti, ki pristopa k temu celotnemu vprašanju z bolj
evropskega stališča in v duhu solidarnosti.

Priporočilo za drugo obravnavo: Anni Podimata (A7-0128/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Predlog direktive o navajanju porabe energije in drugih
virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku je skupaj s še dvema
predlogoma o energetski učinkovitosti stavb in o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva del
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svežnja o energetski učinkovitosti, ki ga je Komisija predložila novembra 2008. Zanj smo glasovali, ker smo
s sporazumom, ki so ga podpisali Parlament, Svet in Komisija, dosegli uvedbo izboljšanega sistema
označevanja

Nalepke bodo vsebovale več informacij o porabi energije in drugih virih izdelkov, ki vplivajo na rabo energije.
V prihodnosti se bo takšno označevanje uporabljalo tudi za izdelke, ki porabljajo energijo in so namenjeni
za uporabo v industriji in prodaji, kar do sedaj ni bilo mogoče. Nenazadnje pa bo treba v vsaki obliki
oglaševanja, ki promovira ceno in energetsko učinkovitost kategorij izdelkov, navesti tudi njihov razred
energetske učinkovitosti.

Zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih informacij o potrošnji energije izdelkov, ki porabljajo energijo,
bo potrošnikom v prihodnosti omogočilo sprejemanje pravilnih in učinkovitih odločitev ter tako zmanjšanje
njihove energetske in gospodinjske potrošnje.

John Attard-Montalto (S&D), v pisni obliki. – Malteška vlada je proti priporočilu za drugo branje, ki je
povezano z navajanjem porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in
standardiziranih podatkov o izdelku.

Razlog, ki ga je podala, je, da se nacionalistična vlada ne strinja z obrazložitvijo v poročilu, zlasti z naslednjim
stavkom: „Gradbeni proizvodi z velikim vplivom na rabo energije se prav tako vključijo v ta prednostni
seznam.“ Nerazumljivo je, da se vlada ne strinja s tem poročilom na tej osnovi. Lahko bi se strinjala s
priporočilom in razjasnila, da ima pridržek glede gradbenih proizvodov, ki imajo velik vpliv na rabo energije.

Nesmiselno je, da vlada kaže, da je za energetsko učinkovitost, ko bi bilo morda z označevanjem nekaterih
teh izdelkov mogoče doseči prihranke, glede na to, da stavbe predstavljajo 40 % celotne potrošnje energije
v Evropski uniji.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Podprl sem to pomembno poročilo. Direktiva o energijskem
označevanju mora igrati ključno vlogo pri doseganju 20-odstotnega cilja energetske učinkovitosti EU do
leta 2020. V tem kontekstu ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, prehodu EU na
učinkovito, trajnostno in konkurenčno gospodarstvo in krepitvi energetske varnosti Evrope. Naš cilje je
tlakovati pot do zmagovalnega položaja, za trg in tudi za potrošnike, in sicer z zagotavljanjem dostopa do
ustreznih informacij in popolnega zavedanja vpliva izbir posameznih potrošnikov nanje. V tem okviru
sporazum, dosežen glede direktive o energijskem označevanju, prinaša pomembno dodano vrednost.
Pozdravljam položaj, za katerega se bori Evropski parlament, da bi ohranil model lestvice A–G, ki je glede
na podatke iz raziskave za potrošnike najbolj prikladen in ga le-ti najlažje razumejo. Obstaja obveznost, da
je treba na energijsko nalepko v vseh oglasih izdelkov, povezanih z energijo, vključiti navedbo, kje se nahajajo
informacije o cenah ali energiji.

Jan Březina (PPE), v pisni obliki. – (CS) Vesel sem, da je bila nova zakonodaja o energetski učinkovitosti
izdelkov končno odobrena po dolgem „vlečenju vrvi“ med Evropskim parlamentom in Svetom in da sem
imel to čast, da sem bil poročevalec v senci v imenu skupine Evropske ljudske stranke. Koristna stran je
razširitev razreda A, kar omogoča, da se med neprestano rastočo skupino energetsko varčnih naprav začrtajo
razlike in da se hkrati spodbuja proizvajalce k izdelavi naprav, ki so, kolikor je mogoče, energetsko varčne.
Prav tako je pomembno, da ni bilo razširjeno število razredov, ki določajo porabo energije pri posameznih
izdelkih, saj s tem ohranjamo jasnost celotnega koncepta. Dejstvo, da obstaja skupaj sedem ravni, omogoča
potrošnikom sprejemanje učinkovitih odločitev pri izbiri blaga na trgu ter tako pomaga zmanjšati stroške
za energijo skozi njihovo vedenje. Kar zadeva nove lastnosti, med katerimi je obveznost navedbe razredov
energetske učinkovitosti izdelkov v oglasnih gradivih, menim, da je uspeh, da je bila ta obveznost omejena
na oglase, ki navajajo informacije o ceni ali rabi energije. K sreči prevladuje mnenje, da je uredba o oglaševanju
sprejemljiva le po potrebi in le v potrebnem obsegu.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to priporočilo, ker učinkovito prispeva k pomoči
evropskim potrošnikom pri izbiri izdelkov, ki porabijo manj energije ali vodijo neposredno do porabe manjše
količine energije. S sprejetjem tega priporočila igra Evropski parlament vlogo pri približevanju uresničitve
cilja EU glede 20-odstotnega izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020. Gre za uravnovešeno besedilo,
ki zagotavlja položaj, koristen za trg in potrošnike.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Ta pobuda, kot tista, o kateri smo glasovali včeraj v zvezi z energetsko
učinkovitostjo stavb, je del zakonodajnega svežnja o energetski učinkovitosti, ki ga je Komisija prestavila
novembra 2008 in je bil predmet obsežne razprave v Parlamentu, Komisiji in Svetu; sedaj končno dosegamo
sporazum glede končnega besedila.
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Ta pobuda ima poleg pozitivnih posledic na okolje, na evropski cilj zmanjšanja emisij in na ustvarjanje
gospodarstva, ki je trajnostno v energetskem smislu, tudi to prednost, da potrošnike postavlja v središče te
odločitve. S pravilnimi označbami in nalepkami bodo potrošniki vedeli natanko, kaj bodo dobili, in bodo
lahko svojo odločitev sprejeli na podlagi meril kot sta energetska učinkovitost in najnižja okoljska cena.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Direktiva v zvezi z energijskim označevanjem zagotavlja,
da bodo potrošniki prejeli ustrezne informacije zaradi obveznega vključevanja energetske nalepke v
oglaševanju. V okviru evropskih prizadevanj za doseganje energetske učinkovitosti in zmanjšanje ravni
potrošnje energije, skupaj z bojem proti podnebnim spremembam, je nujno za ta namen aktivirati javnost.
To je mogoče doseči le, če bodo potrošniki dobili jasne in učinkovite informacije o potrošnji energije za
izdelke, ki so jih kupili ali so naprodaj. Na ta način bodo vsi pripadniki evropske javnosti vključeni v boj
proti podnebnim spremembam. Popolnoma nujno je zagotoviti, da bodo lahko potrošniki zavestno sprejemali
okolju prijaznejše odločitve. Kakor sedaj zagotavlja ta direktiva, se ravni porabe energije, ki jo povzročajo
izdelki, ocenjuje po splošnih merilih in parametrih, ki omogočajo njihovo primerjavo na zaupanja vreden
način. To bo pripeljalo tudi do povečanja zaupanja v tehnične ocene in informacije na nalepkah. Ta direktiva
ima zato pomembno vlogo pri utrditvi strategije 2020 in zlasti pri 20-odstotnemu izboljšanju energetske
učinkovitosti do leta 2020.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Po tem glasovanju bo treba na izdelkih, ki trošijo
energijo – naj bo to za gospodinjske, trgovske ali industrijske namene –, začeti za bolje obveščanje potrošnikov
prikazovati novo nalepko o energetski učinkovitosti. V direktivi, ki jo je danes sprejel Evropski parlament,
je določba glede novih vrst klasifikacije energetske učinkovitosti, ki se dodajo, in prav tako velja za izdelke,
ki energijo trošijo posredno, na primer okna.

O nekaterih podrobnostih je mogoče razpravljati, na primer, da bo velikost nalepke temeljila na klasifikacijah
med A in G – kot je ta, ki se že uporablja za hladilnike – z morebitnim dodatkom klasifikacij A+, A++ in
A+++: načeloma mora biti celotno število razredov omejeno na sedem. Vseeno pa kaže, da ima direktiva
pravi cilj.

Vse oglaševanje izdelkov, povezanih z energijo ali njihovimi zadevnimi cenami mora vključevati navedbo
klasifikacije energetske učinkovitosti. Zagotovljene informacije morajo potrošnike voditi do izbire izdelkov,
ki trošijo manj energije ali posredno pripeljejo do porabe manjše količine energije.

Zato mora biti v prihodnosti pri vsakem oglaševanju cene ali energetske učinkovitosti hladilnikov, pomivalnih
strojev ali kuhalnikov, naveden razred energetske učinkovitosti izdelka.

Jarosław Kalinowski (PPE), v pisni obliki. – (PL) Mnogo je povedanega o pravicah potrošnikov, da so
seznanjeni s hrano, gospodinjsko ali hišno opremo, ki jo kupujejo. Vedeti želimo, od kod prihajajo in kako
so izdelani ter prehransko vrednost hrane. V času podnebnih sprememb bi radi vsi zaščitili okolje in preprečili
nenavadne vremenske razmere in zato nas pri izbiri hrane in vsakdanjih izdelkov vodijo ekološka načela.
Zato je pomembno, da se potrošniki zavedajo, koliko energije oprema porabi, in tako mislim, da imajo
pravico, da so ti podatki na nalepkah. Vstavljanje teh informacij na nalepke izdelkov kaže tudi visoko kakovost
izdelkov. Potem je to lahko orodje za zaščito evropskega trga pred poceni imitacijami, ki prihajajo iz držav
zunaj Evropske unije.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za to poročilo. Priznava, da trg ni
sposoben zagotavljati racionalne rabe energije. To je jasno priznanje, ki odzvanja naše argumente, kar
pozdravljam. Prav tako pozdravljam izraženo željo za usklajevanje označevanja energetske varčnosti od
zgoraj navzdol. Vendar pa je obžalovanja vredno, da ni nikjer predlagano celotno označevanje ekološkega
odtisa za izdelke, ko bi ga bilo treba v resnici izvajati čim prej.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) EU še naprej odločno išče najboljše načine za zagotavljanje odličnosti
na področju energetske učinkovitosti, da bi uspela za 20 % izboljšati svojo energetsko učinkovitost do
leta 2020. To novo označevanje je zelo primerno za potrošnike, ker jim omogoča dostop do boljših informacij,
da lahko sprejemamo popolnoma ozaveščene odločitve in priznajo svoj vpliv v zadevah v zvezi z energetsko
učinkovitostjo. To pomeni povečanje ozaveščenosti potrošnikov glede posledic njihove izbire, povezanih
z energijo, ko želijo kupiti kateri koli potrošniški izdelek, ki ima vpliv na energetsko učinkovitost. Odobritev
te direktive je še posebno pomembna pri povečanju te ozaveščenosti. Zato sem glasoval, kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Če bo uvedena nalepka o potrošnji energije in bo enostavna za
razumevanje, bo kmalu postalo jasno, ali jo bodo potrošniki resnično sprejeli ali ne. Javna ozaveščenost na
tem področju se je spremenila in potrošniki posvečajo večjo pozornost razredom energetske učinkovitosti,
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zlasti v primeru električnih naprav. Seveda bi moral tudi postopek javnega naročanja dajati dober vzor glede
tega. Vendar pa državam članicam ne smemo ukazovati, da lahko kupujejo le najbolj kakovostne izdelke,
ki sodijo v najvišje razrede energetske učinkovitosti. Zlasti v času, ko bo moral vsakdo varčevati, bo nakupna
cena vse bolj odločilni dejavnik. Izbire, ki so na voljo v postopku javnega naročanja, niso dovolj jasno
določene, zato sem se glasovanja vzdržal.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za resolucijo o označevanju
izdelkov, ki trošijo električno energijo, in zagotavljanju osnovnih informacij za potrošnike. V Parlamentu
zelo pogosto govorimo o pravicah državljanov – o pravici do izbire, pravici do pridobivanja točnih in
pravilnih informacij. Po mojem mnenju je to zlasti pomembno na vseh področjih življenja. V tem primeru
je vprašanje povezano s porabljeno električno energijo in njeno učinkovitostjo. Ljudje želijo dejansko
prihraniti energijo in to želijo v glavnem storiti zaradi dveh razlogov: gospodarskega in okoljskega. Danes,
ko imajo prebivalci z napredkom in tehnologijo možnost izbirati električne naprave glede na njihovo
energetsko učinkovitost, bo označevanje, glede katerega smo se dogovorili, prav tako pomagalo potrošnikom
pri sprejemanju zavestnih odločitev in prispevanju k varčevanju z energijo (tako bodo državljani izbirali bolj
varčne naprave) in k varstvu okolja. Ne dvomim, da bodo Evropejci, ko bodo videli koliko energije potrošijo,
izkoristili priložnost, da izberejo učinkovitejše in okolju prijaznejše izdelke in opremo. Še enkrat pozdravljam
stališče Evropskega parlamenta v zvezi s tem vprašanjem in upam, da bodo takšne odločitve postale resnična
spodbuda in priložnost za spoznavanje naših zavez za zmanjšanje potrošnje energije do leta 2020.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Cilj preoblikovanja direktive v zvezi z energijskim označevanjem
je razširitev obsega informacij na nalepki in vključitev vseh izdelkov, ki vplivajo na potrošnjo energije, in ne
le gospodinjskih naprav.

Direktiva je del akcijskega načrta za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter industrijsko politiko in predvideva
tudi pobude za spodbude in javne razpise. Ustvarila bo oporo integrirane in trajnostne politike z okoljskega
stališča. Ena najbolj polemičnih točk zadeva vrsto lestvice, ki naj bi se uporabljala, da bi se izognili povzročanju
zmede za kupce: potem ko je Evropski parlament glede tega sprejel sklep, je bilo odločeno, da se ohrani
ureditev zaprte lestvice A–G.

Ocene energetske učinkovitosti bodo prikazane v vseh oglasih, ki vsebujejo informacije o potrošnji energije
ali so povezane s cenami izdelkov. Zaradi razlogov, ki sem jih pojasnil, se strinjam s položajem, ki ga je
zavzela gospa Podimata, in podpiram to poročilo.

Aldo Patriciello (PPE), v pisni obliki.

– (IT) Direktiva o energijskem označevanju mora igrati ključno vlogo pri doseganju 20-odstotnega cilja
energetske učinkovitosti EU do leta 2020.

Zagotavlja pomembno dodano vrednost za trg in za potrošnike. V osnovi bo obvezna navedba energijske
nalepke v oglasih prekinila podajanje lažnih informacij končnim uporabnikom in jim tako dala vse informacije,
ki jih potrebujejo za sprejemanje popolnoma ozaveščenih odločitev.

Istočasno pa smo se zaradi močnega vztrajanja Parlamenta izognili uvedbi zasnove odprte lestvice in
zagotovljena je bila ohranitev modela lestvice A–G, katerega vrednost za potrošnike je do sedaj dobro
dokazana. Dalje, dodatek klavzule o splošni reviziji omogoča temeljit ponovni pregled v smislu tehnične
ocene in razumevanj nalepke s strani potrošnika najkasneje do leta 2014. To je eno varovalo več, da bo
potrošniku prijazna lestvica, ki je bila določena do sedaj, ostala nespremenjena vsaj do izvedbe revizije. Zato
s prepričanjem ponavljam, da v celoti podpiram to direktivo.

Rovana Plumb (S&D), v pisni obliki. – (RO) Za to poročilo sem glasovala, ker bo z vključitvijo vseh izdelkov,
ki vplivajo na rabo energije, sprememba direktive o energijskem označevanju pomagala doseči znižanje v
višini 4 milijone EUR pri stroških prenosa za vsak posodobljeni in na novo ustvarjeni izvedbeni ukrep (če
bodo namesto direktiv uporabljene uredbe/sklepi). Prav tako bo ustvarila dodatna znižanja, ki bodo znašala
približno 78 Mt emisij CO2. V prihodnosti se bo označevanje energetske učinkovitosti uporabljalo tudi za
izdelke, ki trošijo energijo in so namenjeni industrijski in trgovski rabi, kot so hladilnice, maloprodajne
izložbe, industrijske kuhinjske naprave, prodajni avtomati (prodaja sendvičev, prigrizkov, kave, itd.),
industrijski motorji, izdelki, povezani z energijo, vključno z gradbenimi izdelki, ki ne trošijo energije, a imajo
„pomemben neposreden ali posreden vpliv“ na varčevanje z energijo, kot so okna ali okvirji za vrata.

En pomemben dejavnik pri zagotavljanju ustrezne uporabe te direktive je zagotavljanje dostopa do pravilnih
informacij za vsakega državljana in ozaveščanje potrošnikov glede vpliva odločitev, ki jih sprejemajo.
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Zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih informacij o posebni potrošnji energije izdelkov, povezanih
z energijo, bo pomagalo končnim uporabnikom, da se bodo odločali na osnovi potenciala za varčevanje z
energijo, da bi dolgoročno zmanjšali račune za energijo.

Teresa Riera Madurell (S&D), v pisni obliki. – (ES) Glasovala sem za poročilo gospe Podimata, ker menim,
da sta uspela Parlament in zlasti Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu (S&D) izredno pomembno napredovati v smislu nujne direktive za dosego cilja energetske
učinkovitosti, ki smo si ga zastavili. Ne le, da nam je uspelo ohraniti lestvico A–G, ki jo evropski potrošniki
poznajo in so jo sprejeli, ampak smo prav tako zagotovili, da je sedaj obvezno navajati nalepko o energetski
učinkovitosti gospodinjske naprave, če se na njenem promocijskem ali oglaševalskem gradivu pojavi cena.
Še en vidik, ki ga velja omeniti in ga je uvedel Parlament, je obveznost Komisije, da sestavi prednostni seznam
izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, vključno z nekaterimi gradbenimi izdelki, ki bodo verjetno v prihodnosti
podvrženi ukrepom. Nazadnje, glede na vodstveno vlogo, ki jo mora sprejeti javni sektor, menim, da je
nujno, da upravljavci na javnih razpisih pridobijo izdelke, ki sodijo v razred najvišjih standardov energetske
učinkovitosti.

Poročilo: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) V poročilu gospoda Maňke je predlaganih več sprememb
proračuna Evropskega parlamenta za leto 2010. Glasovala sem za to poročilo, zlasti zaradi njegovih določb,
ki so nastale zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009. Sem sodi dvig stroškov
za pomoč poslancem v višini 1 500 EUR na mesec. Ta dvig je oblikovan tako, da poslancem omogoči, da
bodo izpolnili svoje nove odgovornosti, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, kar bistveno razširja obseg dela
Parlamenta in tako povečuje njegov vpliv na sprejemanje odločitev EU. Parlament mora povečati svoje
strokovno znanje o zakonodajnih vprašanjih, da bi bil enak Komisiji in državam članicam. Predstavljamo
evropske državljane in, če želimo braniti njihove interese, potrebujemo ustrezne vire. Zato sem podprla to
poročilo.

Göran Färm (S&D), v pisni obliki. – (SV) Menim, da bo treba okrepiti tiste odbore, ki bodo imeli večjo delovno
obremenitev zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. To opravičuje povečanje števila osebja za
sekretariate v teh odborih Parlamenta in skupin. Vendar pa se ne strinjam s stališčem, da poslanci EP
potrebujemo več osebja. Raje bi videl, da bi se sredstva Parlamenta okrepila najprej in predvsem s
prerazporeditvijo in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti, da celoten proračun ne bo povečan.

V svoji pristojnosti vodje Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
v Odboru za proračun sem takšna načela zavzel tudi v pogajanjih s predsedstvom Parlamenta. Na koncu
smo dosegli kompromis, da bo predlog sedaj delno financiran s pomočjo prihrankov v višini 4,4 milijona EUR.
Še vedno menim, da bi morali biti v predlog vključeni nadaljnji prihranki, ampak ker sem v pogajanjih igral
aktivno vlogo, sem se odločil podpreti doseženi kompromis.

Bogusław Liberadzki (S&D), v pisni obliki. – (PL) Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe bo verjetno
povzročil bistveno povečanje delovne obremenitve Parlamenta. Zlasti bo to vodilo do obsežnejše uporabe
običajnega zakonodajnega postopka, kar bo vplivalo na približno 95 % sprejete zakonodaje. Dodatni
proračunski in človeški viri bodo Parlamentu omogočili izpolnjevanje njegove nove vloge sozakonodajalca,
ki bo enakopravna Svetu.

Mairead McGuinness (PPE), v pisni obliki. – Podprla sem poročilo gospoda Maňke o spremembi proračuna
Evropskega parlamenta, hkrati pa se zavedam občutljivosti povečanja proračunov v času, ko od državljanov
zahtevamo, da sprejmejo znižanje plač in ko izgubljajo delovna mesta. Delo v Evropskem parlamentu se je
nedvomno povečalo zaradi Lizbonske pogodbe. Uporabiti nameravam dodatek za parlamentarno pomoč
za zagotavljanje možnosti mladim študentom, ki se v velikem številu prijavljajo na delo v moji pisarni.

To jim bo zagotovilo plačilo za njihovo delo in dragocene delovne izkušnje, ki jim bodo upam pomagale
pri njihovih prihodnjih karierah. Vendar pa menim, da mora Parlament pregledati naše celotne delovne
metode in osebje z namenom izboljšanja naše uspešnosti in učinkovitosti.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Lizbonska pogodba je dala Parlamentu nove odgovornosti. Ta položaj
pomeni dodatno upravno delo, posledično pa potrebujejo poslanci usposobljeno osebje, ki bo imelo
svetovalno vlogo. Ta novi položaj vodi do dveh problemov: povečanja stroškov, ki nastajajo zaradi potrebe
po večjem številu pomočnikov, in potrebe po dodatnem prostoru, da bodo lahko izvajali svoje dolžnosti v
dobrih delovnih pogojih. Ta položaj vodi do povečanih stroškov. To je težko pojasniti v času krize, a če
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želimo, da bo delo Parlamenta odlično, potrebuje le-ta nujne finančne in človeške vire. Zato sem glasoval,
kot sem.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem „za“. Čeprav se morda to zdi kot demagogija ali še
en kastni privilegij, pa tu ne gre za to. Spremembe proračuna so pomembne in bistvene za ustrezno upravljanje
življenja in dejavnosti Parlamenta.

V svoji vlogi poslancev Evropskega parlamenta se moramo po sprejetju Lizbonske pogodbe lotiti pomembne
in jasne naloge. Zaradi tega potrebujemo sodelavce in strokovnjake, ki nas bodo lahko vsakodnevno podpirali
pri našem delu. Da bi to storili, potrebujemo sredstva. V svojem imenu in upam, da v imenu kolegov poslancev,
se bodo ti viri prenesli v še uspešnejše, učinkovitejše in bolj osredotočeno delo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Skupaj s 16 drugimi poslanci EP iz moje skupine sem
podpisal predlog spremembe o zavrnitvi tranše in zanj glasoval. Razlog za to je, da mislim, da je zelo
pomembno pokazati, da se velika skupina poslancev EP ne strinja s povečanjem dodatka za pomoč v času
gospodarske krize.

Vendar pa sem ob končnem glasovanju podprl poročilo gospoda Maňke o spremembi proračuna Parlamenta
za leto 2010.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. – (SV) Glasovala sem proti poročilu o dopolnilnem proračunu
za leto 2010. Povečanje tajniških prejemkov poslancev EP za 1 500 EUR na mesec, da bi rešili povečane
delovne obremenitve, ki so posledica Lizbonske pogodbe, ne vzdrži. Ena stvar je, da ne morete zaposliti
visoko usposobljenih strokovnjakov za mesečno plačilo v višini 1 500 EUR. Drugič, v delovnih prostorih
Parlamenta ni prostora za novo osebje. Tretjič, sorazmerni del proračunskih sredstev je bil vzet iz rezerve
posebej za gradnjo investicij. Četrtič, poročevalka, gospa Trüppel, je za kategorijo 5 proračuna za leto 2011
izjavila, da v prihodnosti ne bo mogoče zagotoviti tajniških prejemkov, dokler ne bo izvedena ustrezna
ocena njihovih koristi. Menim, da je to povečanje neupravičen dodatek že tako visokih tajniških prejemkov
in to v času, ko so se brezposelni, samske ženske, upokojenci in druge socialno ranljive skupine prisiljeni
žrtvovati za reševanje projekta evra, ki je v težavah.

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) V imenu preglednosti – ki jo zahtevajo državljani – in temeljitosti
menim, da Svet ni prost obveznosti javne odgovornosti za sredstva, ki so jim dana na voljo. Zato se strinjam
z odločitvijo poročevalca za odložitev sprejetja odločitve o podelitvi razrešnice računov Sveta dokler ne
bodo predložene zahtevane dodatne informacije.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Sem za odložitev sprejetja odločitve o razrešnici izvajanja
splošnega proračuna EU za leto 2008 zaradi preglednosti in strogosti, ne le v smislu izvajanja proračuna,
ampak tudi celotnega nadzora uporabe vseh finančnih sredstev EU. To bo Svetu nudilo priložnost za pridobitev
vseh pojasnil in informacij, ki so potrebne za zagotovitev odločitve, ki jo potrdi Parlament. To je popolnoma
nujno za verodostojnost evropskih institucij in javnega zaupanja v tiste, ki so na oblasti. Razen tega pa je
gre tu za vprašanje politik in smernic, ki jih določajo demokratična telesa in tista, ki so zakonito pooblaščena
za to.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Postopek podelitve razrešnice proračuna je pomemben in od
njega so odvisne zakonodajne in nadzorne dejavnosti Parlamenta.

Ni potrebno, da ponavljam nadzorno nalogo, ki jo je Parlament pridobil z leti, nenazadnje zaradi
proračunskega postopka, na podlagi katerega je uspel spremeniti obvezno poročanje evropskih institucij v
resno in pomembno zadevo. Dalje, prav tako ima bistveni pomen v smislu pričakovanj državljanov.

V času krize, kakršna je sedanja, se evropske državljane poziva k izrednemu žrtvovanju in izvesti moramo
previden in točen nadzor birokratskih ali dejanskih stroškov upravljanja. Zaradi razlogov, ki sem jih navedel,
bi pohvalil poročevalca in izrazil svoje strinjanje.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Glasoval sem za to poročilo, ker se strinjam z dejstvom,
da moramo odložiti odločitev o podelitvi razrešnice do oktobra.

Konrad Szymański (ECR), v pisni obliki. – (PL) Glasoval sem proti podelitvi razrešnice v zvezi s proračunom
Sveta za leto 2008, ker smo v Parlamentu prepozno prejeli finančno dokumentacijo Sveta. Nadzor financ
Sveta s strani Evropskega parlamenta je daleč od tega, da bi bil pregleden.
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Poročilo: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Zadnjih nekaj let je stalno in hitro rasla potreba po
presajanju organov v Evropski uniji. Čeprav ostaja pomanjkanje organov največji izziv, s katerim se sedaj
srečujemo, pa obstaja še mnogo več težav, povezanih z različnimi sistemi presajanja, ki se uporabljajo v
državah članicah.

Leta 2008 je Evropski parlament Evropsko komisijo z resolucijo, ki jo je sprejel aprila, pozval, naj oblikuje
direktivo, v kateri bo določen pravni okvir za zagotavljanje kakovosti in varnosti darovanih organov v
Evropski uniji. Komisija je nato predložila predlog za direktivo, o katerem smo razpravljali v Evropskem
parlamentu in je vseboval naslednje tri cilje: zagotavljanje kakovosti in varnosti za bolnike po EU, zagotavljanje
zaščite za darovalce in pospešitev sodelovanja med državami članicami.

Glasovali smo za kompromis, dosežen med Parlamentom, Svetom in Komisijo, saj potrebujemo skupne
standarde za kakovost in varnost na ravni EU za javno naročanje, prevoz in uporabo človeških organov. To
je ukrep, ki bi poenostavil izmenjavo organov in tako koristil več tisoč bolnikom v Evropi, ki vsako leto
potrebujejo takšno zdravljenje.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Podpiram to poročilo o standardih kakovosti in varnosti
človeških organov, namenjenih za presajanje. Z vse večjim povpraševanjem po presaditvah v Evropski uniji
in neravnovesjem med bolniki, ki čakajo na presaditev, in številom darovanih organov, se moramo poskušati
izogibati komercializaciji darovanja in prekiniti nezakonito trgovino z organi. Zato moramo uporabljati
strogo zakonodajo za žive darovalce, zagotoviti preglednost čakalnih list organov, določiti stroga pravila o
zaupnosti, da bi zaščitili osebne podatke darovalcev in ljudi, ki čakajo na organe, ter opredeliti odgovornost
zdravnikov. Ko bodo sprejeti skupni standardi kakovosti in varnosti, bodo ustvarjene priložnosti za čezmejne
izmenjave organov in to lahko poveča število izvedenih presaditev.

Regina Bastos (PPE), v pisni obliki. – (PT) V zadnjih petih desetletjih je postalo presajanje organov učinkovita
praksa na globalni ravni, kar je prispevalo k izboljšanju kakovosti življenja in podaljšanju življenjske dobe
bolnikov. Ta direktiva določa pravila, katerih namen je zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti
za organe človeškega izvora, ki so namenjeni za presajanje v človeška telesa, da bi zagotovili visoko raven
varstva človeškega zdravja. Ta direktiva uvaja kakovostne nacionalne programe, v katerih so opredeljeni
standardi in prakse za postopke presajanja v državah članicah. Prav tako podrobneje določa postopek javnega
naročanja in vprašanja, povezana z informacijskim sistemom.

Sledljivost in zaščita darovalcev in prejemnikov prav tako zaslužita posebno pozornost. Za poročilo sem
glasovala zaradi njegovih treh glavnih ciljev: zagotavljanje kakovosti in varnosti za bolnike na ravni Unije,
zagotavljanje varstva darovalcev in pospeševanje sodelovanja med državami članicami. Vseeno pa bi rada
poudarila, da se morajo programi presajanja organov skladati z načelom prostovoljnega in prostega darovanja,
ki je že vključeno v predhodni zakonodaji o snoveh človeškega izvora, in da se jih ne sme nikakor prodajati.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman in Derek Roland Clark (EFD), v pisni obliki.
– Stranka UKIP meni, da tekočega razvoja in izboljšav v sedanji mednarodni mreži sredstev in agencij za
izmenjavo organov ne bodo pospešili poskusi EU, da si prisvoji to mrežo in jo ureja. Nasprotno, darovanje
organov v državah, kjer je mnogo darovalcev, se bo verjetno zmanjšalo, če bo postalo povpraševanje po
organih iz mnogih držav, kjer je malo darovalcev, obvezno na ravni EU. Dalje, v slednjih državah bo takšna
sorazmerna obilica tujih organov, ki se bo pri tem pojavila, verjetno tudi tam zmanjšala količino darovanih
organov. Zato smo poslanci iz stranke UKIP glasovali proti temu poročilu.

Françoise Castex (S&D), v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za ta osnutek direktive o standardih kakovosti
in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev. Ta direktiva zajema vse stopnje verige, od darovanja
do presaditve, ter zagotavlja sodelovanje med državami članicami. Učinkovit sistem presajanja ne temelji le
na podpori darovalcev; prav tako je odvisen od pravilne uporabe informacij in od kakovosti mreže, po kateri
se te informacije izmenjujejo. Zato sem podprla zamisel, da se ustvari evropska podatkovna zbirka, v kateri
bodo zabeležene informacije o organih, ki so na voljo, ter vseevropski sistem potrjevanja, ki bi zagotovil, da
so bili človeški organi in tkiva, ki so na voljo, pridobljena po zakoniti poti. Seveda, morajo biti organi, da bi
zagotovili enak dostop do organov, ki so na voljo, darovani prostovoljno in brez kakršnega koli plačila.
Vendar pa načelo neplačevanja za organe ne bo preprečilo živim darovalcem, da bi dobili plačilo, če bo
takšno plačilo strogo omejeno na pokrivanje stroškov in izgube dohodka zaradi darovanja. Takšen pregleden,
varen in učinkovit sistem darovanja je edini način za boj proti trgovini z organi.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Za predlog direktive sem glasoval iz naslednjih razlogov.
1. Glede na povečanje povpraševanja po organih za presajanje in omejeno dobavo, ki bolnike pogosto prisili,
da iščejo rešitve svojih težav zunaj nacionalnih meja, je sprejetje skupnega okvira standardov za kakovost
in varnost na ravni Skupnosti in ustvarjanje mreže sodelovanja in medsebojnih informacij popolnoma nujno
za izboljšanje varstva javnega zdravja in storitev za bolnike. 2. Nacionalne določbe, ki urejajo postopek za
zagotavljanje privolitve v darovanje organov, katerih izbira ostaja v pristojnosti držav članic, niso na noben
način prizadete. Ravno nasprotno, predlog za direktivo dopolnjuje sedanji pravni okvir vsake države članice
EU s posebnimi standardi kakovosti in varnosti po celotnem postopku presajanja in hkrati varuje odsotnost
kakršne koli oblike špekulacije ter ohranja anonimnost in varnost osebnih podatkov darovalca in tudi
prejemnika. 3. Primeri tihotapljenja organov so zmanjšanji v največji možni meri in okrepljeno je zaupanje
morebitnih darovalcev s končnim ciljem povečanja števila darovalcev. 4. Države članice izvajajo sankcije v
primeru kršenja zakonodaje, povezane z identiteto darovalcev ali prejemnikov.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o standardih kakovosti in varnosti
človeških organov, namenjenih za presajanje, ker prispeva k zmanjšanju čakalnih list za operacije za evropske
bolnike. Nesprejemljivo je, da na dan umre povprečno 12 ljudi, ki čakajo na presaditev. Ta direktiva bo
poenostavila darovanje in presajanje organov in njihovo izmenjavo med državami članicami, s čimer bo v
korist več tisoč bolnim Evropejcem.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pomanjkanje organov za presaditve je hranilo strašen trg, ki prizadeva
predvsem države v razvoju, a je prav tako zadel prikrajšane ljudi v vzhodni Evropi. Strinjam se z zaskrbljenostjo
glede zahtevnosti boja proti tej surovi trgovini in proti grozovitim posledicam za tiste, ki jih prikrajšajo za
njihove organe, na silo ali drugače: grozovitemu poslabšanju kakovosti življenja, kroničnim boleznim in v
mnogih primerih smrti. Sprejetje skupnih pravil postavlja Evropsko unijo na enako raven v smislu zahtev
in odgovornosti, kar je v močnem nasprotju s temačnimi razmerami, ki sem jih opisal.

Bolniki in darovalci imajo pogoje, spremljanje in zaščito, ki jih primanjkuje vpletenim v mreže trgovine z
organi, in države članice bodo postale sposobne učinkovito sodelovati. Strinjam se s poročevalcem, da mora
biti darovanje nesebično, prostovoljno in svobodno in da se darovalcu nadomestijo le stroški ali neprijetnosti,
ki jih povzroči darovanje. Mislim, da je moj kolega gospod Mikolášik predlagal nekatere dobre spremembe,
ki izboljšujejo osnovno besedilo; zagotovo so rezultat njegovega medicinskega usposabljanja in njegovega
spremljanja te teme od zadnjega parlamentarnega zasedanja.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Toplo pozdravljam ta predlog in njegove tri glavne cilje:
zagotavljanje kakovosti in varnosti za bolnike na ravni Unije, zagotavljanje varstva darovalcev in pospeševanje
sodelovanja med državami članicami. Na splošno je v EU široko družbeno soglasje glede darovanja organov
za presajanje. Vendar pa zaradi kulturnih in tradicionalnih razlik in tudi zaradi razlik v organizacijskem
sistemu obstajajo različni pristopi k temu vprašanju znotraj držav članic. Rad bi poudaril, da čeprav je
direktiva usmerjena v ohranjanje ali poskus dosege usklajevanja med ukrepi kakovosti in varnosti, pa ne bi
smela za države članice ustvarjati dodatnega upravnega bremena. Namesto tega bi morala imeti zadostno
mero prožnosti, da ne bi ogrozila dobre prakse, ki že velja. Predlog direktive ustvarja skupne zavezujoče
standarde kakovosti in varnosti za organe človeškega izvora, ki so namenjeni za presaditev z namenom
zagotavljanja visoke ravni zaščite zdravja po vsej EU. Potrjujem stališče Komisije, da morajo biti načeloma
programi presajanja organov usklajeni z načelom prostovoljnega in svobodnega darovanja. Darovanje
organov mora biti vedno svobodno in zaščiteno pred kakršno koli politično komercializacijo.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Presaditve organov so pomembno sredstvo za rehabilitacijo
pacientov, ki trpijo zaradi več bolezni, ki lahko povzročijo usodne težave določenih organov. Število presaditev
v Evropski uniji se je povečalo in tako so bila rešena in podaljšana mnoga življenja. Vendar pa še vedno
obstajajo dolge čakalne liste za presaditve. Naše glasovanje „za“ izraža naše strinjanje z izboljšavami, ki jih
poskuša uvesti poročilo v zvezi s sedanjim položajem. Poleg tega, da te izboljšave vplivajo na kakovost in
varnost in da vzpostavljajo postopke, ki so potrebni za naročanje in prevoz, pa so te izboljšave povezane
tudi z zaščito darovalcev in prejemnikov, pri tem pa so ustrezno upoštevana etnična načela in načelo
neplačevanja. V poročilu je obravnavano tudi zaskrbljujoče vprašanje trgovine s človeškimi organi na način,
ki se nam zdi primeren.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Cilj te direktive je dovolj jasen: potrebujemo več organov za paciente
in več sodelovanja med državami članicami glede te zadeve in v boju proti trgovini z organi. Zato eden od
temeljev te nove zakonodaje skrbi za določanje novega organa v vsaki državi članici, ki bo odgovoren za
skladnost s standardi kakovosti in varnosti organov. Ti organi bodo odgovorni za zagotavljanje kakovosti
in varnosti organov „skozi ves postopek od darovanja do presaditve, pa tudi pri oceni kakovosti in varnosti
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med okrevanjem in nadaljnjim spremljanjem zadevnega pacienta.“ Nova direktiva prav tako zahteva, da so
zdravstveni delavci, vključeni na vseh stopnjah verige, od darovanja do presaditve ali odstranitve organa,
ustrezno usposobljeni. Za te strokovne delavce bi morali biti zato razviti posebni programi usposabljanja.
Zaradi tega smo glasovali za ta predlog. Zato sem glasoval, kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Presaditve organov lahko rešijo življenja, a le takrat, ko se presadi
zdrav organ ustreznega darovalca. Žal je v preteklosti vedno znova prihajalo do napak in zaradi tega je na
tem področju še bolj pomembno uveljavljati standarde kakovosti in varnosti. Prav tako velja razpravljati o
dejstvu, da muslimani pogosto z veseljem sprejmejo darovane organe, sami pa običajno niso pripravljeni
darovati organov zaradi svoje vere. Upam, da bo to poročilo prispevalo k izboljšanju standardov kakovosti
in varnosti in zato sem glasoval za poročilo.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Rad bi izrazil svoj glas za poročilo gospoda Mikolášika. Vse večja
potreba po razpoložljivih organih za presaditev v okviru čezmejne izmenjave in pomembnih razlik med
sistemi presajanja, ki so jih sprejele različne države članice, zahteva, da se okrepijo sodelovanje in skupni
predpisi glede kakovosti in varnosti organov.

Predlog direktive je namenjen doseganju teh ciljev z osredotočanjem na povečanje števila presaditev in dvig
standardov kakovosti pri postopkih darovanja, pridobivanja, nadzora, konzerviranja, prevoza in presajanja.
Dalje, s poudarjanjem načela prostovoljnega darovanja v nasprotju s trgovino ali trgovanjem z organi, je
njen namen zagotoviti pravice darovalcev in bolnikov. Kljub temu, da poročevalec priznava potrebo po
uskladitvi ukrepov glede kakovosti in varnosti, pa poudarja, da direktiva ne sme ustvarjati dodatnega upravnega
bremena za države članice in mora pustiti dovolj prožnosti brez ogrožanja sedanjih dobrih praks.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. – (PT) Presajanje je ena od medicinskih specialnosti, ki so
najbolj napredovale v zadnjih desetletjih, pri čemer so dosegle velik uspeh in so bile ključnega pomena pri
reševanju življenj ljudi. Presenetljivo pa je uspeh presajanja tisti, ki je poleg drugih dejavnikov vodil do vse
večjega števila kandidatov za presaditve organov, katerih posledica so bile dolge čakalne liste. To je prav tako
vodilo do človeške drame, povezane s smrtjo približno 12 pacientov na dan v EU, ker niso mogli prejeti
organa, ki ga potrebujejo, da bi preživeli. Eden od načinov za skrajno zmanjšanje tega problema je izmenjava
med državami članicami EU, kar zagotavlja večjo združljivost med darovalcem in prejemnikom v krajšem
času in z večjo ravnjo sprejema organov. Vendar pa so za to izmenjavo na splošno potrebni standardi
kakovosti in varnosti, kakor je določeno v tej direktivi Parlamenta in Sveta. Poročilo gospoda Mikolášika o
standardih varnosti in kakovosti za organe, namenjene presajanju, tako predstavlja pomemben prispevek k
skrajnemu zmanjšanju pomanjkanja organov in k osnovni zaščiti zdravja prejemnika in živega darovalca.
Zato ga z veseljem pozdravljamo.

Aldo Patriciello (PPE), v pisni obliki. – (IT) Presaditve organov so nedvomno eden najbolj pozitivnih vidikov
napredka na področju zdravja, a hkrati odpirajo celo vrsto problemov v smislu pravic darovalcev in bolnikov,
ki jih je treba obravnavati z etičnega, socialnega, pravnega in gospodarskega stališča.

Gre za vprašanje vzpostavitve pozitivnega procesa za obravnavanje velikega neravnovesja med potrebo in
številom organov, ki so na voljo, brez ogrožanja načela svobodnega in prostovoljnega darovanja, da bi
preprečili vse oblike komercializacije in nezakonite trgovine in hkrati zagotovili kakovost in varnost organov
za presajanje z ukrepi, ki zagotavljajo zaupnost in tudi sledljivost.

Sprejetje skupnih standardov kakovosti je zagotovo korak naprej, ki ga je treba pozdraviti kot del okvira, v
katerem lahko Svetovna zdravstvena organizacija še dalje prispeva. Vendar pa je pri vzpostavitvi evropske
podatkovne zbirke pomembno, da poskrbimo, da ne bomo uvedli nepotrebno strogega okvira ali ustvarili
dodatne birokracije, ki bi ovirala sedanji popolnoma primeren in učinkovit proces.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Podprl sem poročilo, ki ga je vodil naš kolega Mikolášik
v zvezi s standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presajanje, kot zelo nujen ukrep
za podaljšanje življenjske dobe več kot 60 000 ljudi v Evropi, ki čakajo na presaditev. Upam, da bo to
predstavljalo možnost hitrejše in varnejše pridobitve organov.

Olga Sehnalová (S&D), v pisni obliki. – (CS) Glasovala sem za to poročilo, čeprav se je treba sočasno z
zaželenim prizadevanjem za poenotenje zahtev za varnost in kakovost glede človeških organov, določenih
za presaditev, osredotočiti zlasti na vse večje število darovalcev v različnih državah članicah in pri tem
upoštevati različne nacionalne tradicije zdravstvenih sistemov. Zato je to področje nujno strogo oceniti s
stališča načela subsidiarnosti.
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Peter Skinner (S&D), v pisni obliki. – Vesel sem, da sem lahko podprl to poročilo z glasovanjem v Parlamentu.
Na jugovzhodu Anglije je mnogo družin žrtev krute resničnosti slabe preskrbe z organi, potrebnimi za
presajanje. To poročilo je v pomoč pri ustvarjanju čezmejnega standarda EU, ki bi lahko določal izboljšano
oskrbo v in po EU, da bo mogoče takšnim družinam posameznikov, ki potrebujejo organe, lažje izpolniti
upanje v omilitev njihovih pogojev.

Konrad Szymański (ECR), v pisni obliki. – (PL) Podprl sem poročilo o standardih varnosti pri darovanju
organov, ker poročilo vsebuje načelo preprečevanja komercializacije.

Koledar delnih zasedanj Evropskega parlamenta – 2011

Mário David (PPE), v pisni obliki. – (PT) Evropski parlament je sprejel koledar plenarnih zasedanj za leto
2011. Obžalovanja vredno je, da se vsako leto še naprej troši letno 200 milijonov EUR davkoplačevalskega
denarja za izvedbo 12 zasedanj v Strasbourgu. Hinavščina dosega točko, ko ni niti v skladu z določbami
pogodb, saj bi za skladnost veljalo eno zasedanje na mesec; z drugimi besedami, tudi avgusta. Upravičena
prizadevanja mesta Strasbourg bi bilo mogoče zadovoljiti, če bi tu trajno ustanovili eno ali dve agenciji
Evropske unije. Kar zadeva „cirkus“, ta bi se moral očitno prenehati! Dalje, nikakršnega smisla nima, da bi
se Evropski parlament sestajal 48 dni na leto v mestu, ki nima neposrednih zračnih povezav s skoraj nobeno
prestolnico držav članic.

Dalje, tiste, ki obstajajo, imajo komercialne razporede, ki so popolnoma nezdružljivi s parlamentarno
dejavnostjo. Ni težko videti, da voditelji držav ali vlad, ki sprejemajo te odločitve, potujejo z zasebnimi letali
in ne izgubljajo na desetine ali stotine ur na leto za potovanje v Strasbourg.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Glasoval sem proti predlogu nekaterih poslancev, da se zasedanje
razdeli na dva dela, a se še vedno izvede v enem tednu. Poleg dejstva, da to ni preveč smiselno, bi dodatna
potovanja na zasedanje in nazaj povzročila nepotrebne stroške in zapravljanje dragocenega delovnega časa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Navdušeno sem podprl spremembo o predlogu za to,
da se dve septembrski delni zasedanji združita v enega. Sem velik podpornik zamisli, da se dva sedeža EP
zmanjšata na enega s sedežem v Bruslju. Tako podpiram vsako pobudo, pripravljeno za to, da se rešimo
sedeža v Strasbourgu.

Resolucija: Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin) (B7-0264/2010 )

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Vprašanja, povezana s prehrano in zdravjem državljanov, so
izredno občutljiva in jih je treba obravnavati previdno in objektivno. To zelo drži za razpravo o odobritvi
aditivov za živila, kot je trombin. Trombin je izdelek, pridobljen iz živalske (goveje ali svinjske) plazme in
krvi, katere značilnosti celjenja se uporabljajo v kmetijsko-živilski industriji za pripravo mesa iz kupa kosov.
Ta aditiv izpolnjuje štiri merila v Uredbi (ES) št. 1333/2008, ki dopušča odobritev: aditivi za živila morajo
biti varni pri uporabi (potrdila EFSA v svojem mnenju z leta 2005); obstajati mora tehnološka potreba za
njihovo uporabo (zelo koristen kot stabilizator); njihova raba ne sme zavajati potrošnika (uporaba omejena
na predpakirane in tako z nalepkami označene izdelke); biti morajo v korist potrošniku (končni izdelek je
stabiliziran). Poleg tega pa ogromna večina držav članic poziva k odobritvi trombina. Zato, glede na to, da
ta aditiv ne predstavlja nevarnosti za zdravje in pri pripravi živil igra edinstveno vlogo, ni razloga za
nasprotovanje njegovi odobritvi.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to resolucijo, katere cilj je omejiti uporabo
aditivov za živila v živilskih izdelkih, ki so nevarni za zdravje, da bi zavarovali zdravje potrošnikov.
Zakonodaja, ki trenutno velja v Evropski uniji, zagotavlja, da se lahko aditive za živila uporablja, če koristijo
potrošniku. Ker korist trombina („mesnega lepila“) za potrošnike ni bila dokazana in lahko proces lepljenja
velikega števila ločenih kosov mesa bistveno poveča nevarnost za okužbo z bakterijami, nisem podprl
predloga za dovoljenje uporabe tega aditiva za živila v govejih in svinjskih izdelkih. Poleg tega moramo
stremeti k preprečevanju, da bi takšni izdelki, obdelani z „mesnim lepilom“, našli pot v javne ustanove, kjer
se streže hrana.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za resolucijo, ki poziva, da se trombine
ne uporablja v mesu. Trombin se uporablja kot „lepilo“ v pripravljenem mesu. Predstavlja nevarnost za
zdravje, ker proces vezanja različnih kosov mesa bistveno poveča površino živila, ki je lahko okužena z
bakterijami. Poleg tega bi pripravljeno meso lahko zavajalo potrošnike, ki želijo kupiti meso.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem za resolucijo Parlamenta, ker ne dovoljuje
uporabe živil, ki vsebujejo aditive in encime, kot je trombin, ki so nevarni in ogrožajo kakovost hrane in
varnost potrošnika. Jamstva, ki jih je dala Komisija, niso le neprepričljiva in nezadostna, ampak povečujejo
tudi moje skrbi. Dalje, Komisija in sam komisar nista pokazala potrebne ozaveščenosti, kar je pokazala tudi
nedavna odločitev o odobritvi gensko spremenjenega krompirja.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Predlog resolucije izraža nekatere pridržke glede uporabe
encimskega pripravka, ki temelji na trombinu s fibrinogenom kot aditivu za živila za spremembo oblike
živil, ki se nam zdijo primerna. Predlogi Komisije ne obravnavajo v celoti teh pridržkov. Ostajajo dvomi
glede možnosti uporabe nepakiranih izdelkov, katerih oblika je spremenjena, kar ogroža informacije, potrebne
za kupce, pa tudi o učinkovitosti prepovedi uporabe teh izdelkov v restavracijah in drugih javnih ustanovah,
ki strežejo hrano.

Sama Komisija priznava, da bi lahko uporaba tega prehranskega dopolnila zavajala potrošnika glede stanja
končnega živila. Predlagana rešitev zgornjega problema označevanja z nalepkami sama ne bi zadostovala
za reševanje tega problema. Prav tako še naprej obstajajo dvomi glede procesa lepljenja živil (na primer
hladno lepljenje brez dodatka soli in brez naknadnega grelnega postopka) in glede varnosti končnega izdelka.
Zato menimo, da je ta resolucija vredna naše podpore.

Françoise Grossetête (PPE), v pisni obliki. – (FR) Močno obžalujem sprejetje te resolucije v zvezi s prepovedjo
svinjskega in govejega trombina. Besedilo nima veljavne znanstvene osnove. Ta aditiv za živila, ki izhaja iz
živalske plazme in krvi in se uporablja v predpakiranih izdelkih za lepljenje ločenih kosov mesa, vsekakor
izpolnjuje vsa zdravstvena in varnostna merila, ki jih določa Evropski organ za varnost hrane. Odobren je
v Franciji in se na primer uporablja za krvavice. Zato je pomembno, da svoje odločitve sprejemamo na
podlagi podatkov, ki jih zagotavlja znanstvena skupnost in ne mediji. Ne zaidimo v čustveno razpravo! Še
več, zahteve za označevanje izdelkov, ki vsebujejo ta aditiv, naj bi bile poostrene. Beseda „trombin“ in besedna
zveza „pripravljeno meso“ sta bili dozdevno jasno pokazani. Zato ni nikoli šlo za vprašanje zavajanja
potrošnikov, ki so bili vsekakor bolje obveščeni.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) Varnost hrane in zdravja evropskih državljanov sta na kocki.
To vprašanje je bilo izpostavljeno v Parlamentu v primeru trombina, ki je aditiv za živila in se uporablja za
„lepljenje“ kosov mesa, katerega končni videz bi lahko brez težav zavedel potrošnika. Kmetijsko-živilska
industrija je bila že zadovoljna, ko je bila priča temu, kako razširjena je postala uporaba te snovi, in zaradi
dobrega razloga, ker jim je omogočila, da so se znebili mesnih odpadkov in poceni prodajali nizkokakovostno
meso. Čeprav je Evropski organ za varnost hrane sklenil, da je trombin neškodljiv, sem še vedno zelo skeptična
glede teh rezultatov. Čas je, da Komisiji pokažemo, da sta varnost hrane in zdravje glavni skrbi Evropskega
parlamenta. Zato pozdravljam glasovanje o zavrnitvi tega encima.

Christa Klaß (PPE), v pisni obliki. – (DE) Potrošniku ne smemo dovoliti, da bi ga zavajal aditiv za živila
trombin. Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 ureja pogoje
za aditive za živila po vsej EU in sedaj vanjo poskušamo vključiti nove snovi. Tu je ključna stvar varnost
snovi. Da bi izpolnili povpraševanje potrošnikov po hrani, ki je videti privlačna, je živilska industrija ustvarila
snovi, ki se dodajajo le zaradi boljšega izgleda. Ena takšnih snovi je trombin, ki se pridobiva iz jedilnih delov
živali in ni nevaren za zdravje. Njegova vloga je združevanje posameznih kosov mesa v en sam mesni izdelek.

Čeprav sam po sebi ni nevaren za zdravje, razkazovanje posameznih kosov mesa, zlepljenih skupaj, kot en
kos šunke predstavlja prevaro potrošnikov. Čeprav takšnih izdelkov zato ni mogoče prepovedati na
zdravstveni podlagi, pa jih je treba zelo jasno in nedvoumno označiti z navedbo ne le imena izdelka, ampak
tudi njegovega učinka in jasno določiti predelani izdelek. Za kos mesa, ki je zlepljen s trombinom, ne bi smeli
nikoli dovoliti, da se prodaja kot šunka. Namesto tega ga je treba jasno označiti kot „kombinirane dele mesa,
obdelane s trombinom“. Za odobritev te snovi bom glasovala le, če bomo uveljavili jasno zahtevo za
označevanje.

Mairead McGuinness (PPE), v pisni obliki. – Danes je Parlament glasoval za blokiranje odobritve trombina,
ki se uporablja kot aditiv za živila. Ne poznamo še posledic te odločitve, ki temelji na čustvenem odzivu na
pripravljeno meso in ne na znanstveni oceni dejanskega encima. Komisija je jasno navedla, da je EFSA,
Evropski organ za varnost hrane, dejal, da niso vključena varnostna vprašanja.

Predlog Komisije bi dopuščal, da se izdelek uporablja le v predpakiranih in jasno označenih izdelkih
kombiniranega mesa z imenom encima, trombin – izdelka, ki je izvlečen iz krvi – na seznamu sestavin.
Trombin se sedaj uporablja. Od danes naprej ne bo več dovoljen. Ali je pametno, da Parlament začne govoriti
ljudem, kaj naj jedo, namesto, da jim zagotovi informacije o tem, kaj jedo? Obstaja razlika.
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Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Predlog, v katerem je navedeno, da bi bilo treba trombin govejega
in/ali svinjskega izvora vključiti na seznam aditivov za živila, ki so v EU odobrena, nam ne daje nikakršnega
zagotovila, da ima ta snov jasno korist za potrošnike in na koncu lahko to pomeni zavajanje potrošnikov.
Poleg tega celotni proces povezovanja različnih kosov mesa močno poveča površino, ki jo lahko okužijo
patogene bakterije. Zato sem glasoval, kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Ko pomislimo zlasti na vse večje ravni alergij in preobčutljivosti
na hrano ter na dejstvo, da se na tem področju neprestano razvija znanje, je nujno, da s predpisi uredimo
aditive. Natanko zaradi preteklih škandalov je zelo pomembno, da preprečimo vsako možnost zavajanja
potrošnikov. Zaželeno bi bilo večje število raziskav glede varnosti in občutljivosti na nekatere aditive, kot
je aspartam, a to ni bilo predmet te resolucije. Kljub temu sem glasoval za resolucijo.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem proti resoluciji, glede na to, da je trombin
aditiv, ki ga ne moremo obravnavati kot vzrok za skrb v smislu varnosti hrane. Meso, ki med svojimi
sestavinami vsebuje trombin, bi se lahko prodajal le z nalepko, na kateri je navedeno „kombinirani deli mesa“,
medtem ko bi lahko bile vse sestavine navedene na nalepki v skladu s pravnimi določbami. To bi državljanom
omogočilo prosvetljeno izbiro, kar pomeni, da ne moremo nikogar zavesti. Uporaba trombina bi lahko
mnogim državljanom omogočila nakup živilskih izdelkov po mnogo bolj dosegljivih cenah.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. – (DE) Nasprotujem uporabi trombina za lepljenje različnih kosov
mesa, ki imajo večinoma slabo kakovost. Potrošniki se običajno ne zavedajo, kaj se dogaja, in so zavedeni.
Po drugi strani pa proces za potrošnika ne prinaša nikakršnih vidnih koristi. Zato sem glasoval za to poročilo,
katerega namen je omejiti te prakse.

Justas Vincas Paleckis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za resolucijo, ker se strinjam, da mora biti
uporaba aditivov za živila zmerna – upravičiti jo je mogoče le, ko daje potrošnikom dodatno korist. Vendar
pa mislim, da „mesno lepilo“ trombin ne izpolnjuje te zahteve. Če bi postala uporaba „mesnega lepila“ močno
razširjena, bi bilo potrošnikom težko razlikovati med resničnim mesom in kosi mesa, zlepljenimi skupaj.
Kakor je omenjeno v poročilu, to povečuje nevarnost za okužbo mesa. Trombin bi bil koristen le za
proizvajalce, ki bi lahko na trg dali kose mesa, ki drugače ne bi bili uporabni. V vseh drugih industrijah se
poskuša Evropska unija boriti proti ponaredkom in poneverbam. Mislim, da živilska industrija ne bi smela
biti izjema.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Zaščita potrošnika je ena ključnih nalog Evropskega parlamenta
in evropski potrošniki se pogosto ne zavedajo narave izdelkov, ki jih bodo kupili in aditivov, ki jih vsebujejo.

Jasno in točno označevanje je očitno pomembno. Vendar pa moramo v svoji pristojnosti zakonodajalcev
prepovedati določene škodljive izdelke. Medtem ko osnutek direktive Komisije ne bi dovoljeval uporabe
trombina kot aditiva za živila v mesnih izdelkih, ki se strežejo v restavracijah ali nad drugih javnih mestih,
kjer strežejo hrano, pa obstaja očitno tveganje, da bi meso z vsebnostjo trombina zašlo v mesne izdelke, ki
se strežejo v restavracijah ali na drugih javnih mestih, kjer strežejo hrano, glede na to, da je za kose mesa, ki
so postreženi kot en sam mesni izdelek, mogoče zaračunati višjo ceno.

Pogoji označevanja, ki jih vsebuje osnutek direktive Komisije, potrošnika ne bi uspeli varovati pred
ustvarjanjem lažnega ali zavajajočega vtisa glede obstoja izdelka iz enega kosa mesa in zato obstaja nevarnost,
da bi bili potrošniki zavedeni in da bi se jim preprečila možnost izbire na podlagi dejstev v zvezi s potrošnjo
mesnih izdelkov, ki vsebujejo trombin. Zato se strinjam z mnenjem, izraženim v resoluciji.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – (FR) Zelo sem zadovoljen z današnjim glasovanjem za
prepoved trombina. To je zmaga za potrošnike. Težava trombina ni v nevarnosti, ki jo predstavlja, čeprav
so seveda vključena zdravstvena vprašanja, ampak njegova zavajajoča narava. Če nismo vnaprej opozorjeni,
s prostim očesom ni mogoče razlikovati med kosom mesa in drugim kosom mesa, ki je bil zlepljen s
trombinom.

To je zelo varljivo. Uporaba trombina pomeni enako kot dajanje na trg nekakšnega vnaprej izdelanega,
umetnega mesa. Ne morem si predstavljati, kako bi lahko to koristilo potrošnikom. A kljub temu se trombin
uporablja v nekaterih državah članicah ne da bi bili potrošniki o tem obveščeni. Poskusi goljufanja potrošnikov
in prikrivanja resnice se morajo prenehati. To ni način, kako si lahko proizvajalci povrnejo zaupanje
potrošnikov.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), v pisni obliki. – Popolnoma podpiram to resolucijo in prizadevanja za
preprečitev odobritve trombina ali „mesnega lepila“. To pomeni zavajanje potrošnikov, ker predvidevajo,
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da kupujejo en kos mesa, dejansko pa kupujejo mnogo kosov, ki so bili umetno zlepljeni skupaj. Industrija
je zagovarjala trditev, da jim ta snov omogoča ustvariti poceni meso za ljudi, ki si ne morejo privoščiti držajih
izdelkov, a dejstvo je, da industriji omogoča prodajo manjših kosov za več denarja in ne manj.

Tu pa gre tudi za zdravstveno vprašanje – mnogo malih kosov mesa, zlepljenih skupaj, ima mnogo večjo
površino, kot pa en sam večji kos, kar znatno poveča površino, kjer lahko uspevajo patogene bakterije.

Zavajanje potrošnika je v nasprotju s pravom EU in obstajajo potencialno resne zdravstvene posledice takšne
uporabe te snovi. Zato sem glasovala za to resolucijo.

Marc Tarabella (S&D), v pisni obliki. – (FR) Pozdravljam sprejetje te resolucije, ki ščiti potrošnike, pred
uporabo „mesnega lepila“ trombina kot aditiva za živila, ki se uporablja za lepljenje kosov mesa v en mesni
izdelek, z „zelo tesnim izidom“’ (370 glasov, potrebovali pa smo jih 369). Njegova uporaba je jasno potencialno
zavajajoča za potrošnike v smislu kakovosti izdelka, ki ga kupujejo. Zato je bila moja dolžnost in dolžnost
kolegov poslancev EP, da močno nasprotujemo želji Komisije, da kmetijsko-živilski industriji dovoli uporabo
novega aditiva za živila, katerega edini namen je na koncu ustvariti nadaljnje dobičke s spremljajočim
neupoštevanjem varstva pravic potrošnikov, ena med njimi je pravica do prejemanja točnih informacij o
hrani, ki jo nameravajo zaužiti.

Poročilo: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Leta 2008 je Evropska komisija predstavila Akcijski
načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015) z namenom, da bi okrepila sodelovanje med državami
članicami na področju darovanja organov z izmenjavo dobrih praks. Ukrepi, določeni v tem načrtu,
dopolnjujejo evropski pravni okvir, določen v predlogu Komisije za direktivo o darovanju in presajanju
organov. Čeprav sedaj med državami članicami obstajajo pomembne razlike v smislu praks in rezultatov,
pa bo izmenjava informacij in dobrih praks pomagala državam, kjer je na razpolago malo organov, izboljšati
raven razpoložljivosti.

Drugi ukrepi, določeni v načrtu, so usmerjeni v izboljšanje kakovosti in varnosti presajanja organov,
ustvarjanju registra za ocenjevanje rezultatov po presaditvah in vzpostavitev sistema za izmenjavo organov
v posebnih primerih, kot so otroci in odrasli s posebnimi potrebami. Skupaj z drugimi kolegi poslanci EP
sem glasovala v podporo takšnemu načrtu, ki bo pospešil sodelovanje med državami članicami pa tudi boj
proti nezakoniti trgovini z organi.

Regina Bastos (PPE), v pisni obliki. – (PT) Presajanje organov se je izkazalo za nepogrešljivo pri zdravljenju
bolezni in zagotavlja možnost reševanja življenj, ponuja boljšo kakovost življenja bolnikov in ima najboljše
razmerje med stroški in koristmi v primerjavi z drugimi načini zdravljenja z nadomestki. Vseeno pa imamo
več zaskrbljujočih vprašanj glede tega zdravljenja, nenazadnje so to nevarnost prenosa bolezni, omejena
razpoložljivost organov in trgovina z organi.

Sedaj nimamo nobene podatkovne zbirke, ki bi pokrivala celotno Evropsko unijo in bi vsebovala informacije
o organih, namenjenih za darovanje in presajanje ali o živečih oziroma umrlih darovalcih, niti nimamo
vseevropskega sistema potrjevanja, ki bi zagotavljal dokaze, da so človeški organi in tkiva pridobljeni zakonito.
Za to poročilo sem glasovala zato, ker pozdravljam Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov
(2009–2015), ki ga je Komisija sprejela decembra 2008 in določa pristop sodelovanja med državami članicami
v obliki sklopa prednostnih ukrepov, ki temeljijo na določanju in razvoju skupnih ciljev in oceni dejavnosti
darovanja in presajanja v okviru dogovorjenih kazalcev, ki bi lahko pomagali določiti merila in najboljše
prakse.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Vsak dan v Evropi umre 12 ljudi, ker ne dobijo pravočasno
presaditve, in trenutno na presaditev čaka 60 000 ljudi. Vendar pa na ravni EU 27 še ni bila vzpostavljena
mreža za izmenjavo organov. Čeprav bo direktiva kmalu ugledala luč sveta, pa sem z drugimi poslanci
glasoval za resolucijo, ki določa pot, po kateri mora v zvezi s tem vprašanjem Parlament. Imamo tri posebno
občutljiva vprašanja: čezmejna izmenjava organov, ki so na voljo, informacije za državljane in identifikacija
morebitnih darovalcev. V resoluciji je na primer navedeno, da bi morali imeti državljani možnost uporabiti
internet in tam izjaviti, da so pripravljeni darovati organe.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Presaditev organov je zadnja možnost za življenje več
tisoč ljudi vsak dan. V Romuniji umre vsak dan 13 ljudi, ki so na čakalni listi za presaditev, zaradi pomanjkanja
darovalcev.
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Romunija se sedaj srečuje s tragičnim položajem v času, ko imamo na milijon prebivalcev enega darovalca.
Romunski parlament je poskusil uvesti pojem domnevne privolitve, a javna razprava je ta korak vedno znova
blokirala. Ukrepi, ki sta jih sprejela Komisija in Evropski parlament, služijo le za to, da v sistem, ki je pomemben
v smislu reševanja čim večjega števila ljudi, prinesejo nekaj reda in podajo priporočila. Financiranje
zdravstvenega sistema ni poceni. Odstranitev organov in presaditev skupaj z zdravljenjem po presaditvi, so
dragi zdravstveni postopki, a vsaka država članica si mora prizadevati za spodbujanje te vrste zdravstvenega
postopka.

Španija dejansko nudi dober model, ker je uspešno dosegla največje število darovalcev v Evropski uniji.
Dokler imamo v naši sredini uspešen model, ni potrebno izumljati kolesa. V teh okoliščinah nam dajejo
spodbudo ukrepi, kot so spodbujanje v okviru te direktive, sodelovanje med državami članicami in izmenjava
organov, ki so vsi strogo urejeni s standardi kakovosti in varnosti.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Številke povedo vse. Na čakalni listi za presaditev je
približno 60 000 bolnikov v državah članicah EU. Vsak dan jih umre 12. Razpoložljivost organov se bistveno
razlikuje od ene države članice do druge: od 33,8 mrtvih darovalcev v Španiji do 1 mrtvega darovalca v
Romuniji na milijon ljudi. Razkorak med ponudbo in povpraševanjem organov izkoriščajo kriminalne
skupine, ki so to spremenile v dobičkonosen posel. Akcijski načrt Komisije o darovanju in presajanju organov
ima dodano vrednost, ker bo predlagana okrepitev sodelovanja med državami članicami povečala
razpoložljivost organov, izboljšala učinkovitost in dostopnost do sistemov presajanja, izboljšala kakovost
in varnost organov ter spodbujala izmenjave najboljših praks.

Glasoval sem za poročilo gospoda Perella, ker predlaga sveženj prednostnih ukrepov, ki bodo do največje
mere povečali odstotek darovanj s strani darovalcev, uvedli pojem koordinatorjev za presaditve v vseh
bolnišnicah, kjer je mogoče darovati organe, ki so ciljno usmerjeni v javno ozaveščenost, izboljšano znanje
in izkušenost zdravstvenih delavcev in skupin za podporo bolnikom ter uvedbo registrov za pospešitev
ocenjevanja rezultatov po presaditvi.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Število darovanj in presaditev organov se v Evropi vsak
dan povečuje in tako omogoča rešitev več tisoč življenj. Vendar pa je treba odpraviti še veliko število ovir,
ker še vedno ni dovolj organov, da bi zadovoljili povpraševanje. Vsak dan umre 12 bolnikov v EU zaradi
pomanjkanja ustreznih darovalcev. Darovanje organov se bistveno razlikuje od ene države članice do druge;
v Španiji je na primer 34,6 darovanj na milijon prebivalcev, v primerjavi z Romunijo, kjer jih je 0,5. Še več,
organi se le redko izmenjujejo med državami članicami. Glasovanje Parlamenta je prvi korak proti evropski
mreži, ki bo izpolnjevala potrebo po hitrih prožnih in varnih presaditvah po modelu Eurotransplant (Avstrija,
Beneluks, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska in Slovenija) ter Scandiatransplant (Švedska, Danska, Finska,
Norveška in Islandija). EU bo prav tako razširila uporabo kartice darovalca, ki jo ima le 12 % evropskih
državljanov, čeprav jo podpira 81 % državljanov. Države članice morajo zagotoviti, da za darovane organe
ne bodo izvedena plačila in morajo zagotoviti svojo sledljivost in zaupnost, zlasti za boj proti meddržavni
trgovini z organi.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Kaže, da razlika v odstotkih darovalcev organov v različnih državah
Evrope namiguje na to, da so sistemi v nekaterih državah članicah učinkovitejši kot v drugih. Zato je treba
te sisteme preučiti in morebiti prilagoditi tiste, ki se kažejo za manj uspešne. Na področju, ki je tesno povezano
z zdravjem in življenji javnosti, poleg sprejetja najboljših praks jasno postaja nujno optimizirati sredstva in
kolektivno uporabljati evropsko lestvico razpoložljivosti organov.

Ni smiselno, da nekdo umre, ker v njegovi državi ni na razpolago organa, ko ta morda obstaja ali je na
razpolago v drugi državi. Podpiram zamisel, da je treba vsakega, ki spodbuja ali podpira tako imenovani
„presaditveni turizem“, kaznovati, enako pa velja tudi za zatekanje k mrežam trgovine z organi. Kazni morajo
biti še zlasti resne za zdravstvene delavce ali zavarovalnice. Poudaril bi potrebo po učinkovitem spremljanju
prejemnikov in tudi nesebičnih in prostovoljnih darovalcev, ki jim je javnost dolžna hvaležnost.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Sedaj je v EU 56 000 bolnikov, ki čakajo na ustreznega
darovalca organov in vsak dan umre 12 ljudi, ki čakajo na zanesljivo presaditev organa. Presajanje organov
predstavlja edino terapevtsko izbiro za bolnike v zadnjem stadiju odpovedi jeter, srca ali pljuč. Vendar pa
obstajajo znatne razlike med številom bolnikov, ki čakajo na presaditev, in med številom bolnikov, ki jo
dejansko prejmejo. Ta razlika je posledica pomanjkanja organov za presaditev v primerjavi s potrebo.
Vključitev večjega števila bolnikov na čakalne liste skupaj z minimalnim povečanjem števila bolnikov, ki
prejmejo presaditve, se odraža v daljši čakalni dobi. Ta čas je drag in lahko ima negativen vpliv na odstotek
preživelih bolnikov in na odstotek uspešnosti vsadkov. Predlog Komisije, da pripravi Evropski akcijski načrt
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o darovanju in presajanju za obdobje 2009–2015 določa pristop za sodelovanje med državami članicami,
ki je oblikovan okoli sklopa prednostnih ukrepov in temelji na določitvi in razvoju skupnih ciljev, vzpostavitvi
sporazumnih, količinskih in kakovostnih referenčnih kazalcev in parametrov, rednega poročanja in
prepoznavanja najboljše prakse.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Presaditev organov lahko zagotovi mnoga leta polnega in
zdravega življenja ljudem, ki bi v nasprotnem primeru pogosto potrebovali intenzivno nego ali pa preprosto
ne bi preživeli. Število presaditev v Evropski uniji se je povečalo in tako so bila rešena in podaljšana mnoga
življenja.

Vendar pa še vedno obstajajo dolge čakalne liste za presaditve. Sedaj je v Evropski uniji 56 000 bolnikov, ki
čakajo na ustreznega darovalca organov, in vsak dan umre 12 ljudi, ki čakajo na zanesljivo presaditev organa.
Število preminulih darovalcev samo po sebi ne zadostuje in število živih darovalcev ne izpolnjuje zahtev.

Dalje, obstajajo velike razlike med državami članicami v stopnjah darovanja organov umrlih darovalcev in
sedaj nimamo nobene podatkovne zbirke, ki bi pokrivala celotno Evropsko unijo in bi vsebovala informacije
o organih, namenjenih za darovanje in presajanje, ali o živečih oziroma umrlih darovalcih, niti nimamo
sistema potrjevanja, ki bi zagotavljal dokaze, da so človeški organi in tkiva pridobljeni zakonito. V tem okviru
poročilo, o katerem razpravljamo, predlaga korake, ki mislimo, da so pomembni za krepitev sodelovanja
med državami članicami na tem področju, od katerega bi lahko imele vse koristi.

Nick Griffin (NI), v pisni obliki. – Trajno pomanjkanje organov za presajanje ovira čudovita prizadevanja
zdravstvenih delavcev za pomoč bolnikom. Prav tako je žalostno dejstvo, da primanjkuje darovalcev in da
to poganja nekatere nizkotne kriminalne dejavnosti. Vendar je poskus reševanja teh problemov z ustvarjanjem
podatkovne zbirke na ravni EU napaka. Naivno je polagati upanja v podatkovno zbirko, ki zajema celotno
EU z vsemi različnimi jeziki in sistemi IT, ko smo samo z neuspelim poskusom, da bi ustvarili podatkovno
zbirko o zdravstvenih storitvah samo za Združeno kraljestvo zapravili več milijard funtov.

Zdravstvene storitve po Evropi ne morejo niti financirati osnovnih stvari in se srečujejo z divjim zmanjšanjem,
saj navadni državljani plačujejo za uničenje globalizma. Glede na to, da je tako, je mogoče storiti mnogo več
za spodbujanje darovanja organov z vlaganjem v programe izobraževanja na nacionalnih ravneh kot pa z
odvzemanjem sredstev za plačevanje dobronamernega birokratskega vmešavanja. Poleg tega pa za uporabnost
organov veljajo stroge časovne omejitve. Tako bi bila mreža na ravni EU v korist le zelo redkim bolnikom.
Predlogi, da se ta mreža ustvari, so še en lep izgovor za napredovanje agende, ki nima ničesar z blaginjo
bolnikov in vse s federalistično dogmo.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) V Evropi vsako leto umre več tisoč ljudi, ker ne morejo
pravočasno dobiti presaditve. Potreba po izvajanju ukrepov na ravni EU za pospešitev izmenjav človeških
organov znotraj Skupnosti, v okviru izboljšanih standardov kakovosti in varnosti na tem področju je zato
postajajo vse bolj nujno vprašanje. Zato sem glasoval za to direktivo, katere namen je zaščititi žive darovalce
in posameznike, ki imajo koristi od njihovih darovanj, in varuje osnovna etnična načela, kot so anonimnost,
prostovoljstvo in neprenosljiva značilnost človeškega telesa, ki ne sme biti vir dobička. Zamisel o vzpostavitvi
mreže pristojnih organov v državah članicah se prav tako zdi posebno pozitivna, enako pa velja tudi za
zamisel spletne registracije v nacionalne ali evropske registre. Seveda je treba sprejeti vsak možen previdnostni
ukrep, da bi zagotovili primerno delovanje teh ukrepov.

Véronique Mathieu (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo o Akcijskem načrtu o darovanju
in presajanju organov 2009–2015. Tehnični napredek, dosežen na področju presajanja organov je velik vir
upanja za vse tiste posameznike, za katere ostaja presaditev edino mogoče zdravljenje. Danes je glavni izziv
pomanjkanje darovalcev organov, kar je očitno iz dolgih čakalnih list za presaditve. Da bi bili kos temu
izzivu, je nujno sprejeti ukrepe za identifikacijo morebitnih darovalcev in doseči je mogoče velik napredek
za povečanje števila organov, darovanih v Evropi. Kot poudarja poročevalec, je določitev ključne osebe za
darovanje organov v bolnišnicah verjetno ključni dejavnik pri izboljšanju ureditev na tem področju.

Povečano sodelovanje med državami članicami bo zagotovilo boljšo izmenjavo informacij in dobrih praks,
ciljno usmerjenih v povečanje števila darovalcev. Na primer, omogočanje državljanom, da dodajo svoje ime
v register darovalcev, ko se prijavijo za potni list ali vozniško dovoljenje, je pobuda, ki bi jo morale obravnavati
države članice in za katero sama in večina mojih kolegov poslancev menimo, da je pozitivna.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) To novo direktivo smo odobrili zaradi različnih razlogov, a zlasti, ker
verjamemo, da je to načrt, ki bo ključen pri reševanju mnogih življenj v EU. V EU vsak dan umre dvanajst
bolnikov, 60 000 pa jih čaka na ustreznega darovalca za presaditev organov. Število presaditev se zadnji dve
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desetletji nenehno povečuje in je edini način zdravljenja, ki je na razpolago za primere popolne odpovedi
organov kot so jetra, pljuča in srce. Stopnje smrtnosti med ljudmi, ki čakajo na srce, jetra ali pljuča, znašajo
med 15 % in 30 %, torej bodo morali bolniki, ki potrebujejo presaditev organov, zaradi te direktive na
operacijo čakati manj časa. Zato sem glasoval, kot sem.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Trije ključni cilji na področju darovanja in presajanja organov so
zagotavljanje kakovosti in varnosti za bolnike na ravni EU, zagotavljanje zaščite darovalcev in pospešitev
sodelovanja med državami članicami.

Evropski pristop k temu vprašanju je pomemben, med drugim glede na mobilnost bolnikov v Evropski uniji.
Na splošno je v Evropski uniji široko družbeno soglasje glede darovanja organov za presajanje. Vendar pa
zaradi različnih ozadij kulturnih, tradicionalnih in organizacijskih sistemov obstajajo razlike med državami
članicami v pristopu k temu vprašanju.

Nekatere države imajo visoko stopnjo darovanj, medtem ko je treba v drugih kulturo darovanja še razviti.
Izmenjava dobrih praks, modelov in stroke po Evropski uniji bi se lahko izkazala za zelo koristno pri
povečanju stopenj darovanja organov.

Lahko bi pospeševali sodelovanje, da bi določili uspešne elemente različnih sistemov presajanja in te spodbujali
na evropski ravni, ter tako pripeljali do izboljšav pri zagotavljanju visokokakovostnega in varnega darovanja
in presajanja organov. Zato sem glasoval za to resolucijo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. – (PT) To poročilo določa vrsto ukrepov, ki so ciljno
usmerjeni v spodbujanje sodelovanja med državami članicami na področju presajanja, da bi prispevali k
povečanju števila presaditev, zmanjšanju čakalnih list in posledičnemu zmanjšanju števila bolnikov, ki
umrejo med čakanjem na organ. Hkrati pa akcijski načrt določa tudi skupne standarde kakovosti in varnosti
za države članice, ki ne prispevajo le k zaščiti bolnikov, ampak pospešujejo tudi sodelovanje med državami.
Ustvarjanje nacionalnih in EU registrov postopka, vključenega v presajanje (izogibanje diskriminaciji,
spremljanje rezultatov, itd.), prav tako izstopa. To bo pripeljalo do večje in temeljitejše ozaveščenosti glede
sedanjega položaja v Evropi, pa tudi k zmanjšanju možnosti za trgovino z organi. To poročilo podpira
akcijski načrt in poudarja potrebo in nujnost ukrepov, ki so izpostavljeni, in pri tem zavzema odločno držo
proti vsem oblikam trgovine z organi, ki trenutno poteka v različnih delih sveta. Menim, da je to poročilo
pomemben dodatek k izdelkom Komisije in dragocen prispevek k perečemu človeškemu vprašanju v okviru
zdravstvene oskrbe, ki se zagotavlja evropski javnosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – (ES) Rad bi čestital gospodu Perellu Rodriguezu iz
Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov za Evropo za poročilo, o katerem smo ravno
glasovali. Akcijski načrt bi moral pomeniti, da se bo za 60 000 ljudi, ki sedaj upajo, da bodo prejeli organ,
bistveno povečala njihova pričakovana življenjska doba. Prav tako je pomembno izpostaviti vodilno mesto
španskega zdravstvenega sistema glede tega vprašanja. To so priznali vsi poročevalci in vse skupine.

Olga Sehnalová (S&D), v pisni obliki. – (CS) Glasovala sem za poročilo, čeprav mislim, da se je treba najprej
osredotočiti zlasti na povečanje števila darovalcev v različnih državah članicah in pri tem upoštevati različne
nacionalne tradicije zdravstvenih sistemov. Zato je treba to področje nujno strogo oceniti s stališča načela
subsidiarnosti.

Viktor Uspaskich (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Gospe in gospodje, statistika govori zase. Glede na to poročilo
je sedaj v Evropski uniji 56 000 bolnikov, ki čakajo na ustreznega darovalca organov. Vsak dan umre 12 ljudi,
ki čakajo na presaditev organov. Žal mnogo ljudi preprosto umre zaradi velikega pomanjkanja darovalcev
organov in nezadostnega čezmejnega usklajevanja. To občutljivo vprašanje je povezano z različnimi pravnimi
in kulturnimi vidiki. Vendar pa stvari še bolj zapletajo različne nacionalne politike in bistveno različni odstotki
darovanja organov v državah članicah EU. Nekatere od teh pomanjkanj bi bilo mogoče ublažiti s podatkovno
zbirko EU in s sistemom potrjevanja, ki bi zagotovil informacije o razpoložljivosti organov in zagotovil
njihovo kakovost in zakonitost.

Prav tako je pomembno mobilizirati in obveščati družbo. Mnogo državljanov načeloma ni proti darovanju,
a se bojijo dodati svoja imena v register. Zato bi moralo biti darovanje kar se da dostopno – spodbujanje je
pogosto lahko učinkovito. Na primer, pozdravljam oblike, ki bi dale državljanom možnost, da dodajo svoje
ime neposredno v register darovalcev, ko se prijavijo za vozniško dovoljenje. Pomanjkanje organov za
presajanje je tudi močna spodbuda za trgovino z organi in ljudmi. EU bi morala ustvariti boljše usklajevanje
darovanja in presajanja organov, ker, kakor vidimo, postajajo najrevnejše regije Evrope plodna tla za
nezakonito trgovino z organi.

19-05-2010Razprave Evropskega parlamentaSL58



Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Lizbonska pogodba določa, da mora EU pristopiti k Evropski
konvenciji o človekovih pravicah (EKČP), in to pozdravljam. Da bi zagotovili učinkovitost tega pristopa, sta
potrebna soglasje članov Sveta in odobritev Evropskega parlamenta. Sama popolnoma podpiram ta pristop,
ki bo dopolnil Evropski sistem za varstvo temeljnih pravic.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Lizbonska pogodba določa, da mora EU pristopiti k
Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta pristop ni le simboličen; omogoča
izboljšanje varstva temeljnih pravic državljanov EU. Prav tako bo imel učinek, da bodo odločitve sprejete in
ukrepi izvedeni v okviru skupne zunanje in varnostne politike, ki je predmet Evropske konvencije, čeprav
so zunaj sodne pristojnosti Sodišča Evropske unije.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), v pisni obliki. – (LT) Lizbonska pogodba določa pravno osnovo za pristop EU
h konvenciji EKČP – najpomembnejšemu instrumentu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
v Evropi, jedru Evrope. Pristop EU h konvenciji bo še bolj okrepil sistem EU za zaščito temeljnih pravic. S
predlogom se strinjam, ker je to zgodovinska priložnost, da omogočimo varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin za državljane EU in države članice na enaki osnovi. Evropsko sodišče za človekove
pravice v Strasbourgu bo dobilo pristojnost, da pregleda, ali je zakonodaja institucij, teles in agencij EU,
vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, skladna z določbami Evropske konvencije o človekovih pravicah.
Zelo pomembno je, da bodo imeli ljudje novo priložnost zagovarjati svoje pravice. Ko jim bo zmanjkalo
nacionalnih sredstev, bodo lahko vložili tožbe pri Evropskem sodišču za človekove pravice in tako spodbudili
bolj usklajen sistem sodne prakse na področju človekovih pravic. Enotna in celotna uporaba Listine o
temeljnih človekovih pravicah na ravni EU je enako pomembna za zagotavljanje verodostojnosti Unije. Ker
bo imela pridružitev h konvenciji velik pravni vpliv na ustvarjanje usklajenega sistema za varstvo človekovih
pravic, pozivam Komisijo in države članice, naj premislijo o priložnosti za razvoj smernic z jasnimi razlagami
vseh posledic pristopa, vpliva na človekove pravice in predvidenega postopka za vlaganje pritožb.

Carlos Coelho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Človekove pravice in temeljne svoboščine so bistvo vrednot in
načel, ki nas označujejo kot ljudi, in so osnova našega soobstoja; so splošne, nedeljive in medsebojno odvisne.
Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe predstavlja pomemben korak v smislu človekovih pravic, ne le zato,
ker je po njej Listina o temeljnih pravicah zavezujoča, ampak tudi zato, ker z dajanjem pravne osebnosti
Evropski uniji omogoča EU, da pristopi h Konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(EKČP). Ta pristop ima velik pomen na politični in pravni ravni pri ustvarjanju resničnega področja človekovih
pravic. Kar zadeva ukrepanje Unije, na katero so države članice prenesle znatno količino pristojnosti, to
omogoča zagotavljanje varstva za javnost, ki je podobno tistemu, ki ga že uživamo v zvezi z državami
članicami.

Evropske institucije so dolžne ravnati v skladu z njo, nenazadnje med postopkom oblikovanja in sprejemanja
osnutkov zakonodaje. Po drugi strani pa mora usklajevanje zakonodaje in sodne prakse med EU in EKČP na
področju človekovih pravic prispevati k ustvarjanju celostnega sistema, v katerem morata evropski sodišči
za človekove pravice (Sodišče Evropske unije in Evropsko sodišče za človekove pravice) delovati sinhrono
z odnosom, ki ni hierarhična povezava ampak specializacija.

Proinsias De Rossa (S&D), v pisni obliki. – Podpiram to poročilu o pristopu EU k Evropski konvenciji za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), kakor je določeno v Lizbonski pogodbi. Sedaj bodo
institucije Unije sodile v obseg tega sistema za varstvo temeljnih pravic. Pridružitev EU h konvenciji EKČP
izboljšuje položaj Unije, ko poziva tretje države, naj ostanejo zveste njenim standardom za človekove pravice,
in ljudem EU širi isto raven varstva proti ukrepanju Unije, kot jo uživajo glede ukrepanja držav članic. Kljub
dejstvu, da se EU ne bo pridružila Svetu Evrope, bi morala pridružitev h konvenciji sprožiti pravico do
imenovanja kandidatov za mesto sodnika in dopuščati zastopstvo Evropskega parlamenta v parlamentarni
skupščini Sveta Evrope, ko bo to telo volilo sodnike za Evropsko sodišče za človekove pravice. Dalje od tega
napredka bi morala Komisija dobiti mandat za pogajanja o pristopu k protokolom, ki dopolnjujejo konvencijo
EKČP in zadevajo pravice, vključene v Listini o temeljnih pravicah. Naslednji logični korak, tudi v skladu z
Listino o temeljnih pravicah, je pristop institucij EU k Evropski socialni listini.

Philippe de Villiers (EFD), v pisni obliki. – (FR) Varstvo temeljnih človekovih pravic mora ostati v nacionalni
pristojnosti, ker se razlage razlikujejo od ene države do druge in od ene kulture do druge. To še zlasti velja
za pojme diskriminacije, sekularizma in same opredelitve človeškega življenja (od spočetja do naravnega
konca).
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Sodišče Evropske unije – ustanova, katere odločitve postajajo vse bolj politične – si bo prizadevalo še malo
bolj odpraviti nacionalne ustavne sisteme in temelje evropske civilizacije. Poleg tega, da je nekoristen in
potrata sredstev, pa bo pristop EU h Konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vodil
do zmedenosti in nerešljivih pravnih sporov s sodiščem v Strasbourgu.

Zaradi logičnih razlogov nasprotujem temu novemu vplivu pravne osebnosti EU, kakor je določeno v
Lizbonski pogodbi.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to poročilo, ker menim, da je pristop Evropske
unije h Konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) močno sporočilo, ki krepi
verodostojnost Unije v očeh tretjih držav, ki jih redno poziva k spoštovanju EKČP.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin je posledica postopka, ki se je začel v Maastrichtu v smislu, da je dal Evropski
skupnosti pravno osebnost in pripeljal do Lizbonske pogodbe. Sprejetje Listine o temeljnih pravicah, najprej
v zmanjšanem obsegu in nato razširjeno z vključitvijo v pogodbo, je predstavljajo pomembno stopnjo v
tem postopku.

Evropska unija sedaj tesneje sodeluje na področju človekovih pravic v celinskem merilu. Pozdravljam ta
razvoj. Upam, da bo mogoče najti rešitve za različna pravna, tehnična in institucionalna vprašanja, ki sedaj
nastajajo, in da bodo te rešitve temeljile na načelu subsidiarnosti, prostovoljnega sodelovanja med državami
članicami in spoštovanju njihovih sistemov suverenosti in nacionalnih pravnih sistemov ter na pravni državi.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam sprejetje tega poročila, ki prispeva k
zavezanosti EU za Evropsko konvencijo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Ta
zaveza pomeni korak naprej v postopku evropskega povezovanja in še en korak proti politični enotnosti.
Dalje, ker je sistem EU za varstvo temeljnih človekovih pravic konsolidiran in okrepljen z vključitvijo Listine
o temeljnih pravicah v primarno pravo, bo pristop EU k EKČP predstavljal močno sporočilo v smislu
usklajenosti med EU in državami, ki so članice Sveta Evrope in njegovega vseevropskega režima v zadevah,
povezanih s človekovimi pravicami. Ta pridružitev bo še povečala verodostojnost EU v očeh tretjih držav,
ki jih neprestano poziva k EKČP kot delu njihovih dvostranskih odnosov. Glede dejavnosti EU ta pridružitev
prav tako zagotavlja javno varstvo, podobno varstvu, ki ga že uživajo v svojih odnosih z vsemi državami
članicami.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo, da bi dala zeleno luč pogajanjem
o pridružitvi EU kot samostojni pravni osebi k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic. Ta pristop
bo državljanom dejansko zagotovil nova sredstva, h katerim se bodo lahko zatekli: sedaj bodo lahko primer
predali Evropskemu sodišču za človekove pravice, če bo njihove temeljne pravice kršila institucija EU ali
država članica zaradi ukrepanja ali opustitve ukrepanja na njihovi strani. Prav tako moramo vztrajati, da EU
pristopi k dodatnim protokolom Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
in k revidirani Evropski socialni listini, ker mora EU napredovati tudi na teh področjih.

Petru Constantin Luhan (PPE), v pisni obliki. – (RO) Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je zaradi
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah obvezno, da Evropska unija pristopi k Evropski konvenciji za
varstvo pravic in temeljnih svoboščin. Podpiram ta ukrep, saj bo okrepil verodostojnost EU v očeh njenih
državljanov z zagotavljanjem spoštovanja pravic. Pristop h konvenciji bo državljanom zagotovil varstvo
proti ukrepanju EU in njenih institucij, ravno tako kot varstvo, ki ga sedaj uživajo proti ukrepanju držav
članic. Hkrati pa bomo dosegli tudi tesnejše sodelovanje med Sodiščem Evropske unije, Evropskim sodiščem
za človekove pravice in nacionalnimi sodišči.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice glede
ločevanja cerkve in države so v skladu s posvetno tradicijo Francoske republike. Sodbe, ki podpirajo prepoved,
da bi učiteljice nosile ruto v razredu, in nasprotujejo razpelom v šolah, pričajo o tem. Vendar pa Sodišče
Evropske unije predlaga omejitev državljanskih svoboščin, le če to zahtevajo vrednote, vključene v temeljna
besedila EU. Dejstvo je, da v teh besedilih ni nikjer omenjeno obvezno ločevanje cerkve in države ali posvetna
narava institucij. Evropska unija zato ne more zagotoviti svobode vesti Evropejcev.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), v pisni obliki. – (PL) Eden od temeljev Evropske unije pri njenem
začetku je bilo spoštovanje človekovih pravic – vrednota, ki ostaja trajno v središču interesov EU. Pravo EU
je temu priča, a enako velja za ustavne določbe vsake države članice. Pristop Evropske unije k Evropski
konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) je pomemben korak proti močnejšemu
varstvu temeljnih pravic posameznikov. Zaradi te odločitve je EU del mednarodnega sistema varstva pravic,
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zaradi katerega je okrepila svojo verodostojnost v očeh tretjih držav pa tudi svojih državljanov. Medtem ko
konvencija ne spreminja institucionalne zgradbe EU, pa dodaja še eno sodišče, Evropsko sodišče za človekove
pravice, ki bo nadzorovalo, kako Unija izpolnjuje svoje obveznosti glede določb EKČP. Ob upoštevanju
dejstva, da poročilo o institucionalnih vidikih pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin predstavlja določbe, ki so v skladu z zgornjimi pripombami, sem
se odločil glasovati za njegovo sprejetje.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Pomembnost pristopa EU h konvenciji EKČP je povezana s
simbolično in tudi politično verodostojnostjo ter z dejstvom, da bodo EU in njene institucije bolj strogo
obvezane podpirati temeljne pravice posameznikov. Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe zagotavlja
pravno osnovo za začetek pogajanj glede pristopa EU k EKČP.

Podpiram pristop Evropske unije k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Vendar pa je pomembna predhodna zadeva spoštovanje določenih zagotovil, ki bi jih moral vsebovati
sporazum o pristopu Evropske unije k EKČP, zlasti glede ohranjanja posebnih značilnosti prava Unije in EU.
Pristop se sme posegati v pristojnosti Unije niti z obveznostjo držav članic, da ne predložijo sporov, ki sodijo
v okvir prava EU zunanjim sistemom za reševanje sporov. Zato je pomembno varovati pristojnosti Sodišča,
kadar koli je sodišče v Strasbourgu pozvano k sodbi o združljivosti zakona Unije s temeljnimi pravicami
preden je imelo Sodišče možnost to storiti.

Aldo Patriciello (PPE), v pisni obliki. – (IT) Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo odlično delo o pristopu
Evropske unije k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), ki bodo
koristne za državljane Evrope, saj nam bo to zagotovilo novo sodišče, ki ni del Evropske unije, in da bodo
pravice evropskih državljanov vedno izvajale Evropska unija in države članice.

V skladu z načeli demokracije morajo imeti Evropska unija in države članice vedno pravico, da se zagovarjajo.
Zato menim, da je nujno, da bi morala imeti vsaka država, ki pristopa h konvenciji, sodnika, ki bo pojasnil
ozadje vsakega primera, ravno tako kot menim, da je pomembno, da bi moral imeti Evropski parlament
neformalni organ za usklajevanje izmenjave informacij med Evropskim parlamentom in Parlamentarno
skupščino Sveta Evrope. Dalje je pomembno tudi, da se je treba v pogajalskem postopku posvetovati s
Parlamentom in ga vanj vključiti.

Evelyn Regner (S&D), v pisni obliki. – (DE) Za resolucijo sem glasovala, ker zavzemam stališče, da bi bil
pristop Evropske unije k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP)
dober korak proti ustvarjanju pravne gotovosti in pravne skladnosti. Zadnja desetletja je Evropsko sodišče
za človekove pravice sprejelo vrsto odločitev, zaradi katerih je obramba temeljnih pravic evropskih državljanov
oprijemljiva. Pristop Evropske unije h konvenciji bi prispeval tudi k verodostojnosti Unije v očeh tretjih
držav.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – (ES) Vesel sem zaradi sprejetja poročila, ki ga je pripravil
moj kolega poslanec, gospod Jáuregui, o pridružitvi EU k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Skrbi me, da nekateri evrofobni poslanci še naprej vztrajno zanikajo potrebo po tem
ukrepu, medtem ko menim, da pridružitev k tej konvenciji pomeni močnejše zagotovilo za varstvo človekovih
pravic, tudi v EU.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pristop EU k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin je bil zagovarjan že v Pogodbi o Evropski uniji; zaradi začetka veljavnosti Lizbonske
pogodbe je postal obvezen. Pristop bo okrepil varstvo človekovih pravic v Evropi in podvrgel pravni sistem
Unije zunanjemu nadzoru. To bo zagotovilo usklajenost v sodni praksi med Sodiščem Evropske unije in
Evropskim sodiščem za človekove pravice, evropski javnosti pa bo zagotovilo varstvo pred ukrepanjem
evropskih institucij pod enakimi pogoji, kot že veljajo za države članice.

Upoštevati je treba, da pristop ne jamči članstva EU v Svetu oziroma ne postavlja pod vprašaj avtonomnosti
prava Unije, ker Sodišče Evropske unije ostaja edini organ, ki razsoja o vprašanjih glede veljavnosti in razlag
prava Unije. Prav tako bi poudaril pomembnost glede na možnost, da bi Unija morala imeti možnost predložiti
kandidate in izbirati sodnika, ki jo bo zastopal, in potrebo, ki je omenjena, da mora biti Parlament vedno
ustrezno obveščen o pristopnih pogajanjih, ter da se v prihodnosti ustanovi mehanizem za izmenjavo
informacij med parlamentarnimi skupščinami obeh institucij.

Rafał Trzaskowski (PPE), v pisni obliki. – (PL) Podpiram poročilo, predvsem zato, ker pomeni razširitev
varstva človekovih pravic v Evropski uniji in daje večjo verodostojnost v očeh državljanov. Ko se ne bo
mogoče pritožiti na nacionalni ravni ali na ravni EU, ko vlagatelj ne bo dobil dovoljenja, da sproži postopek,
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ali ko proti instituciji EU ne bo mogoče sprožiti postopka – to so položaji, kjer bo dodana vrednost očitna.
Zato nadaljujmo boj za okrepitev sistema zaščite človekovih pravic v EU.

Viktor Uspaskich (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Gospe in gospodje, kakor veste, je spoštovanje človekovih
pravic temeljna vrednota Evropske unije, ki je zasidrana v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Nedvomno
bi lahko bil pristop EU k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če bo vse
narejeno ustrezno, zgodovinska priložnost za okrepitev položaja človekovih pravic v EU in vsej Evropi. To
bi lahko bila naša priložnost za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljanov EU.
Pristop EU h konvenciji EKČP bi dal Evropi odlično priložnost za ukrepanje kot moralni svetilnik, da bo za
vzor. Ta dogodek ne bi okrepil le verodostojnosti EU v smislu odnosov z državami, ki niso članice EU, prav
tako bi izboljšal javno mnenje o strukturah EU. Vendar pa se bo to zgodilo le, če bomo uporabili vsa skupna
prizadevanja za odpravo dvojnih standardov v našem političnem programu in pravnem sistemu.

Žal, kakor so v zadnjih letih pokazali dogodki, imajo obtožbe običajno popolnoma političen prizvok. Sodišča
v moji domači državi in v preostali Evropi so še vedno zelo pogosto dovzetna za politične manipulacije. Če
se to ne bo spremenilo, bodo zelo obetavni dogodki, kot je pristop EU h konvenciji EKČP, preprosto izguba
časa. Zato z vsem srcem podpiram pristop h konvenciji EKČP, če bo to resnično pomenilo zagovarjanje
človekovih pravic in svoboščin ter najpomembneje v sami EU.

Geoffrey Van Orden (ECR), v pisni obliki. – Podpiram konvencijo EKČP, hkrati pa priznavam, da so sodne
razlage določenih določb konvencije ustvarile ovire za izgon osumljenih terorizma. To je treba spremeniti.

Ne glede na kakršne koli izjave o spoštovanju položaja držav članic v zvezi s konvencijo EKČP bo pristop
EU h konvenciji zapletel in morda oviral svobodo držav članic, da odstopajo od konvencije EKČP ali da
posamezno razlagajo njene vidike.

V političnem smislu načelno nasprotujem temu, da je gonilni motiv pristopa EU h konvenciji EKČP „napredek
v procesu evropskega povezovanja in hkrati korak naprej k uresničitvi politične Unije“. Ta napačno razumljena
težnja je dalje poudarjena v izjavi, da pristop EU predstavlja „pristop nedržavne strani k pravnemu instrumentu,
ustanovljenemu za države“. Zaradi vseh teh razlogov sem glasoval proti tej resoluciji.

Resolucija: Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali
(Uganda) (B7-0265/2010)

Sebastian Valentin Bodu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Organizacija konference Mednarodnega kazenskega
sodišča v Ugandi je pomemben znak sprejetosti te mednarodne ustanove po afriški celini, zlasti zato, ker so
bile prvotne preiskave sodišča, potem ko je bilo leta 2002 ustanovljeno, sprožene tu. Nihče ne more zanikati
pomembnosti takšnega mednarodnega sodišča, ki preiskuje resne primere v zvezi s kršenjem človekovih
pravic, genocidom, zločini proti človeštvu in vojnimi zločini. Posledično je pomembno, da vedno večje
število držav priznava pooblaščenost Mednarodnega kazenskega sodišča in da podpisnice rimskega statuta
nujno ratificirajo ta sporazum. Pojem ustanovitve mednarodnega sodišča za preiskovanje zločinov proti
človeštvu se je pojavil že leta 1919 med mirovno konferenco v Parizu. Trajalo je 83 let, da smo dosegli
mednarodni sporazum in ustanovili Mednarodno kazensko sodišče. Sedaj morajo države, ki so ratificirale
Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča, s predpisi urediti tudi pravico Sodišča, da preiskuje zločine
agresije. Dalje, države podpisnice morajo uskladiti svojo nacionalno zakonodajo z določbami rimskega
statuta v skladu z zavezo, ki so jo sprejele.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Evropska unija je vneta zagovornica Mednarodnega kazenskega sodišča
(MKS) in pri njenem pristopu k temu pomembnemu sodišču sodelujejo vse države članice. Upam, da bodo
države pogodbenice lahko izpolnile svoje odgovornosti in da bo rezultat konference v Kampali MKS, ki bo
bolj kos izzivom naših časov, s katerim bodo ustrezno sodelovali nacionalni pravni sistemi in ki bo prejelo
dovolj sredstev, da bo lahko učinkovito izvajalo svoja pooblastila; to je potrebno zaradi izjemno hudih
zločinov, na katere bodo večinoma osredotočene njegove dejavnosti.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) EU je neomajna podpornica Mednarodnega kazenskega
sodišča (MKS), ki spodbuja univerzalnost in podpira nedotakljivost Rimskega statuta, da bi zaščitila in utrdila
neodvisnost, zakonitost in učinkovitost mednarodnega sodnega postopka. To dokazuje dejstvo, da EU
sistematično spodbuja vključitev določila o MKS v pogajalske mandate in sporazume s tretjimi državami.
EU je v sklopu evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice v desetih letih zagotovila
40 milijonov EUR za projekte v podporo MKS in mednarodnemu kazenskemu pravosodju. Revizijska
konferenca o Rimskem statutu MKS v Kampali v Ugandi predstavlja edinstveno priložnost za države
pogodbenice, nepogodbenice, civilno družbo in tudi druge zainteresirane strani, da glasno ponovijo svojo
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zavezo k pravici in odgovornosti. MKS šteje 111 držav pogodbenic, pri čemer so nekatere regije premalo
zastopane, na primer Bližnji vzhod, Severna Afrika in Azija. Upam, da bodo države članice sodelovale v tej
konferenci tako, da bodo zastopane na najvišji ravni in da bodo javno potrdile svojo zavezo MKS.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Z zadovoljstvom ugotavljam, da resolucija, ki jo je
predlagal Parlament o reviziji Rimskega statuta, zahteva, da se agresija uradno vključi kot vojno hudodelstvo
in da ne bo potreben filter pristojnosti za odločitev, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje agresije. Toda kako
je mogoče to novo zakonodajo izvesti, če pa glavne države, kjer se vršijo kazniva dejanja agresije od začetka
veljavnosti Rimskega statuta leta 2020 (Združene države in Izrael), niso obvezane, da jo ratificirajo?

Kako lahko postane učinkovita, če teh držav ne pozovemo, naj prenehajo vršiti pritisk na države pogodbenice
Mednarodnega kazenskega sodišča, da naj zajamčijo imuniteto njihovim državljanom? Obžalovanja vredno
je tudi, da Parlament, ki trdi, da je na čelu boja proti podnebnim spremembam, ne predlaga, da se okoljski
zločini vključijo kot zločini proti človeštvu, kot je bilo predlagano na vrhu v Cochabambi. Najhujše zločine
proti človeštvu je treba kaznovati. Mednarodno kazensko sodišče bi lahko bilo uporabno orodje na tem
področju. Gre samo za to, da se mu dejansko dodeli sredstva. Ker se to ne dogaja, se vzdržim.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. – (IT) Čutim se dolžnega, da izrazim strinjanje s predlogom resolucije
o revizijski konferenci Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki bo potekala v Kampali v
Ugandi.

Sama Evropa je vzniknila iz potrebe, da se naredi konec izrazom rasnega sovraštva, ki so dosegli vrhunec z
grozodejstvi med drugo svetovno vojno. Evropska unija si že od nekdaj dosledno prizadeva okrepiti
sodelovanje med državami, da bi dokazala in preganjala zločine proti človeštvu.

Prav je, da osem let po začetku veljavnosti Rimskega statuta države potrdijo svojo močno zavezo h gradnji
na temeljih miru, stabilnosti in načela pravne države. Zlasti se morajo države zavezati k politikam, usmerjenim
v sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem in zaščito žrtev nasilja. V mnogih primerih v praksi žrtve
naletijo na velike težave pri dostopanju do informacij o sodišču in so neuspešne v poskusih, da bi zaščitile
lastne pravice.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Z navdušenjem sem glasoval za resolucijo in vesel sem
predvsem, da je bila sprejeta ustna sprememba mojega kolege, tj. o vključitvi „avtohtonega prebivalstva“ na
seznam skupin, ki potrebujejo posebno pozornost.

Sabine Wils (GUE/NGL), v pisni obliki. – Pozdravljam predlog resolucije o revizijski konferenci Rimskega
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS), ki bo potekala v Kampali v Ugandi, saj vsebuje zelo
pomembne in ključne točke in zahteve glede ratifikacije ter izvajanja MKS. Zato sem glasovala za to resolucijo.

Želim pa izraziti resno zaskrbljenost zaradi nekaterih fraz v resoluciji, ki se pozitivno nanašajo na
„stockholmski program“, „evropski instrument za demokracijo in človekove pravice“ in Evropsko unijo kot
„globalnega akterja“. V tej zadevi sta morda imela „stockholmski program“ in „evropski instrument za
demokracijo in človekove pravice“ pozitiven vpliv, toda na številnih drugih področij se ta dva
programa/instrumenta ne uporabljata demokratično in pregledno. Evropska unija dejansko deluje kot
„globalni akter“, toda po mojem mnenju nikakor ne pozitivno v smeri bolj poštenega in solidarnega svetovnega
reda.

8. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 15.00)

PREDSEDSTVO: GOSPOD BUZEK
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik

10. Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po
Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem
okvirnem programu za raziskave in razvoj - Uresničitev enotnega trga za potrošnike
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in državljane - Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo -
Prispevek kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije
EU 2020 (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je skupna razprava o naslednjem:

– poročilu gospoda van Nistelrooija v imenu Odbora za regionalni razvoj o uresničevanju sinergij med
sredstvi za raziskave in inovacije iz Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj v mestih in regijah ter državah članicah in Uniji
[2009/2243(INI)] (A7-0138/2010),

– poročilu gospoda Grecha v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o uresničitvi enotnega
trga za potrošnike in državljane [2010/2011(INI)] (A7-0132/2010),

– poročilu gospoda Hoanga Ngoca v imenu Odbora za monetarne in ekonomske zadeve o dolgoročni
vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo [KOM(2009/0545 - 2010/2038 (INI))] (A7-0147/2010)
in

– poročilu gospoda Cortésa Lastre v imenu Odbora za regionalni razvoj o prispevku kohezijske politike k
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 [2009/2235(INI)] (A7-0129/2010).

Lambert van Nistelrooij, poročevalec. – (NL) To je zares zelo skladen sveženj. Po jutranji razpravi o podpornem
svežnju in o strožjem, trdnejšem ekonomskem in finančnem upravljanju zdaj razpravljamo o številnih
osnovnih dokumentih, ki so pomembni, kar zadeva zavezo, ki je potrebna v povezavi s strategijo EU 2020.

Parlament želi te predloge izrecno usmeriti h Komisiji in zlasti Svetu; nesprejemljivo je, da Svet sprejema
odločitve junija, ne da bi mi prej izrecno dosegli sporazum o mnogih osnovnih zadevah. Govorimo o
usmeritvi in tudi o izvajanju v bližnji prihodnosti. Poglejmo, na primer, paradne projekte, ki bodo prav tako
kmalu potrebovali našo skupno podporo. Zato je res pomembno, da v to zdaj vložimo dovolj časa.

Torej tako poročilo gospoda Cortésa Lastre kot tudi moje poročilo v imenu Odbora za regionalni razvoj
zadevata politiko sinergij z namenom večjega učinka ali rezultatov za Evropo. Najlepše je, da zmoremo biti
boljši; dejansko moramo biti boljši. Naše dejavnosti so razmeroma razdrobljene na različnih področjih – če
pogledamo dogodke v svetu, konkurenco in takšne stvari, s katerimi se želimo ukvarjati. Če povzamem:
zadeve moramo narediti pametnejše, bolj zelene, trajnostne in vključujoče.

Poročili, ki jih je predložil Odbor za monetarne in ekonomske zadeve, zadevata tudi upravljanje in
zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev, tudi za izobraževanje. Skratka, upam, da bodo danes popoldne
postavili jasne temelje za to resolucijo. Ne vem, ali bomo jutri glasovali, ali bo doseženo soglasje o upravljanju.
Toda v vsakem primeru predvidevam, da bo Parlament lahko junija sprejel končno stališče o strategiji
EU 2020.

Če se vrnem k mojemu poročilu: je poročilo o uresničevanju. Natančno smo pogledali, kako stvari delujejo
na področju raziskav in razvoja, regionalne politike ter malih in srednje velikih podjetij, in rad bi se zahvalil
kolegom poslancem, vključno s tistimi iz Odbora za industrijo, raziskave in energetiko – odbora, ki je skupno
odgovoren skladno s členom 50 – za pomoč pri doseganju dobrega rezultata.

Kaj smo določili?

1. V Evropi imamo prvovrstne raziskave. Vendar zaostajamo pri izkoriščanju teh raziskav. Znanje je zastonj;
potuje po svetu, ne moremo ga zadržati zase. Čeprav smo zelo dobri pri naložbah v raziskave, zaostajamo
pri izkoriščanju teh raziskav, pri uvajanju inovacij na trg in posledično pri ohranjanju visokokakovostne
proizvodnje v tem delu sveta.

2. V mojem poročilu je zapisano, da trenutno porabimo eno četrtino regionalnih sredstev za raziskovalno
infrastrukturo in inovacije. To je znatna sprememba, opredelitev prednosti, ki v obstoječem obdobju deluje
zahvaljujoč pobudam Komisije. Rezervacija sredstev je med instrumenti, ki so bili učinkoviti in so tudi
nedvomno vplivali na agendo v regijah, mestih in krajih. Vodi k boljšemu profilu v gospodarstvu, temelječem
na znanju, v katerega se razvijamo, in k večji specializaciji.

3. V svojem poročilu sem skupaj s kolegi poslanci podal niz predlogov za izboljšanje celotne verige
raziskav/inovacij/proizvodnje, da bi dosegli večjo učinkovitost. Zavedati se moramo tudi pomena teritorialne
razsežnosti, zapisane v Lizbonski pogodbi. Če želimo doseči obsežen učinek, se moramo osredotočiti na
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mnoga področja; potrebujemo pogum, da specializiramo proizvodnjo v regiji – mimogrede, načelo
specializacije v Evropski uniji je staro –, pod pogojem, da obstajajo dobre povezave za prenos tega znanja
(širokopasovna ali običajna infrastruktura). Če Unija vloži denar, mora biti tudi sodelovanje med ...

(Predsednik je prekinil govornika)

Liem Hoang Ngoc, poročevalec. – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, samoiniciativno poročilo, o
katerem glasujemo ta teden, ima poseben simboličen pomen v času, ko trgi ne morejo oceniti tveganj,
povezanih z gospodarskimi razmerami v evroobmočju.

Zahtevali so stroge politike za prilagoditev proračuna, zdaj pa dvomijo, da lahko države članice zaženejo
njihovo rast in tako pridobijo davčne prihodke, potrebne za plačilo obresti na njihov dolg. Na žalost ni
mogoče izvesti presoje tveganj v izjemno negotovih razmerah, ki trenutno vladajo v svetovnem gospodarstvu.
Takšna presoja je še toliko pomembnejša v Evropski uniji, kjer je stopnja izkoriščenosti proizvodnih
zmogljivosti nižja kot kdaj koli.

Namesto vlaganj podjetja pospravljajo stroje, kajti kljub prvim znakom okrevanja konec leta 2009
povpraševanja ni. Rast se lahko celo spreobrne v padec, če bodo omejevalni ukrepi zatrli okrevanje v kali.
Osnovni namen našega poročila je prav določiti optimalen trenutek za uvedbo politik za izhod iz krize.
Predlagali smo, da se podporni ukrepi ohranijo, dokler se izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti ne povrne
na normalno raven. Zato smo predlagali ratifikacijo načela proticikličnih proračunskih politik, ki so bile
uspešno oblikovane v prvi fazi krize leta 2008 in 2009 in ki so v skladu z duhom reforme pakta za
stabilnost 2005.

Te politike predvidevajo uporabo avtomatičnih stabilizatorjev, z drugimi besedami, pri namenjanju presežkov
iz primarnega proračuna za poplačilo dolga na vrhu cikla in pri omogočanju državam članicam, da si
sposodijo potrebna sredstva za svežnje spodbud na dnu cikla. Trenutno smo na dnu cikla. Obrestne mere
so nedvomno pod pritiskom in ogrožajo vzdržnost dolga. Zato je Evropska centralna banka ravnala prav,
ko je naznanila, da bo odkupila nekatere dolgove in s tem državam članicam omogočila, da povečajo
raznolikost svojih sredstev financiranja.

Toda ali je, poleg dejstva, da takšen koncept vzdržnosti še ni bil opredeljen v gospodarski literaturi, mogoče
upravičiti premije za tveganje, ki jih zahtevajo trgi? Ne, če upoštevamo, da je tveganje na trgu izvedenih
hipotekarnih instrumentov kot tudi na trgu javnega dolga nemogoče oceniti. Zato smo v poročilu predlagali,
da se posebna pozornost posveti kazalniku strukturnega primanjkljaja in ne ...

(Predsednik je prekinil govornika)

Zato smo v poročilu predlagali, da se posebna pozornost posveti kazalniku strukturnega primanjkljaja in
ne primanjkljaju tekočega računa, ki je obsežen zaradi povečanja dejanskega proračunskega primanjkljaja.
To je rezultat krize, ki je oslabila rast in vzporedne davčne prihodke. Na te prihodke je negativno vplivalo
tudi znižanje davkov, ki ni imelo pričakovanega vpliva na ponudbo.

Namen našega poročila je ponuditi tri priporočila skupaj z nekaterimi operativnimi kazalniki. Prvo je
ohranitev podpornih ukrepov, dokler se okrevanje ne okrepi. Drugo je spremljanje strukturnih primanjkljajev,
ki so še vedno blizu ravnovesju, kljub povečanju dejanskih proračunskih primanjkljajev, s čimer bi na trge
poslali spodbuden signal glede stanja javnih financ. Tretje je ocena učinkov davčnih odhodkov in zlasti
zmanjšanja nekaterih davkov, ki so povezani z upadom davčnih prihodkov.

Na žalost za liberalce in konzervativce v Odboru za monetarne in ekonomske zadeve zdrava pamet ni veliko
vredna; vpliv krize ni veliko vreden; in dejstvo, da je masovni dolg posledica bančnih načrtov za rešitev, tudi
ni veliko vredno. Samo njihova slepa vera v učinkovitost finančnih trgov nekaj šteje; samo dogmatska
skladnost z očitno zastarelim paktom za stabilnost nekaj šteje. Ne zdi se jim potrebno oblikovati orodij,
potrebnih za gospodarsko upravljanje, ki je nujno za krepitev Unije. Evropa strada na dieti, merila pakta pa
se skušajo izpolniti na vsak način, brez vsakega jamstva uspeha in ob nevarnosti uničenja okrevanja ter v
škodo socialne kohezije. To stališče so zagovarjali v Odboru za monetarne in ekonomske zadeve. Od tistega
glasovanja se je gospodarsko zdravje Evrope še poslabšalo. Evropska centralna banka in Komisija sta končno
uvedli monetarne in proračunske instrumente, ki bi nam morali omogočiti izboljšanje gospodarskega
upravljanja v evroobmočju. Toda trgi so ponovno padli, omajani kot so zaradi varčevalnih načrtov.

Svet Ecofin je moral v ponedeljek začeti vse znova. Glede na to so spremembe, ki jih vlagamo, pravzaprav
zelo skromne; in vlagamo tudi nekatere nove. Njihov cilj je prožno izvajanje pakta za stabilnost, da se bo
mogoče izogniti nedobrodošli varčni rešitvi. Zagovarjajo javno bonitetno agencijo, ki bi države članice ščitila

65Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



pred diktatom trgov. To so signali, ki jih mora posredovati Parlament. Gospod Karas, čas ideoloških, refleksnih
odzivov je minil, kot je minil tudi čas za kratkoročne nacionalne volilne poteze. Evropa potrebuje politike,
ki jih žene prava želja po krepitvi Unije. Če vi in vaša skupina niste kos tej nalogi, če ne morete več zastopati
javnega interesa, ste lahko prepričani, da bodo naši državljani lahko prišli do lastnih zaključkov, saj je zdaj
na kocki prihodnost evroobmočja.

Ricardo Cortés Lastra, poročevalec. – (ES) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, najprej bi se rad
zahvalil poročevalcem v senci in njihovim pomočnikom ter sekretariatu Odbora za regionalni razvoj za
njihove prispevke ter Generalnemu direktoratu Evropske komisije za regionalno politiko in Generalnemu
direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru, Odboru regij, sindikatom, evropskim regionalnim omrežjem in združenjem za njihovo sodelovanje.

Med pripravljanjem tega poročila sem se sestal z več regionalnimi združenji in ustanovami, predvsem z
Odborom regij, Konferenco obrobnih morskih regij, Zborom evropskih regij, Evropsko mrežo regij za
raziskave in inovacije, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Generalnim direktoratom Evropske
komisije za regionalno politiko ter Generalnim direktoratom Evropske komisije za zaposlovanje, socialne
zadeve in enake možnosti. Vsem bi se rad zahvalil za njihovo razpoložljivost in zanimive prispevke.

Glavni namen poročila, ki smo mu spremenili naslov, tako da zdaj omenja strategijo Evropa 2020, je
zagovarjati kohezijsko politiko kot močno, dobro financirano politiko, takšno, ki je prisotna v vseh regijah
Evropske unije, kot tudi njeno ključno vlogo v strategiji Evropa 2020.

Odbor za regionalni razvoj je skoraj soglasno odobril poročilo: 40 glasov za, 1 zadržan glas in 1 glas proti.

Prvi del poročila vsebuje kratko analizo prispevka kohezijske politike k lizbonski strategiji in poudarja
omejitve pri vključevanju regionalnih in lokalnih oblasti, družbenih in gospodarskih akterjev ter akterjev
civilne družbe v lizbonsko strategijo, kar je otežilo njeno sprejetje, sporočanje in učinkovitost. Poročilo tudi
poziva, da je treba oceniti ne le dejanske izdatke, temveč tudi dejanski vpliv.

Drugi del se nanaša na priporočila za prihodnjo strategijo Evropa 2020 in poudarja pomen regij, upravljanja
na več ravneh in načela partnerstva, osnovnih stebrov kohezijske politike, ki jih je treba vključiti v strategijo
Evropa 2020 kot predhodni in nujni pogoj za njeno uspešno izvajanje.

Poleg tega je nujna večja vključitev družbenih in gospodarskih akterjev kot tudi na splošno akterjev civilne
družbe, da strategija ne izgubi stika s ključnimi zainteresiranimi stranmi in da jo slednje ne bi diskreditirale.

Ta del poudarja ključno vlogo izobraževanja, usposabljanja, raziskav in inovacij, pomen pospeševanja
vzpostavitve tako imenovanega trikotnika znanja ter potrebo po podpiranju malih in srednje velikih podjetij,
ki imajo razmeroma pogosto vlogo pionirjev v inovacijah.

Obenem pa ne smemo spregledati posebnih potreb regij in socialnih skupin, ki imajo največ težav. Zato je
treba zagotoviti določeno prožnost.

Natančneje, da bi spodbudili učinek vzvoda pri naložbah v raziskave in razvoj, izobraževanje in usposabljanje,
zagovarjamo potrebo po povečanju sinergij med nacionalnimi strateškimi referenčnimi okviri in nacionalnimi
programi reform kot tudi po boljšem usklajevanju in koherenci med različnimi evropskimi, nacionalnimi
in regionalnimi politikami, povezanimi s cilji strategije.

Evropska investicijska banka ima in mora še naprej imeti pomembno vlogo prek instrumentov finančnega
inženiringa, sodelovanja in podpore pri podpiranju regij ter malih in srednje velikih podjetij. Toda da bi
olajšali njeno nalogo in nalogo vseh upravičencev, je treba doseči napredek v smeri večje poenostavitve.

Na koncu poročilo zagovarja trdno in dobro financirano kohezijsko politiko za prihodnost, takšno, ki je
prisotna v vseh evropskih regijah in ki mora imeti ključno vlogo v strategiji Evropa 2020.

Louis Grech, poročevalec. – (MT) Gospod predsednik, moje poročilo v osnovi zadeva zaščito enotnega trga
z mikro vidika, upoštevanje trga kot enotnega projekta ter upoštevanje okvira 2012, strategije 2020 in
nedavne finančne krize.

Strategije in ukrepi, ki naj bi vdahnili novo življenje evropskemu enotnemu trgu in evropskemu trgu, bi
morali temeljiti na pragmatičnem, obsežnem in celovitem sporazumu, ki vključuje vse države članice in se
osredotoča predvsem na prednostne naloge, ki so jih države članice zares pripravljene prevzeti.
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Evropa mora razviti strategije 2020, ki bodo trgu omogočile, da je vodilni akter gospodarske obnove, obenem
pa ga bodo sprejeli državljani, saj bo ščitil njihove interese, in potrošniki, saj bo branil njihove pravice, ter
mala in srednje velika podjetja, saj jim bo zagotavljal prave spodbude. Moje poročilo predlaga niz strateških
zakonodajnih in nezakonodajnih pobud, usmerjenih proti sanaciji enotnega evropskega trga. Te pobude
dosežejo vrh z oblikovanjem akta o enotnem trgu, ki združuje takojšnje ukrepanje (2012) in dolgoročno
vizijo strategije 2020.

Predložil sem tudi posebne nezakonodajne predloge o pripravi listine državljanov, ki opredeljuje njihove
pravice in upravičenja. Spodbudno je tudi, da sem prejel pozitivne odzive komisarjev Barnierja in Dallija
glede mojega predloga o 20 glavnih razočaranjih evropskih državljanov, o oblikovanju skupnega mehanizma
za izboljšanje in o komunikacijski strategiji, usmerjeni zlasti v vsakodnevne težave, ki jih imajo naši državljani.

Sprejeti moramo povsem novo politično razmišljanje, ki temelji na zaščiti potrošnikov in socialni dimenziji,
kar bo vodilo do priprave zakonov in nalog, ki naj bi jih izvajala Evropska unija. Samo tako lahko dosežemo
zares socialno tržno gospodarstvo, ki je določeno v Lizbonski pogodbi.

Na žalost enotni trg v zadnjih letih ni uspel prepričati državljanov, da zastopa njihove interese in želje. Še
bolj zaskrbljujoče pa je, da so naši državljani in potrošniki vse bolj negotovi in da izgubljajo zaupanje v trg.
Moramo se sprijazniti z dejstvom, da je treba preoblikovati tradicionalno definicijo enotnega trga, po kateri
je ta trg povezan zgolj z gospodarsko razsežnostjo. Najti moramo nov skupni imenovalec, ki je celosten in
v celoti vsebuje občutke naših državljanov, potrošnikov ter malih in srednje velikih podjetij. To je mogoče
doseči tako, da jim ponudimo vodilno vlogo pri ponovni vzpostavitvi enotnega evropskega trga. Pri vsakem
poskusu, ki se zapravi za to, da bi enotni trg opredelili samo dogmatično, se bo podcenjevalo izzive,
neskladnosti, interese, različna prepričanja in zapletenost, s katerimi se moramo soočiti.

Proces povezovanja z enotnim trgom ni nepovraten. Obstoječe razmere na tem trgu je treba izzvati. Enotni
evropski trg je v nevarnosti, da postane izjemno šibak in zato nepomemben zaradi protekcionističnih
nagnjenj, ki jih je prinesla kriza.

Enotni trg ni sam po sebi cilj, temveč instrument, ki mora v veliki meri prispevati k bolj kakovostnemu
življenju vseh evropskih državljanov, tako da, kot je rekla Evelyne Gebhardt, „enotni trg dela za državljane
in ne proti njim“.

Če želimo torej zagotoviti uspešen in močan enotni trg, moramo zgladiti, kar je Mario Monti v svojem
analitičnem in spodbudnem poročilu imenoval napetost med povezovanjem trgov in socialnimi cilji. Pri
končni analizi je prevladujoč sistem tisti, ki uspe najti ravnovesje med dinamičnim in konkurenčnim
gospodarstvom, ki spodbuja inovacije in ustvarjanje delovnih mest ter zagotavlja varstvo potrošnikov kot
tudi socialna in okoljska varovala, ki jih zahtevajo naši državljani. Vse to je treba doseči v okviru duha
kompromisa in solidarnosti.

Na koncu, gospod predsednik, bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci in koordinatorjem za njihove
prispevke.

Pervenche Berès, avtorica. – (FR) Gospod predsednik, komisar, najprej sem se kljub vsemu za trenutek
vprašala o našem načrtovanju in sposobnosti organizacije razprav. Z veseljem sodelujem v tej razpravi o
vseh teh pobudah Evropskega parlamenta, a vseeno se mi zdi, kot da sem v talilnem loncu, za katerega nisem
prepričana, da zagotavlja točno opredelitev vizije Evropskega parlamenta za strategijo Evropa 2020. Toda
morda sem prezahtevna.

Po drugi strani pa upam, gospod predsednik, da ste vi prav tako zaskrbljeni, ker ste 10. maja v imenu tega
parlamenta omenili izjemno pomembno vprašanje pri predsedniku Van Rompuyju, ki se nanaša na naslednje.

Kar zadeva sprejetje smernic za zaposlovanje – kot izjemni ukrep, če smem tako reči – kot del posebnega
partnerstva med Komisijo in Evropskim parlamentom ter v duhu dobrega sodelovanja s Svetom, upoštevajoč
nekoliko spremenjen urnik – smernice za zaposlovanje se ponavadi objavijo konec prejšnjega leta; letos so
bile objavljene aprila in čeprav so za nas zavezujoče za dolg cikel prihodnjih let, bomo morali o njih razpravljati
pred pomladanskim zasedanjem Evropskega sveta – ste letos v imenu vseh nas prijazno podprli zahtevo, ki
smo jo naslovili na predsednika Van Rompuyja in ki poziva Evropski svet, da Evropskemu parlamentu odobri
pravico izvajanja svojih pooblastil po sami Lizbonski pogodbi.

Očitno ne Komisija ne Svet ne nameravata preučiti naše zahteve in torej zavestno nameravata kršiti pogodbo.
Mislim, da bodo morali organi v tem parlamentu prevzeti njune odgovornosti in iz tega potegniti nauk.
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Kar zadeva izziv teh smernic za zaposlovanje, ki bodo igrale vlogo pri izvajanju strategije 2020, moramo
pozornost organov usmeriti v njihov pomen v času, ko 17 % Evropejcev živi pod pragom
revščine – poudarjam, da so ti podatki iz leta 2007, se pravi, pred začetkom krize – in ko bo 23 milijonov
naših sodržavljanov izgubilo zaposlitev.

V Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve trenutno vlada velika zaskrbljenost zaradi dveh vprašanj. Prvič,
zaradi cilja zmanjšanja revščine, za kar je dal pobudo komisar Andor; ta cilj je bil vključen v strategijo 2020
in to pozdravljamo. Ne razumemo, kako lahko to vprašanje v Svetu povzroča razprave, oklevanje in dvom
glede pristojnosti Unije, ko pa pogodba jasno navaja, da ima EU tudi na tem področju obveznosti.

Drugo vprašanje se nanaša na odnos in skladnost med različnimi politikami, kajti Komisija nam jasno pravi,
da je uvedla temeljne spremembe v tej strategiji 2020, ker je zmanjšala število ciljev.

Mislim, da morajo temeljne spremembe zajemati veliko več kot le zmanjšanje števila ciljev. Toda prepričani
smo, da mora strategija 2020 upoštevati realnost razmer v EU. Realnost je, da so tisti, ki zdaj najbolj trpijo
zaradi krize in ki jih bo najbolj prizadela, dejansko tisti, ki ustvarjajo bogastvo EU.

Dejstvo je, da smo priča začetkom razprav tu in tam, ki so lahko v nasprotju z interesi Evropejcev, ker bi
privedle do zmanjšanja naložb, ko so le-te najbolj potrebne, z drugimi besedami, v naš dolgoročni kapital:
izobraževanje, usposabljanje in zdravje.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, soočen s tem izzivom, poziva organe, naj se zavedajo, kako
bi se lahko zmanjšale javne naložbe na teh področjih prav v času, ko šibka rast in manjša zasebna vlaganja
tega ne morejo odtehtati in na ta način zagotoviti okrevanje javnih financ v kratkem roku.

To je ključen element časovnega razporeda in ne moremo drugače, kot da obžalujemo, da so se ministri za
gospodarske in monetarne zadeve lahko zavzemali za ukinitev nekonvencionalne podpore zaposlovanja in
ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti, ne da bi se posvetovali z ministri za socialne zadeve o razmerah glede
zaposlovanja in socialnih zadev v naši Evropski uniji, ki vemo, da so tragične.

Mary Honeyball, avtorica. – Gospod predsednik, strategija EU 2020 predlaga ukrepe za povečanje uspešnosti
izobraževalnih sistemov, povečanje privlačnosti visokošolskega izobraževanja, oblikovanje več programov
mobilnosti in usposabljanja za mlade, posodabljanje trgov dela, povečanje mobilnosti delavcev ter razvoj
sposobnosti in usposobljenosti za povečevanje udeležbe na trgu dela.

To je bilo podprto na spomladanskem zasedanju Sveta, kjer je bilo navedeno, da so med ključnimi cilji, ki
terjajo ukrepanje na ravni EU, boljši pogoji za raziskave in razvoj, izboljšanje ravni izobrazbe, zmanjšanje
števila ljudi, ki zgodaj opustijo šolanje, in večja udeležba mladih, starejših delavcev in nizkokvalificiranih
delavcev na trgu dela.

Toda svetovna gospodarska kriza je privedla do zmanjšanja proračunskih sredstev, predvidenih za sektor
izobraževanja, v državah članicah po vseh Evropski uniji. V Latviji, na primer, vlada huda gospodarska kriza
in proračun 34 visokošolskih ustanov je bil precej zmanjšan, ob tem pa obstaja nevarnost 50-odstotnega
zmanjšanja proračunskih sredstev za te ustanove. Irske univerze se soočajo s 6-odstotnim zmanjšanjem, pa
tudi Britanija ni izvzeta, kajti angleški Svet za visokošolska sredstva meni, da bo za visokošolsko izobraževanje
namenjenih do 500 milijonov EUR sredstev manj.

Toda ni vse tako črno. Nekaterim državam, na primer Franciji, gre dobro, toda težava je v tem, da je stopnja
financiranja v državah članicah neenotna. Če naj bo strategija EU 2020 učinkovita, potrebujemo trden,
usklajen pristop. Zato Komisijo prosim, da najprej pojasni, kako namerava zagotoviti, da bodo države članice
izpolnile svoje zaveze glede ciljev na področju izobraževanja iz strategije 2020, tako da bodo zagotovile, da
to področje prejme dovolj podpore in sredstev ter da se nanj ne pozabi v naglici izravnave poslovnih knjig
v luči gospodarske krize, in drugič, kako namerava zagotoviti dodatna proračunska sredstva za te pomembne
strategije in programe na ravni EU.

Michel Barnier, član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v imenu Komisije in
predsednika Barrosa bi rad izrazil nekaj pripomb glede strategije 2020 in ponovil zelo zanimivi poročili
gospoda Grecha in gospoda Hoanga Ngoca; zatem, kolegi in prijatelji, bosta komisarja Hahn in Andor – v
tej razpravi, v kateri sodelujemo, – govorila o drugih vprašanjih za ustni odgovor, ki zadevajo druge sektorje:
kohezijo, zaposlovanje, socialno razsežnost, raziskave in razvoj.

V imenu vseh treh vas prosim, da mi dovolite, da se zahvalim poročevalcem in Parlamentu za to pobudo, ki
poteka v zelo resnem in zahtevnem času za vse nas, v času gospodarske krize, ob nedavnih težavah evra, ki
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jasno ponazarjajo medsebojno odvisnost vseh naših držav članic in potrebo po usklajevanju gospodarskih
politik naših držav. Zdaj je čas za odziv in kolikor je mogoče skupno ukrepanje v razmerah negotovosti in
krize. Mislimo, da so odločitve, sprejete v zadnjih nekaj dneh, zelo pomembne.

Ne bom ponavljal dolge razprave, ki sem jo imel danes zjutraj s kolego komisarjem Rehnom. Jasno je, da
moramo uvesti instrumente za boljše usklajevanje naših gospodarskih politik, in mislimo, da je ta nova
strategija Evropa 2020 morda prvi instrument nove, okrepljene in usklajene gospodarske politike.

V svojem predlogu glede te strategije je Komisija v začetku marca že poudarila, da je treba stabilizirati naše
javne finance. Kriza evra, ki smo jo ravnokar prestali, nam dokazuje, kako umestno je še vedno to stališče.
Kot moj kolega komisar Rehn sem tudi jaz upošteval predloge iz poročila gospoda Hoanga Ngoca o teh
vprašanjih.

Če nadaljujem, gospe in gospodje, obstaja še ena osnovna zahteva za uspeh strategije 2020, ki postavlja naše
gospodarstvo, naša gospodarstva, na trdno ali boljšo osnovo. Seveda govorim o tem, da je treba nadzorovati
in urediti finančni trg, tako da bo služil realnemu gospodarstvu, in ne obratno.

Obljubljam vam, da se bo na teh področjih Komisija držala svojega načrta. Naslednje leto bomo morali vložiti
vse potrebne zakonodajne predloge, da bomo lahko formalizirali zaveze, ki smo jih skupaj sprejeli na vrhu
G20 o štirih poglavitnih vprašanjih: preglednost, odgovornost, nadzor in preprečevanje krize. Kar zadeva
več teh vprašanj, ki so že bila obravnavana med zakonodajno razpravo, resnično upam, da bosta lahko
Parlament in Svet hitro našla skupni jezik, kar zadeva besedila, ki so predmet razprave. V mislim imam
sveženj o „finančnem nadzoru“ in dokument o hedge skladih.

Povrniti moramo zaupanje. Uporabiti moramo tudi prav vsa sredstva, da osvobodimo potencial rasti našega
gospodarstva. To delo seveda zajema številne vidike. To dokazuje razprava, pravzaprav razprava to popoldne:
ponovni zagon notranjega trga, regionalna politika za vse regije, vključno z najbolj oddaljenimi, kohezija,
gospodarsko upravljanje, vzdržnost javnih financ, zaposlovanje, izobraževanje in raziskave.

O čem govorimo, ko govorimo o Evropi 2020? Mislim, da nam mora ta strategija 2020 omogočiti boljši
pregled nad gospodarskimi politikami naših držav članic, da bi se v prihodnosti izognili nekaterim
neravnovesjem ali celo primerom konkurence. Ta neravnovesja so bila zelo očitna v obstoječi krizi, toda
obenem, ko nujno obravnavamo to krizo, moramo gospodarstvo razvijati srednje- in dolgoročno. Zato je
Evropski svet na podlagi predlogov Komisije sprejel pet skupnih ciljev: 75-odstotna stopnja zaposlenosti,
3 % BDP za raziskave in razvoj kot tudi zmanjšanje števila ljudi, ki zgodaj opustijo šolanje, povečanje števila
ljudi z univerzitetno diplomo na 40 % ter cilji 20/20/20 na področju energije in podnebnih sprememb.
Končno pa je tu tudi spodbujanje socialne vključenosti z bojem proti revščini.

Na junijskem zasedanju Evropskega sveta bo treba količinsko opredeliti kazalnike za izobraževanje in socialno
vključenost. Delo na teh dveh ciljih poteka v različnih forumih v okviru Sveta. Zelo pomembno je jasno
zavedanje, da strategija 2020 ni samo vizija. Je predvsem oprijemljiv program reform, ki se bodo izvedle,
zato predlagamo sedem vodilnih pobud kot del te strategije.

Poleg teh vodilnih pobud se bodo pri odstranjevanju določenih ovir uporabili tudi evropski instrumenti,
zlasti enotni trg, finančni vzvodi in instrumenti zunanje politike. Rad bi pohvalil tudi poročilo
gospoda Montija, ki je bilo predstavljeno pred nekaj dnevi, in rad bi se poklonil inteligentnemu delu
gospoda Grecha, ki daje notranjemu trgu humanistično in bolj konkretno razsežnost, kar bi želel doseči tudi
jaz.

V zvezi z izvajanjem obstajajo tudi nekatere zahteve. Zato so bili predlagani bolj učinkoviti mehanizmi
upravljanja, ki zahtevajo vključenost držav članic kot tudi Komisije na vseh ravneh postopka spremljanja.
Evropa 2020 pomeni tudi sprejetje reform, ki jih morajo izvesti same države članice. Slednje bodo morale
do konca leta usklajeno predložiti nacionalne programe reform skupaj s programom za stabilnost in
konvergenčnim programom, obenem pa spoštovati pakt za stabilnost in rast. Gospod Hoang Ngoc, če smem,
bi rad poudaril, da ta pakt že okoli 10 let podpirajo tako levičarske kot desničarske vlade.

Končno pa Komisija poziva Evropski parlament, da stori, kar zna tako dobro, in igra še večjo vlogo v tej novi
strategiji. Med krizo želimo državam članicam posredovati jasna sporočila. To je namen integriranih smernic,
ki jih predlaga Komisija. Sprejete bodo šele, ko boste vložili vaša mnenja. Toda glede na nujnost situacije
moramo izvesti to strategijo. Prizadevati si moramo za političen sporazum na zasedanju Evropskega sveta
v mesecu juniju.
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Bodimo jasni, gospod predsednik, gospe in gospodje: v preostalem svetu se socialno-ekonomske strategije
že izvajajo na srednji rok. Evropa ne sme zaostajati.

Če zaključim, Evropski parlament igra svojo vlogo in za to se mu zahvaljujemo, ker mobilizira državljane,
predvsem prek nacionalnih parlamentov; zelo sem bil navdušen nad pobudo Odbora za notranji trg in
varstvo potrošnikov ter njegovega predsednika Malcolma Harbourja glede direktive o storitvah, ki je združila
nacionalne parlamente in Evropski parlament. Obstajajo tudi drugi primeri in to je zelo pomembna naloga.

Za konec bi rad potrdil, da bo Komisija storila, kot želite, in odločno igrala svojo vlogo, da bo izvedla to
strategijo in z vami vzpostavila to novo, bolj kakovostno, trajnostno in pošteno rast, ki jo pričakujejo
državljani.

Ivaylo Kalfin, poročevalec mnenja Odbora za proračun. – (BG) Gospod predsednik, komisarji, če bi razpravljali
o strategiji Evropa 2020, ne da bi bilo prišlo do gospodarske krize, bi bilo vse v redu. Težava je v tem, da v
obstoječi krizi in po tem, kar se je zgodilo, strategija Evropa 2020 ni dovolj ambiciozna in dinamična.

Vsa vprašanja, zastavljena v zadnjih tednih, se nanašajo na težavo, namreč, ali je usklajevanje zadostno, kot
je bilo do zdaj celo v evropskih politikah, da lahko Evropska unija doseže napredek. Kolikor vidimo, je to
usklajevanje dobro v času rasti, med krizo pa ni kos zahtevam. Kot rešitev je treba prenesti veliko več funkcij,
ne samo usklajevanja, temveč tudi odločanje na evropski ravni, tako da si lahko Evropa zastavi mnogo bolj
ambiciozne naloge in igra precej bolj vodilno vlogo pri tem usklajevanju.

To je osnovno vprašanje, na katero je treba odgovoriti. Če tega ne naredimo, tudi ne bomo mogli ustrezno
opredeliti programa 2020. Mislim, da bi se morali v prihodnjih tednih osredotočiti predvsem na to vprašanje.

Othmar Karas, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, komisarja, gospe in gospodje, zelo vesel
sem, da vidim gospoda Hahna, komisarja za regionalno politiko, in gospoda Barnierja, komisarja za notranji
trg, ko sedita drug ob drugem, kajti nujno je, da regionalne politike ne zoperstavimo notranjemu trgu.
Namesto tega moramo zagotoviti, da eno dopolnjuje drugo in da sta oba močna, tako da lahko dosežemo
cilje strategije Evropa 2020.

Evropa 2020 se mora začeti tu in zdaj ter ne sme biti samo popis ciljev. Evropa 2020 je projekt za rast in
zaposlovanje ter potrebujemo konkretne projekte, instrumente, postopek in mehanizme za sankcije, da
lahko to uspešno izvedemo. Prepričan sem, da bomo strategijo Evropa 2020 lahko izvedli le, če bomo
pripravljeni, če je Evropa pripravljena EU dojemati kot Združene države Evrope! Le če razmišljamo tako in
vsak od nas prispeva k celoti.

Evropa 2020 pomeni pripravljenost doseči politično unijo. To predpostavlja okrepitev in razširitev monetarne
unije, okrepitev in razširitev notranjega trga, osvoboditev le-tega in poziv ljudem, da izkoristijo priložnost,
ki jo predstavlja Evropa, da uporabijo Evropo in prodrejo prek meja. Ustvariti moramo ekonomsko unijo,
ki je del politične unije, kot tudi socialno unijo. Nič od tega ni pripravljeno in veliko stvari še ni bilo
obravnavanih. Evropa 2020 je Unija skupnosti, ne nacionalistična ali oviralna Evropa.

Zato potrebujemo finančni pregled, oceno učinka EU, izvedbo akta o malem gospodarstvu in seveda zelo
posebne evropske projekte za rast in zaposlovanje ter širitev svobode izobraževanja, znanosti, raziskav in
inovacij v Evropi.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8))

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – Gospod predsednik, rad bi vprašal gospoda Karasa, ali bodo
Združene države Evrope, ki jih je omenil v svojem govoru, obstajale ob soglasju ljudstev Evrope ali brez
njihovega soglasja.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Gospod predsednik, vsak izmed nas, ki zastopa državljane Evrope in je stalno
v stiku z njimi, ima en cilj: sodelovanje z državljani Evrope za nadaljnji razvoj Evrope, povečanje njene
konkurenčnosti in doseganje rasti in zaposlovanja v korist evropskih državljanov. Če ne bomo skupaj
ukrepali, da postanemo močnejši, in če vsak gleda le na lastne interese, se ta skupnost ne bo okrepila, temveč
oslabila v teh časih vse večje globalizacije. Državljani so naši najpomembnejši zavezniki pri doseganju
skupnih ciljev.

Marita Ulvskog, v imenu skupine S&D. – (SV) Gospod predsednik, Evropa, o kateri odločamo danes, je Evropa,
ki odloča, kakšna bo Evropa videti leta 2020. Odločitve, ki jih danes nočemo sprejeti, bodo privedle do novih
kriz. Odločitve, ki jih sprejmemo danes, morajo biti dolgoročne.
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Resen problem je, ker je toliko odločitev še vedno kratkovidnih in v duhu desničarske filozofije, kjer so
gospodarstva v krizi na stradanju. Resen problem je tudi, da govorimo o grških pokojninah, namesto o
vedenju velikih bankirjev in akterjev na nepremičninskih in finančnih trgih. Te razmere moramo popraviti,
sicer bo Evropa, ki ji bomo priča leta 2020, morda v hujši krizi, kot je zdajšnja.

Komisijo pozivam, da se močno potrudi, da bi spremenila smer, tako da opustimo slepo vero v tržne rešitve,
uredimo trge in izvedemo velike naložbe v zadeve, ki so v dobro vseh. To lahko pomeni prevozni sistem,
oskrbo z energijo, druge pomembne rešitve, kjer države članice ne morejo biti prepuščene same sebi, temveč
morata ukrepati EU in Komisija.

Upam tudi, da je Komisija pripravljena vložiti predloge, ki kažejo, da jemljemo prehod v trajnostno družbo
resno. Z drugimi besedami, prestrukturirali bomo industrijo, tako da bo konkurenčna in bo lahko ustvarila
nova delovna mesta. Tega ne moremo storiti, če se prepričamo, da lahko nadaljujemo po stari poti. Potrebne
so tudi naložbe, vendar lahko to vpliva na obstoječe število prijavljenih brezposelnih, ki znaša 28 milijonov.

Komisijo pozivam tudi, da delavcem EU izkaže spoštovanje, ki bo potrebno v tej gospodarski krizi, če jih
želimo vzeti s sabo za gradnjo močnejše in boljše družbe. Če želimo nadvladati krizo, potrebujemo sindikalne
pravice in evropski delavci morajo postati zainteresirane strani.

Lena Ek, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, včasih sem rekla, da imamo trojno krizo v Evropi s
finančnimi trgi, delovnimi mesti in podnebjem. Toda zdaj imamo na žalost štirikratno krizo, če dodamo še
krizo državnega proračuna. Boleče očitno je, da Evropska unija nujno potrebuje vizijo. Evropsko povezovanje
je bilo do zdaj osredotočeno na ustvarjanje novih projektov, ne da bi se prepričali, da ustrezno delujejo.
Verjamem, da je prišel čas, da se lotimo naših težav in trdo delamo, da bi poglobili obstoječe institute. Napake,
ki so bile narejene, je mogoče popraviti in Unija lahko še vedno dela za – in s – svojimi državljani.

Evropa potrebuje v prihodnost usmerjeno Unijo. Zame je smer jasna: hočem Evropo, ki je odprta, vključujoča
in zelena. Vodilni predlogi v strategiji Komisije Evropa 2020 so pomembna orodja za ustvarjanje te Evrope,
pod pogojem, da jih lahko uresničimo. In tu imam nekaj vprašajev.

Prvič, poglavitni cilj strategije je ustvariti bolj dinamično in konkurenčno gospodarstvo. V nekaterih državah
je udeležba žensk na trgu dela komaj 40 %, kar je sramotno. Trg dela, enakovreden glede na spol, je prvi
pogoj za povečanje števila delovnih mest in reševanje demografskih izzivov. Upam, da bosta Svet in Komisija
zares resno vzela dejstvo, da sklepi Sveta že več mesecev zajemajo enakost spolov. Vključujoča družba
potrebuje več delovnih mest. Brezposelnost je glavni razlog za obstoj revščine. Brezposelnost mladih v
Španiji, ki je enaka 44 %, je porazna.

Imamo nešteto priložnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, toda naše politike morajo biti enako
usmerjene. Energetsko učinkovita Evropa je tudi gonilna sila inovacij in za izboljšanje konkurenčnosti Evrope
potrebujemo energetski ekvivalent hitrih vlakov, superomrežja in visokotehnološka inteligentna omrežja.

Pohvaliti moram liberalno komisarko, Neelie Kroes, ker je prva zares opredelila jasen vodilni predlog za
digitalno agendo, in veselim se enako poglobljenega gradiva o ostalih vodilnih platformah pred junijem, da
bomo lahko sodelovali pri odločanju.

Toda gospod komisar, strategija EU kaže v eno smer, vaš predlog proračuna pa, če smo iskreni, v drugo. Kot
regionalni skladi, socialni skladi in kmetijski sklad moramo racionalizirati naša skupna orodja in poskrbeti
za njihovo usklajenost. Potrebujemo preglednost in potrebujemo nekakšno statistiko ter palice in korenčke
za države članice, ne le da dajo obljube, temveč da jih tudi izpolnijo. To je pomembno za evropske državljane
in za nas v Parlamentu. Okrepiti moramo pakt za stabilnost in rast in povsem podpiramo sveženj komisarja
Ollija Rehna.

Če želimo ponovno vzpostaviti zaupanje, kot ste omenili, komisar, potrebujemo kazalnike za ostale vodilne
predloge. Tako bi ponovno pridobili naše zaupanje v vas kot Komisijo in morda, če lahko sodelujemo pri
odločanju, zaupanje državljanov v nas.

Pascal Canfin, v imenu skupine Verts/ALE. – (FR) Gospod predsednik, gospod Barnier, v vašem govoru ste
omenili poročilo gospoda Montija, ki vam je bilo predloženo pred nekaj dnevi.

Poročilo gospoda Montija vsebuje zelo zanimiv vidik, namreč poudarja, da moramo nujno preiti na naslednjo
stopnjo sodelovanja v davčnih zadevah. Jasno pojasnjuje, da je merila pakta za stabilnost in rast treba
uporabljati, vendar če se uporabljajo zgolj za izdatke, v obliki zmanjšanj izdatkov, bo to skoraj zagotovo
privedlo do recesije. Zato je ključno, da se uporabita oba stebra in zlasti davčni steber, s čimer se državam
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članicam omogoči, da zberejo številne dodatne prejemke iz gospodarskih dejavnosti in od gospodarskih
subjektov, katerih davčno breme je bilo v zadnjih nekaj letih večkrat zmanjšano: dobičke družb, kapital in
finančne transakcije.

Za to je vsekakor potrebno evropsko usklajevanje. To je zaključek poročila gospoda Montija, ki je bilo
predloženo pred dvema dnevoma. Toda to vprašanje sploh ni omenjeno v strategiji EU 2020, ki jo je
predstavila Komisija. To vprašanje ni nikakor omenjeno v sporočilu gospoda Rehna, ki je bilo objavljeno
pred nekaj dnevi. To je eden od glavnih stebrov, ena od temeljnih dodanih vrednosti, ki jih lahko Komisija
zdaj zagotovi. To storite in s tem bo vzpostavljena povezava – gospa Berès je ravno rekla, da je ta razprava
podobna talilnemu loncu; davčno usklajevanje bo pripomoglo k vzpostavitvi povezave med strategijo
EU 2020, poročilom o upravljanju evroobmočja, o enotnem trgu, zaposlovanju in izobraževanju.

Dobro vemo, da če spoštujemo pravila pakta za stabilnost in rast – ki je, mimogrede, ključen –, vendar če
jih spoštujemo samo z manjšanjem izdatkov, smo na poti k socialnemu nazadovanju in gospodarski recesiji.

Zato je moje vprašanje zelo jasno: gospod Barnier, kaj boste kot predstavnik Komisije predložili v naslednjih
tednih? Kako boste prepričali svoje kolege – pod predpostavko, da ste sami že prepričani –, da je potreben
akcijski načrt, načrt davčnega usklajevanja, da bodo lahko države članice še enkrat zbrale nove prihodke na
podlagi številnih sporazumov?

Kakšni so vaši predlogi? Nimate pravice biti tiho. Komisija ima pravico do zakonodajnih pobud, toda danes,
v zvezi s temi zadevami, je ta pravica postala dolžnost.

Malcolm Harbour, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, najprej sem hotel v imenu moje skupine
predvsem pozdraviti vsa poročila, zlasti pa poročilo gospoda Grecha, za katerega sem bil poročevalec odbora
v senci. Čez trenutek bi rad omenil nekaj točk v zvezi s tem, najprej pa želim podpreti besede gospe Berès o
obsežnosti razprave to popoldne. Po drugi strani pa je razprava razmeroma neosredotočena. Številni kolegi
so k njej zares pomembno prispevali, toda odkrito povedano, in to pravim tudi Komisiji in komisarju
Barnierju, to tudi odraža naravo dokumenta EU 2020. Vsebuje veliko zamisli, toda je zelo neosredotočen
in bistveno premalo dodelan na tej stopnji. Omenil je sedem vodilnih pobud. Ne vemo še, kakšne so njihove
podrobnosti.

Prva zadeva je, da prosim, ali lahko zagotovimo, da Svet na svojem naslednjem zasedanju junija ne sprejme
podrobno tega predloga, ker še ni pripravljen na sprejetje? Več časa moramo skupaj delati na njem, da
opredelimo podrobnosti.

Druga zadeva pa je, da mislim, da moramo ponovno zagnati enotni trg kot osmo vodilno pobudo. S tem
stvari ne bodo postale zapletene, saj bi morala biti pobuda številka ena. Kolegi, slišali ste gospoda Grecha,
da obstaja potencial za ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje številnejših inovacij in napredovanje v smeri
bolj trajnostnega gospodarstva, vendar moramo pridobiti podporo državljanov in potrošnikov za ta predlog.

Kot je bilo izrečeno v vprašanju, ki ga je gospodu Karasu malo prej zastavil Earl of Dartmouth. Državljani
morajo sprejeti ta proces, vendar je to njihova odločitev. Koristi bodo uživali oni. Imamo instrument z
ogromnim potencialom in zakaj, zlasti ko javni proračuni še vedno predstavljajo 16 % evropskega
gospodarstva, ne uporabljamo naših proračunov za javna naročila za spodbujanje inovacij, nakup omenjenih
novih tehnologij ter spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, da jih uvedejo? To je najslabše razvita
politika, kar jih imamo. Danes smo poslušali gospoda Barnierja in gospoda Grecha in poskrbeli za prispevek
s poročilom gospoda Montija. Imamo instrumente, vendar jih moramo izvesti.

Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, smo sredi najbolj osnovne krize,
kar jim je bila Evropska unija priča v svoji zgodovini, toda skoraj vse odločitve o strateški usmeritvi se
sprejemajo na vladni ravni. Evropski parlament sme sedeti ob strani, vendar nič več kot to.

Znova in znova se je celotna današnja razprava odvijala okrog posebnih vprašanj glede strategije Evropa 2020
za zaposlovanje in rast, ki daje zmoten vtis, da govorimo o prihodnosti Evrope in poteku njenega nadaljnjega
razvoja. Morda lahko postavljamo vprašanja za ustni odgovor o politični pomembnosti strategije EU 2020
v razmerah obstoječe gospodarske in finančne krize, vendar ne smemo pustiti, da bi naše zahteve vplivale
na to strategijo in jo spremenile, odtehtale pomanjkljivosti ali morda celo spremenile prednostne naloge.

Namesto sodelovanja v tem strateškem križišču smo se pri skoraj vsaki točki, o kateri smo razpravljali v tem
parlamentu v zadnjih mesecih, zapletli v igro moči med institucijami, navkljub ali morda zaradi Lizbonske
pogodbe. To je bilo predvsem na škodo Evropskega parlamenta. Tako strategija EU 2020 kot na primer
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integrirane smernice za zaposlovanje, o katerih je govoril predsednik Odbora za zaposlovanje, štejeta
Parlament za organ, ki ga je treba le obvestiti ali se z njim posvetovati.

Poleg tega vsa posamezna poročila, ki so bila vložena danes, še zdaleč ne predstavljajo celotnega pregleda
zahtev ali stališč Evropskega parlamenta glede evropske strategije. Želimo uvesti celo kopico posebnih
sprememb.

V zadnjem parlamentarnem mandatu je Evropski parlament naslovil na Svet in države članice posebne
zahteve glede boja proti revščini, uvedbe minimalnih dohodkovnih dobičkov in minimalne plače v celotni
EU, ki bi varovala pred revščino. Nič od tega ni bilo vključeno v strategijo. Prav nasprotno: obstaja celo
tveganje, da lahko cilji, kot sta boj proti revščini in 25-odstotno zmanjšanje revščine, izginejo iz besedila
obstoječe strategije, ker niso skladni s sposobnostjo in interesi držav članic ali vlad.

Celo podatki o zaposlovanju v EU v zadnjih desetih letih jasno kažejo, da se je število predvsem netipičnih
in negotovih delovnih mest povečalo na 60 %. Toda veliko povečanje števila netipičnih delovnih mest bi
nas moralo navesti na to, da vzpostavimo model v strategiji in smernicah, ki je usmerjen v varna delovna
mesta in delovna mesta, ki varujejo pred revščino. Zdaj je to temeljna zahteva, s katero se ukvarjamo.

Toda dokler Evropska unija, institucije in njihove lastne politike ne posredujejo signalov tistim, ki so
marginalizirani, ki živijo v revščini ali nimajo dela ali mladim, ki jim prihodnost nič ne obeta, ne bomo mogli
teh skupin prepričati v zamisel, da je Evropska unija projekt, pripravljen na prihodnost. To je demokratičen
primanjkljaj, ki ga obstoječa strategija EU 2020 na noben način ne obravnava in proti kateremu bi se morali
boriti skupaj z našimi državljani.

Bastiaan Belder, v imenu skupine EFD. – (NL) Težave, ki jih imata Grčija in evroobmočje, predstavljajo resno
situacijo, ki kliče po strukturnem pristopu. Namen predlagane strategije EU 2020, ki naj bi prispevala h
gospodarski rasti in zaposlovanju, je to zagotoviti.

Strategija upravičeno zajema zdrave javne finance. Toda pobuda bo koristna samo, če se izpolnita dva pogoja.
Prvič, delovanje pakta za stabilnost in rast je treba okrepiti, da se takšna situacija ne ponovi. Torej ne gre
samo za strukture in pravila, temveč miselnost. Ključno je, da države članice izpolnijo svoje proračunske
zaveze, kot sem izpostavil prejšnji teden med konferenco v Atenah.

Pozdraviti moramo dejstvo, da naj bi države članice pozivale druga drugo k intenzivnejšemu poročanju v
okviru Sveta glede strukturnih reform, ki so potrebne, da se ponovno uredijo njihove javne finance. Kar
zadeva mene, bi morala okrepitev gospodarskega usklajevanja to zajemati.

Drugi pogoj, ki ga želim izpostaviti, pa je, da je nezaželeno, da Evropska unija posveča svojo pozornost
področjem politike socialnih zadev, zaposlovanja in socialne kohezije. Ciljev na teh področjih ni mogoče
uveljaviti na evropski ravni; in to upravičeno. V primeru lizbonske strategije smo videli, da takšen pristop
ne deluje. Tudi tukaj velja, da se gospodar izkaže v samoobvladovanju; evropski gospodar.

Barry Madlener (NI). – (NL) Danes razpravljamo o evropskem gospodarstvu z dolgoročnega vidika in o
tem, kako doseči trajnostno gospodarsko rast. Ko Evropa o tem razpravlja, ne spim tako mirno, saj Evropa
do zdaj ni predlagala veliko. Parlament želim spomniti na lizbonsko strategijo, v kateri je Evropa soglašala,
da postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. To se je seveda izkazalo za popoln polom.

Vse, kar je storila ta Evropska unija, je to, da je povečala birokracijo, ustvarila nepotrebna pravila – zlasti v
moji državi, na Nizozemskem – in prinesla povečanje davkov, masovno priseljevanje, kriminal ter
pomanjkanje varnosti. Poglejmo si zdaj še seznam držav, ki se želijo pridružiti EU, s katerimi sedimo za mizo
vsak dan: Albanija, Bosna, Turčija – same revne države, muslimanske države s korupcijo in kriminalom
povrhu – ter Islandija – bankrotirana država.

Poleg tega vsak dan v tem parlamentu slišimo člane Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze in Skupine
naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu ter celo Skupine zavezništva
liberalcev in demokratov za Evropo govoriti, da potrebujemo zeleno gospodarstvo, da moramo zagotoviti
milijarde evrov subvencij za vetrne turbine in zeleno elektriko, čeprav postaja naša industrija vse manj
konkurenčna v primerjavi s Kitajsko, Združenimi državami in Indijo.

Ali ste presenečeni, da je naše gospodarstvo na mrtvi točki? Samo en recept obstaja za gospodarsko močno
Evropo, in to je manj birokracije in manj uradnikov v Bruslju ter tudi manj birokracije v državah članicah;
zmanjšanje davkov namesto povečanja davkov; in konec masovnega priseljevanja. Grčijo je nedvomno treba
izključiti iz evroobmočja. Pridržimo si končno enkrat ogledalo in poglejmo poslance Evropskega parlamenta
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tukaj: kaj ste storili v zadnjih letih, da bi Grčija izpolnila svoje zaveze skladno s paktom za stabilnost in rast?
Vaš odgovor že poznam: popolnoma nič. Tukaj ste vsi spali, ko so države, kot je Grčija, ki so od Evrope
vsako leto prejele milijarde, zapravile ta denar in pustile vladi, da uide izpod nadzora.

Če Evropi to ne uspe, napovedujem, da bo moja država, Nizozemska – in tudi Nemčija – zapustila
evroobmočje.

Gunnar Hökmark (PPE). – Gospod predsednik, sveženj finančne podpore, ki je bil predstavljen pred skoraj
dvema tednoma, je bil nujen, vendar ni rešitev za težave Evrope. Zdaj so potrebni ukrepi, odločitve in
povrnitev zaupanja v javne finance. Mislim, da moramo razpravljati o strategiji 2020, vendar še bolj
potrebujemo strategijo 2010, ki opisuje ukrepe, ki so potrebni zdaj, da bi obnovili rast, zmanjšali primanjkljaje
in ustvarili optimizem.

Toda potrebne rasti ne bo, če se ne bo povrnilo zaupanje v javne finance. Na tej točki so socialisti neuspešni.
Zagovarjajo iste politike, ki so privedle do primanjkljajev ter krize v Grčiji, Španiji, na Portugalskem in v
drugih državah. Poročevalec, gospod Hoang Ngoc, pravi, da bi morali podaljšati te politike in počakati,
preden zmanjšamo primanjkljaje. Gospa Ulvskog iz Švedske predlaga večjo porabo. Socialisti so postali
grožnja za blaginjo, obnovo in nova delovna mesta, ki jih Evropa potrebuje. Lahko vam zagotovim, da kjer
socialistom ne bo uspelo, se bomo mi v Evropskem parlamentu zavzeli za ukrepe, ki jih je treba
izvesti – zmanjšanje primanjkljajev, povrnitev zaupanja ter reforme za rast in nova delovna mesta. To bo
potrebovala Evropa in stali bomo tam ter sprejeli težke odločitve in odgovornosti, kjer drugim ne bo uspelo.

Alejandro Cercas, (S&D). – (ES) Gospod predsednik, moram si vzeti nekaj sekund, da prosim prejšnjega
govornika, naj gre v Grčijo in tam vpraša, kdo je odgovoren za težave, ki jih imajo trenutno delavci. Ne čakajo
na skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov). Niti najmanj. Upajo na pravo politično
spremembo, takšno, ki jo lahko prinese strategija 2020.

Če je naša analiza napačna, bodo napačne tudi naše rešitve. Analiza, ki jo moramo izvesti, je, da Evropa zelo
trpi zaradi pohlepa, pomanjkanja predpisov, pomanjkanja gospodarskega upravljanja, premalo izobraženega
in povezanega prebivalstva, pomanjkanja socialne pravičnosti, nizke gospodarske rasti, nizke rasti
zaposlovanja in ogromnih skupin slabo izobraženih ljudi zunaj trga dela.

Gospod predsednik, v naslednjih desetih letih si moramo prizadevati za povečanje števila ljudi, ki delajo, in
zagotovitev mnogo boljše pripravljenosti ljudi, v smislu izobrazbe, da zmagamo v bitki produktivnosti.
Evropa ne bo pridobila na konkurenčnosti, če ne zmaga v bitki produktivnosti. Ne bomo si priborili mesta
na svetu z nižanjem plač in uničevanjem socialnih standardov, temveč z izboljšanjem našega znanja, stopnje
solidarnosti in socialne kohezije v naši družbi. To so naše močne točke. Evropo moramo spremeniti v pristno
združeno celino z jasnim projektom, jasnimi cilji, gospodarskim upravljanjem, ki nam ne omogoča le odziva
na izredne razmere danes, temveč tudi na izzive jutrišnjega dne.

To je naše upanje. To je upanje, ki je skupno znatni večini članov Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,
če pustimo ob strani klic siren tistih, ki se želijo vrniti k zamisli „vsak zase“ in s tem uničiti splošno solidarnost.

To upamo, gospod predsednik: da bo strategija 2020 dosegla vse evropske državljane, ki nas prosijo za več
delovnih mest, bolj kakovostno zaposlitev ter gospodarsko upravljanje in davčno konsolidacijo. Davčna
konsolidacija je v redu, vendar sta potrebni tudi socialna in gospodarska konsolidacija, sicer ne bomo dosegli
nič.

Michael Theurer (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, komisarji, gospe in gospodje, kot smo slišali, je treba
finančne trge združiti v novem regulativnem okviru, da se lahko v prihodnosti izognemo pretiravanjem, ki
so privedla do krize.

Toda če izpostavimo osnovne vzroke zadolženosti vlad, postane jasno, da tu v Parlamentu preveč govorimo
o javnem dolgu in premalo o tem, kako lahko dosežemo blaginjo in rast. Kaj odloča o naši rasti? Naša rast
in blaginja sta odvisni od tega, ali ljudje v Evropski uniji razvijajo izdelke in ustvarjajo nove zamisli, ki jih je
mogoče tudi prodati na svetovnem trgu.

Zato je prav, da je „Unija inovacij“ eno od poglavij v strategiji EU 2020. Osredotočiti se moramo na izume
in na to, kako lahko okrepimo raziskave in razvoj. Pri tem je pomembno, da povečamo sinergije med sredstvi
za raziskave in politiko regionalnega razvoja. Na teh področjih bi bilo mogoče storiti veliko več. Skupaj z
liberalci in nemško Svobodno demokratsko stranko (FDP) zagovarjam to, da se osredotočimo na mala in
srednje velika podjetja. Poskrbeti moramo, da kot EU porabimo naša sredstva, tako da imajo mala in srednje
velika podjetja zares dostop do njim in da obstaja prenos tehnologije med univerzami in visokošolskimi
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ustanovami ter malimi in srednje velikimi podjetji. Spodbujati moramo ljudi, da vzamejo usodo v svoje roke
na podlagi osebne odgovornosti in samoiniciative. Vlade ne morejo ustvarjati delovnih mest; ustvariti jih
mora gospodarstvo samo.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Gospod predsednik, komisarji, gospe in gospodje, jasno je, da
ste spoznali, da se mora prehod v zelen gospodarski razvoj začeti zdaj, kajti podnebne spremembe bodo
ogrozile gospodarski uspeh EU.

Toda v strategiji Evropa 2020 manjka povezava med okoljskimi spremembami v gospodarstvu in zeleno
strategijo zaposlovanja. Raziskave so pokazale, da je mogoče ustvariti 8 milijonov novih delovnih mest zgolj
z energetskim prehodom. V strategiji Evropa 2020 zato potrebujemo pobudo za zelena delovna mesta. Ta
pobuda se mora odražati v posebnih ukrepih in integriranih smernicah. Zato potrebujemo stabilne pravne
in politične okvire, da lahko vlagatelji zares vlagajo v zelena delovna mesta. To zajema povezave med
raziskavami in razvojem ter gospodarstvom, spodbujanje inovacijskih grozdov in tudi priložnost spodbujanja
takšnih grozdov v prikrajšanih regijah. To navaja poročilo gospoda van Nistelrooija in to podpiram. Čeprav
ne podpiram tistih, ki bi želeli regijam od zgoraj postaviti zahteve v zvezi s programom rezervacije sredstev,
je zagon, ki izhaja iz tega poročila in podanih predlogov, kljub temu usmerjen v pravo smer in bo prispeval
k ustvarjanju zelenih delovnih mest.

Toda v strategiji zaposlovanja se moramo enako osredotočiti na določitev poteka preoblikovanja v zeleno
gospodarstvo, na to, da vzamemo delavce s seboj in jih pripravimo na prehod. Te besede naslavljam na
komisarja Andorja. V osnovi je predstavljena struktura smernic politike zaposlovanja pravilna in uravnotežena.
Posebej pomembno je dejstvo, da je izobraževanje poudarjeno kot samostojno ključno področje. To področje
nudi izjemne priložnosti za prekinitev cikla revščine. Tvori temeljni kamen za zeleno strategijo zaposlovanja
in je zato ključno za uspeh strategije Evropa 2020. Vendar moramo izboljšati tudi smernice. Smernice za
zaposlovanje morajo odigrati ključno vlogo, namreč omogočiti nam morajo, da zares izkoristimo potencial
zelenih delovnih mest.

Konrad Szymański (ECR). – (PL) Iz počasne gospodarske rasti Evrope in zloma, ki ga je povzročila kriza,
je mogoče potegniti zelo različne zaključke. Vsekakor se lahko strinjamo s tistimi v tem parlamentu, ki
pozivajo k zmanjšanju koncesijskih, upravnih in informacijskih bremen, ki jih ustvarjajo ne le države članice,
temveč tudi Evropska unija in ta parlament. Vendar obstaja tveganje, da bo zdravilo mnogo hujše od bolezni.
Eden izmed takšnih ukrepov, ki bi škodil evropski rasti, je večja vloga Evropske unije na področju davčnega
sodelovanja in usklajevanja ter davčna uskladitev, ki bi sledila. Davčna konkurenca je kot vsaka druga
konkurenca dobra za državljane in trge. Ustvarja priložnost za boljši rezultat in je pomemben dejavnik naše
konkurenčnosti na svetovni ravni. Zato morajo biti osrednje načelo gospodarske politike Unije skupne
svoboščine in skupni trg ter ne širitev pristojnosti Unije.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Gospod predsednik, v tej razpravi bi radi povedali, da je čas, da se
prenehajo besedne igre in da se spregovori o pravih težavah, ki jih ima večina žensk in moških v naših
državah; o trpljenju; o več kot 85 milijonih ljudi, ki živijo v revščini v Evropski uniji, ki je eden izmed
najbogatejših delov sveta in kjer se še vedno ustvarjajo škandalozni dobički brez vsakih ukrepov, ki bi jih
omejevali. Govoriti želimo o pomanjkljivi varnosti zaposlitve in slabih plačah delavcev; o mladih in ženskah,
ki ne najdejo zaposlitve; o 23 milijonih brezposelnih. Govoriti želimo o starejših ljudeh, ki jim je odvzeta
možnost spodobne upokojitve, in o otrocih, katerih prihodnost je zastavljena.

Jasno povejmo: kar se predlaga v strategiji Evropa 2020, je enaka pot kot ob začetku krize. Evropska komisija
ni želela analizirati vzrokov obstoječih razmer ali storiti kar koli, da bi razumela posledice temeljev politik,
ki jih je izvajala pri uveljavljanju lizbonske strategije: liberalizacija gospodarskih sektorjev, vključno s
finančnimi storitvami, in fleksibilnost dela, ki jo imenuje prožna varnost.

Zdaj nameravajo odpreti pot za večjo koncentracijo bogastva z uporabo različnih direktiv, ki bodo olajšale
privatizacijo strateških sektorjev gospodarstva, in za napade na javne službe, ki zanimajo gospodarske
skupine s področij zdravja, socialnega varstva in izobraževanja; vse, kar bi lahko prineslo dobiček. Raje
skrivajo dejstvo, da bi samo prekinitev teh politik omogočila spremembo smeri in da lahko le to prinese
socialni napredek. Kljub vsemu vztrajamo pri tej prekinitvi in pravimo, da je čas, da se opusti pakt za stabilnost
ter nadomesti s programom socialnega razvoja in napredka. Ta program mora dati prednost proizvodnji,
kakovostnim javnim službam, ustvarjanju delovnih mest s pravicami, plačam, spodobnim pogojem upokojitve,
socialni vključenosti ter pošteni delitvi in porazdelitvi bogastva. Te prednostne naloge bodo terjale pravo
gospodarsko in socialno kohezijo ob jasni okrepitvi proračuna Unije, solidarnost, javne politike in vladni
nadzor bistvenih sektorjev gospodarstva.

75Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



Prepričani smo, da se bodo delavci in ljudje še naprej borili za to, na primer, jutri v Grčiji ali 29. maja na
Portugalskem; mi pozdravljamo njihov boj.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – Gospod predsednik, strategija 2020 nedvomno navaja mnogo
zanimivih stvari, toda s širitvijo se bo EU do leta 2020 pridružilo pet novih držav, še verjetneje pa osem. V
EU 2010 je 12 držav neto plačnic. Finančno podpirajo drugih 15 držav članic.

Nobena od novih držav najverjetneje ne bo plačnica. To pomeni, da bo leta 2020 verjetno nič manj kot
23 držav prejemalo finančno podporo. Tako bo do leta 2020 EU v praksi postala unija nakazil, ki bo prenašala
denar od 12 držav darovalk v 23 subvencioniranih držav. Na žalost in krivično so se v tem znašli
davkoplačevalci Združenega kraljestva. Sorazmerno obubožano Združeno kraljestvo prispeva drugi največji
znesek v proračun EU.

Na zadnjih provincialnih volitvah v Nemčiji so volivci Severnega Porenja-Vestfalije rekli „ne“ njihovi koaliciji
in „ne“ tudi uniji nakazil. Tudi volivci v drugih državah plačnicah bodo v naslednjih 10 letih rekli „ne“. Do
leta 2020 bo vrzel postala nepremostljiva. Gospodarski kaos prek kanala ni v nacionalnem interesu
Združenega kraljestva, toda če se širitev takoj ne ustavi, bo ravno do gospodarskega kaosa prišlo.
Strategija 2020 torej zgreši bistvo.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Gospe in gospodje, s spoštovanjem vas želim vprašati, ali ne mislite, da se
tu dogaja nekaj neverjetno nenavadnega. Na izjemno pomembni razpravi o finančni in gospodarski krizi,
ki je vzrok tragedije za številne milijone Evropejcev, je prisotnih samo okoli 40 ljudi. Evropske gospodarske
subjekte in državljane pozivamo, da varčujejo z energijo, medtem ko smo v zadnjih treh dneh, kar sicer velja
za vsako plenarno zasedanje, ki ga vidimo, če ga kamere pokažejo, priča tratenju energije z osvetlitvijo
sobane, velike kot stadion, kjer je vsega 40 ljudi, razen v času glasovanja. V 27 kabinah za tolmače je 27x3,
se pravi 81 visokousposobljenih simultanih tolmačev, ki prevajajo za nas. Pri 40 poslancih Evropskega
parlamenta to pomeni dva tolmača na osebo. Se nam ne zdi, da je čas, da se zazremo v ogledalo in nehamo
pritiskati na upokojence, gasilce, medicinske sestre in učitelje, da si še naprej zategujejo pas?

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) V kriznih časih, ko je ogrožena integriteta Evropske unije, bi morali
v okviru podpore gospodarske rasti posebno pozornost posvetiti koheziji Unije. Še vedno ne vemo, ali bo
kriza poglobila razlike med različnimi regijami Evrope. Zgodovinske razlike v stopnji razvoja regij se lahko
povečajo in lahko smo priča tudi pojavu novih razlikovalnih dejavnikov.

V teh razmerah so potrebni predvsem mehanizmi, ki zmanjšujejo razlike med regijami, in ta cilj lahko
dosežemo z nadaljevanjem trdne regionalne politike. V teh razmerah bi bilo nespametno odreči se tej politiki
in znatno zmanjšati sredstva, ki so na voljo lokalnim in regionalnim oblastem, saj bi to predstavljalo resno
grožnjo za spodbujanje gospodarske rasti, pa tudi grožnjo sami evropski enotnosti.

Strategija Evropa 2020 in kohezijska politika imata enak cilj. Ključno vplivata na oživitev gospodarstva in
sta izjemno pomembni za evropsko solidarnostno politiko. Vendar morata biti bolje usklajeni. Ustvarjanje
novih in ločenih tematskih skladov v odziv na nove izzive bi bilo potrata časa in denarja ter bi tudi zakasnilo
izvajanje strategije 2020 ter jo obsodilo na usodo Lizbonske pogodbe. Zagotoviti moramo financiranje
ključnih infrastrukturnih projektov in zavrniti ponovno nacionalizacijo regionalne politike.

Trenutno pogosto slišimo za velik pritisk vlad določenih držav članic in Evropske komisije, da bi znižali ali
zmanjšali izdatke za regionalno politiko. Toda sporočilo Evropskega parlamenta v poročilu, za katerega sem
bila poročevalka v senci, je jasno. Potrebujemo močnejšo, ne šibkejšo kohezijsko politiko. Potrebujemo
pravo evropsko solidarnost.

Evelyne Gebhardt (S&D). – (EN) Gospod predsednik, gospod Grech, rad bi vam čestital za res odlično
poročilo, ki ste ga vložili in ki nam zagotavlja izhodišča, iz katerih bomo nadaljevali. Hvala tudi, ker ste
uporabili frazo, ki jo sama vseskozi uporabljam, namreč gospodarstvo obstaja za ljudi in ne obratno. Natanko
na tem bi morala temeljiti politika Evropske unije.

V vašem poročilu povsem upravičeno izpostavljate, da so posebej pomembne presoja socialnih vplivov,
vplivov v zvezi s potrošniki, okoljskih in gospodarskih vplivov ter odločitve, ki jih sprejemamo na notranjem
trgu. Ravno to je manjkalo do zdaj in ni bilo dovolj vidno našim državljanom. To je zelo pomemben pristop,
ki poudarja dejanske humanistične in celovite elemente naše politike, tudi kar zadeva notranji trg.

V vašem poročilu ste navedli tudi nekaj, kar je posebej pomembno za nas socialne demokrate, namreč da je
treba socialno politiko šteti za jedro politike notranjega trga in da je zaščita storitev splošnega gospodarskega
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interesa posebej pomembna. Poleg tega pozivate k razvoju strategije za boljše sporočanje socialnih prednosti
notranjega trga.

Če upoštevamo samo teh nekaj točk, spoznamo, da bi lahko dosegli veliko, če bi nas podprla Evropska
komisija. Močno tudi upam, da bo Komisija zares izkoristila priložnost, ki jo nudi poročilo gospoda Grecha,
in uvrstila napredek državljanov EU v središče. To je moja zelo velika prošnja in kot vemo, je gospod Barnier
že pristal na to. Če pristopimo k notranjemu trgu iz tega kota, bo politika Evropske unije širše sprejeta in
lahko se bomo nadejali boljše prihodnosti.

PREDSEDSTVO: GOSPOD McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Robert Rochefort (ALDE). – (FR) Gospod predsednik, v tej razpravi o strategiji 2020 bi rad izkoristil zelo
zanimivo poročilo gospoda Grecha, da izrazim svoje prepričanje, da potrošniki ne smejo biti izključeni iz
te prihodnje strategije.

Ko pogledam besedilo Komisije o strategiji 2020, opažam, da potrošniki praktično niso omenjeni. V obstoječi
krizi ne smete pozabiti, da so naložbe sicer ključna spremenljivka, toda potrošnja v naših različnih državah
predstavlja od 60 do 70 % našega BDP.

Zato želim, da v strategiji 2020 nadaljujemo v tej smeri. Z veseljem bi videl, da Evropa uvede drugačno
potrošnjo, takšno, ki temelji na trikotniku znanja, trajnostnem razvoju, Evropi, ki zmore razvijati proizvodne
pogoje in izdelke, ki potrošnike zanimajo, ki so ustvarjeni skupaj z njimi, Evropi, ki je osredotočena na
kakovost in nič več na količino zaradi količine same. Z veseljem bi videl večjo konkurenco, ki ne spodbuja
„diskontiranja zaradi diskontiranja samega“, temveč zagotavlja večje zadovoljstvo potrošnikov.

Zato je moje vprašanje zelo preprosto, komisar. Ali boste predlagali predsedniku Barrosu in znotraj kolegija
komisarjev, da se oblikuje skupina za delo na tem področju, da se potrošniki ne bodo več šteli za prilagoditvene
spremenljivke, pasivne posameznike, temveč aktivne sodelujoče, ki so na vaši strani, na naši strani, tako da
lahko zgradimo to prihodnjo družbo, ki jo tako nujno potrebujemo?

Emilie Turunen (Verts/ALE). – (DA) Gospod predsednik, rada bi si vzela nekaj časa, da spregovorim o
socialnih vidikih in vidikih zaposlovanja EU 2020 ter prizadevanjih Komisije v zvezi s tem. Gotovo ni
skrivnost, da bi si Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze želela mnogo bolj ambiciozen načrt za 2020,
kot je trenutno vložen, s pristno željo opredeliti, kako naj se Evropa podpira v prihodnosti, in z željo, da se
postavijo visoki cilji na področju sociale in zaposlovanja. Toda trenutno je situacija taka, da države članice
niso nameravale razviti načrta, ki ga je predložila Komisija. Namesto tega nazadujejo.

Prvič, kar zadeva boj proti revščini: mnoge države članice so podvomile, ali je EU dejansko pristojna za boj
proti revščini in opredelitev ciljev glede revščine. Na to bi preprosto odgovorila, da pravna podlaga obstaja
na številnih koncih v novi Lizbonski pogodbi, na primer, v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji in členih 9 in
153 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej je treba samo začeti. Drugič, druge države članice, vključno
z mojo, Dansko, so kritizirale opredelitev revščine. Seveda moramo oblikovati dobro opredelitev. Toda te
trditve ne morejo prikriti dejstva, da gre za eno stvar: ali se dejansko želimo boriti proti revščini v Evropi.
To je v resnici bistvo razprave.

Ali želimo zmanjšati število revnih v Evropi, ki trenutno znaša 84 milijonov? Ali želimo zmanjšati število
revnih delavcev, ki jih je skoraj 17 milijonov? Ali ne želimo, da bi vsi imeli ne le zaposlitev, temveč dobro
in ustrezno zaposlitev? Ali želimo, da imajo mladi dostop do trga dela? Seveda, in ravno zato potrebujemo
posebne cilje glede socialnih zadev in na področju zaposlovanja. Evropa je trenutno sredi gospodarske krize,
vendar ne smemo dopustiti, da ta kriza povzroči miselno blokado in v nas zbudi strah pred določanjem
ambicioznih ciljev na teh področjih. Če nimamo poguma, da bi to storili zdaj, bodo gospodarske razmere
v Evropi spodkopane, ravno tako pa tudi naša socialna kohezija. Zato bi vam komisarji, gospe in gospodje,
rekla, da bo ključna politična volja. Upam, da bosta Parlament in Komisija prevzela vodilno vlogo in pozvala
tiste države članice, ki oklevajo, naj se raje zavežejo k socialni Evropi v letu 2020. Upam, da ste kot komisarji
to pripravljeni narediti.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Celoten dan smo razpravljali o želeni strateški usmeritvi Evropske unije. Toda
mislim, da bi morali vprašanje o želenem prihodnjem razvoju zastaviti našim državljanom in tistim, ki jih
bolj neposredno zadeva, z drugimi besedami, županom in lokalnim svetnikom. V tem pogledu sem zelo
razočaran, da se vloga lokalnih organov ne odraža dovolj v strategiji EU 2020. Strategija pravilno omenja
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večjo povezavo z regionalnimi in lokalnimi partnerji, toda ni jasno, kako naj bi se načelo partnerstva
uporabljalo v praksi. Poleg tega je postopek posvetovanja prostovoljen, kar pomeni, da ni nikakor zavezujoč
za odločanje držav članic. To lahko potrdim s konkretnim primerom. Ko je Federacija občin Češke republike
izrazila pripombe o stališču naše vlade o strategiji EU 2020, ne le, da te pripombe niso bile vključene, temveč
Federacija ni prejela niti ustreznega odgovora o obravnavi pripomb.

Če se želimo izogniti ponovnemu neuspehu, kot je bila lizbonska strategija, ne smemo še naprej zanemarjati
glasu lokalnih oblasti, ki so del javne uprave v vseh državah članicah in katerih vloga je ključna za izpolnitev
vsake evropske politike. Nasprotno, obvezno posvetovanje s „spodnjimi“ akterji bi prispevalo bistvena
spoznanja o pravilnem, učinkovitem in uspešnem izvajanju sprejetih ukrepov. Zato bi rad pozval Komisijo
k temeljitemu spremljanju načina povezovanja lokalnih oblasti v celotnem procesu.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Gospod predsednik, obstoječa lizbonska strategija je bila
preprosto preimenovana v strategijo Evropa 2020. V osnovi predlogi Komisije kot taki ne odpravljajo
obstoječih ciljev, ti cilji pa ne le, da niso bili doseženi, temveč je napredek v zadnjih desetih letih pokazal, da
se je življenjski standard državljanov Evropske unije poslabšal. Kljub temu predlogi, ki jih je vložila Komisija,
ne zajemajo socialnih meril v zadostni meri. Zato sprašujemo: kakšen ukrep predlaga Komisija za
preprečevanje neodgovornosti trga, prostega odpuščanja in nadaljnje negotovosti dela? Ali sodelovanje
Mednarodnega denarnega sklada ne pomeni številnejših nadležnih pogojev za države članice in ljudi? Mislimo,
da če se pakt za stabilnost ne nadomesti s paktom za doseganje socialnih ciljev, se bo zanka okoli vratu
ljudstva zategnila še bolj in potrebne bodo še večje in številnejše žrtve.

Timo Soini (EFD). – (FI) Gospod predsednik, ko sem študiral na Univerzi v Helsinkih v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, je bila Sovjetska unija še močna. Ko so se tam pojavile težave, so pozivali k večjemu
socializmu. Zdaj sem oče srednjih let z družino v Evropski uniji in ko se tu pojavijo težave, pozivamo k
večjemu vključevanju. Ta filozofija je presenetljivo podobna in enak bo tudi izid: ne bo delovalo.

Dajmo graditi na temelju nacionalnih držav. Za kaj takega moramo kruh najprej speči, preden ga razdelimo,
kot rečemo na Finskem. Ustvarimo delovna mesta in prave pogoje. To bo vir naše moči. Tako bomo dosegli
napredek. Delodajalcev primanjkuje – ne delavcev, temveč delodajalcev, ki lahko ljudem zagotovijo delo.

Majhna podjetja so ključna. Razpravo o direktivi o delovnem času samozaposlenih voznikov bi morali
preložiti na naslednje delno zasedanje. To je tipičen primer situacije, ko bi morali spregovoriti za samostojne
podjetnike, ki ustvarjajo delovna mesta, delajo dobro in zaposlujejo ljudi. Toda zdaj obstaja nevarnost, da
bomo izgubili delovna mesta zaradi upravnih odločb. Zares imam rad Evropo, čeprav nimam rad Evropske
unije.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospod predsednik, v letu svetovnega pokala bi se gospe in gospodje Sveta
lahko naučili kaj iz nogometa, namreč, da dobra nogometna igra ni mogoča, če vsakega igralca nadzoruje
sodnik. Toda igranje brez pravil, sodnika in kaznovanih prekrškov bi privedlo do kaosa. Prav takšno je
zdajšnje stanje!

Skrajni čas je, da strategija Evropa 2020 naredi konec špekulantom s hedge skladi. Tisti, ki so v več letih
dobro zaslužili s špekuliranjem in previsokimi obrestnimi merami, bi morali zdaj prispevati. Od podjetij z
visokimi špekulativnimi dobički, in ne majhnih varčevalcev, bi morali zahtevati, da plačajo račun.

Kohezijska politika tudi ne bi smela zanemariti krize evra. Poleg obstoječega reševalnega svežnja je Grčija v
preteklosti prejela nesorazmerno velika sredstva iz kmetijskega in regionalnih skladov. Brez potrebnih
strukturnih sprememb je ta denar očitno spolzel in država je kljub večletnemu prejemanju sredstev na robu
propada. Ne razumem, zakaj bi moral denar še pritekati v takšnih razmerah. Zakaj ne poslušamo komisarja
Rehna, ki je precej smiselno predlagal, da ustavimo financiranje? Končno ne smemo dopustiti, da se EU
izrodi v unijo nakazil. Centralno načrtovano gospodarstvo, kar bi nekateri od vas radi videli, se še ni dokazalo,
tudi če izhaja iz Bruslja.

Kaj je torej potrebno? Samoodgovorna proračunska politika, in če ta ne deluje, pogumni in učinkoviti
sankcijski mehanizmi. Vse to bi moralo biti vključeno v strategijo Evropa 2020.

Jean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, gospodarsko in finančno
stanje v Evropi povsem opravičuje drastične ukrepe, ki so bili sprejeti, zlasti za stabilizacijo evroobmočja in
v izogib spodkopavanju naše enotne valute. Nujnost situacije opravičuje sprejet praktičen pristop. Toda ko
gre za izvajanje sprejetih ukrepov, je treba zagotoviti, da je Parlament vključen v okviru svojih pooblastil in
da lahko izvaja demokratičen nadzor v ustreznih pogojih.
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Dejansko moramo zagotoviti, da naši sodržavljani ne izgubijo zaupanja v politične ustanove in da ga lahko
povrnejo. Brez tega zaupanja ne bo mogoča nobena strukturna reforma ali sprejetje potrebnih varčevalnih
ukrepov.

Soočena s finančno krizo Evropa ni bila neaktivna. To ne povemo dovolj pogosto. Leta 2009 smo sestavili
in sprejeli predpise o bonitetnih agencijah, izvedbene določbe, ki jih bo Komisija zelo kmalu objavila. Odbor
Parlamenta za monetarne in ekonomske zadeve je pred nekaj dnevi glasoval za sveženj o nadzoru finančnih
dejavnosti. Prejšnji ponedeljek je isti odbor z veliko večino sprejel poročilo o ureditvi upravljavcev hedge
skladov.

Začeti so bili trialogi, da bi dosegli dogovor s Svetom. Ta dogovor je treba doseči hitro, da bodo naše institucije
ohranile verodostojnost. Naši sodržavljani nas pogosto vprašajo: „Kaj dela Evropa?“ Izpolniti moramo njihova
pričakovanja.

V tem pogledu bi vam rad čestital, komisar, za vašo odločnost in vas spodbudil, da nadaljujete z delovnim
programom, ki ste ga začrtali, v skladu z zavezami, ki so bile podane na vaši obravnavi. Vaš ambiciozen,
toda nujen časovni okvir ima našo podporo. Stali vam bomo ob strani, da se izvede potrebna ureditev
finančnih storitev. Ne gre za ustrahovanje finančnega sektorja, temveč za vzpostavitev pravil, ki bodo
zagotovila ureditev dejavnosti, ki mora biti urejena, ter varnejše in preglednejše opravljanje transakcij.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Komisarji, gospe in gospodje, danes se Evropa sooča z dvema velikima
nalogama: oblikovanjem nove strategije, o kateri trenutno razpravljamo in ki po mojem mnenju lepo nastaja.
Toda Evropa je na prelomnici, če ne najde novega modus operandi. Dogodki v zadnjih nekaj tednih, povezani
z grško krizo, – tu se ne bi strinjal z gospodom Gauzèsom, kajti Evropska unija, države članice in zlasti
gospa Merkel so se žal pozno odzvali na to situacijo – pomenijo, da je Evropa na prelomnici. To je izjemno
nevarna prelomnica, ki bo odločala o tem, ali bomo šli v smeri racionalizacije, nacionalnega umika in egoizma
ali v smeri komunitarizma. Če ne gremo v smeri komunitarizma, program, ki ga je začrtal gospod Barnier,
ne bo izveden in je ničvreden. Zelo pomembno je, da pri opredelitvi novih ciljev ne pozabimo na prejšnjo
politiko, kohezijsko politiko, skupno kmetijsko politiko ali, kar zadeva komisarja Andorja, na obnovitev
evropskega socialnega modela. Smo na prelomnici, kolegi poslanci. To je bilo dokazano v zadnjih nekaj
tednih: prejšnji model ne deluje in obstoječi model ne deluje ustrezno. Sem za to, da Komisija spremlja
nacionalne proračune, preden se predložijo parlamentom držav članic.

Carl Haglund (ALDE). – (SV) Gospod predsednik, moj prispevek zadeva poročilo gospoda Hoanga Ngoca
o vzdržnosti financ v javnem sektorju. Na tem poročilu je bilo zelo zanimivo delati. Razmere so bile take – in
to je bilo jasno tudi iz govora poročevalca –, da smo imeli z ideološkega stališča zelo različne poglede na to
vprašanje.

V zvezi s tem je pomembno, da ne pozabimo, kaj se je zgodilo v Evropi v zadnjih tednih, kjer vlada
gospodarska kriza, kakršno smo redko kdaj prej videli. Kriza je v veliki meri posledica dejstva, da države
članice niso uspele poskrbeti za svoje finance in pospraviti pri sebi doma. Zato je bilo morda nekoliko
presenetljivo, da so bile med nami tako velike ideološke razlike glede tega, ali je dejansko razumno izposoditi
si in porabiti toliko denarja, kot so ga številne države v zadnjih letih.

Kot sem rekel, razhajanja glede teh vprašanj so bila kar velika, čemur smo bili priča tudi v Parlamentu. Na
žalost je velika večina v odboru menila tudi, da so potrebni strožji ukrepi za izboljšanje razmer, v katerih
smo se znašli. Komisija je v zadnjih tednih predložila zelo dobre predloge. Končno smo začeli sprejemati
odločitve, ki bodo dejansko vodile k temu, da ponovno vzpostavimo red v evropskem gospodarstvu. Točno
to potrebujemo.

Zato so bile razprave v odboru milo rečeno razburljive. Pomembno je, da ne pozabimo, da imamo opravka
ne le z obstoječim dolgom, temveč tudi s prihodnjimi izzivi, kot so demografija Evrope, njeno starajoče se
prebivalstvo in tako dalje. To je bilo pomembno poročilo in mislim, da smo podali pozitivne spremembe
tega poročila. Prepričan sem, da bo ta parlament sprejel modro odločitev.

Bas Eickhout (Verts/ALE). – (NL) Ta razprava o krizi je pokrila predvsem proračunsko disciplino; in to
upravičeno, saj je pomembna. Vendar to ni celotna zgodba. Ohranimo to krizo v pravi perspektivi, namreč,
da dejansko še vedno govorimo o bančni krizi.

Mnoga leta so banke tako rekoč iz nič ustvarjale denar z uporabo nepreglednih struktur, leta 2008 pa se je
mehurček razblinil. Države so takrat zasebni dolg preoblikovale v javni dolg in to je težava, s katero se mora
Grčija zdaj sprijazniti: neznosno velik javni dolg. Ko razpravljamo o strategiji 2020, moramo torej preučiti

79Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



tudi vlogo bank. Komisija v tem pogledu nima nobenih ambicij. Komaj kakšna beseda je bila izrečena o
bankah. Ta kriza je pokazala, da je treba jasno razlikovati med hranilnicami in investicijskimi bankami.
Kakšne so ambicije Komisije, kar zadeva načrte za obravnavo tega vprašanja? To je bila moja prva točka.

Vseeno pa moramo preučiti tudi gospodarstvo prihodnosti. Gospodarstvo prihodnosti bo učinkovito
uporabljalo svoje naravne vire. Tudi tukaj ima Komisija premalo ambicij. Bodisi so njeni cilji premalo dorečeni
bodisi so premajhni; na primer, 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki je skrajno neustrezno
za spodbujanje zelenih inovacij. Kako naj podjetja dojamejo, da morajo vlagati v zeleno tehnologijo? Mislimo,
da bi morali načrti Komisije zajemati tudi to.

Na koncu pa glede našega proračuna, ki bi ravno tako moral biti skladen z našo strategijo. To pomeni, da je
treba strukturne sklade pravzaprav uporabiti za spodbujanje nove zelene tehnologije. Trenutno
subvencioniramo predvsem več emisij toplogrednih plinov. Kje je denar za inovacije in kje so sredstva za
trajnostno kmetijstvo v kmetijskem proračunu? Komisija mora biti izrecna in ambiciozna, ne pa, da izdeluje
nedorečene načrte; ti niso pravi način za reševanje te krize.

Kay Swinburne (ECR). – Gospod predsednik, osrednji sestavni del strategije EU 2020 ne smejo biti
stabilizacijski skladi in finančne injekcije. To mora biti nova strategija, ki jo bodo želele izvajati vse naše
države, da bi ponovno vzpostavile in povrnile moč notranjemu trgu EU. Ugotoviti moramo, kako spremeniti
naša gospodarstva, da bodo kos tem izzivom. Edina pot naprej je, da preučimo nove industrije prek raziskav,
razvoja in inovacij. EU bi morala spodbujati novo gospodarsko dinamiko na evropskem raziskovalnem
področju, ustvarjati mreže odličnosti, raziskovalne grozde za celovite projekte na podlagi inovacij v nove
izdelke in storitve, preučevati nove procese in tehnologije ter nove poslovne koncepte. Preučevati bi morali
obstoječe uspešne projekte in uporabljati povezave EU za iskanje najboljše prakse.

V mojem volilnem okrožju sem obiskala univerzo Glyndŵr, ki je bila neposredno povezana z
visokotehnološkimi podjetji v Severnem Walesu, ki so zaposlila 90 % diplomantov, celo lansko leto. S tem
se niso izboljšali samo obeti za zaposlitev mladih, ki obiskujejo univerzo, temveč se je okrepila celotna regija
Severnega Walesa. Namesto zgledovanja po milijardnih projektih in čudežnih rešitvah se moramo vrniti k
osnovam, ki predstavljajo uspešno gospodarstvo. V Južnem Walesu je pet pomembnih farmacevtskih
razvojnih podjetij s prvovrstno tehnologijo. Z malo pomoči s strani EU bi se ta visokotehnološki grozd
podjetij lahko razvil v prvorazredno središče in potisnil celotno gospodarstvo, ki je trenutno upravičeno do
kohezijskih sredstev, v svetlejšo prihodnost. Potrebujemo rešitve, ki učinkovito delujejo za naše državljane.

Jacky Hénin (GUE/NGL). – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ne boste priznali, toda realnost je
povsem očitna: zamisel ali vsaj mit o liberalni Evropi je ugasnil. Kako lahko sploh kdo še vedno verjame v
poglobitev njene zvezne razsežnosti, ko pa se pripravlja oskubiti najbolj zadolžene države, da bi pomagala
finančnim trgom?

Toda tudi projekt in aktivnosti liberalne Evrope so ugasnili, in to spektakularno. V krizi, ki je sledila in bila
najgloblja od vseh, je javni dolg eksplodiral. Še huje pa je, da je verodostojnost evroobmočja izpuhtela.
Razmere kličejo po pravi solidarnosti. Toda Maastrichtska pogodba izključuje vsako solidarnost med državami
v evroobmočju. To je skrajni evropski paradoks.

Konec poti za Evropo je očiten tudi v sklopu pogajanj na STO in zgodbi, ki nam jo redno prodajajo,
zagotavljajoč, da nas bo EU zaščitila pred globalizacijo. Daleč od tega, da so naš ščit in zaščita, so direktive
EU pogosto prehitele STO. Dejansko smo zdaj zaradi EU izredno ranljivi in plačujemo ceno s procesom
deindustrializacije in različnimi oblikami preselitve. Zavoljo ljudi je treba politiko EU nujno preusmeriti.

Mara Bizzotto (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, 308 milijard EUR je skupni znesek,
namenjen za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2007–2013. Do danes je Evropa porabila in glede na
rezultate zapravila nekaj od teh prednostnih sredstev, določenih po Lizbonski pogodbi. Če naj bo EU 2020
uspešna in če naj se gore denarja, ki se bodo porabile, uporabijo za spodbujanje gospodarske rasti in podporo
konkurence, sta potrebni dve vrsti posega: poenostavitev in revizija.

Poenostavitev bo ključna, da se dostop do teh virov loči od hromeče birokracije: regije, državljani in podjetja
želijo, da bi lahko svobodneje sprostili svoj potencial.

Kar zadeva revizijo, pa je slednja nujno potrebna, da se spremenijo merila za dodeljevanje sredstev, tako da
se ponovno premisli o splošnem duhu, ki je temelj kohezijske politike.
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Bolj kot kdaj koli prej mora biti mogoče, da naša kohezijska politika dokaže svojo moč kot orodje upravljanja
na več ravneh, tako da jasno izrazi težave, ki vplivajo na naše ozemlje, in da v Bruslju oblikuje dolgo
pričakovani odgovor glede prihodnosti našega družbenega in gospodarskega modela.

Gospe in gospodje, vsi, ki so kot Evropska unija odgovorni za obravnavo takšnih vsot, so dolžni uvesti strog
nadzor nad projekti, za katere se denar namenja, in se odločno boriti proti tratenju sredstev. Le na ta način
strategija EU 2020 ne bo postala zgolj slaba kopija slabega originala.

Regina Bastos (PPE). – (PT) Gospod predsednik, soočamo se z vse hitrejšimi svetovnimi spremembami, ki
imajo pogubne posledice za naše gospodarske, politične in socialne sisteme ter s tem za vse naše državljane.
Trenutno smo priča vse šibkejši odzivni sposobnosti držav, kakršne še ni bilo. Zato mora Evropska unija
opredeliti skupne cilje in zaveznike ter delovati jasno in enotno na svetovnem prizorišču.

Izjemne situacije zahtevajo jasno skupno delovanje. Če ne bomo sprejeli potrebnih močnih ukrepov in
kolektivne odgovornosti, bo Evropa obsojena na marginalizacijo in osiromašenje. Samo močna Evropa, ki
spoštuje kolektiva pravila, se bo lahko ustrezno odzvala na novo obdobje.

Oslabljene in zadolžene države ne morejo zaščititi svojih državljanov. Zato moramo ponovno pridobiti
zaupanje javnosti, dobiti bitke za stabilnost, strog proračun, ustvarjanje delovnih mest, stabilnost monetarne
unije, globalizacijo, strateške izbire.

To moramo storiti, sicer tvegamo, da bomo ogrozili našo prihodnost. Prihodnost bomo dobili tako, da se
zavežemo socialni koheziji, zagotovimo mir, zgradimo nov model na podlagi vrednot svobode, socialne
pravičnosti in odgovornosti. Zato so strategija 2020 in integrirane smernice Evropa 2020 ključen element
novega cikla rasti in zaposlovanja v Evropi.

Če želimo to pravilno uveljaviti in izvesti, je treba določiti jasne količinsko opredeljive cilje za zaposlovanje,
izobraževanje in zmanjšanje revščine. Nujno je tudi, da se stori vse za lažji prenos nacionalnih ciljev držav
članic, če želimo, da je strategija uspešna in pravilno izvedena.

Constanze Angela Krehl (S&D). – (DE) Gospod predsednik, zdajšnja kohezijska politika je ugledala luč
sveta pod naslovom lizbonska strategija. Toda trdno verjamem, da kohezijska politika lahko in tudi bo
ogromno prispevala k strategiji Evropa 2020, ne le zato, ker ji je na voljo zajeten proračun v primerjavi z
drugimi evropskimi politikami, temveč predvsem zato, ker nam kohezijska politika omogoča trajnosten
razvoj v naših regijah in zagotavlja dobro spremljanje postopkov prestrukturiranja in izzivov v naših regijah.

Vendar obstaja eno ključno vprašanje, ki bi ga rada še enkrat razjasnila, in to velja tudi za našo skupino: naša
kohezijska politika lahko deluje le, če se gospodarski razvoj šteje za enako pomembnega kot socialni razvoj
in zagotavljanje usposabljanja delavcev. Načeloma moramo prevzeti skupno odgovornost za sredstva, ki so
nam na voljo. Nekoliko je podobno strojni in programski opremi – eno ne gre brez drugega.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Najprej bi rada čestitala gospodu Cortésu Lastri za njegov trud
pri pripravi tega poročila. Poročilo ponovno poudarja pomemben prispevek kohezijske politike k doseganju
ciljev strategije EU 2020. Zato moramo zagotoviti, da se regionalna usmeritev kohezijske politike prizna
kot del te strategije.

Vsi se zavedamo, da bo učinkovito izvajanje strategije v veliki meri odvisno od tega, kako je zasnovana. Zato
verjamem, da morajo lokalne in regionalne oblasti sodelovati že v fazi priprave, s čimer bi zagotovili, da se
kasneje dosežejo zares učinkoviti rezultati. Obenem boljše upravljanje na številnih ravneh jamči učinkovito
izvajanje kohezijske politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Mislim, da morajo države članice kot upravičenke teh politik ohraniti ključno vlogo, ki jo imajo v postopku
odločanja glede kohezijske politike v Svetu. Na koncu pa bi rada pozdravila priznanje vloge strukturnih
skladov pri doseganju ciljev strategije. Vendar želim vašo pozornost ponovno usmeriti v dejstvo, da se
moramo izogniti pasti, da bi ta sredstva v prihodnosti uporabljali za kaznovanje držav članic. Prepričana
sem, da bi bil tak ukrep povsem v nasprotju s pravimi cilji kohezijske politike.

François Alfonsi (Verts/ALE). – (FR) Gospod predsednik, ključna beseda v tej strategiji 2020 je rast. Ni
pomembno, ali jo imenujemo pametna, trajnostna ali vključujoča, zdaj smo v primežu krize v Evropi, ki se
ne bo končala jutri. Količinsko opredeljeni cilji za to strategijo 2020 – povečanje stopnje zaposlenosti,
zmanjšanje stopnje revščine in tako dalje – so zgolj pobožne želje, saj uporabljajo enak model kot lizbonska
strategija, ki je bila neuspešna.
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Evropa se sooča s krizo, ki zahteva mnogo bolj vizionarski in političen projekt, takšnega z novimi zamislimi,
česar ni mogoče najti nikjer v tej strategiji 2020.

Rad bi izpostavil eno takšno zamisel. Mar ne bi morali končno določiti cilja za povečanje kulturne raznolikosti
Evrope, ki je ustanovna vrednota EU, kar bi lahko zagotovilo surovine, ki jim ni para na nobeni celini, za
gospodarski razvoj naše Evrope z uporabo neopredmetenih sredstev, kot je ekonomija kulture, in
opredmetenih sredstev, kot so naše regionalne posebnosti?

Poleg tega se razvija strateška vizija, ki je osredotočena skoraj izključno na države članice. Toda te države
skupaj s svojimi mejami, tradicionalnim mišljenjem in centraliziranimi upravami ohranjajo Evropo ujeto v
obstoječem položaju.

V prihodnji strategiji EU je potrebna večja regionalna razsežnost. Makroregionalne strategije, ki preoblikujejo
politike rabe tal na naravnih območij za ohranjanje življenja na celini, ki so tudi kulturna in zgodovinska
središča – Baltsko morje, zahodno Sredozemlje, Donava, Alpe, Atlantski greben in tako dalje – je treba
spodbujati.

Ta pristop se postopa sprejema, na primer v Baltskem morju, ni pa zajet v strategiji 2020, zato se lahko
zgodi, da bo zatrt v kali, ko bo treba sprostiti sredstva za njegovo izvajanje. Za strategijo 2020, ki nam je
bila predstavljena, je po našem mnenju torej značilen konvencionalen in tehnokratski pristop; manjka ji
politične vizije.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Strategija EU 2020 je dokument, ki naj bi začrtal smer razvoja Unije v
naslednjem desetletju. Toda če želimo, da ga ne bo doletela enaka usoda kot lizbonsko strategijo, mora biti
bolj realističen in bližje ambicijam držav članic. Če to upoštevamo, moramo ceniti spremembe, ki jih je
sprejel Parlament glede predloga Komisije in ki zadevajo zlasti krepitev skupnega trga, zmanjšanje
protekcionizma, nadaljevanje kohezijske politike in podpiranje kmetijstva.

Toda vseeno je treba poudariti, da je treba podnebno politiko izvajati pravičneje, z drugimi besedami, tako
da zaradi pretiranih bremen države srednje in vzhodne Evrope ne bodo vedno siromašne sorodnice Evropske
unije.

Na koncu bi rad poudaril, da so inovacije osrednja zamisel strategije Evropske unije, toda ne smemo pozabiti
nadaljevati s kohezijsko politiko in podporo kmetijstvu, saj to omogoča, da revnejše regije premostijo vrzel
v razvoju.

Mario Borghezio (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, mislim, da industrijska politika, ki
se osredotoča zgolj na podjetja, ki poslujejo mednarodno in uporabljajo napredne tehnologije, ni najboljša
pot do uspeha. Ne smemo pozabiti celotnega sektorja malih in srednje velikih podjetij, vključno z majhnimi
proizvajalci in trgovci na drobno. Politika inovacij mora biti namenjena tudi njim.

Ta strategija mora predvsem zajamčiti pogoje, ki malim in srednje velikim podjetjem zagotavljajo enak
položaj kot njihovim tekmecem zunaj EU tako, da se sprejmejo zaščitne klavzule ter močni, učinkoviti ukrepi
za boj proti izjemno resni težavi ponarejanja, tudi z učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite. Pomembno
je, da upravljanje strategije Evropa 2020 ni v rokah zgolj Komisije, temveč jo je treba izvajati na različnih
ravneh, tudi nacionalni in makroregionalni.

Začeti moramo z oblikovanjem politike in strategije, ki bosta osredotočeni na lokalno raven in realnost
dejanske proizvodnje, in rad bi poudaril, da je treba pozornost posvetiti proizvodnim razmeram v Padski
nižini. Z drugimi besedami, prosimo, da se večja pozornost nameni dejanskim proizvodnim razmeram, pri
čemer naj bo v središču predvsem struktura malih in srednje velikih podjetij, kot sem dejal, ki je hrbtenica
proizvodnje v vsaki državi v Evropi in v njej se torej nahaja pravo upanje za prihodnost proizvodnje in razvoj
Evropske unije.

Bendt Bendtsen (PPE). – (DA) Gospod predsednik, naš cilj je bil postati „najbolj konkurenčno in na znanju
temelječe gospodarstvo na svetu“, toda to se ni zgodilo. Izzivi, s katerimi se bo soočila Evropa v naslednjih
nekaj letih, so ogromni. Težave, ki smo jim trenutno priča v Grčiji in ki jih bomo kmalu morda videli v
številnih drugih državah, so rezultat dveh stvari: pomanjkanja konkurenčnosti v Evropi in dejstva, da so
Evropejci živeli prek svojih zmožnosti, z drugimi besedami, porabili smo več, kot smo zaslužili, in porabili
smo več, kot je dovoljevala naša produktivnost.

Mnogi ekonomisti radi ekonomijo naredijo bolj zapleteno, kot dejansko je, toda razlaga je povsem preprosta:
trgi so preprosto izgubili vero, da lahko zadolžene evropske države konkurirajo in izpolnijo svoje
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odgovornosti – to je razlog za vse to. Glavni problem Evrope, kot sem dejal, je pomanjkanje konkurenčnosti
in to je težava, ki jo strategija 2020 namerava obravnavati. Povečati moramo našo konkurenčnost v primerjavi
z drugimi državami in države članice morajo urediti svoja gospodarstva, obenem pa vlagati v prihodnost.

Morda bo res treba zmanjšati sredstva za socialnovarstvene storitve, kot jim rečemo, da se bo denar lahko
uporabilo za izobraževanje in raziskave. Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva.
Zato jih moramo v tej strategiji jemati resno. Primanjkuje jim kapitala in težko si sposodijo denar. Glede
tega moramo nekaj ukreniti. Mnoga mala in srednje velika podjetja so izključena iz javnih razpisov v državah
članicah in zlasti iz razpisov EU, kjer imajo prednost velika podjetja.

Na koncu bi rad povedal, da so upravna bremena tudi nekaj, s čimer se moramo boriti ves čas. Upravni
predpisi, ki smo jih določili, so seveda veliko breme za majhna podjetja, ki imajo zelo malo zaposlenih.
Končno moramo pomagati malim in srednje velikim podjetjem, da vstopijo na izvozne trge.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, mislim, da pri
vseh obstaja resna nevarnost, da se osredotočimo samo na krizo. Po ukrepih za vzpostavitev sklada za
obrambo evra, ki naj bi pomagal državam v težavah in ustavil špekuliranje, so se razprave v tem parlamentu
močno osredotočile na obnovo in stabilnost, vse ostalo pa se je zanemarilo. Te teme naj bi obravnavale
države članice.

Pozornost smo usmerili tako ozko, da so bila vprašanja financ in bančnega sistema ter s tem povezane težave
nadzora in ureditve potisnjena na stran in skoraj pozabljena. Toda trdno verjamem, da je pri oblikovanju
politike potreben smisel za perspektivo. Pakt ni bil po naključju imenovan „pakt za stabilnost in rast“. Še
točnejši naziv bi bil „pakt stabilnosti za rast“.

Ponovno moramo začeti govoriti o rasti in razvoju. To je najboljši način, da ustavimo špekuliranje in namesto
tega pridobimo pristno zaupanje vlagateljev. Brez predlogov glede rasti – v mislih imam davčno enotnost,
o kateri je govoril gospod Monti; naložbene vire; zagotovitev evro obveznic in kohezijskih instrumentov,
saj je kohezija zelo pomemben dejavnik za konkurenčnost – bo težko ustvariti to pozitivno klimo, zlasti
zdaj.

Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Gospod predsednik, zadnji časi so nam pokazali, kako pomembne so zdrave
javne finance. Zato je nenavadno, če se milo izrazim, da želi poročevalec gospod Hoang Ngoc omiliti – ali
celo odpraviti – stroge zahteve glede upoštevanja pakta za stabilnost in rast. Nasprotno pa je res, da je ključno,
da se EU zdaj osredotoči na to, da obvlada svoj dolg, ki je ušel nadzoru. Sicer bi bila lahko prihodnost še bolj
grozljiva.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sem bil poslanec švedskega parlamenta Riksdag in član Odbora za
finance, ko so propadle naše javne finance. Na to nisem posebej ponosen, a je res: neko obdobje so bile obrestne
mere 500-odstotne! Bližale so se 2 000 %, kar je pomenilo, da smo na dobri poti, da postanemo banana
republika, toda niti 500-odstotne mere niso bile dovolj – naša valuta se je sesula in George Soros je zmagal.

Švede čakajo težki časi, toda gospod Hoang Ngoc, naučili smo se nekaj, namreč, da imamo urejene finance.
Enako velja za Evropo – dober red zagotavlja stabilnost in rast.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE). – (EL) Evropa se danes še vedno sooča z večrazsežnostno krizo, ki
posebej slabo vpliva na zaposlovanje in nizke dohodke. Ko se je začela Evropska unija, je revščina obstajala
samo tam, kjer ni bilo dela. Danes je brezposelnih 9,6 % Evropejcev, 8 % delavcev, ki prejemajo dohodek,
pa živi pod pragom revščine. Kakšni so obeti za 2020?

Kombinacijo brezposelnosti in revščine še poslabšuje pritisk, ki je posledica preprostosti, s katero se odpušča
delavce. Na evropski ravni ni zaščite pred odpuščanjem, nacionalna zakonodaja pa je zvodenela, kot v Grčiji.
Vse to se dogaja v letu boja proti revščini in socialni izključenosti.

Potrebujemo torej minimalen okvir odvračilnih dejavnikov za odpuščanje. Podani so bili predlogi. Najprej
je treba masovno odpuščanje v podjetjih, ki poročajo dobiček v isti državi, označiti kot zlorabo. Logična
posledica je, da so ta podjetja izključena iz evropskih subvencij ter morajo plačevati višje davke in globe ter
vrniti prejeta sredstva. Vprašanje pa je: ali je odgovornost podjetij vključena v njihovo obveznost, da delujejo
kot del družbe, ali menijo, da je sprejemljivo, da se vedejo kot tekmeci delavcev?

Vicky Ford (ECR). – Gospod predsednik, pozdravljam številne cilje strategije EU 2020: osredotočenost na
rast, na čelu katere bodo inovativna podjetja, na trajnostno rast in doseganje visoke stopnje zaposlenosti.
Da pa bi to dosegla, mora EU storiti še kaj več, kot le govoriti: moramo ukrepati.
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Na primer, ob izvajanju nujnih reform finančnih storitev ne smemo pozabiti, da potrebujejo inovativna
podjetja in takšni delodajalci dostop do kapitala na svetovnih trgih. Tudi naše države članice potrebujejo
dostop do teh svetovnih kapitalskih trgov in medtem ko so vsi pogledi uperjeni v evropski stabilizacijski
sklad in v to, ali je uspel trenutno zmanjšati takojšnje nihanje, bo v osnovi dolgotrajno zaupanje doseženo
samo, če naše primanjkljaje kot tudi to ambiciozno rast obvladamo in se javne finance same izkažejo za
trajnostne.

Johannes Hahn, član Komisije. – (DE) Gospod predsednik, mislim, da je današnja razprava pokazala in
dokazala, da Parlament lahko in mora bistveno prispevati k razvoju strategije. Zaradi moje pristojnosti bi
se rad zahvalil zlasti gospodoma van Nistelrooiju in Cortésu Lastri za njuni poročili. Zahvaljujem se vsem,
ki so intenzivno sodelovali pri tem delu, saj bodo imeli pomembno besedo pri oblikovanju regionalne politike
in ker sta obe poročili pokazali, kako pomembno je upoštevati vse regije v Evropi ter da je regionalna politika
lahko in mora biti politika za vse regije in da naj bi v prihodnosti to tudi bila.

Obe poročili pravzaprav poudarjata pozitiven vpliv tega ukrepa. Rad bi se zahvalil gospodu Cortésu Lastri
predvsem za ta pomemben prispevek in ker je izpostavil, da je lizbonska strategija na koncu dala rezultate,
kljub vsem kritikam. Konec koncev ni bila samo zamisel, temveč poznejše izvajanje zamisli rezervacije
sredstev tisto, kar je imelo pomemben vpliv tu, zlasti na področjih inovacij in raziskav.

Za gospo Schroeder je to morda kislo jabolko, toda cilj je seveda treba opredeliti. Toda regije, ki imajo lokalne
strukture in posamezne razvijalce projektov, so imele in bodo imele v prihodnosti možnost izvajanja
posameznih projektov in doseganja ciljev pod enim skupnim imenovalcem. Seveda potrebujemo poudarke
in določiti moramo prednostne naloge, kar je zamisel v ozadju rezervacije sredstev. Vendar lahko veliko
dosežemo, če naenkrat uporabimo pristop od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol.

Poleg tega strateško poročilo, ki sem ga pred kratkim predstavil o poročilih 27 držav članic glede stanja
izvajanja do zdaj v trenutnem programskem obdobju, kaže, kako trajnostna in razumna je rezervacija sredstev
dejansko bila, kajti 63 milijard EUR od 93 milijard EUR je bilo do zdaj dodeljenih za lizbonske cilje, tj. za
raziskave, inovacije, vlaganja v usposabljanje in končno za prevoz in infrastrukturo, tudi v najširšem pomenu
teh izrazov.

Regionalna politika – kar zelo jasno kaže poročilo gospoda van Nistelrooija, – je gonilna sila inovacij, ki
lahko stvari premakne naprej ter naredi in ohrani evropsko družbo bolj globalno konkurenčno. Dokazano
je bilo, da je izmed 450 operativnih programov samo 246 usmerjenih v raziskave in inovacije. To zelo jasno
kaže, da poudarki, kot sta poudarek na raziskave in razvoj, niso nujni in da mora tako ostati.

Zato je bilo v obstoječem programskem obdobju očitno, da bi morali dodeliti samo 86 milijard EUR za to
področje, kar je trikrat več kot v obdobju 2000–2006. Toda zagotoviti moramo bolj usklajen potek, zlasti
na področjih raziskav in inovacij. Med odličnostjo na eni strani in široko geografsko razširjenostjo na drugi
strani ni nobenega konflikta. Naš cilj mora biti spodbujanje kroženja možganov in ne bega možganov iz
nekaterih ali mnogih regij v maloštevilne. Nasprotno, zagotoviti moramo kroženje znanja in vključenih
ljudi, zlasti kar zadeva raziskave, inovacije in razvoj.

Eden izmed glavnih ciljev bi moral biti, predvsem če upoštevamo naslednje programsko obdobje, prehod
od pristopa, ki temelji zgolj na uspešnosti, kar pomeni ustrezno finančno upravljanje, k pristopu in perspektivi,
bolj usmerjenima v rezultate. To mora biti eden od glavnih korakov EU naprej v primerjavi z Lizbono, takih,
ki nam zares omogočajo, da razčlenimo evropske cilje na nacionalne, regionalne in končno lokalne cilje, ter
s tem naredimo strategije oprijemljive, vidne in razumljive.

Še zadnja pripomba: regionalno politiko razumem kot naložbeno politiko, pri tem pa imam v mislih naložbe
v vse regije. Konec koncev imajo lahko vse regije korist od uspešnih naložb v posameznih regijah, kajti ne
smemo pozabiti, da sta dve tretjini evropskega izvoza vsake države članice namenjeni v Evropsko unijo, v
26 drugih držav članic. To pomeni, da če gre tem državam dobro, bo šlo dobro tudi 27. državi članici. To
mora biti eden izmed naših ciljev. Če se danes vprašamo še, kako se lotiti krize, potem preoblikovanje
proračuna ne more biti naša edina skrb, saj tudi rast predstavlja zelo pomemben dejavnik. Že samo to bo
zagotovilo naš uspešen izhod iz krize na dolgi rok, regionalna politika pa lahko k temu znatno prispeva.

László Andor, član Komisije. – Gospod predsednik, glede upravljanja in Evrope 2020 je bilo predloženih
pet plus dve vprašanji. Potrudil se bom odgovoriti v petih minutah, zato bom govoril v angleščini in ne v
maternem jeziku.
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Spoštovani poslanci, prvo vprašanje je o tem, kako namerava Komisija okrepiti spremljanje širokih smernic
gospodarske politike in kako namerava zagotoviti aktivno vlogo nacionalnih parlamentov in Evropskega
parlamenta v večstranskem procesu nadzora.

V odgovoru na to prvo vprašanje bi rad omenil sporočilo Komisije o Evropi 2020, v katerem Komisija
predlaga, da bi Evropski parlament igral pomembno vlogo ne le kot sozakonodajalec, temveč tudi kot gonilna
sila mobilizacije državljanov in nacionalnih parlamentov. Komisija tudi poudarja pomen vzpostavitve
trajnega dialoga med različnimi ravnmi vlade, vključno z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi,
ter nacionalnimi parlamenti kot tudi socialnimi partnerji in predstavniki civilne družbe.

Drugo vprašanje zadeva pakt za stabilnost in rast ter dodatne instrumente, ki jih lahko Komisija predvidi za
dopolnitev tega pakta. Tu bi rad omenil naše sporočilo o krepitvi usklajevanja gospodarske politike, ki smo
ga sprejeli prejšnji teden. V tem sporočilu je Komisija opredelila predloge o krepitvi skladnosti s paktom za
stabilnost in rast ter poglobljenem usklajevanju davčne politike. Komisija še zlasti želi, da bi bila proračunski
nadzor in usklajevanje politike bolj usmerjena v prihodnost. Še zlasti v evroobmočju se zdi upravičen bolj
daljnosežen pristop k oceni proračunskih politik, vključno z obširnejšim pregledom slabosti nacionalnih
proračunskih načrtov, ki so pred sprejemom. Da bi državam članicam zagotovili prave spodbude pri reševanju
fiskalnih neravnovesij, je mogoče s pospešitvijo posameznih postopkov, še zlasti glede držav članic, ki večkrat
kršijo pakt, izboljšati delovanje postopka ugotavljanja presežnega primanjkljaja in dolga. Komisija predlaga
tudi krepitev makroekonomskega preventivnega okvira za države članice evroobmočja z vzpostavitvijo
trajnega okvira za reševanje krize. S predlaganim mehanizmom bi se EU lahko zadolžila za financiranje
nujnih posojil državi evroobmočja, ki je v težavah.

Tretje vprašanje zadeva razlike med dvema dokumentoma Komisije: sporočilom o javnih financah v EMU
leta 2006 iz junija 2006 na eni strani in poročilom EMU 10 iz leta 2008 na drugi strani. Priporočila politike,
ki smo jih podali leta 2006, se osredotočajo na spremembe, ki jih prinaša reforma pakta v letu 2005. Poročilo
EMU 10 iz leta 2008 je skladno s tem, kar je bilo napisano takrat, na primer glede pomena dolgoročne
vzdržnosti, potrebe po opredelitvi spodbud v dobrih časih in pozitivne vloge nacionalnih davčnih okvirov.
Obenem pa tisto, kar smo se naučili v več kot 10 letih EMU in iz zadnjega vpliva krize, terja posodobljeno,
vendar še vedno skladno oceno. Sporočilo o krepitvi usklajevanja gospodarske politike iz prejšnjega tedna
se osredotoča na to, da bi pakt poostrili, kar zadeva njegove preprečevalne kot tudi popravljalne vzvode.
Vsebuje tudi podrobne predloge na podlagi novih priložnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba.

Predlagamo okrepitev pakta za stabilnost in rast, tako preprečevalne kot popravljalne razsežnosti; razširitev
nadzora makroekonomskih neravnovesij in odklonov na področju konkurence v evroobmočju; uvedbo
„evropskega semestra“ za predhodno celovito usklajevanje gospodarskih politik; in končno prizadevanja za
trden in trajen mehanizem za reševanje kriz za države članice evroobmočja, ki imajo fiskalne težave.

Četrto vprašanje se nanaša na delovno skupino, ki jo je Evropski svet oblikoval marca 2010, da bi izboljšal
gospodarsko upravljanje v Uniji. Komisija bo konstruktivno sodelovala v interesu Unije, pri čemer bo v celoti
spoštovala njeno pravico do pobude. Sporočilo iz prejšnjega tedna že predstavlja pomemben prispevek k
delovni skupini. Evropski parlament je v tem smislu očitno zelo pomembna zainteresirana stran, kar zadeva
reformo gospodarskega upravljanja EU. Skozi svoje delo in poročila v zadevnih odborih – zlasti odborih za
gospodarsko krizo – Parlament že dragoceno prispeva k posvetovanjem delovne skupine.

Peto in zadnje vprašanje je o zaupanju v evropske banke in finančne trge ter evropski projekt na splošno, ki
ga je treba ponovno pridobiti. To bom na kratko povzel, ker je zelo obsežna tema. Mislim, da je treba tu
poudariti tri pomembna vprašanja: prvič, pomen finančne ureditve za oblikovanje mnogo varnejšega
finančnega sistema; drugič, zelo jasna, pregledna in vsem razumljiva pravila fiskalne stabilnosti; in tretjič,
povrnitev potenciala rasti Evrope. Zato ima Evropa 2020 tudi v tem smislu pomembno vlogo. Ti elementi
so po mojem mnenju enako pomembni za povrnitev zaupanja v evropski projekt.

To me je pripeljalo do dveh vprašanj o strategiji Evropa 2020. Skladno s sklepi spomladanskega zasedanja
Evropskega sveta, zlasti kar zadeva glavne cilje strategije Evropa 2020, je Komisija začela sodelovati z državami
članicami pri določanju nacionalnih ciljev v podporo glavnim ciljem. Da bi to delo olajšala, je skupina za
kazalnike Odbora za zaposlovanje oblikovala dva možna tehnična pristopa, ki kažeta, kaj bi vsaka država
članica morala storiti, da bi EU dosegla ciljno 75-odstotno stopnjo zaposlenosti.

Zadnji teden aprila in prvi teden maja sta imela Komisija in predsedstvo dvostranske razprave za izmenjavo
prvotnih zamisli o možnih nacionalnih ciljih za strategijo. Te razprave so bile zelo plodne in so nam omogočile
začetni vpogled v to, kakšno je stanje v državah članicah, in razumevanje zelo posebnih gospodarskih
okoliščin, ki so značilne za posamezne države članice. Dvostranska srečanja so pokazala, da večina držav
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članic močno podpira glavne cilje in so pripravljene določiti ambiciozne nacionalne cilje, da bi izpolnile
glavne cilje, opredeljene na spomladanskem zasedanju Sveta. Na podlagi skupnega izida teh srečanj bo
Komisija zbrala rezultate, ki se bodo uporabljali pri različnih načrtih Sveta v mesecu maju in juniju. Če bo
prišlo do neskladnosti med cilji EU in seštevkom nacionalnih ciljev, nameravamo nadaljevati z razpravo z
državami članicami, da ugotovimo, kako bi se lahko EU približala ciljem z ukrepanjem na nacionalni ravni
in ravni EU. Evropski svet je dejal, da bo junija pregledal glavni cilj na podlagi nadaljnjega dela.

Posebno zanimanje obstaja za razlago cilja glede revščine, če dovolite. Svet je na spomladanskem zasedanju
prosil Komisijo, da državam članicam pomaga opredeliti ustrezne kazalnike, ki podpirajo glavni cilj EU za
socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine. Ko je prisluhnila pomislekom različnih držav članic, je
Komisija predstavila možen predlog za komprimis. Predlog temelji na treh glavnih kazalnikih revščine EU,
in sicer: tveganje revščine; materialna prikrajšanost; in število gospodinjstev brez delovno aktivnih članov.
Skupaj odražajo večstransko naravo revščine in razpon razmer v državah članicah. Številne delegacije so
izrazile podporo predlogu Komisije v okviru Odbora za socialno zaščito, toda nekatere vztrajajo, da se v
opredeljeni cilj EU vključi element trga dela. Komisija aktivno raziskuje možne rešitve.

V zvezi z upravljanjem vas želim pomiriti, da pripisujemo velik pomen vaši vlogi v novi strategiji in vašemu
prispevku. Predsednik Barroso je jasno povedal, da je večja vključenost Parlamenta v strategijo Evropa 2020
eden izmed njegovih glavnih ciljev v drugem mandatu. Po najboljših močeh se trudimo, da bi Parlamentu
zagotovili dovolj časa za sprejetje mnenja letošnje leto. Osebno se povsem obvezujem, da vam bom pomagal
v postopku na vse mogoče načine. Pridružiti se nam morajo vse glavne institucije EU, če naj se zagotovi
potrebno politično skrbstvo in če naj strategija uspe.

Kar zadeva izobraževanje in usposabljanje, ki je predmet drugega vprašanja o strategiji Evropa 2020, bi rad
povedal samo naslednje. Komisija je že v načrtu za reševanje krize iz novembra 2008 pozvala države članice,
da ohranijo naložbe v izobraževanje in usposabljanje, in to usmeritev bomo ohranili. Na splošno so se države
članice pozitivno odzvale na poziv, da ukrepe za oživitev usmerijo v pametne naložbe v vire za prihodnjo
rast. Mnoge vlade niso niti zmanjšale podpore študentom niti omejile števila prostih vpisnih mest. Nasprotno,
številni svežnji za oživitev so vključevali ukrepe za podporo večje udeležbe v izobraževanju, zlasti v
visokošolskem izobraževanju. Krizi navkljub so proračuni za izobraževanje, napovedani za leto 2010, v
mnogih državah članicah ostali nespremenjeni ali pa so se povečali. Vendar opažamo znake, da se načrtujejo
zmanjšanja proračunov za izobraževanje v drugih državah.

Upoštevati moramo, da so nekatere vlade že načrtovale – in v nekaterih primerih izvedle – splošna zmanjšanja
javnih proračunov pred začetkom krize. Mnoga takšna zmanjšanja bi vplivala na izobraževanje. Druge
države članice raziskujejo načine za večjo raznolikost virov financiranja. Komisija bo še naprej pozorno
spremljala to vprašanje. V nekaterih državah se bodo šele zdaj pojavile finančne omejitve. Spremljali bomo
splošne nacionalne proračune kot tudi učinkovitost naložb.

Na evropski ravni in v okviru obstoječega večletnega finančnega okvira namerava Komisija dati prednost
ukrepom, ki podpirajo cilje Evropa 2020. Pospešitev oživitve gospodarstva, vlaganje v mlade v Evropi in
gradnja infrastrukture za jutrišnji dan so prednostne naloge v osnutku proračuna za leto 2011, ki ga je
Komisija pred kratkim sprejela. Podpora za vodilno pobudo „Mladi in mobilnost“ pomeni okrepitev programov
„vseživljenjskega učenja“ in „Mladi v akciji“ kot tudi ukrepov „Marie Curie“ in „Erasmus za podjetnike“.

Ne pozabimo, da na to področje posegamo tudi prek strukturnih skladov. Evropski socialni sklad s
proračunom 75 milijard EUR v obdobju 2007–2013 pomaga mladim pri prehodu iz izobraževanja v svet
dela. Ljudem tudi pomaga pri povratku v izobraževanje, da obnovijo in razširijo svoje znanje in spretnosti.
Približno ena tretjina upravičencev Evropskega socialnega sklada je mladih ljudi. Sklad namenja tudi
8,3 milijarde EUR, kar je okoli 11 % njegovega skupnega proračuna, za reformo sistemov izobraževanja in
usposabljanja držav članic.

Vse to kaže, da strategija Evropa 2020 krepi zamisel na znanju temelječega gospodarstva ter da sta
izobraževanje in usposabljanje v osrčju tega. Prepričali se bomo, da imamo vire za dosego naših ciljev.

David Casa (PPE). – (MT) Zaskrbljujoče je, da bo imela gospodarska kriza dolgoročne posledice. Čim večja
bo starost prebivalstva, tem večji bo izziv držav članic, da zajamčijo trajnost na področju socialne blaginje.
Sicer lahko razumem, da mora biti javna poraba raznolika, če naj Evropa izpolni svojo vizijo 2020, vendar
verjamem tudi, da mora biti ta poraba del nacionalne davčne politike. Zmanjšanje rodnosti in naraščajoče
staranje prebivalstva kličeta po spremembi politike, če želimo zajamčiti vzdržnost javnih financ. Poleg tega
je treba upoštevati večje zahteve po pokojninah in zdravstveni asistenci.
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Kar zadeva vzorce demografskih sprememb, potrebuje Evropska unija motivacijsko strategijo za starejše
državljane, da jih obdrži v delovnem razmerju daljši čas. Nujno moramo upoštevati takšne strategije glede
na posebne zahteve različnih držav članic. Ne moremo uporabiti politike na podlagi enega pristopa, ki bi
ustrezal vsem. Vsak posamezen primer si zasluži pozornost. Posledično je nujno, da je več zaposlenih na
trgu dela in da povečamo priložnosti za visoko stopnjo zaposlenosti. S tem ne bomo le zmanjšali odvisnosti
od socialnih služb, temveč tudi zagotovili večje število prispevajočih k tem programom.

Kar zadeva delovna mesta in usposabljanje, je nujno, da se Evropska unija osredotoči na aktivno in vključujoče
zaposlovanje, namreč na izrabo celotnega potenciala vseh tistih, ki lahko delajo, zlasti žensk, za spodbujanje
vključenosti tistih, ki so najbolj odrinjeni iz sveta dela, in da se jim posredujejo vsa orodja, ki jih potrebujejo
za uspeh. Gospod komisar, nekaj tednov smo že vsak na svojem položaju in čas je, da zavihamo rokave in
se lotimo dela, da bodo ti cilji doseženi, s čimer se bo povečala zaposlenost v Evropski uniji.

Ole Christensen (S&D). – (DA) Gospod predsednik, vsak dan se izgubi na tisoče delovnih mest v Evropi,
strategija Evropa 2020 pa naj bi bila odgovor EU na prihodnje izzive na tem področju in na to, kako lahko
ohranimo in okrepimo našo konkurenčnost, da lahko ustvarimo rast in več delovnih mest. Izbrati moramo
pot, ki jo bomo ubrali: ali bomo konkurenčni na podlagi nizkih plač in slabih delovnih pogojev ali bomo
konkurenčni na podlagi znanja in sposobnosti, kakovostnih zelenih delovnih mest in spodobnih pogojev
na trgu dela.

Glede na to je malce zaskrbljujoče opazovati neuravnoteženo osredotočenost Komisije na prožnost v modelu
prožne varnosti. S tem ne bomo dosegli nič. Ljudje morajo biti varni in preskrbljeni, da so lahko prožni.
Potrebna je neka oblika podpore, s katero se lahko ljudje preživljajo, če izgubijo službo. Zagotoviti je treba
nadaljnje usposabljanje, da se lahko ljudje premikajo po trgu dela proti najboljšim priložnostim za zaposlitev.
V državah članicah so potrebne naložbe, vendar morajo biti takšne, da se povrnejo dolgoročno.

Komisija mora storiti več pri obravnavi socialnega dampinga. Kdor koli, ki se preseli iz ene države v drugo
zaradi dela, bi moral delati pod pogoji, ki veljajo v novi državi. Komisija mora zagotoviti, da pravila o
priseljenih delavcih – pravila, ki veljajo na ravni EU – veljajo za vse, in pravila notranjega trga ne smejo imeti
prednosti pred pravili o pravicah delavcev.

Marian Harkin (ALDE). – Gospod predsednik, rada bi samo dejala, da razprava to popoldne odraža
pripravljenost, pravzaprav vztrajnost Parlamenta, da je v celoti vključen v ta proces. Ker imam omejen čas,
bi rada omenila samo tri kratke točke. Podpiram izjavo komisarja Rehna – in današnjo izjavo komisarja
Andorja – glede nadzora proračunov držav članic. Na eni točki se je zdelo, da evroobmočje in EU ne bosta
dočakala leta 2020 kot subjekt. Da bi zagotovili ne le naše preživetje, temveč tudi uspeh, je ključno, da države
članice izpolnijo zaveze in obljube, ki so jih že dale. Zapiranje vrat hleva zatem, ko je konj že stekel ven, je
od nekdaj nesmiselno.

Drugič, zadnjih 18 mesecev se države članice in EU osredotočajo skoraj izključno na stabilizacijo finančnih
institucij. Dejansko je to močno prevladalo. To je sicer pomembno, toda mnogi državljani so izgubili zaupanje
in se zdaj čutijo zapuščene. Iščejo podporo pri državah članicah in obračajo se na EU, da uvede okvir, ki bo
vodil do ustvarjanja delovnih mest, podjetništva ter podpore malih in srednje velikih podjetij, toda ključno
je, da mora ta okvir povezovati rast gospodarstva z ustvarjanjem spodobnih delovnih mest ter večjo dobrobitjo
vseh državljanov, zlasti tistih pod pragom revščine.

Za konec naj povem, da je brezposelnost mladih v hudi krizi. Dokument, ki ga je Komisija objavila včeraj,
potrjuje, da je stopnja brezposelnosti mladih v EU 20 %, kar je dvakrat več, kot znaša predvidena skupna
brezposelnost. Ta kriza je ravno tako realna in neposredna kot gospodarska kriza in čeprav sem prisluhnila
pripombam komisarja o pobudah za mlade in jih pozdravljam, mora obstajati pravo usklajevanje med
državami članicami in močan vpliv nanje, da te pobude prenesejo v dejanska delovna mesta.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Strategija 2020 vsebuje ambiciozne cilje, ki jim je težko oporekati,
toda cilji so opredeljeni, kot da je Evropska unija že bogata, brez skrbi in misli le na gradnjo uspešne
prihodnosti. Vemo pa, da nas morajo skrbeti številne stvari in predvsem, da obstajajo mnoge razlike med
stopnjo razvoja bogatih in revnih držav in regij Evrope.

Z začudenjem ugotavljam, da med prednostnimi nalogami strategije ni prostora za razvoj kmetijstva, vemo
pa, da mora konec koncev svet do leta 2050 povečati proizvodnjo hrane za 70 %, saj je ljudi vse več, vse
manj zemljišč pa se uporablja za kmetijsko proizvodnjo. Težko je razumeti, zakaj strategija ne obravnava
razvoja kmetijstva kot prednostne naloge.
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Kmetijstvo pomeni varno preskrbo s hrano, kmetijstvo pomeni ekološko varnost in te stvari so zelo
pomembne za nas in prihodnje generacije. Ne predstavljam si odgovorne razvojne strategije za Evropsko
unijo, ki ne upošteva razvoja evropskega kmetijstva.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Gospod predsednik, preden spregovorim o strategiji 2020, mislim,
da je potreben odgovor na določene točke, ki jih prej izrazil poslanec ali dva o stališču grške desnosredinske
stranke o mehanizmu podpore za grško gospodarstvo. Nekatere točke moramo razjasniti. Naša stranka ni
nikoli nasprotovala evropskemu mehanizmu podpore za Grčijo. Naša stranka je preprosto imela predstavo
o ukrepih, ki bi morali biti izvedeni. Ukrepi, ki se zdaj uporabljajo, bodo zagotovo povzročili globoko recesijo
in stagflacijo, vlada pa se je sama odločila za te ukrepe brez vsakih predhodnih informacij ali dogovorov z
drugimi političnimi strankami v Grčiji in grško družbo. Večina v vladi je zavrnila vse predhodne sporazume,
ki bi lahko pripeljali do širokega in potrebnega političnega in socialnega soglasja. Ponavljam, stranka Nova
demokracija ni nasprotovala evropskemu mehanizmu podpore Evropske unije in Mednarodnega denarnega
sklada. Spoštujemo prav vsak evro naših partnerjev in se jim zahvaljujemo za njihovo podporo. Zato smo
odgovorno podprli različno, bolj učinkovito mešanico politik. Podpiramo potrebo po strogi finančni disciplini
in politiki rasti, tako da se lahko Grčija iztrga iz začaranega kroga globoke recesije in vratolomno naraščajoče
inflacije, ki ima katastrofalne posledice za grško družbo in gospodarstvo ter končno tudi negativen vpliv na
Evropo.

Kar zadeva našo razpravo o gospodarski krizi in strategiji 2020, mislim, da je prišel čas za posebne ukrepe
in oprijemljive rezultate. Dovolj besed. To je bistvo mojega govora. Naj bo preprosto. Evro je zgodovinski
uspeh evropskega povezovanja in morali bi ga braniti in reševati. Zato potrebujemo močno finančno in
gospodarsko upravljanje, kajti brez strategije 2020 mu grozita neuspeh in usoda, ki je doletela lizbonsko
strategijo.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8))

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod Koumoutsakos, res ste predrzni! Ravnokar sem vas poslušal govoriti
o grški vladi in o tem, kako se ni posvetovala z vami, različnimi strankami ali civilno družbo, preden je uvedla
ukrepe. Toda moram reči, da obstoječa grška vlada ni nikakor odgovorna za razmere. Je žrtev gledalcev, ki
jih bom kritiziral čez nekaj trenutkov, ko bom imel govor. Toda moja dolžnost je tudi poudariti odgovornost
prejšnje vlade, ki je mnoga leta olepševala številke, in dejstvo, da je bila vaša stranka na oblasti najmanj dva
parlamentarna mandata. Zato mislim, da odgovornost nosi bolj Grčija in politično odgovornost vaša stranka.
Ali imate odgovor na to vprašanje, gospod Koumoutsakos?

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Gospod, vaš govor je rezultat slabe obveščenosti. Prejšnja grška
vlada je prevzela gospodarstvo globoko v dolgovih, zelo globoko v dolgovih, gospodarstvo na trhlih temeljih
in te kronične težave, ki so se globoko zakoreninile v 30 letih, je izpostavila in razpahnila ogromna
mednarodna gospodarska kriza.

Seveda je prejšnja vlada naredila napake, toda mnogo večje napake je, bodisi zaradi slabosti ali pomanjkanja
poguma, naredila obstoječa vlada, ki je najmanj pet mesecev prepozno sprejela ukrepe, potrebne za zajezitev
razmer, in s tem je kriza primanjkljaja, ki je, kot dobro veste, prisotna v vsaki državi, postala kriza posojil.

Tako smo prišli do današnje drastične situacije. To je odgovor, ki vam ga dajem glede naše samokritičnosti;
toda tu velja starodavni rek „kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen“.

Edward Scicluna (S&D). – (MT) Gospod predsednik, pomen dolgotrajne vzdržnosti javnih finance ni bil
še nikoli tako dramatično v ospredju kot danes. Preprosto in naravno je reči „posvarili smo vas, da ne pustite,
da vam primanjkljaji in dolgovi uidejo izpod nadzora“, in upravičeno bi lahko to rekli. Toda zdaj ko so se
mnoge države članice Evropske unije, vključno s tistimi v evroobmočju, znašle v tej nevzdržni situaciji, ne
moremo preprosto zasukati situacije ali to poskušati v čim krajšem času, obenem pa zanemariti resne
gospodarske okoliščine, v katerih smo se znašli.

To ni poziv k odložitvi naših ukrepov na področju javnih financ. Nič takšnega nimam v mislih. Toda zahtevati
brezobzirno izvajanje varčevalnih programov v državah Evropske unije bi pomenilo obsodbo celotne
evropske regije na dolgo obdobje počasne gospodarske rasti, če ne še kaj hujšega. Ne moremo si privoščiti,
da bi omejili povpraševanje, niti v državah, ki beležijo presežke, tako notranje kot zunanje, in ki imajo
sredstva za večjo in ne manjšo porabo.

Pomagati moramo šibkejšim državam Evropske unije, da spodbudimo njihova gospodarstva prek izvoza in
tako pomagamo spodbuditi možnosti za številnejša delovna mesta. Ne bodimo dogmatični. Razmere od
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nas zahtevajo, da ukrepamo pametno. V mnogih sektorjih je potreben tudi element prožnosti, nenazadnje
v gospodarski politiki.

Elizabeth Lynne (ALDE). – Gospod predsednik, povsem upravičeno smo slišali veliko o oživitvi gospodarstva
v predlogu Komisije za strategijo EU 2020, toda po mojem mnenju smo slišali premalo o revščini, zato sem
bila vesela, da ste v vašem govoru omenili zmanjšanje revščine.

Ne smemo pozabiti, da najranljivejši v družbi trpijo v vsaki gospodarski recesiji bolj kot kdor koli drug, zato
moramo uvesti mehanizme za njihovo zaščito. Na primer, rada bi videla cilj 25-odstotnega zmanjšanja
števila državljanov EU, ki živijo v revščini, kot tudi, da se zagotovi, da tisti, ki so trenutno izključeni iz trga
dela, lahko pridobijo dostop do kakovostnega dela in da imamo obenem cilje za izkoreninjenje neprijavljenega
dela.

Poskrbeti moramo tudi, da države članice vlagajo v socialno varstvo in socialnovarstvene sisteme kot tudi
zajamčiti dostop do pravic, virov in univerzalnih storitev. Rada bi videla tudi vseevropski cilj, da države
članice do leta 2015 odpravijo brezdomstvo in da se razvijejo celovite strategije za brezdomstvo.

Na vseh teh področjih bi se morali ne le več posvetovati s Parlamentom – bila sem vesela, da ste to omenili –,
temveč tudi z nevladnimi organizacijami, delujočimi na tem področju. Kar zadeva odprto metodo usklajevanja,
jo je treba okrepiti. Vsi vemo, da se ni obnesla tako dobro, kot bi se lahko, toda prepričana sem, da se lahko
obnese dobro v prihodnosti, če se uvedejo pravi mehanizmi – toda samo če se uvedejo ti mehanizmi.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Strategija se sprejema v najslabšem možnem trenutku, ko je industrijska
proizvodnja v Evropi padla na raven iz devetdesetih let prejšnjega stoletja in ko je bruto domači proizvod
Evropske unije lansko leto padel za 4 %. Toda izbrani trenutek še ni tisto najslabše. Najslabše je, da je kar
štiri izmed petih prednostnih nalog, ki so nam bile predstavljene kot glavna gonilna sila evropskega razvoja,
težko obravnavati kot evropske ukrepe, namreč zaposlovanje, raziskave in razvoj, izobraževanje in boj proti
revščini. Na njih ni pravzaprav nič nadnacionalnega. To so zadeve, za katere so odgovorne posamezne
države. Samo za podnebno politiko lahko rečemo, da je področje, na katerem lahko uvedemo določeno
količino ukrepov na evropski ravni. Drugo so, po pravici povedano, zadeve za posamezne države članice.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod predsednik, strategija 2020 bi morala zajemati mnenja o gospodarski
krizi in predlagati nove oblike upravljanja, namesto da poskuša zakrpati obstoječ neuspešen sistem.

Najprej se znebimo nekaterih zgrešenih zamisli, zlasti glede Grčije. To ni grška kriza. Grčija in njeno
prebivalstvo sta danes žrtvi plenilskega gospodarskega in finančnega sistema, sistema, ki je bil priča, kako
so države G20 plačale več tisoč milijard dolarjev v nekaj dneh, da bi rešile banke, zaradi česar Grčija trpi že
več mesecev.

Mednarodni vrhi se zdaj ne upoštevajo; kar bo, bo. Na koncu naj bi bile finance urejene in Evropa je imela
neskončne razprave, toda mrhovinarji še niso odšli. Kaj torej zdaj vsi pravijo? Da je treba trgu dati zagotovilo.
Toda kdo je trg? Špekulanti, ki jih moramo pomiriti, kot da so polbogovi, in ki jim moramo darovati, da jih
lahko rotimo za milost.

Kako dolgo bodo morali ljudje še prenašati ta ciničen pristop? Kako dolgo bomo morali še živeti v iluziji
trga, ki finančnikom daje več, kot si zaslužijo, vendar siromaši ljudi? Ne moremo dopustiti, da terorizem
finančnih trgov spravi celotne države na kolena.

Ponarejevalec veliko tvega, saj napada element suverenosti države: njeno valuto. Toda ko trgovec špekulira
z dolgom države, ne tvega čisto nič. Kdaj bodo storilci gospodarskih kaznivih dejanj s področja visokih
financ ustrezno kaznovani? Špekulante, ki se pohlepno redijo na račun javnosti, bi morali prepovedati; banke
igralnice, ki špekulirajo z življenjem in prihodnostjo državljanov, bi bilo treba ukiniti; in EU bi morala
ustrezno nadzorovati finančne trge, ne pa napadati javnih služb.

Gospe in gospodje, za konec naj povem, da mislim, da so se dovolj dolgo norčevali iz nas. Vsak petek imamo
lahko izreden vrh in sprostimo milijarde, toda če se nekega petka kmalu ne lotimo korenin hudodelstev,
bomo na koncu razglasili stečaj EU.

Filiz Hakaeva Hjusmenova (ALDE). – (BG) Gospod predsednik, evropska kohezijska politika je v preteklosti
dokazala svojo ključno vlogo in postala bistvena politika Skupnosti. Evropskim državljanom zagotavlja
viden, količinsko opredeljiv kazalnik solidarnosti. Njeno vlogo potrjuje tudi dejstvo, da je bila vključena med
cilje Lizbonske pogodbe. Vse to si upravičeno zasluži mesto v strategiji Evropa 2020.
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V osnutku strategije politiki ni bilo zagotovljeno potrebno mesto. Zato visoko ocenjujem poročilo o vključitvi
kohezijske politike med cilje, ki jih je treba doseči po Lizbonski pogodbi in strategiji 2020, ki zagotavlja
neprecenljive smernice. Močno kohezijsko politiko potrebujemo trenutno, ko zaradi gospodarske krize
upada število delovnih mest in šibi naša konkurenčnost, pa tudi v prihodnosti, da lahko potrdimo, da je
Evropska unija močan svetovni akter.

Potrebujemo zanesljiva merila za ponazoritev učinkovitosti in uspešnosti sredstev, vloženih v to politiko.
Kot je navedeno v poročilu, je treba na podlagi posebnih kazalnikov oceniti vpliv izdatkov kohezijske politike
na regionalni razvoj. Da bi določila kazalnike ocenjevanja, mora Komisija preučiti in predlagati jasno
opredelitev pojma „teritorialna kohezija“, saj se prav to pojavlja v Lizbonski pogodbi. Objektivna in natančna
merila ocenjevanja je mogoče določiti samo po preučitvi opredelitve dejanskega pojma. To bo zagotovilo
konkretno podlago za politiko kot tudi za institucije in državljane.

PREDSEDSTVO: GOSPOD PITTELLA
podpredsednik

Tamás Deutsch (PPE). – (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi rad izrazil svojo zahvalo
poročevalcem za njihovo izjemno delo in se zahvalil komisarjem za njihova pomembna in koristna opažanja.

Pred nekaj leti mi je dober prijatelj in mentor rekel, da se v življenju vedno soočamo z razmerami, ko smo
bodisi del težave bodisi del rešitve. Po mojem mnenju je strategija EU 2020 trenutno še vedno prej del težave
kot rešitve. Prepričan sem, da imamo skupno odgovornost, da ta strategija bistveno bolj postane del rešitve.
Dovolite mi, da se za trenutek ustavim in vas vljudno prosim, da upoštevate, da je že samo ime strategije
problematično. V veliki večini jezikov Evropske unije nima ime strategija EU 2020 prav nobenega pomena.
Težko si je predstavljati, da se bo skupnost več kot 500 milijonov državljanov poistovetila s strategijo, ki
temelji na zamisli, kako rešiti težave v njihovem osebnem življenju, ko pa je njeno ime tako neoprijemljivo
in daleč od realnosti njihovega osebnega življenja. To ime je lahko zelo pomembno, ko o njem razpravljajo
tržni strokovnjaki. Vendar zdaj ne govorimo o tržnih strokovnjakih, temveč o navadnih Evropejcih.

Obstaja še en moder madžarski rek: kdor zagrabi veliko, vzame malo. Po moji presoji strategija – ki je še
vedno del težave – zagrabi veliko in vzame malo. Morda bi bilo najbolje, če bi obravnavala najpomembnejše
vprašanje. V tem pogledu dovolite, da poudarim, kaj moramo po mojem mnenju narediti, namreč okrepiti
regionalni razvoj. Okrepitev regionalnega razvoja zajema naložbe, rast in ustvarjanje delovnih mest in mislim,
da je najresnejša težava, s katero se danes soočajo ljudje, potreba po več in več delovnih mestih. Te točke bi
želel predložiti vam v razmislek.

Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zagon strategije Evropska
unija 2020 dejansko označuje konec prejšnje faze lizbonske strategije in bo moral obravnavati negativne
strukturne učinke, ki jih je ustvarila in jih še ustvarja finančna, gospodarska in socialna kriza.

Verjamem, da je za učinkovitost strategije 2020 potrebno, da je slednja osredotočena na dva ključna vidika,
pri čemer je prvi sistem za ocenjevanje napredka, ki upošteva uporabo mehanizma korenčka in palice; drugi
pa je odločna politika vlaganj v infrastrukturo, seveda poleg orodij za ureditev finančnega sistema in politik,
namenjenih obnovi socialnega dialoga in kohezije.

Infrastrukture so temelj ponovne uvedbe politike inovacij v industriji, malih in srednje velikih podjetjih,
proizvodnih konzorcijih ali raziskovalnih institutih ter v odnosu med temi, univerzami in lokalnimi
institucijami. Poročilo gospoda van Nistelrooija bi zato morali toplo pozdraviti, saj poleg tega, da poglobljeno
prikazuje do zdaj opravljeno delo v državah članicah, začenja obravnavati vprašanje meril za uskladitev
finančnih instrumentov in operativnih načrtov, usmerjenih v inovacije.

Uskladitev predpisov, postopkov in upravnih praks za vodenje projektov EU ter poenostavitev in
racionalizacija postopkov so rešitve, h katerim že dolgo pozivajo zainteresirane strani in državljani. Mislim,
da v zvezi s tem Evropa lahko in mora storiti veliko za spodbujanje rasti, razvoja in zaposlovanja.

Marietje Schaake (ALDE). – Gospod predsednik, medtem ko si prizadevamo rešiti finančno in gospodarsko
krizo, bi rada opozorila na bistveni primanjkljaj: v znanju. Z obžalovanjem moram reči, da Evropa vsak dan
postaja bolj neumna celina, čeprav je znanje naš najbolj ploden in bogat vir. Vlaganje vanj je brez tveganja.

Toda ceno krize plačuje mlada generacija Evropejcev, saj brezposelnost mladih narašča, proračuni za
izobraževanje in inovacije pa so zamrznjeni ali okrnjeni. Proračune moramo zmanjšati, toda storimo to z
odnosom 21. stoletja, saj kam gre zdaj polovica proračuna EU? V kmetijstvo! Morala bi se nameniti mladi
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generaciji in njenemu razvoju. Ne le tradicionalnemu izobraževanju, temveč izobraževanju, ki se osredotoča
na primer na e-znanja in podjetništvo.

Vemo, da čim višja je izobrazba, tem manjša je možnost izgube zaposlitve. Toda države članice ne izpolnjujejo
potrebnih zavez s spodbujanjem ambicioznega na znanju temelječega gospodarstva. Evropa tako kaznuje
naslednjo generacijo Evropejcev, ker jim ne omogoča, da bi v celoti razvili svojo nadarjenost in ambicije,
medtem ko Kitajski, Indiji in Združenim državam omogoča, da so privlačnejše za nadarjene ljudi, raziskave,
ustvarjalnost in inovacije.

Kratkoročni ukrepi bodo imeli visoko dolgoročno ceno. Podjetništvo, odličnost in trajnostno prihodnost
evropskega gospodarstva je mogoče spodbujati samo, če smo pripravljeni vlagati v znanje, kajti kdor misli,
da je znanje drago, ne ve, koliko stane neumnost.

Danes je komisarka Kroes predstavila svojo vizijo digitalne agende Evrope, enega izmed vodilnih programov
EU 2020. To je ambiciozna, vendar konkretna strategija, katere cilj je okrepiti digitalni trg Evrope v svetovnem
gospodarstvu kot tudi povezati številne Evropejce z odprtim internetom.

Mislim, da moramo sprejeti več pametnih odločitev in zagotoviti, da obstoječa kriza ne postane hipoteka
mladih in mlade generacije z obrestmi, ki jih ne bodo nikoli mogli poplačati.

Ali Komisija podpira usklajeni pristop, odklon od medvladnega postopka pri odločanju in dodelitev
pomembnejše vloge Komisiji in Parlamentu, da se zagotovi, da države članice izpolnijo svoje zaveze?

Thomas Mann (PPE). – (DE) Gospod predsednik, lizbonska strategija ni imela trajnostnega uspeha. Zakaj
ne? Države članice, socialni partnerji in veliki deli civilne družbe so bili premalo udeleženi, zato niso imeli
občutka skupne odgovornosti. Strategija EU 2020 je lahko drugačna. Lahko je uspešna, komisar, če obravnava
tudi tiste, ki so izključeni, prikrajšani in pogosto nimajo lobija.

V EU niti dve tretjini delovno sposobnih nista zaposleni. Manj kot polovica vseh starejših delavcev je
zaposlenih. Osemdeset milijonov Evropejcev je premalo kvalificiranih in imajo vse manj priložnosti na trgu
dela. To so razmere, ki jih ne moremo sprejeti. Toda prava prihodnja strategija mora biti socialno usmerjena.
Kakovostna rast gospodarstva in zaposlovanja na eni strani mora biti uravnotežena s socialno enakostjo in
trajnostjo. Komisar Andor, na tem delava oba.

Kaj to pravzaprav pomeni? Socialnovarstveni sistemi držav članic morajo biti prilagojeni demokratičnim
spremembam. Z izmenjavo najboljših praks po vsej Evropi bi lahko prispevali k temu in se učili drug od
drugega in drug z drugim. Evropski socialni sklad – eden izmed vaših konjičkov – mora biti prilagojen novim
izzivom, da bomo lahko dejansko še bolj učinkoviti. Evropski globalizacijski sklad je zgrajen tako, da se tisti,
ki jim grozi brezposelnost, lahko postavijo na noge. Naša družba mora biti vključujoča in vključevati mlade,
na primer z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem, da se lahko razvijajo poklicno in osebno.

Kljub vsem potrebnim okrepitvam nacionalnih proračunov – kar je natančno to, kar prestajamo, in o čemer
smo razpravljali zjutraj – pri nečem ne smemo varčevati: naložbah v naše državljane – v gospodarskem,
trajnostnem in socialnem smislu. Vzpon in padec strategije EU 2020 je odvisen od teh treh stebrov.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Gospod predsednik, gospod Mann, upam, da imate redne stike z vašo
kanclerko, če vidite stvari enako kot jaz.

Strategija EU 2020 je prava priložnost, da Evropa postane bolj socialna, in to priložnost zdaj potrebujemo,
ko se Evropi namenja mnogo sovražnih besed in ko se je oddaljila od ljudi. Vsekakor moramo ponuditi nekaj
pozitivnega našim državljanom, kar bo izničilo to stanje. Kar zadeva rast in zaposlovanje, moramo nehati
dajati prednost interesom podjetij pred interesi ljudi. Pravzaprav mora biti to ključen cilj strategije EU 2020,
ker Evropa potrebuje socialni napredek.

To sem izpostavila že prejšnji ponedeljek na razpravi odbora o smernicah za politiko zaposlovanja: cilja
polne zaposlenosti ne smemo izgubiti izpred oči, vendar ne moremo vztrajati pri polni zaposlenosti za vsako
ceno, saj potrebujemo dobra delovna mesta. Vedno pravimo, da potrebujemo delovna mesta, toda zame je
pomembno, da so le-ta dobra, da je socialno varstvo, da ljudem ni treba prejemati subvencij in da se lahko
dejansko preživljajo s svojo zaposlitvijo.

Še bolj negotovo delovno življenje, vse večje razlike v dohodkih in tudi naraščajočo revščino – ki so jo omenili
mnogi govorniki danes – je treba končno odpraviti s strategijo EU 2020. Potrebujemo bolj aktivno politiko
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trga dela, takšno, ki pokriva številna področja. Končno ljudje pričakujejo natančne odgovore, dejansko zelo
natančne odgovore in ne že milijonte strategije!

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Gospodarska kriza, ki je prizadela našo celino, je našo pozornost – in to
upravičeno – usmerila v reševanje gospodarstev držav članic in gradnjo skupnega evropskega mehanizma
za zaščito pred gospodarskim zlomom. Razumljivo je, da je pozornost Evropejcev danes osredotočena na
pospešitev razvoja in ustvarjanje delovnih mest, toda ko gradimo strategijo za Evropsko unijo, se ne moremo
za dolga leta omejiti zgolj na gospodarsko razpravo. Evropska unija se ne sme obnašati, kot da bi bila le
uspešen poslovnež, ki ustvarja gospodarski uspeh svojega podjetja.

Strategija Evropa 2020 mora v zadostni meri obravnavati vlogo kulture pri doseganju socialnih in
gospodarskih ciljev, ki so bili določeni. Konec koncev bodo te prednostne naloge vplivale na porazdelitev
prihodnjega proračuna, zato moramo ohraniti možnost financiranja področij, kot sta razvoj kulturne
infrastrukture in zaščita kulturne dediščine v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj. V strategiji
Evropske unije 2020 moramo poudariti pomemben vpliv kulture na socialni in gospodarski razvoj v Uniji,
saj so konec koncev intelektualni kapital in ustvarjalne industrije tisti, ki so Evropi prinesli ugled. V tem
sektorju lahko gradimo konkurenčnost v odnosu do drugih delov sveta. Ustvarjalnost zahteva spodbujanje
in razvoj od najzgodnejših let življenja. Samo v tem primeru se bomo lahko zanesli na to, da se bo v zadostni
meri pretvorila v inovacije v Evropski uniji, tudi na področjih sodobne tehnologije.

Kulture ne smemo zapostaviti v evropski politiki. Ne smemo odkloniti vseh predlogov za povečanje njene
vloge v politiki Evropske unije zgolj z besedami, da gre za pristojnost držav članic. Danes je Evropa ponosna
na projekte, kot je Evropska prestolnica kulture, toda ta projekt so ustvarila evropska mesta in ta mesta nosijo
glavno breme tega izjemnega programa.

Zato pričakujem, da bo Evropska komisija bolj odločna, da zagotovi vključenost kulture v končno različico
strategije 2020.

Silvia Costa (S&D). – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, 10 let po uvedbi lizbonske
strategije in tik pred strategijo Evropa 2020, sredi krize gospodarstva, sociale in zaposlovanja, ki je v polnem
razmahu, vemo, da ne moremo iz te krize niti ne moremo postaviti temeljev za novo in trajnostno rast in
novo socialno kohezijo, kot ste dejali, če ne okrepimo mehanizmov in instrumentov, ki so na voljo Evropski
uniji za ohranitev naložb v trikotnik znanja: izobraževanje, usposabljanje in raziskave.

Komisar, ravnokar ste potrdili, da v zvezi s tem ciljem nekatere evropske vlade delajo dobro, druge nekoliko
manj. Da ne bi padli v okvir omejitev, opredeljenih v lizbonski strategiji, mislim, da mora na tem področju
Komisija okrepiti odprto metodo usklajevanja z državami članicami, predvideti pobude in kazni v Evropskem
socialnem skladu in spremljati rezultate.

Po mojem mnenju ni dosledno, da vlade, kot je storila italijanska vlada, v treh letih zmanjšajo sredstva za
izobraževanje in univerze za 8 milijard EUR, ne da bi prihranke ponovno vložile v ta področja, zlasti ob
dejstvu, da je stopnja zgodnje opustitve šolanja 19 %, brezposelnost mladih pa 25 %.

Na koncu naj vprašam, ali ne mislite, da bi bilo primerno okrepiti pravna pooblastila v Direktivi 2005/36/ES
za lažje vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij med državami članicami? V poročilu gospoda Montija
je navedeno, da manj kot 3 % evropskih delavcev dejansko delajo v drugi državi članici, eden izmed razlogov
za to pa je ravno zapleteno vzajemno priznavanje kvalifikacij.

Amalia Sartori (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi jaz imam opazko o tem, kar se je
zgodilo v zadnjem desetletju, 2000–2010, kar zadeva Lizbono. Res je, da nas veliko ni bilo povsem zadovoljnih
z ustvarjenimi rezultati, tudi zaradi dogodkov do obdobja 2008–2009. Toda nedvomno so se v tistem
desetletju zbudila upanja in želje in veliko je bilo narejeno, da se dosežejo cilji, ki so bili zastavljeni, zlasti na
področju zaposlovanja.

Danes smo se znašli na začetku novega, težavnejšega, bolj zapletenega desetletja in kar zadeva predloge, ki
so nam bili predstavljeni do zdaj, se delno strinjam z njimi, čeprav po temeljitem branju v njih še vedno
opažam preveč pomanjkljivosti. Na dolgo in široko bi lahko govorila o vodilnih načelih tega predloga, toda
omejila se bom na rast in zaposlovanje.

Več delovnih mest, večja gospodarska rast: to je cilj, ki si ga moramo zadati, upoštevajoč, da to počnemo v
razmerah, ko je javni dolg pretirano velik, strukturna rast majhna, stopnja brezposelnosti pa visoka. Zato
so cilji, ki smo si jih zadali, preveč ambiciozni in včasih premalo prožni. Morda bi z malce manj ambicij in
z malce več prožnosti lahko dosegli ciljno rast in stopnjo zaposlenosti.
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Zita Gurmai (S&D). – Gospod predsednik, komisarka Reding je potrdila in predsednik Barroso je danes v
svojem pismu ponovno potrdil, da Listina žensk obvezuje Komisijo k spodbujanju in zagotavljanju enakosti
spolov in pravic žensk na vseh področjih politike, vendar sem razočarana, da to ni bilo uvedeno v prakso za
strategijo EU 2020. Ali ne bi morali biti bolj ambiciozni kot pri lizbonski strategiji? Veliko bi izgubili, če bi
zanemarili 52 % razpoložljivih znanj, spretnosti in delovne sile Evrope za kateri koli sektor in katero koli
raven.

Če želi Evropa izkoristiti svoj celoten potencial in se izvleči iz krize, moramo zagotoviti, da se stopnja
zaposlenosti žensk povzpne vsaj na 70 % – kar naj bo izkazano v posebnih statističnih podatkih po spolu.
Potrebujemo tudi posebne cilje, da lahko izmerimo zavezo vsake države članice k enakosti spolov in jo
izboljšamo.

Kako? V vseh državah članicah moramo zmanjšati vrzel v plači med spoloma za 10 %. Prevrednotiti moramo
pretežno ženski zdravstveni sektor tako, da povišamo plače in izboljšamo pogoje kot tudi razpoložljivost
storitev, saj je to vse pomembnejši sektor za našo starajočo se družbo.

Povečati moramo število žensk v organih odločanja, na primer na položajih v upravnih in izvršnih odborih,
na podlagi norveškega modela s 40 % kvoto. Povečati moramo možnosti, ki so ženskam na voljo v raziskavah
in razvoju ter inovacijah, in jih usposobiti za nova zelena delovna mesta.

Države članice ne smejo opustiti širitve, izboljšanja in izvajanja barcelonskih ciljev v vseh državah članicah.
Potrebujemo pravo zavezo Evropske unije in vseh držav članic z vključitvijo vseh ljudi v prizadevanja v smeri
pametne, zelene in napredne družbe. Prepričana sem, da bo naš komisar, gospod Andor, to storil.

Jan Olbrycht (PPE). – (PL) Razprava o strategiji 2020 mora upoštevati izkušnje prejšnje strategije. Vsi vemo,
da je neuspehe te strategije povzročilo v prvi vrsti dejstvo, da je temeljila na odgovornosti posameznih držav
članic v odprti metodi usklajevanja, uspeh pa med drugim izhaja iz „lizbonizacije“ ali vključitve določenih
lizbonskih ciljev v kohezijsko politiko.

V zvezi s tem se moramo vprašati, kako pristopiti k novi strategiji. Zdaj se zdi nadvse ključno, da najprej
jasno pokažemo, da imamo opravka s politikami „pogodbe“, ki niso bile pripravljene za namen strategije,
temveč delujejo preko daljšega časovnega obdobja, kot je kohezijska politika. To pomeni, da moramo
uporabiti posamezne politike za uveljavljanje strategij, toda kot kažejo prejšnje izkušnje, bo strategija uspešna
samo, če bodo posamezne politike med seboj povezane. Vsi ukrepi, ki ločujejo posamezne politike, delijo
sklade in razmejujejo vloge, bodo na koncu enako neuspešni kot zadnja strategija. Zato moramo združiti,
vključiti in izdelati ukrepe, povezane s sinergijo.

Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Gospod predsednik, zadolženost nacionalnih gospodarstev in starajoče se
prebivalstvo skupaj predstavljata pravo časovno bombo za Evropo. Na primer, vemo, da se bo pojavnost
starostnih bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen, v naslednjih desetih letih podvojila. To bo predstavljalo
ogromno breme za nacionalna gospodarstva. Vendar dolga ne smemo ovijati v tančico skrivnosti. Če se prav
spomnim, je bila Čaušeskujeva Romunija brez dolga, prav tako je Severna Koreja. Obstaja tudi „pameten
produktiven dolg“ – pameten dolg, če se vloži v ljudi. V tem pogledu je odprava revščine zelo donosna
naložba za družbo, saj zmanjšuje brezposelnost mladih.

Toda trenutno, ko začenjajo države članice zmanjševati svoje primanjkljaje, me je upravičeno strah, kje bodo
uvedena zmanjšanja. V izobraževanju, zaposlovanju starejših, zaposlovanju invalidov ali kje? To ne bo
pametno niti inteligentno. Zato je ta strategija EU 2020 zelo pomemben dokument in jaz sem ena od tistih,
ki pravijo več Evrope in ne manj Evrope. Več Evrope je podobno zdravljenju zobne korenine: države članice
bodo morale doseči cilje, opredeljene v tej strategiji EU 2020.

Angelika Niebler (PPE). – (DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, strategija Evropa 2020 – če
sem poštena, sploh nisem pri volji za razpravo o strategiji Evropa 2020. Pred desetimi leti smo sprejeli
strategijo, lizbonsko strategijo. Če pogledate na zadnje desetletje, vidite, da so rezultati omejeni, če se lahko
izrazim tako milo.

Mislim, da bi se morali zdaj osredotočiti na tisto, kar je res pomembno za ljudi v naših državah članicah,
namesto da spet storimo enako napako. Sprašujejo se, ali bomo lahko zagotovili stabilnost naše valute. Ali
bo inflacija? Kaj se moramo naučiti iz dogodkov v zadnjih dveh letih, iz finančne in gospodarske krize in
zdaj iz valutne krize? Ali bomo odgovornost res pripisali akterjem na finančnih trgih, ki so prispevali h krizi?

Odločno pozivam Komisijo, naj predvsem ukrepa tako, da bo zagotovila hitro ureditev finančnega trga in
napredek v Evropi, da prepreči pošiljanje denarja okrog sveta petkrat v enem dnevu, kar se je dogajalo v
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zadnjih letih, pri čemer mnogi zaslužijo, izgube pa se nacionalizirajo. Komisijo bi prosila, da od držav članic
zahteva strogo proračunsko disciplino in izvajanje ustreznih pravil. Pozivam tudi k čimprejšnji poostritvi
pakta za stabilnost in rast.

V to bi morali usmeriti naša prizadevanja. Pozivam Komisijo, da uvede potrebne ukrepe, vendar ne na lastno
pest ali po temeljiti razpravi z državami članicami kot nekoč. Namesto tega bi morala Parlament končno
jemati resno kot zakonodajalca, enakovrednega 27 državam članicam.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Strinjam se s prejšnjim govornikom; pakt za stabilnost je treba uveljaviti. Toda
pred paktom za stabilnost je treba uveljaviti še vrsto drugih stvari. Nosilci odločanja v Evropski uniji morajo
imeti hitre reflekse, da ukrepajo, ko je treba, kajti če bi se gospa Merkel pravočasno odločila in bi Evropska
unija sprejela potrebne ukrepe, bi prihranili veliko denarja za državljane Evrope.

Če naj bo Evropska unija gospodarsko močna in pomembna na svetovni ravni, potrebuje svoje državljane.
Državljani morajo biti zdravi in izobraženi ter zaposleni. Evropska unija mora to imeti v mislih pri načrtih
za 2020, pri načrtih za enotni trg. Enotni trg mora biti osredotočen na državljane ter mora imeti človeški
obraz.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Hvala, gospod predsednik. Doma imam psa. Pred kratkim je vzel
klobaso z mize in jo pojedel. Vprašanje je – kdo je kriv za to, da je pes pojedel klobaso? Pes, ker je storil, kar
je zanj naravno? Ali jaz, ker klobase nisem pospravil nazaj v hladilnik, ko sem nehal jesti?

Na svetovnih finančnih trgih evro izgublja vrednost dan za dnem. Kdo je kriv za to? Mnogi kolegi poslanci
pravijo, da so krivi špekulanti, da je kriv trg, ker napada evro in niža njegovo vrednost. Gospe in gospodje,
predstavljajte si, da trg ni kriv. Trg je določil osnovno napako, osnoven vzrok. Osnoven vzrok za naše
današnje težave je povsem preprost – evropske države so dolgo živele preko svojih zmožnosti in zapravljale
veliko več, kot so lahko zaslužile. Trgi so se na to odzvali enako kot moj pes na vonj po klobasi, ki sem jo
pustil na mizi. Pred letom in pol je Latvija izkusila podobno krizo, kot jo imamo zdaj drugod po Evropi;
namreč, finančni trgi so napadli našo valuto in izgubili vse zaupanje vanjo. Namesto, da bi se pritoževali nad
razmerami, smo popravili osnovne kazalnike ter uredili in zbrali naše javne finance. Mislim, da če želimo,
da je strategija Evropa 2020 smiselna, mora biti naša prva in najpomembnejša prednostna naloga ta, da
evropske države nujno obvladajo svojo javno porabo, da se njihov dohodek sklada z izdatki. Tako bi povrnili
zaupanje, omilili krizo in vrnili mir na finančne trge. Hvala.

Georgios Stavrakakis (S&D). – Gospod predsednik, danes med drugim razpravljamo o dveh odličnih
poročilih Ricarda Cortésa Lastre in Lamberta van Nistelrooija. Obe jasno prikazujeta pomemben prispevek
kohezijske politike k doseganju ciljev konkurenčnosti in zaposlovanja ter pomembno vlogo, ki jo ima
gospodarstvo znanja pri spodbujanju inovacij in rasti.

Strategija EU 2020 je v več točkah podobna lizbonski strategiji, vendar se skuša bolje osredotočiti na cilje
in jih omejiti. Toda eno področje – razmeroma pomembno – je še vedno nejasno, in to je mehanizem
uresničevanja. To je prepuščeno državam članicam in medsebojnemu pregledu, Komisija pa nudi podporo
v obliki spremljanja.

Zdi se mi, da nismo potegnili nauka iz izkušnje slabega uresničevanja lizbonske strategije. Pozivam Komisijo,
da poda predloge, ki bodo zagotovili močnejši mehanizem uresničevanja za strategijo EU 2020, tako da
bodo za vse cilje sprejeti ukrepi in ne bo ostalo le pri besedah.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Lizbonska strategija je zastavila visoke cilje, toda Evropa jih ni uspela
doseči. Res je, pomikamo se proti novi strategiji za naslednje desetletje in v izjemno težkem in neugodnem
okolju. Vsi se strinjamo, da se prednost in poudarek pripisuje razvojnemu trikotniku „izobraževanje, raziskave,
inovacije“, ki je najboljša naložba, če se želimo izkopati iz krize, in nam omogoča, da smo optimistični glede
prihodnosti Evrope.

Pomembno je poudariti, da je treba to strategijo izvesti v okolju solidarnosti, v okolju tesnega sodelovanja
med državami članicami. Na tej točki bi rad v izogib nesporazumu pojasnil, da mehanizem podpore za
Grčijo kljub vsem zamudam priča o tej solidarnosti, in nikar ne mislite, da tega nismo prepoznali.

V Novi demokraciji, naši desnosredinski stranki v Grčiji, smo jasno povedali, da spoštujemo denar drugih
evropskih narodov, vložen v mehanizem podpore. Toda poleg potrebnih žrtev, in to mora biti pošteno
porazdeljeno, kar smo pri nekaterih ukrepih kritizirali, bodo treba zmanjšati porabo z namenom zmanjšanja
dolga in primanjkljaja kot tudi uvesti pobude za rast, s katerimi se bo država izkopala iz recesije, kakršni še
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nismo bili priča. Samo tako se bomo lahko tudi v Grčiji lotili ambicioznih ciljev strategije 2020, kar je edini
način, da iz krize izidemo močnejši.

(Govornik se je strinjal, da PRAVOČASNO ODGOVORI na vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

Derek Vaughan (S&D). – Gospod predsednik, na lastne oči sem videl, kako pomembna je kohezijska
politika za Wales, in zato pozdravljam poročilo gospoda Lastre o kohezijski politiki in Evropi 2020. Trenutno
potekajo mnogi projekti po celotnem Walesu, ki koristijo posameznikom in skupnostim. Zato niti najmanj
ne dvomim, da lahko strukturni skladi pomagajo izpolniti cilje 2020. Rad pa bi izpostavil naslednje točke.

Strategija 2020, peto kohezijsko poročilo in proračun morajo biti usklajeni. V prihodnosti morajo biti
strukturni skladi ustrezno financirani, ne smejo biti ponovno nacionalizirani in prehodni status mora biti
na voljo tistim regijam, ki nimajo konvergenčnega statusa.

Če lahko vse to dosežemo, vsekakor mislim, da nam bo kohezijska politika pomagala izpolniti cilje 2020.
Strategija EU 2020 bo postala pomembna tudi za posameznike in državljane po celotni Evropi.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Ob tej priložnosti bi rada, skladno s stališčem, ki ga ima moj tesen grški kolega
gospod Papanikolaou iz skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), pojasnila, kar se mi zdi
izjemno pomembno v teh časih krize, zlasti za Grčijo:

Grčija ne jemlje denarja od drugih ljudstev. Države članice Evropske unije si denar sposodijo po nižji obrestni
meri ter ga posodijo, dodelijo mehanizmu in prek tega Grčiji po višji obrestni meri. Ne jemljemo denarja od
drugih ljudstev.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Povsem prav imate, gospa Rapti. Seveda si Grčiji ne bi bilo treba toliko
izposoditi in lahko bi lažje zbrala denar na trgih, če ne bi bilo takšne, zdaj še šestmesečne, zamude na strani
obstoječe grške vlade.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, gospa Niebler je že povedala
veliko o tem, kar zelo skrbi tudi mene. Že zdaj sem zaskrbljen zaradi naše skupne prihodnosti v EU. Ne
morem kar preiti na dnevni red, ne da bi omenil krizo.

Enemu izmed naših glavnih ciljev, evru, in njegovi visoki monetarni stabilnosti grozi popoln propad. Blaginja
in delovna mesta niso mogoči brez varne monetarne vrednosti. Govorimo o Evropi 2020, toda niti ne vemo,
kakšna bo videti Evropa leta 2011. Govorimo o mesu, zlepljenem skupaj s trombinom, in govorimo o času
vožnje samozaposlenih voznikov, kot da se bodo glavne težave Unije rešile same od sebe.

Posredovati moramo močne in hitre signale o ureditvi, organizaciji in zmanjšanju primanjkljajev tako v
nacionalnih proračunih kot v bančnem sektorju. Naj navedem nekaj primerov: potrebujemo jasne opredelitve
in stroge kazni za kršitelje pravil o primanjkljaju, na primer ukinitev financiranja. Potrebujemo jasna pravila
za banke, recimo prepoved instrumentov kreditnih zamenjav, ali zahteve za zavarovanje in polog le-teh v
ustrezni nominalni vrednosti. Naj dodam še stavek slavnega nemškega župana, ki je bil mnoga leta predsednik
nemškega združenja mest in krajev: Kdor ne zapravlja denarja, ki ga nima, še zdaleč ni varčevalec!

Kerstin Westphal (S&D). – (DE) Gospod predsednik, rada bi se vrnila k poročilu gospoda Cortésa Lastre,
ki je po mojem mnenju zelo dobro. Kohezijska politika je dejansko najboljši instrument za mobilizacijo
naložb v rast in zaposlovanje. Vendar bi rada še enkrat poudarila pomen mest in krajev, ker bodo igrali
ključno vlogo pri doseganju ciljev strategije EU 2020.

Štirje od petih Evropejcev živijo v mestu. Mesta in kraji so gonilna sila gospodarske rasti v Evropi. Obenem
jih zelo hudo prizadenejo mnoge težave. Ključne besede so socialno vključevanje, okolje in prevoz, pa tudi
demografske spremembe. Zato imajo mesta in kraji posebno vlogo, ko gre za dejansko izboljšanje življenjskih
pogojev državljanov.

Poleg tega so evropska mesta in kraji ključni akterji na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja ter imajo
torej temeljno vlogo pri izvajanju lizbonske strategije in strategije EU 2020. Vse to je treba upoštevati pri
izvajanju teh strategij in med oblikovanjem prihodnjega poteka kohezijske politike.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v zadnjih dveh letih je na milijone
ljudi izgubilo službo, nastal je dodaten javni dolg, ki se ga ne bomo otresli več let, in na novo se je pojavil
pritisk na našo socialno kohezijo, ki je utrpela nove rane.
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Ukrepati moramo pravočasno in prodorno ter če se želimo izogniti napakam v presoji, ki jim je podlegla
lizbonska strategija, mora biti Evropa 2020 izjemno realistična v svojih ciljih ter uravnotežena v ciljih, ki si
jih zastavlja. Tri od teh, komisar, vidim kot prednostno nalogo. Prvo je vsekakor stabilna valuta in stabilni
nacionalni proračuni, ki pa ne smejo biti ločeni od razvoja in gospodarske rasti. Potrebujemo naložbe v
raziskave in inovacije, da bodo naše industrije vse bolj konkurenčne in naši izdelki najbolj kakovostni.
Podpreti moramo mala in srednje velika podjetja ter nove industrije, kot sta IT in trajnostna energija, ter
seveda našo infrastrukturo. Dvignimo skupno raven izobraževanja, da, vendar moramo predvsem
usposabljanje prilagoditi potrebam trga dela in proizvodnje. Paradoks je, da podjetja še vedno zahtevajo
specializacijo, ki je trg nikakor ne more ponuditi. Jasno je, da bi moral biti vsak cilj povezan z nacionalnim
okvirom, toda v sklopu širše evropske strategije.

Za konec bom dejal, da grška kriza ter gospodarska kriza in kriza zaposlovanja v celotni Evropi pričajo o
dejstvu, da za zagotovitev socialne kohezije, razvoja in stabilnih nacionalnih proračunov potrebujemo
močno in trdno gospodarsko upravljanje na evropski ravni, da bi evropskih institucijam, vključno s
Parlamentom, omogočili učinkovito in preventivno ukrepanje.

Damien Abad (PPE). – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, vsi se strinjamo o glavnih ciljih strategije
EU 2020, in če se vsi strinjamo o njih, si moramo zdaj zagotoviti sredstva za njihovo izvedbo. Ta sredstva
na primer zajemajo vzpostavitev evropske gospodarske vlade.

Da bi te lepe besede in veliki cilji postali realnost ter da bi se tokrat izognili tistemu, kar imenujem kolektivna
streznitev glede lizbonske strategije, si moramo nujno zagotoviti vire, potrebne za ukrepanje. To je tudi
razlog, da v celoti podpiram predlog Komisije, da EU vnaprej pregleda nacionalne proračune, vendar pod
pogojem, da pri pregledu sodelujejo nacionalni parlamenti in Evropski parlament.

Rad pa bi podrobneje spregovoril o krizi in mladih. Mislim, da so bili mladi glavne žrtve te krize in da moramo
izkoristiti priložnost, ki nam je na voljo, da mlade ponovno umestimo v središče strategije Evropa 2020.

Prvič, strategija EU 2020 mora biti vključujoča strategija. Mobilnost, ki je dejanski izraz zamisli prostega
gibanja v EU, mora postati realna možnost za vse mlade, ne le mlade študente. Zato upam, da bo Komisija
podprla moj predlog za podaljšanje evropskih programov mobilnosti za mlade vajence.

Poleg tega mislim tudi, da mora ta strategija spodbujati došolanje mladih, da se odpravi prekletstvo
brezposelnosti med mladimi, saj vsi vemo, da je prehod iz učnega okolja v prvo službo eden izmed glavnih
izzivov mladih. Na tem področju lahko dosežemo napredek tako, da nadgradimo njihova znanja in spretnosti,
na primer tako, da učinkoviteje usmerimo sredstva EU v politike za mlade.

Končno pa moramo vsem mladim Evropejcem zagotoviti priložnost mobilnosti in došolanja, saj bolj kot
kar koli drugega potrebujemo inovativno mlado generacijo. Mladi so tisti, ki danes ustvarjajo rast in inovacije
jutrišnjega dne. Zato ne želim, da se mlade izključi iz strategije Evropa 2020.

Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – (ES) Gospod predsednik, odobrili smo lizbonsko strategijo z njenimi zelo
ambicioznimi cilji v letu 2000. Nekaj jih je bilo doseženih, veliko pa ne. Ni dvoma, da so regionalni skladi
prispevali k lizbonski strategiji.

Deset let kasneje nas pretresa najhujša gospodarska kriza, kar jih pomnimo. Mislim, da nam je ta kriza
omogočila, da v novi strategiji Evropa 2020 opredelimo, kaj smo naredili narobe, kot tudi da se izboljšamo,
da bi dosegli boljše rezultate.

Najprej smo se naučili, da je usklajevanje med ravnmi upravljanja nujno, kot je jasno navedeno v poročilu
gospoda Cortésa Lastre. Naučili smo se tudi, da je prispevek regionalnih skladov bistven za doseganje ciljev,
ki jih predlagamo.

Verjamemo, da je kombinacija posebnih ukrepov na vseh ravneh – evropske unije, nacionalnih, regionalnih
in lokalnih organov – nadvse nujna. Če sodelujemo, bomo veliko močnejši. Pomembno je tudi, da se v
strategijo Evropa 2020 vključi kohezijska politika, ki zajema gospodarske, socialne in teritorialne vidike.

Rada bi izrazila tudi opazko glede vprašanja kohezijske politike, namreč, da bi morali biti birokratski postopki
veliko bolj prožni in učinkoviti. Poleg tega bo treba to razliko nekako upoštevati v sektorju storitev,
namenjenih invalidom.
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Na koncu bi rada poudarila pomembno vlogo, ki jo morajo igrati evropske regije, mesta in kraji, ter zlasti
potrebo po tem, da se večja pozornost nameni področjem s posebnimi potrebami, kot so gorska in obalna
področja ter otoki.

Skratka, če želimo biti uspešni, nam mora biti omogočeno, da se zanesemo na evropske regije, mesta in kraje
ter na reformirano kohezijsko politiko v skladu z novimi razmerami.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Evropa 2020 mora biti Evropa za svoje državljane in izpolnjevanje
njihovih potreb. To je pristop, ki bi po mojem mnenju moral predstavljati osnovo te strategije. Pomembno
je, da v novem evropskem okviru nadaljujemo s spodbujanjem razvoja in ciljev, ki so že zastavljeni, kar je
treba spremljati, da se ugotovi, ali so bili doseženi oprijemljivi rezultati, in da se doseže pozitiven vpliv. Pri
tem imam v mislih zlasti naložbe v kakršno koli infrastrukturo, ki nam omogočajo, da postanemo mnogo
bolj konkurenčni z gospodarskega vidika.

Še naprej moramo izvajati politiko gospodarske, socialne in teritorialne kohezije, da bi zmanjšali razlike
med regijami ter vzpostavili podlago za usklajen gospodarski razvoj, kar določa tudi Lizbonska pogodba.

Evropa 2020 mora biti Evropa svetovnega ukrepanja, kar je mogoče doseči, če je v Evropi skupna stopnja
razvoja, ki krepi sposobnost lokalnih in regionalnih akterjev, da se odzovejo na svetovne izzive.

Evropa 2020 je Evropa, kjer se regije razvijajo skladno z njim lastnim potencialom in uporabljajo regionalni
vidik raziskav, razvoja in inovacij za spodbujanje gospodarskega razvoja in povečanje zaposlenosti.

Richard Seeber (PPE). – (DE) Gospod predsednik, ko govorimo o Evropi 2020, govorimo predvsem o
prihodnosti naše celine: Kam želimo iti? Kakšno življenje bodo lahko imeli naši državljani tu?

Mislim, da moramo najprej analizirati dejansko stanje, da lahko najdemo prava orodja za uresničitev teh
ciljev. Zelo pomembno je, da razlikujemo med vzrokom in posledico. Katera so res glavna vprašanja, s
katerimi se soočamo danes? Mislim, da je eno izmed njih nedvomno staranje evropskih družb. Do zdaj nam
žal ni uspelo narediti Evrope dovolj privlačne, da bi se ljudje odločili vsaj, da si bodo tu osnovali družino in
imeli otroke. To pomeni, da bo v prihodnosti pritisk na javne proračune še večji, saj obstaja nevarnost, da
bo za naše pokojninske sisteme premalo sredstev.

Drugič, javnofinančni primanjkljaji so že veliki. Glede na klasičen nauk Keynesa smo v tej krizi porabili veliko
denarja. Zdaj je čas za varčevanje. To pa seveda pomeni tudi, da bo naša valuta pod pritiskom. Znaki so vidni
v obstoječi grški krizi, tu pa se vsi soočamo s težavo, ker dejansko nismo uspeli narediti našega gospodarstva
dovolj konkurenčnega, da bi se lotili teh velikih javnofinančnih primanjkljajev.

V Evropi imamo pravila, ki urejajo ta področja, na primer pakt za stabilnost in rast, toda žal se jih nihče ne
drži. To je ena od glavnih težav. Ustvarjamo nova pravila, toda mislim, da bi bilo včasih mnogo bolje uporabiti
obstoječa pravila, da bi slednja res dosegla svoj polni namen. Zato pozivam predvsem Komisijo, da ustvari
ozračje zdržnosti, da bomo lahko dosegli dogovorjene cilje.

Sabine Verheyen (PPE). – (DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, rada bi se navezala na
besede gospoda Seeberja. Če zares želimo uspešno izpolniti cilje agende 2020, se moramo najprej lotiti
aktualne naloge.

Potrebujemo močno ureditev finančnega trga, ki bo res omogočala boljši nadzor in urejanje vedenja na teh
področjih v prihodnosti. Moramo pa tudi urediti naše parlamente, kar pomeni, da moramo zagotoviti boljši
nadzor nad učinkovitostjo porabe sredstev iz zadevnih strukturnih skladov in nad načini za podporo
nadaljnjega razvoja. Poleg tega moramo lokalne in regionalne organe v večji meri vključiti v naše strukture
in načrtovanje, kajti na koncu morajo oni izvesti naloge v praksi, in razjasniti moramo, katere naloge je treba
izpolniti, če želimo doseči cilje, ki smo si jih upravičeno zadali. Toda po mojem mnenju je nesmiselno določati
cilje, ne da bi odločno in dosledno obravnavali obstoječe stanje in naloge, ki jih je treba izpolniti, ter ne da
bi analizirali, kaj je treba storiti.

Kot je že dejal gospod Ulmer, smo prešli na agendo in razpravljamo o vsakodnevnem poslovanju tega
parlamenta, varnosti hrane in tako dalje, ne da bi zares vedeli, katera prednostna vprašanja je treba razrešiti.
Tu moramo začeti. Najprej se moramo osredotočiti na to, da vzpostavimo nadzor nad našimi finančnimi
razmerami in zagotovimo, da se vsi držijo teh pravil. Zagotoviti moramo tudi, da Parlament in predvsem
Komisija v prihodnosti strožje uporabljata nadzorne mehanizme, ki so jima bili na voljo v preteklosti, in
večjo besedo moramo imeti pri dogodkih v nekaterih državah članicah.
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Seán Kelly (PPE). – (GA) Gospod predsednik, s ponosom bom povedal nekaj besed v zvezi s to razpravo o
strategiji 2020 in to so točke, ki jih želim omeniti.

Reči moram, da sem razočaran in včasih žalosten, ko slišim govornika za govornikom tu v Strasbourgu in
v Bruslju govoriti o neuspehu lizbonske strategije. Ni bila v celoti neuspešna, in če bi bila, mislim, da prejšnji
oktober ne bi 67 % Ircev glasovalo za Lizbonsko pogodbo. Prinesla je mnoge koristi, ki smo jih videli vsi,
zlasti na regionalni ravni, kot je izpostavil komisar. Toda obstajajo številna področja, ki bi nas morala skrbeti.

Prvič, kam znotraj tega sodi šestmesečno rotirajoče predsedstvo? Vsaka država pride sem predstavit prednostne
naloge za šest mesecev, namesto da bi predstavile, kje je njihovo mesto v okviru skupnih ciljev, določenih
vsako leto za 10-letno obdobje. Mislim, da je to zelo pomembna točka; nobena nogometna ekipa ne zamenja
vodje vsakih šest mesecev, da bi novi vodja predstavil različne prednostne naloge, ki jih ni mogoče doseči v
tako kratkem času.

Drugič, pozdravljam instrumente, uvedene zato, da bi države članice izpolnile svoje odgovornosti ali plačale,
če tega ne storijo. „Nežno, nežno“ ne bo več mogoče. Če ste del ekipe in igrate slabo, boste izključeni ali pa
boste morali svojo igro izboljšati. Našo igro moramo izboljšati.

Na koncu bi rad povedal, da pozdravljam tudi predlog o okrepitvi vloge regij in mest v sklopu tega procesa.

Sophie Auconie (PPE). – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, 9. maja je EU na ukaz
ministrov za gospodarstvo in finance odločno odgovorila finančnim trgom. Čeprav so v Evropskem
parlamentu parlamentarni postopki daljši, ne sme biti obsojen na neukrepanje.

Mislim, da imamo ta parlament in mi poslanci tri glavne naloge. Najprej moramo vso podporo nuditi vladam
in Komisiji pri pobudah, ki so jih sprejele pred kratkim. Zatem se moramo takoj lotiti dela, da najdemo
rešitve, ki nam bodo srednje- in dolgoročno omogočile, da se izkopljemo iz krize, ter spodbuditi model rasti,
ki je zares dinamičen in podpira realno gospodarstvo. To je celoten izziv strategije EU 2020 in prednostnih
ciljev, ki jih bomo določili za strukturne sklade EU za obdobje 2014–2020.

Gospa Bowles, rada bi vam povedala, da če je lizbonska strategija v določeni meri neuspešna, je to zato, ker
je bila oblikovana pred več leti, ko so bile gospodarske razmere drugačne kot danes. Zato tisti, ki obsojajo
to strategijo, to počnejo, ker je neprožna in neprimerna glede na obstoječe razmere. To je težava strategij.
Strategija 2020 bo zato toliko močnejša, če jo je mogoče prilagoditi prevladujočim okoliščinam.

In na koncu – po mojem mnenju je to najpomembnejše vprašanje – moramo na lokalni ravni pojasniti, kaj
se dogaja na ravni EU, in pridobiti soglasje javnosti. Evropski državljani so se v ponedeljek, 10. maja zbudili
v novo Evropo. Te preobrazbe niso povzročili oni. Na tej stopnji ne more nihče oceniti njenih dolgoročnih
posledic. Ta preobrazba ne bo obrodila sadov, če ne bo zakoreninjena v demokraciji. Bili smo združeni v
raznolikosti; in zdaj moramo biti združeni v nesreči.

(Aplavz)

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, danes sem veliko poslušal
in bilo je precej koristno, vendar vas moram opozoriti tudi na zadevo, ki je po mojem mnenju pomembna.
Mislim, da ne bomo uspeli celotne strategije umestiti v okvir trga, ki je danes neurejen, kjer se neprekinjeno
špekulira in vlada globoka kriza. Ko govorimo o Evropi 2020, moramo imeti v mislih takšno situacijo.

Razpravo bi razdelil na dva dela: prvič, trg mora služiti realnemu gospodarstvu in ne obratno; drugič, mislim,
da mora biti Evropa gonilna sila tega gospodarstva. Kar zadeva prvi del, se je o tem veliko razpravljalo in
skrajni čas je, da postavimo prepreko za ta trg, da se nam ne bo treba več zanašati na nikogar, toda pomembna
je gonilna sila, in da bi ta delovala, potrebujemo tudi sredstva.

Zberimo pogum, da spremenimo ta proračun, zberimo pogum, da prevzamemo odgovornost za oblikovanje
znatnega sklada, ki bo deloval kot finančna zaščita, toda zlasti takega, da bodo omrežja TEN-T, TEN-E in
E-TEN začela delovati. To je gonilna sila, ki jo moramo uvesti, in če naj poganja realno gospodarstvo,
potrebujemo tudi zasebni sektor prek mehanizma javno-zasebnega partnerstva. Komisar, to je naloga, ki se
je je treba lotiti takoj, kajti če krize ni konec, je še med nami in ta močan sunek moramo zagotoviti zdaj.

Diogo Feio (PPE). – (PT) Gospod predsednik, razprava o strategiji Evropa 2020 seveda vodi k sprejetju
boljšega usklajevanja različnih nacionalnih politik, več Evrope in sprejetju strukturnih reform za zagotovitev
rasti našega gospodarstva. Toda če želimo dočakati 2020, moramo skozi 2010 in v zvezi s tem bi rad opozoril
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na ravnovesje, ki je potrebno med politikami proračunske konsolidacije in potrebo, da se izognemo ponovitvi
recesije.

Sem portugalski državljan in v tem trenutku se predlaga povečanje davkov. V osnovi bi se morale države
članice odločiti za precejšnje zmanjšanje javne porabe: za davčne sisteme, ki so konkurenčni, in za izvajanje
strukturnih reform, da lahko dosežemo potrebno rast.

Poleg dolgo- in srednjeročno moramo razmišljati tudi kratkoročno in takoj začeti spodbujati obstoj
ustvarjalnih podjetij. Zavezati se moramo univerzam, raziskavam in razvoju, saj je to zdaj zelo jasno. Če
želimo dočakati 2020, bomo morali skozi 2010 v enem kosu.

Rad bi to skrb pustil za sabo. Jasno je, da imamo pakt za stabilnost, toda obstaja tudi pakt za rast in ključna
beseda v zvezi z našimi gospodarstvi v bližnji prihodnosti je rast.

Veronica Lope Fontagné (PPE). – (ES) Gospod predsednik, komisar, prihodnja strategija 2020 mora
Evropski uniji zagotoviti, da odpravi pomanjkljivosti, opažene v lizbonski strategiji, če želimo res ustvariti
konkurenčen gospodarski prostor, ki bo koheziven v gospodarskem, socialnem in teritorialnem smislu.

Čeprav zahteve zdaj zastarele lizbonske strategije še veljajo, bi rada izpostavila, da je med drugim izgubila
zagon zaradi svoje izjemno zapletene sestave, zlasti premalo jasne opredelitve odgovornosti in nalog, ki so
dolžnost Evropske unije in drugih ravni upravljanja, predvsem regionalnih in lokalnih.

Če želimo, da strategija 2020 obrodi sadove srednjeročno, moramo v oblikovanje in izvajanje politik vključiti
regije in lokalne organe.

Naše regije in mesta so ključni akterji v razvoju in izvajanju velikega dela javnih naložb EU, povezanih z
rastjo in zaposlovanjem.

Dodelitev sredstev regionalne politike tako postane ključen dejavnik pri doseganju evropskih ciljev, ki jih
opredeljujemo. Rada bi poudarila, da so nam sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vložena v
obdobju med letoma 2000 in 2006, omogočila oblikovanje 1 400 000 delovnih mest v Evropski uniji kot
tudi gradnjo več kot 2 000 km avtocest.

Na koncu bi rada še izpostavila vrednost evropske regionalne politike, kar zadeva strateške cilje, kot sta rast
in zaposlovanje. Gospodarska, socialna in teritorialna kohezija predstavljajo osnovni cilj, ki ga jamčijo
pogodbe.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, posebej bi rad pozdravil obiskovalce
Parlamenta, ki so to razpravo o enem od ključnih vprašanj Evropske unije v naslednjih desetih letih spremljali
bolj pozorno in v večjem številu kot mnogi poslanci.

Ta razprava poteka preveč tehnokratsko. Odrasel sem v državi, kjer je bila družba organizirana na podlagi
večletnih načrtov. Ta država, Nemška demokratična republika, ne obstaja več. Zato sem še vedno nekoliko
v dvomih glede programov, ki so pomešani skupaj s strategijami, želenimi cilji in kodeksi planskega
gospodarstva, ki se razprostirajo preko dolgega obdobja in jih morajo na koncu izvajati drugi. Države članice,
nacionalne vlade, parlamenti ter regionalne in lokalne oblasti bodo morale poskrbeti za izvajanje, ne glede
na odločitve, ki jih bomo sprejeli za Evropsko unijo v sklopu strategije Evropa 2020. Nezadovoljstvo zaradi
teh postopkov je zelo očitno.

Evropa od zgoraj navzdol ne more delovati. Združena Evropa lahko deluje le, če jo še naprej gradimo skupaj
z nacionalnimi in regionalnimi institucijami ter z državljani. Komisija je prehitro opustila lizbonsko strategijo,
ne da bi opravila temeljito analizo, zakaj njeni cilji niso bili doseženi. Zato najbrž ni naključje, da so bila
danes v Parlamentu poročila in vprašanja vržena v isti koš pod naslovom „EU 2020“, čeprav bi o prav vsakem
morali razpravljati posebej. Zajemajo najmanj dve točki, v katerih je bila evropska politika do zdaj uspešna:
vzpostavitev notranjega trga ter kohezijska in strukturna politika. Toda strategija EU 2020 navaja, da bo
imela kohezijska politika samo podporno vlogo pri doseganju njenih ciljev. To pa je protislovje. Ne
potrebujemo več planskega gospodarstva v Evropski uniji; drugim je že spodletelo na tej fronti.

Zato preden soočimo države članice s seznamom kodeksov planskega gospodarstva, za katere trenutno
nihče ne ve, kako naj bi bili doseženi, in upoštevajoč negotovost in pretrese na gospodarskih in finančnih
trgih zdaj in v preteklih nekaj letih ter njihov vpliv na delovna mesta in socialne razmere v državah članicah,
potrebujemo poglobljeno razpravo o tem, kje je bila Evropska unija uspešna, kje lahko dosežemo skupne
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cilje, na primer, pri paktu z regijami EU, in kako lahko ustvarimo več skupnosti brez kršenja načela
subsidiarnosti.

Če bi to storili, bi ta razprava lahko privedla do celovite strategije in bi se to tudi zgodilo. Toda ta razprava – kot
smo videli na današnjem primeru – se je šele začela, mi v Evropski uniji pa jo moramo voditi.

PREDSEDSTVO: GOSPA WALLIS
podpredsednica

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Komisar, mislim, da mora biti vodilno načelo katerega koli načrta ali strategije
za evropski razvoj gradnja Evrope, ki deluje kot zares enotna regija v službi evropskih državljanov. Veliko
smo povedali o gospodarskih in socialnih razsežnostih strategije Evropa 2020. Toda Evropska unija je danes
mnogo več kot to. EU ni samo skupnost interesov, temveč tudi skupnost vrednot; to ji daje gospodarsko
moč in političen vpliv. Če želimo do konca desetletja zares ustvariti uspešnejšo in konkurenčnejšo Evropo,
moramo posebno pozornost posvetiti zagotavljanju, da se naše skupne vrednote ustrezno spoštujejo, krepijo
in izvajajo. Posvetiti se moramo tudi večji uskladitvi izobraževalnih politik, zmanjšanju regionalnih neenakosti
in nadaljevanju procesa širitve kot tudi zaščiti temeljnih pravic in pravic manjšin, če omenim le nekaj politik,
ki temeljijo na evropskih vrednotah. Gospodarske rasti in izboljšanja življenjskih pogojev državljanov si ni
mogoče predstavljati brez takšnih politik, temelječih na vrednotah.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Gospa predsednica, komisar, strategija 2020 je celovita in pokriva številna
vprašanja, kot je pokazala razprava to popoldne. Rad bi poudaril samo dvoje.

Prvič, kar zadeva socialno razsežnost te strategije, v celoti podpiram gospo Berès v njenem vprašanju Komisiji,
zlasti v zvezi z določanjem količinsko opredeljivih ciljev zmanjšanja revščine v tej strategiji, kar je zame
nujni pogoj. Nujno potrebno se mi zdi tudi načelo minimalnega dohodka v celotni EU, da bi izpolnili te cilje,
kar je treba izvesti v praksi.

Drugič, skladnost med proračunom EU in to strategijo. Ne Svet ne Komisija nista zaenkrat pokazala, ali želita
pregledati naš večletni finančni okvir za trenutno obdobje, čeprav so se pokazale njegove omejitve. Toda če
ga ne prilagodimo novim izzivom v strategiji, vsi skupaj veliko tvegamo. Ne proračun EU, ki je preveč omejen,
ne nacionalni javni proračuni ne bodo zmogli naložb, ki so potrebne za podporo različnih vodilnih pobud
iz strategije 2020.

Andrew Henry William Brons (NI). – Gospa predsednica, na 7. strani dokumenta Evropa 2020 je navedeno:
„Evropa lahko izkoristi svoje številne prednosti: nadarjenost in ustvarjalnost naših ljudi.“ Seveda ne piše, da
so drugi ljudje manj nadarjeni ali ustvarjalni – to bi bilo zelo neprijazno in skoraj zagotovo nepošteno – toda
vsekakor s posebno pohvalo izpostavlja prebivalstvo Evrope.

Drugje obžaluje dejstvo, da se prebivalstvo Evrope stara. To je seveda mogoče pripisati predvsem strmo
padajoči rodnosti, čeprav v dokumentu to ne piše. Morda bi morale nacionalne države spodbujati, kolikor
pač lahko, povečanje rodnosti svojega prebivalstva. To bi vsekakor popravilo ravnovesje prebivalstva. Morda
bi privedlo celo do vsaj sorazmernega povečanja števila tistih nadarjenih in ustvarjalnih ljudi, ki so nujno
potrebni za gospodarski in kulturni razvoj. Upam, da ne mečem sence na dokument Komisije, ker povezujem
njegove dele z utemeljenimi trditvami, toda nisem prekoračil svoje časovne omejitve!

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Strategija Evropa 2020 ne more doseči toliko, kot smo povedali
danes tu. Vsega tega ni mogoče doseči za manj kot 1 % BDP, kolikor znaša proračun Evropske unije. Pokažimo,
kaj lahko naredimo, tako da oblikujemo ustrezno in sodobno zakonodajo, ter pokažimo, za kaj bodo
namenjena sredstva iz proračuna Evropske unije.

Jasno povejmo: naša pričakovanja glede strategije Evropa 2020 niso dovolj realna, preveč stvari naj bi naredili
in preveč upanja se zbuja, vloga držav članic pa ni bila opredeljena. Povečanje zaposlovanja, zmanjšanje
revščine, izobraževanje in predvsem gospodarska rast so velike naloge in glavne prednostne naloge, ki jih
je treba izvesti v obstoječih razmerah krize, ko moramo ukrepati za oživitev gospodarstva – kajti to je težava
številka ena v strategiji Evropa 2020: oživitev gospodarstva danes.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Kohezijska politika EU je pomagala in še vedno pomaga pri
ustvarjanju sinergij s politikami raziskav in inovacij. Prav tako je pozornost usmerila na vlogo teritorialne
kohezije.
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Mislim, da bi se morale regije specializirati za pameten in zelen razvoj ter opredeliti same zase niz inovacijskih
prednostnih nalog na podlagi ciljev EU in lastnih potreb ter usmeriti sredstva Komisije v te prednostne naloge,
ki so bile opredeljene. Obenem morajo spodbujati modele uspeha kot del trikotnika znanja in odnose med
podjetji, raziskovalnimi centri, univerzami in javnimi organi, zlasti tistimi, ustanovljenimi prek javno-zasebnih
partnerstev.

Verjamem tudi, da je mogoče izmenjavo znanja znotraj regionalnih skupin pospešiti s strukturnimi skladi,
pa tudi zato, ker so evropske politike dosledno usmerjene v trajnosten razvoj, ki zagotavlja oprijemljive
rezultate na regionalni ravni. Vsi ti elementi tvorijo stvarno povezavo za uresničitev teritorialne kohezije v
Evropski uniji.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Rad bi čestital današnjim poročevalcem, zlasti gospodu van Nistelrooiju za
odlično poročilo, ki je bilo predstavljeno. Raziskave in razvoj nam bodo zagotovili rešitve, ki jih je treba
upoštevati v prihodnosti pri uspešnem spopadanju z glavnimi izzivi, s katerimi se soočamo, naj gre za hudo
gospodarsko krizo ali doseganje dolgoročnih ciljev strategije 2020. Z zagonom, ki izhaja iz kohezijske
politike, katere cilj je spodbuditi inovacije in podjetništvo ter razviti na znanju temelječe gospodarstvo, je
treba k raziskavam in razvoju pristopiti iz dveh smeri.

Na podlagi pristopa od zgoraj navzdol bodo raziskave in inovacije glavni področji za opredelitev rešitev,
namenjenih premagovanju težav, ki jih imamo, ter za povečanje gospodarske rasti in trajnostnega razvoja.
Ravno tako pomembno je, da se inovacije dosežejo v laboratorijih in raziskovalnih centrih ter uvedejo na
ravni, ki čim bolj ustreza potrebam evropskih državljanov. Spodbujati moramo lokalna in regionalna
gospodarstva, da izboljšajo sposobnost inovacij in da sama opredelijo najbolj učinkovite rešitve kot del
pristopa od spodaj navzgor, s čimer bi izkoristila regionalni in lokalni potencial.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Evropska unija se trenutno sooča z gospodarsko, finančno in socialno
krizo. Politika deindustrializacije, ki se je izvajala v zadnjih letih, je privedla do izgube milijonov delovnih
mest, preselitve evropske industrije v tretje države in 10-odstotne stopnje brezposelnosti, kar predstavlja
celo 20 % med mladimi in ogroža konkurenčnost EU.

Mislim, da mora Evropska unija izvesti velike naložbe v prevoz in energetsko infrastrukturo, kmetijstvo,
zdravstvo, izobraževanje in raziskave, toda predvsem v trajnosten gospodarski razvoj. Razvoj industrijske
proizvodnje in posledično ustvarjanje delovnih mest v EU zahteva naložbe v posodobitev evropskih podjetij,
da bodo ti razvojni dosežki lahko pripeljali do bolj zelene proizvodnje. V naslednjih 10 letih mora biti
energetska učinkovitost naša glavna prednostna naloga.

Povrhu tega se prebivalstvo EU stara in rodnost pada, medtem ko visoka stopnja brezposelnosti vpliva na
vzdržnost pokojninskih sistemov. Mislim, da je čas, da Evropska unija brani svoja temeljna načela in sredstva,
največje sredstvo, ki ga EU ima, pa je njenih 500 milijonov evropskih državljanov.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, govorimo o strategiji Evropa 2020
in njenih ključnih prednostnih nalogah. Iz grške krize lahko potegnemo nauk: moramo ukrepati in ne
reagirati.

Usklajena in nadzirana proračunska politika ter nadzor in ureditev finančnega trga so nepogrešljivi. Zavoljo
naših državljanov se moramo posvetiti naložbam v rast in zaposlovanje, da bi zmanjšali brezposelnost ter
ustvarili in zagotovili delovna mesta. To pomeni tudi okrepitev sektorja izobraževanja ter naložbe v
izobraževanje, raziskave in inovacije kot temelje trajnostnega socialnega tržnega gospodarstva ter trajnostnega
in bolj okoljsko osveščenega gospodarstva.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Strategija 2020 in lizbonska strategija imata nekaj skupnega: prepričanje, da
je treba gospodarstvo upravljati. Recept Komisije „konkurenca ali kriza“ žal ostaja nespremenjen. V
strategiji 2020 je navedeno, da sta enostaven dostop do posojil in kratkoročno razmišljanje povzročila
ravnanje, ki je privedlo do neutemeljene rasti in velikih neravnovesij.

V nadaljnjem besedilu strategije pa je navedeno, da si bo Komisija prizadevala izboljšati dostop do kapitala
in olajšati dostop malih in srednje velikih podjetij do financiranja. To je ponovno omogočilo večji dostop
do posojil, kar bo ponovno privedlo do špekulacij in neutemeljene rasti.

Leta 1991 je takratni malezijski predsednik vlade napovedal projekt Vizija 2020 ali po malezijsko
Vavasan 2020. V skladu s tem naj bi Malezija do leta 2020 dohitela Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in
Japonsko. Gospe in gospodje, načrtovana gospodarstva ne delujejo, kakor lahko potrdijo vsi naši kolegi iz
novih držav članic, vključno s komisarjem.

101Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



László Andor, član Komisije. – Gospa predsednica, ta današnja razprava o strategiji Evropa 2020 je bila za
nas, Komisijo, tako kot dopoldanska razprava o gospodarskem upravljanju izjemno zanimiva in koristna.
Rad bi se vam zahvalil za to priložnost in za vsa sporočila, ki ste jih poslali o tej strategiji. V imenu Evropske
komisije sem še posebej hvaležen gospodu van Nistelrooiju, gospodu Grechu, gospodu Cortésu Lastri in
gospodu Hoangu Ngocu za njihova poročila.

Pripravljen sem nadaljevati razpravo o različnih podrobnostih in celo odtenkih v zvezi s strategijo
Evropa 2020. Vendar naj zdaj svoje odgovore osredotočim na nekaj ključnih vidikov razprave z nekaj
sklepnimi pripombami.

Najprej bi rad ponovno poudaril pomen tega, da je Evropski parlament zelo vključen v različne prihodnje
korake, povezane s strategijo Evropa 2020: prvič, mnenje Evropskega parlamenta o celovitih smernicah;
drugič, v poznejši fazi vloga Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca pri različnih predlogih v okviru
vodilnih pobud; in da ne pozabimo, tretjič, naslednji večletni finančni okvir, da se zagotovi, da bodo prihodnji
proračuni EU bolje odražali prednostne naloge, določene za Evropsko unijo s strategijo Evropa 2020.

Naj bom zelo jasen tudi v zvezi s cilji strategije. Strategija ima dva cilja. Predvsem je pomemben steber odziva
Unije na sedanjo krizo. To je pomembno orodje za krepitev usklajevanja gospodarske politike znotraj EU-27
in seveda znotraj evrskega območja. Pri tej novi strategiji pa ne gre samo za ta kratkoročni cilj, temveč tudi
za to, da se Evropa opremi s strategijo – pravzaprav programom za ukrepanje, kakor je v svoji uvodni izjavi
poudaril Michel Barnier –, da se Evropski uniji omogoči izhod iz gospodarske krize z obnovitvijo gospodarske
rasti in zagotavljanjem, da se ta rast pretvori v več delovnih mest in boljša delovna mesta.

Vendar pa mora biti naš cilj drugačno ustvarjanje delovnih mest kot v preteklosti – bolj trajnostno, ne samo
v ekološkem smislu, temveč tudi gospodarsko, socialno in finančno trajnostno. Gre za obnovitev konkurenčne
Evropske unije, ki je sposobna zagotavljati trajnost svojega edinstvenega socialnega modela, konkurenčne
EU, ki je svetovna vodilna sila pri obravnavanju podnebnih sprememb, EU, ki z obsežnejšim in boljšim
izobraževanjem več vlaga v svoje prebivalce, ter, končno, EU, ki krepi socialno kohezijo z bojem proti
revščini.

Seveda se je, kakor je bilo poudarjeno v sklepih Komisije med dopoldansko razpravo, k tej trdni rasti mogoče
vrniti le, če zagotovimo, da se v prihodnjih letih naše države članice lotijo potrebne javnofinančne konsolidacije
ter pri tem upoštevajo svoja izhodišča, ne oslabijo krhke oživitve gospodarstva in preučijo tako odhodke
kot prihodke. Vse to so zelo pomembni elementi.

Ponovno bi rad poudaril pomen in zapletenost javnofinančnih težav, ki so trenutno na dnevnem redu, vendar
bi vas rad opozoril tudi na dejstvo, da je ta finančna in gospodarska kriza veliko bolj zapletena od zgolj
govorjenja o proračunskih primanjkljajih. Ugotovili boste, da kriza izvira iz temeljnega nedelovanja finančnega
sektorja, začenši z bančnim sektorjem, ki ga je prav tako treba popraviti, če želimo začeti trajno okrevanje
po teh razmerah. Obravnavati moramo tudi druge vzroke za zadnjo recesijo – kot so pomanjkanje industrijske
politike in do neke mere to, da naše prejšnje strategije niso popolnoma uspele –, da dosežemo gospodarsko
rast, ki temelji na znanju, in to rast razširimo v vse regije, vse kotičke Evropske unije.

Zato moramo okrepiti naša prizadevanja na področju gospodarskega upravljanja, okrepiti naša prizadevanja
za finančno ureditev in tudi doseči boljšo gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo.

V celoti gledano, sem trdno prepričan, da Evropa nima druge možnosti, kot da uvede to strategijo in da jo
uvede zelo hitro. Če Evropa ne bo ponovno vzpostavila svoje rasti, bo nazadovala gospodarsko in zato tudi
politično. Medtem ko razpravljamo o tej novi strategiji, je večina naših glavnih trgovinskih partnerjev ne
samo že vzpostavila 10-letne dolgoročne strategije za socialno-gospodarski razvoj, temveč te strategije tudi
že izvaja.

Vendar če se je treba kaj naučiti iz sedanje gospodarske krize in iz njene predhodnice, lizbonske strategije – in
strinjam se z gospodom Kellyjem, da je ta lizbonska strategija pogosto izpostavljena preostrim kritikam –,
se je treba naučiti to, da je za uspeh ključno, da se zagotovijo reforme. Zato je nujno, da se na junijskem
Evropskem svetu uvede Evropa 2020 in da se zagotovi, da tako EU kot njene države članice takoj zatem
začnejo izvajati to strategijo.

Na tem mestu bi se rad zahvalil tudi španskemu predsedstvu za njegova prizadevanja pri povezovanju držav
članic in za podporo tej strategiji v zadnjih mesecih in nedvomno v naslednjih tednih. Glede na sedanje
gospodarske razmere in krizo, ki jo trenutno preživljamo, ne sme biti nobenih zamud. Državljanom smo
dolžni zagotoviti rešitve za izhod iz sedanje krize in krepitev usklajenosti gospodarskih politik, obenem pa
moramo pripraviti ponovno vzpostavitev pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. S skupnim
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in usklajenim delovanjem bomo dovolj močni za to, da bomo uspešni tudi na svetovni ravni. Komisija se
zanaša na podporo Parlamenta pri zagotavljanju hitre in uspešne uvedbe strategije Evropa 2020.

Lambert van Nistelrooij, poročevalec. – (NL) Po razpravi bi se vam rad zahvalil za podporo mojemu poročilu.
Želim dati še nekaj pripomb; izpostaviti nekaj točk o kratkoročnem socialnem in gospodarskem upravljanju.
Finančni vidik je pritegnil dovolj pozornosti in je postal glavna prednostna naloga. Danes popoldne smo
lahko razpravljali tudi o srednjeročnem obdobju in dali več pripomb o tem.

V resolucijo Parlamenta, o kateri bomo razpravljali v tej dvorani pred junijskim vrhom, bomo vključili vse.

Želim dati še dve pripombi: eno o upravljanju. Zastavljeno je bilo vprašanje, čigava strategija je pravzaprav
to. Ena od napak Lizbone je bila, da decentralizirane strani – občine, regije, naši partnerji – niso bile dovolj
vključene v proces. Zato poleg dogovora v Svetu z državami članicami in Komisijo predlagam teritorialni
dogovor z regijami in mesti. Sicer se bo to ponovilo in govorili bomo o regijah, naših partnerjih, ne pa z
njimi.

Če te stvari tokrat ne dosežejo državljanov, sem prepričan o nečem in to je, da je velike vodilne pobude
mogoče okrasiti, vendar te kmalu postanejo bolj okras kot pobude. Sodelovanje pri lizbonski strategiji in
strategiji EU 2020 je treba narediti bolj vznemirljivo. Dejansko je to mogoče, če se v zvezi z zagotavljanjem
subvencij in spodbujanjem pove, da lahko sodelujejo tisti, ki se izpostavijo in ki tudi zagotovijo sredstva.
Vsa stvar je vse preveč medla. Zato Komisijo pozivam, naj sklene teritorialni dogovor z regijami in mesti.

Za konec, ključna je celovita politika, zlasti med sektorji; razdrobljenost vseh vrst novih finančnih struktur
ni koristna in nam ne bo pomagala doseči ciljev te agende. Moje poročilo zadeva sinergijo med raziskavami,
razvojem, inovacijami, proizvodnjo in zaposlovanjem v Evropi. Boriti se moramo proti razdrobljenosti in
tako komisarja Andorja pozivam, naj ohrani celovite predpise Evropskega socialnega sklada in naj tega
sklada ne deli, kakor se včasih predlaga v tem parlamentu.

Louis Grech, poročevalec. – (MT) V kratkem času, ki mi je na voljo, bi rad odgovoril na nekaj pripomb mojih
kolegov poslancev o mojem poročilu.

Strinjam se z Malcolmom Harbourjem glede tega, da se zdi, da ni veliko pripravljenosti za to, da bi se enotni
trg štel za temeljno orodje v strategiji 2020 – ki še vedno ni ustrezno opredeljena in pripravljena. To je res
škoda, glede na to, da je enotni trg, ki obsega širšo in celovitejšo perspektivo, lahko med najpomembnejšimi
pobudami – če ne najpomembnejša pobuda –, da se evropskim državljanom zagotovi boljša kakovost
življenja v okviru strategije Unije.

Tudi Evelyne Gebhardt ima prav, ko pravi, da je danes jasno, da enotni trg na področju strategije 2020
potrebuje nov zagon, ki zahteva močno vodstvo vseh institucij Unije, zlasti Komisije, da se lahko pri naših
državljanih ponovno vzpostavi zaupanje v enotni trg.

Za konec, gospa predsednica, zagotoviti moramo, da nova agenda 2020 ne bo preambiciozna in
preobremenjena, saj bi bilo zaradi tega v agendi vse polno prednostnih nalog, ničesar pa se ne bi izvajalo,
kakor se je zgodilo prejšnjikrat.

Liem Hoang Ngoc, poročevalec. – (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v zadnjih tednih sta bila
odpravljena dva tabuja. Prvič, ECB lahko zdaj odkupi javne dolgove. Drugič, odhodki EU se zdaj lahko
financirajo z zadolževanjem in zlasti ob ustanavljanju skladov za stabilizacijo in podporo.

Obstaja tretji tabu, ki žal ni bil odpravljen, in to je pakt stabilnosti in rasti, katerega okrepitev dogmatično
zahtevajo nekateri poslanci tega parlamenta. Komisarji, socialisti podpiramo federalizem. Podpiramo
usklajevanje proračunskih politik. A če usklajevanje proračunskih politik pomeni preglasovanje nacionalnih
parlamentov, tako da se za njihove državljane predpiše stradanje, potem se bojim, da to utegne biti dobra
zamisel EU, ki bo na koncu sama izstradana do onemoglosti. To je resnična grožnja, s katero smo trenutno
soočeni vsi.

Komisarji, varčevalni načrti v Grčiji, Španiji, na Portugalskem in v Franciji nimajo nobene možnosti za uspeh.
Prosim vas, da to priznate.

Ricardo Cortés Lastra, poročevalec. – (ES) Gospa predsednica, rad bi se zahvalil vsem kolegom poslancem
za njihove prispevke in vzdušje konstruktivne kritike, ki se je ohranilo med to pomembno razpravo.
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To poročilo o prispevku kohezijske politike k lizbonskim ciljem in ciljem strategije Evropa 2020 je eden od
ključnih prispevkov Evropskega parlamenta k prihodnji strategiji Evropa 2020 za rast in zaposlovanje, eni
od prednostnih nalog španskega predsedstva.

Poročilo poudarja ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje trajnostnega gospodarstva, izobraževanje in
usposabljanje za spodbujanje razvoja, zaposlovanja in konkurenčnosti ter ključno vlogo vlaganja v raziskave
in razvoj ob upoštevanje tega, da je treba sprejeti posebne ukrepe za regije z naravnimi omejitvami.

Vendar strategije Evropa 2020 ne bo mogoče uspešno izvajati brez sodelovanja in polne odobritve regionalnih
in lokalnih organov ter civilne družbe.

Ne samo, da regije prispevajo k sofinanciranju projektov, temveč so zaradi svoje bližine sposobne tudi bolje
meriti potrebe državljanov ter malih in srednje velikih podjetij ter vzpostaviti neposredno povezavo z
univerzami in inovacijskimi središči, s čimer spodbujajo trikotnik znanja.

V tem okviru kohezijska politika ni le vir stabilnih finančnih sredstev, temveč predstavlja tudi močno orodje
pri gospodarskem razvoju vseh evropskih regij.

Njeni cilji, da se odpravijo obstoječe neenakosti med regijami in uvede gospodarska, socialna in teritorialna
kohezija, ter njena temeljna načela celovite osredotočenosti, upravljanja na več ravneh in dejanskega
sodelovanja so bistveni elementi za uspeh strategije Evropa 2020.

Predsednica. – Točka je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri (v četrtek, 20. maja 2010).

Pisne izjave (člen 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), v pisni obliki. – (RO) Načela strategije EU 2020 so ključna za povečanje
konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Strukturne reforme so ključ do izhoda iz krize, v kateri smo. Do
zdaj uporabljene rešitve za izhod iz krize niso bile usmerjene proti vzrokom, zaradi katerih smo v tem
položaju. Vzroke za krizo je mogoče odpraviti le s strukturnimi reformami. Več pozornosti moramo nameniti
inovativnosti naših gospodarstev, saj bo tu ključ do konkurenčnosti EU v prihodnjem obdobju. Sprejeti
moramo usklajen pristop za uporabo sredstev za inovacije in regionalni razvoj. Inovacije morajo biti del
regionalnega razvoja. Inovacije so bile cilj v lizbonski strategiji, vendar so žal ostale le načelo na papirju. V
napredku držav članic so bile zelo velike razlike in splošni cilj ni bil dosežen. Zaradi tega vse države članice
pozivam, naj pokažejo nekaj odgovornosti in spoštujejo zaveze, ki jih prevzemajo tudi same. Tudi Komisija
bi morala imeti dejavnejšo vlogo pri usklajevanju izvajanja te strategije, da se prepreči, da bi ta strategija
propadla tako nesrečno kot lizbonska strategija.

Alain Cadec (PPE), v pisni obliki. – (FR) V strategiji EU 2020, ki jo je Evropska komisija predlagala za
spodbujanje rasti in zaposlovanja v EU, so poudarjene raziskave in inovacije. Različni instrumenti že
zagotavljajo veliko podpore projektom, ki se izvajajo na teh področjih: strukturni skladi, Sedmi okvirni
program za raziskave in tehnološki razvoj ter okvirni program za konkurenčnost in inovacije. Ti različni
programi v obdobju 2007–2013 zagotavljajo sredstva v višini 86 milijard EUR. V strategiji EU 2020 je
poudarjena tudi medsebojna odvisnost različnih politik EU. Tako je zaradi učinkovitosti nujno, da se
vzpostavijo sinergije med različnimi instrumenti. Zato pozdravljam pomen, ki ga poročevalec pripisuje
vlogi, ki jo lahko ima močna, ustrezno financirana regionalna politika pri doseganju ciljev strategije EU 2020.
S poročevalcem se strinjam tudi glede tega, da potencialni upravičenci niso vedno najbolje seznanjeni z
obstoječimi možnostmi za vzpostavitev sinergij na področju financiranja. Zato menim, da je nujno, da se
izboljša komunikacija, na primer po vzoru praktičnih navodil glede možnosti financiranja raziskav in razvoja
v EU.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), v pisni obliki. – (PL) V okviru razprav o učinkoviti uporabi vseh
sredstev, ki jih Evropska unija namenja za raziskave in inovacije, moramo poudariti problem ustreznega
spodbujanja inovativnih rešitev iz posameznih držav članic.

Pogosto se zgodi, da se zaradi slabega pretoka informacij vlaga v raziskovalne projekte, ki so jih že opravili
znanstveniki v eni od držav članic. To je zapravljanje denarja EU, ki ga v obdobju gospodarske krize ne
smemo dopustiti. Bolj je treba poudariti izboljšanje komunikacije in podporo temu, da Evropska unija nabavi
obstoječe nove tehnologije, kar bo omogočilo tudi dodatno finančno podporo za inovativna podjetja.
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Pomembno je tudi, da se financirajo mehki projekti, kot so usposabljanje in razširjanje znanja o pomenu
inovacij za gospodarsko rast, boljše obveščanje lokalnih organov o programih, ki so na voljo, ter tudi prožnost
pri opredeljevanju pogojev za dodeljevanje podpore, tako da lahko države, ki imajo zdaj nizko raven inovacij,
z razvojem zadevnega sektorja prispevajo k ustvarjanju konkurenčne prednosti Evropske unije na svetovni
ravni.

Nujno je tudi, da se ustvarijo spodbude za vlaganje v lokalna raziskovalna središča. Mala in srednje velika
podjetja si tega ne morejo privoščiti, medtem ko jih velika, mednarodna podjetja ne želijo uporabljati, kar
poglablja nesorazmerja med ravnmi inovacij držav članic Evropske unije.

11. Dialog med univerzami in podjetji: Novo partnerstvo za posodobitev univerz
(razprava)

Predsednica. – Naslednja točka je poročilo gospoda Pála Schmitta v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje
o dialogu med univerzami in podjetji: novo partnerstvo za posodobitev univerz
(KOM(2009)0158 – 2009/2099(INI)) (A7-0108/2010).

Marco Scurria, namestnik poročevalca. – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, govorim namesto našega
poročevalca gospoda Schmitta, ki je – kakor je povedal predsednik Buzek na začetku zasedanja – ponudil
svoj izstop iz Evropskega parlamenta, da bi prevzel dolžnosti v svoji državi, in ki ga pozdravljam in mu želim
vse najboljše, ker je odlično opravil delo.

To poročilo je rezultat njegovih namer in je bilo v našem odboru za kulturo in izobraževanje potrjeno z
veliko večino, z enim samim glasom proti, za kar bi se tako v svojem imenu kot v imenu gospoda Schmitta
rad zahvalil vsem poročevalcem v senci, ki so prispevali k temu poročilu. Preden sem se odpravil v Strasbourg,
sem v ponedeljek odšel v Rim obiskat zasebni center za usposabljanje, ki dosega izjemne rezultate, ker mu
uspeva umestiti veliko večino mladih, ki jih v teku časa usposobi. Ko sem govoril z direktorjem tega centra,
mi je rekel: „Prosim, pomagajte nam, tudi vi v Evropi, da bomo nadaljevali po tej poti, da bomo dodali težo
usposabljanju, ki gre v to smer, ki toliko mladim omogoča, da najdejo delo; pomagajte nam tudi posodobiti
odnos med univerzami in podjetji.“

Bistvo tega poročila je ravno tu: danes je brezposelnih 20 % mladih Evropejcev, od katerih je približno 30 %
diplomantov; delež, ki je tako velik, da se moramo zelo resno vprašati, kako naj se lotimo vprašanja
usposabljanja mladih za vstop v svet dela v teh časih, v tej Evropi, v tem globaliziranem svetu.

Potem smo v tem poročilu želeli neposredno obravnavati vprašanje, kako izboljšati povezavo med univerzami
in podjetji, s poudarkom na določenih ključnih točkah: prvič, z dajanjem prednosti eni od odlik Evropske
unije, namreč sposobnosti njenih državljanov, da se prilagajajo nenehno spreminjajočim se okoliščinam na
trgu dela; dejstvu, da „doživljenjska zaposlitev“ ne obstaja več in da sta dandanes usposabljanje in
prekvalifikacija bistvenega pomena.

Prva točka je potem vseživljenjsko učenje; druga, ki je po našem mnenju temeljnega pomena, je mobilnost.
Dandanes je pomembno, kakor izpostavljamo v tem poročilu, da se poudari, da je mobilnost med državami
ter med univerzami in podjetji bistvena za dosego večjega sodelovanja med obema sferama, in spodbujamo
podaljšanje in razširitev posameznih shem mobilnosti, kot sta Erasmus za mlade podjetnike in Erasmus za
vajence, pa tudi organizacijo podiplomskih programov „European Master of Excellence“, v sodelovanju z
različnimi univerzami in z dejavnim sodelovanjem podjetij. Poleg tega je treba spodbujati bolj podjetniške
univerze.

Tak rezultat je mogoče doseči na primer z uvedbo sistema potrdil o znanju, kakršen se že uporablja v številnih
državah članicah, s čimer bi zlasti malim in srednjim podjetjem omogočili okrepitev raziskovalnih
zmogljivosti, brez ogrožanja neodvisnosti, avtonomije in javnega značaja univerz.

Tretja ključna točka so raziskave, menimo namreč, da je večja kratkoročna in dolgoročna mobilnost
raziskovalcev preko državnih meja ter med akademskim in podjetniškim svetom nujna za povečanje prenosa
znanja. Na koncu, možnost razširitve dobrih praks, ki obstajajo na tem področju v toliko državah.

Gospa predsednica, končal bom s tem, da bom v zvezi s tem poročilom in odličnim delom Odbora pojasnil,
da smo prepričani, da Evropa v boju s Kitajsko ali drugimi državami v razvoju ne bo zmagala z nizkimi
plačami, temveč z visoko usposobljenimi strokovnjaki in zelo konkurenčnimi podjetji, in v tem procesu je
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nadvse pomembno, da univerze in podjetja spoznajo, da so medsebojno odvisni, in da organi na vseh ravneh
prispevajo k razvoju učinkovitejših metod sodelovanja.

Günther Oettinger, član Komisije. – (DE) Gospa predsednica, spoštovani poslanci, to poročilo je odgovor
na naše sporočilo o dialogu med univerzami in podjetji. Želim se zahvaliti vsem, ki so prispevali k poročilu,
zlasti članom Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko. Še posebej
bi se rad zahvalil gospodu Schmittu, odhajajočemu poslancu, ki je bil poročevalec.

Sodelovanje med univerzami in podjetji je možnost – ne, je več kot to, je nujno. Vprašanje je le, v kakšni
obliki naj poteka, da bo ustrezalo obema stranema. Boljše, intenzivnejše sodelovanje spodbuja izmenjavo
in razširjanje znanja tako v podjetniškem kot akademskem svetu.

Stik z resničnimi težavami in rešitvami prek prilagojenih učnih načrtov in pripravništev bogati izobraževalne
izkušnje študentov in študente pripravlja na njihove prihodnje poklicne poti. Redno in dolgoročno sodelovanje
ustvarja zaupanje in lahko privede do ambicioznih partnerstev in projektov sodelovanja, ki v zvezi z
raziskavami, razvojem in prakso koristijo tako podjetjem kot univerzam.

Novi trendi na trgu dela in nove tehnologije spreminjajo zahteve za diplomante in jih bodo spreminjali tudi
v naslednjih desetletjih. Da bi se lahko ohranila in izboljšala kakovost življenja v Evropi, morajo biti delavci
sposobni stalno posodabljati svoje znanje in spretnosti in to bo še toliko bolj potrebno, če upoštevamo
demografski razvoj v Evropi v naslednjih letih.

Potrebujemo odprt, prilagodljiv in dinamičen dialog med vsemi vključenimi stranmi. Zaradi tega je Evropska
komisija uvedla forum EU za dialog med univerzami in podjetji.

Forum vsem udeležencem zagotavlja platformo za razpravo, izmenjavo najboljših praks in vzajemno učenje.
Evropska komisija ima tu vlogo voditeljice, ki pomaga odpravljati ovire med tema sferama.

Do zdaj se je forum EU za dialog med univerzami in podjetji trikrat sestal v Bruslju in je organiziral številne
tematske forume o temah, kot so razvoj študijskih programov, podjetništvo, vseživljenjsko učenje, prenos
znanja, upravljanje univerz, mobilnost, nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta ter sodelovanje
med univerzami in podjetji v sedanji krizi.

V sodelovanju z Evropsko fundacijo za usposabljanje je v prostorih Evropskega parlamenta decembra 2009
potekal tematski forum, posvečen tretjim državam. Marca 2010 je sledil tematski forum, na katerem se je
preučevala možnost razširitve področja delovanja foruma na sodelovanje med šolami in podjetji.

Pred kratkim je 4. in 5. maja v Bruslju potekal najnovejši forum EU za dialog med univerzami in podjetji z
naslednjimi prednostnimi nalogami: sodelovanje med univerzami ter malimi in srednje velikimi podjetji,
sodelovanje med univerzami in podjetji na področju inovacij, sodelovanje med univerzami in podjetji na
področju kakovosti izobraževanja. Ta vprašanja obravnava tudi vaše poročilo.

To priložnost bi rad izkoristil za to, da se zahvalim gospe Pack, ker se je udeležila otvoritvenega srečanja
tega dogodka.

Zelo cenimo pozitiven odziv na naše sporočilo, ki se danes odraža v vašem poročilu. Potrebujemo tesnejše
sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, ki temelji na medsebojnem zaupanju, spoštovanju in preglednosti.
Zato ne spodbujamo samo gospodarske rasti, temveč s tem, da ljudem pomagamo, da se uspešno uveljavijo
v hitro spreminjajočem se svetu družbe in dela, ustvarjamo tudi socialne ugodnosti v najširšem pomenu
besede.

Georgios Papanikolaou, v imenu skupine PPE. – (EL) Gospa predsednica, najprej bi rad gospodu Schmittu,
ki je zapustil Evropski parlament, zaželel veliko uspeha na njegovem novem položaju. Prijetno je bilo delati
z njim, vsaj v obdobju, od kar sem jaz v Parlamentu.

Razvojni triptih izobraževanja, raziskav in inovacij, kakor smo poudarili prej za strategijo 2020, je ključen
za prihodnost Evrope. Vendar je res, da moramo, če naj dosežemo te cilje, priznati tudi težave, s katerimi se
naši mladi srečujejo dandanes v procesu prehoda od študija do poklicnega življenja, ki ga je podaljšala tudi
kriza.

Vsi tudi priznavamo, da ima izobraževalni sistem v številnih državah članicah pomanjkljivosti tako v zvezi
s standardi kot pri usposabljanju učencev in študentov. Usposabljanja, ne bodimo v dvomih glede tega, ni
mogoče preučiti ločeno od sodobnih zahtev trga dela in v zvezi s tem moramo uporabiti vsa sredstva, ki so
nam na voljo, da pomagamo mladim.
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Gospod Scurria je prej omenil mobilnost. Dodal bi nove tehnologije in poleg vseživljenjskega učenja in
formalnega izobraževanja, s čimer mislim na univerze, imamo seveda tudi neformalno izobraževanje in
priložnostno izobraževanje, s katerima mladi prav tako pridobijo znanja in spretnosti. Izobraževanje in delo
sta med seboj prepletena koncepta. Zato moramo nadaljevati in okrepiti dialog med izobraževalnimi sistemi
in delodajalci.

Vsi pravimo, da morajo biti naši mladi opremljeni s kvalifikacijami ter znanjem in spretnostmi, vsi pa tudi
zelo dobro vemo, da imajo danes mladi brez znanja in spretnosti manj priložnosti. Kakšnega znanja in
spretnosti? Znanja in spretnosti, ki jih trg dela potrebuje, znanja in spretnosti, ki bodo spodbudili inovativne
zamisli in pobude. Ne smemo izgubljati časa, brezposelnost narašča in dolžnost vseh nas je, da se vključimo
v ta dialog in čim prej združimo to sodelovanje.

Mitro Repo, v imenu skupine S&D. – (FI) Gospa predsednica, gospe in gospodje, tudi jaz čestitam
gospodu Schmittu za njegovo imenovanje za predsednika madžarskega parlamenta.

Očitno je treba evropske univerze stalno razvijati, da se bomo lahko odzivali na nove družbene izzive in
čedalje večjo mednarodno konkurenco. Preprosto si ne moremo privoščiti, da bi ostali tu, kjer smo. Visoke
ravni znanja, spretnosti in strokovne usposobljenosti ter gospodarstvo, ki temelji na znanju, so in morajo
biti temelj evropske družbe zdaj in v prihodnosti. V tem smislu je pomembno, da se več pozornosti nameni
dialogu med našimi univerzami in podjetji ter da poskušamo odpraviti ozka grla, ki ovirajo sodelovanje.
Mednje sodijo težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine in inovacijami.

Na Finskem imamo odličen primer sodelovanja med podjetji in univerzami, Univerzo Aalto, ki je poimenovana
po slavnem finskem arhitektu Alvaru Aaltu. To je večdisciplinarna univerza, ki predstavlja združitev treh
zelo uglednih univerz: Šole za ekonomijo v Helsinkih, Univerze za umetnost in oblikovanje v Helsinkih ter
Univerze za tehnologijo v Helsinkih. Ekonomija, estetika in tehnologija so v simbiozi druga z drugo.

Meddisciplinarni pristop, zlasti nove platforme – oblikovanje, mediji in površinski dejavnik –, akademskim
skupinam omogočajo opravljanje raziskav, študentom pa tesno sodelovanje s podjetji in organizacijami.
Prvovrstni novi raziskovalni podatki se prenesejo neposredno v izobraževanje, kar pomeni, da študenti lahko
neposredno uporabijo najnovejše informacije, ki so potrebne na trgu zaposlitev.

Vendar pa moramo skrbno preučiti, kako in pod kakšnimi pogoji želimo izboljšati sodelovanje med podjetji
in univerzami. Nadvse pomembno je, da upoštevamo načelo neodvisnosti univerz in tradicijo svobodnega
raziskovanja v vseh okoliščinah. Konec koncev obstaja nevarnost privatizacije univerzitetnega sektorja,
vendar ali je to smer, v katero želimo iti v Evropi?

Podlaga neodvisnega univerzitetnega sistema je ustrezno javno financiranje. To, da univerze postanejo
odvisne od zasebnega financiranja, je zaskrbljujoče, ker to omogoča prenos pristojnosti z univerzitetne
skupnosti na tiste, ki zagotavljajo sredstva. Zato je treba posebno pozornost nameniti sistemom upravljanja
univerz.

Morten Løkkegaard, v imenu skupine ALDE. – (DA) Gospa predsednica, različnim poročevalcem bi se rad
zahvalil za njihovo odlično sodelovanje. Kot poročevalec v senci o tej zadevi za skupino Zavezništva liberalcev
in demokratov za Evropo sem zelo zadovoljen s tem poročilom. Uspelo se nam je dogovoriti o poročilu, ki
vsebuje priporočila za izboljšanje sodelovanja med univerzami in podjetji, o poročilu, ki predvsem vsebuje
zelo posebne pobude za posodobitev univerz. Evropske univerze, kakor vsi vemo, zaostajajo za svetovno
elito, dejstvo, ki ima velike posledice tudi za konkurenčnost Evrope. Zato ne preseneča, da so izobraževanje,
raziskave in inovacije najpomembnejše prednostne naloge tako v delovnem programu Komisije kot v strategiji
Evropa 2020. Seveda upam, da bo večina poleg te posodobitve prednostnega statusa te politike podprla tudi
povečanje financiranja. Trenutno smo v položaju, ko moramo razmišljati zunaj ustaljenega okvira naših
izobraževalnih sistemov, in začnemo lahko s podiranjem zidov med univerzami in področjem, ki ima koristi
od rezultatov univerz, namreč podjetji.

Osredotočamo se zlasti na dve stvari, o katerih bom povedal nekaj besed. Prvič, rad bi omenil posodobitev
učnega načrta. Pomembno je, da se več pozornosti nameni meddisciplinarnosti ter razvoju znanja in spretnosti,
ki jih dejansko zahteva poslovni svet. Univerzitetni programi morajo bolj odražati zahteve trga dela in te
programe je treba določiti ob upoštevanju tega, na primer v obliki učnih načrtov, ki so pomembnejši za
podjetja in ki bi jih po drugi strani poslovna skupnost morala dejavno pomagati posodabljati. Druga stvar,
ki bi jo rad omenil, je mobilnost. Pomembno je, da se zmanjša razkorak med univerzami in podjetji in da
obstajajo ljudje, ki premoščajo ta razkorak. Delovne prakse so dober primer, kako lahko univerzitetni študenti
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pridobijo praktične izkušnje in potem te izkušnje prenesejo v svoj študij. Obenem so ti študenti po koncu
študija bolje pripravljeni na vstop na trg dela. Prakse bi bilo treba v Evropi vsekakor podpirati in spodbujati.

Tudi raziskave lahko gradijo mostove med univerzami in podjetji. Govoril sem že o svojem zasebnem
konjičku, namreč o danskem poslovno usmerjenem doktorskem študiju, pri katerem bi delavec v podjetju
na Danskem lahko pridobil naziv doktorja znanosti na danski univerzi s pomočjo javne subvencije. Pravzaprav
sem 3. februarja 2010 v Bruslju v Parlamentu pripravil debatni večer z veliko udeležbo tako iz poslovnega
kot univerzitetnega sveta in mnenje je bilo tistega večera precej jasno: poslovno usmerjen doktorski študij
EU bi bil najuporabnejše orodje za spodbujanje specializiranih raziskav, pomembnih za podjetja, in
konkurenčnosti v evropskem podjetništvu, s čimer bi se ustvarilo več delovnih mest in gospodarska rast.
Torej sta ga povsem jasno podprli obe strani. Poleg tega je to najučinkovitejša metoda za to, da se poslovne
izkušnje in praktično znanje prenesejo na univerze ter da se učenje s tem bolj osredotoči na znanja in
spretnosti, ki so pomembni za zahteve trga dela. Študij bi se lahko vključil v obstoječi program Marie Curie,
morda v okviru programa industrijsko-akademskega partnerstva, in bi pomagal okrepiti izpolnjevanje ciljev
bolonjskega procesa. Veseli me, da bomo jutri lahko sprejeli poročilo, ki vsebuje priporočilo o vzpostavitvi
ravno takega študija.

Malika Benarab-Attou, v imenu skupine Verts/ALE. – (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, rada bi
poudarila pomen tega poročila pri odpiranju razprave v našem parlamentu o položaju in vlogi univerz v
Evropi. Te univerze je dejansko treba spodbujati k temu, da bodo pri evropskem združevanju sodelovale od
znotraj, ne pa da bodo o tem razmišljale od zunaj.

V evropski zgodovini so bile univerze vedno kraji za srečanja, izmenjavo znanja, razvijanje misli in
usposabljanje na različnih področjih znanosti. Danes posledice krize in brezposelnosti ne smejo privesti do
tega, da bodo univerze omejile svojo vlogo institucij, ki zagotavljajo strokovnjake, ki so takoj pripravljeni
za delo, ker sposobnost za zamenjavo delovnih mest v naših spreminjajočih se družbah postaja odločilna.

Nasprotno, univerze morajo kot kraji visokošolskega izobraževanja in usposabljanja omogočiti tudi, da
slušatelji postanejo kritični in analitični misleci, ker jim bo to omogočilo, da bodo razumeli svet, v katerem
živimo, in da bodo preudarno uporabili svoje poklicno znanje in spretnosti.

Evropske univerze morajo ustvariti pogoje za vseživljenjsko učenje, prispevati k bogatenju intelektualnega
življenja in imeti osrednjo vlogo v družbi znanja današnje digitalne dobe.

Oldřich Vlasák, v imenu skupine ECR. – (CS) Izobraževanje je vsekakor naš prednostni cilj, vendar kakšno
izobraževanje? V neki izdaji revije The Economist je bila objavljena študija, v skladu s katero se 80 % znanja,
spretnosti in strokovne usposobljenosti, ki so po mnenju direktorjev velikih podjetij odločilni, na univerzah
sploh ne poučuje. Posledica tega so grozljivi podatki o brezposelnosti univerzitetnih diplomantov.

Morda se vsi lahko strinjamo, da je rešitev razvoj povezav med podjetji in univerzami. To je bilo večkrat
poudarjeno v različnih dokumentih, med drugim v Leipziški listini o trajnostnih evropskih mestih. Ključno
vprašanje pa je, kako doseči te povezave. Menim, da bi bil pravi način, da bi se večmesečne delovne prakse
ne samo za študente, temveč tudi za profesorje vključile kot neločljivi sestavni deli procesa vseživljenjskega
učenja. Obstaja potreba po tem, da ne samo študenti, temveč tudi učitelji redno vzdržujejo stik z resničnim
svetom. Sofinanciranje takih delovnih praks bi moralo postati neločljiv sestavni del univerzitetnih proračunov.
Za podjetja ta proces pomeni vlaganje znatnih prizadevanj in pogosto tudi znatnih stroškov.

Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL. – (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, prosim,
oprostite mi, vendar moram prekiniti to čudovito soglasnost, ki prevladuje v tej dvorani.

Resolucija, ki nam je danes predložena, se nanaša na izzive v odnosih med univerzami in podjetji v povezavi
z izvajanjem razvpitega bolonjskega procesa. Odbora, ki sta preučevala to besedilo, sta opravila ogromno
dela in narejene so bile številne izboljšave prvotnega besedila, da bi se upoštevali resnični izzivi na tem
področju. Vsi poskušamo razumeti želje naših mladih. Vsi si prizadevamo mladim zagotoviti najboljša
orodja, ki jim bodo pomagala najti zaposlitev. Stopnja brezposelnosti med mladimi je dejansko nesprejemljiva.
Vendar ali to pomeni, da moramo univerze šteti zgolj za stroje, ki so sposobni izpolnjevati samo potrebe
podjetij in poslovnega sveta in nič drugega, kakor je navedeno v določenih odstavkih resolucije? V Konfederalni
skupini Evropske združene levice – Zelene nordijske levice mislimo, da ne.

Ne, bogastvo naših univerz je tudi v izobraževanju čedalje večjega števila študentov z bogatim in raznolikim
intelektualnim znanjem, ne pa zgolj v zagotavljanju, da ti študenti pridobijo znanje in spretnosti, ki so
povezani z delom. To je pravi ključ do vseživljenjske mobilnosti.
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V mnogih državah EU so ljudje iz univerzitetnega sveta čedalje manj razumevajoči. V skupini GUE/NGL
menimo, da jim moramo prisluhniti. Zahtevamo, da se pripravi celovito poročilo o bolonjskem procesu.
Ne bomo glasovali za to resolucijo, ki univerze poziva, naj zgolj izpolnjujejo potrebe podjetij, ne upošteva
pa drugih zainteresiranih strani v gospodarskem in družbenem življenju, ki ni omejeno samo na podjetja.

Derek Roland Clark, v imenu skupine EFD. – Gospa predsednica, zakaj si to poročilo prizadeva za več
mednarodnega sodelovanja na univerzitetni ravni? Univerze so si informacije izmenjevale že stoletja pred
obstojem EU. Renesansa v obdobju od 14. do 17. stoletja je bila preskok v intelektualnem razvoju, ki se je
iz Firenc razširil po vsej Evropi prek univerz. Umetnost, glasba, književnost in znanosti so vzcvetele in
obrodile nešteto del, ki nas bogatijo še danes.

Kaj pa posodobitev? Ali iščete tehnološki razvoj prihodnosti? Če ga, je položaj danes enako obetaven. Morda
nas univerze drugod prehitevajo, vendar svoje začetke dolgujejo evropskim univerzam. Ta val visokega
šolstva se pogosto vrne domov. Britanske univerze sprejemajo podiplomske študente iz vsega sveta, razširjajo
svoje študije in si izmenjujejo informacije, ne nazadnje tudi s trgovino in industrijo. Vendar nam visokega
šolstva ni treba spolitizirati s programi, kot sta bolonjski proces in proces Erasmus.

Ne potrebujemo programov za multikulturalizem ali multilingvizem ali kakršen koli drug „-izem“, do katerega
bo tako ali tako prišlo, saj se študenti iz vsega sveta srečujejo in med seboj pomešajo v kampusu. Če želite
pomagati sodobnemu in prihodnjemu svetu, poskrbite za ustrezno financiranje univerz, spodbujajte študente,
ki želijo študirati v tujini, potem pa jim pustite, da nadaljujejo sami.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Gospa predsednica, kakor vemo, je medsebojno povezovanje podjetij in
univerz že nekaj časa resničnost. Ta položaj je privedel do sedanjega brezobzirnega pristopa, da je ena rešitev
primerna za vse, pri katerem delno privatizirane univerze delujejo kot nadzorna podjetja, ki naj bi načrtovala
učinek izobraževanja. Prepričanje, da bo tako partnerstvo nenadoma prispevalo k posodobitvi, kaže le na
to, kako lenobna in neustvarjalna je naša razprava o izobraževalni politiki.

Živimo v času tehnične revolucije. Digitalni sistemi nas spreminjajo, spreminjajo način, kako ravnamo in
mislimo, spreminjajo naše kognitivne sposobnosti in konec koncev naše možgane. Zato potrebujemo
revolucijo na področju raziskav in poučevanja, ki se bo prilagodila tem razmeram. V takem obdobju sprememb
nadaljnje pridiganje o tem, da je odvisnost univerz od tega podsistema naše družbe korak k posodobitvi,
kljub temu, da tako medsebojno povezovanje v preteklih desetih letih ni privedlo do nobenih pomembnejših
izboljšav, zanemarja tudi pomen poučevanja in raziskav za vso družbo.

Tisto, kar v tem obdobju sprememb resnično potrebujemo, sta znanstvena radovednost in ustvarjalnost,
vendar se ti porodita iz tega, da je možno svobodno razmišljati in ne biti podvržen pritisku, kar vključuje
tudi zahteve poslovnega sveta. Mlad um, mladi možgani s potencialom morajo imeti možnost, da se svobodno
gibajo. Tukaj, v svojem poročilu pa ste predložili ravno nasprotno.

V tem poročilu se odraža zastarelo in neuspešno razmišljanje. Celotno poročilo je neustvarjalno in drznil bi
si celo reči, neuporabno. Sestavljajo ga nerodne besedne zveze, ki si sledijo ena za drugo na številnih straneh,
da se prikrije dejstvo, da poročilo nima vsebine. V avstrijskem izobraževalnem sistemu bi za to poročilo
gladko prejeli nezadostno oceno.

Doris Pack (PPE). – (DE) Gospa predsednica, gospodu Ehrenhauserju bi rada povedala, da naj obišče naše
univerze in se sam prepriča o njihovi ustvarjalnosti in tudi o tem, da noben študent ni v položaju, ko bi bil
odvisen samo zato, ker je morda prejel štipendijo od podjetja. To velja tudi za gospoda Repa in gospo Vergiat.

Osredotočiti se moramo na to, da se zagotovi, da sodelovanje med izobraževanjem in podjetji upošteva
zlasti mala in srednje velika podjetja. Prav tako moramo zagotoviti, da se mala in srednje velika podjetja v
okviru raziskovalnih programov obravnavajo bolje, hitreje in manj birokratsko. To je pomembno in je
navedeno tudi v tem poročilu, gospod Ehrenhauser. Če bi to prebrali, bi ugotovili, da je to nekaj popolnoma
novega.

Zato na tem področju potrebujemo okrepljeno sodelovanje v zvezi z univerzami ter malimi in srednje
velikimi podjetji. To sodelovanje potrebujemo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Če podjetja in
univerze sodelujejo, ne moremo domnevati, da se bo ena stran nujno učila od druge, ker ena stran usposablja
tiste, ki jih bo druga stran nekega dne morda zaposlila v svojem podjetju. V zvezi s tem bi morali zagotoviti,
da denar lahko teče od podjetij k univerzam, ker imajo državni organi čedalje manj denarja in si ne morejo
privoščiti, da bi na teh področjih dali na razpolago dodatna sredstva.
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Hvaležna sem vsakemu podjetniku ter malim, srednje velikim in velikim podjetjem, ki zagotavljajo denar
za izobraževanje, ker je to, kar počnejo, konec koncev izobraževanje naslednje generacije, ki bo še naprej
spodbujala gospodarsko rast. Podpreti moramo univerze. Zagotoviti moramo tesnejše sodelovanje med
javnimi institucijami in zasebnim sektorjem in zagotoviti moramo zasebna sredstva za inovacije. Zato je to
poročilo zadelo čisto pravo struno.

Očitno potrebujemo tudi to, da ljudi usposabljajo tisti, ki vedo, kaj pomeni biti podjeten, in ki vedo, kaj
pomeni biti menedžer. Zagotoviti moramo, da so učitelji in študenti opremljeni s pravim orodjem in da
podjetja spodbujamo k sodelovanju pri dejavnem razvijanju učnega gradiva za podjetništvo.

Pripombe gospoda Repa in gospoda Ehrenhauserja niso v skladu z dejstvi in rada bi nasprotovala temu, da
se poročilo označuje kot neumno in dolgočasno. Ne, poročilo je dobro. Želim se zahvaliti
gospodu Pálu Schmittu, ki je zdaj predsednik madžarskega parlamenta.

Mary Honeyball (S&D). – Gospa predsednica, večina se nas tukaj strinja, da bi morali podpirati naše
univerze in naše mlade. Čeprav menim – kakor nas po mojem meni večina –, da so univerze avtonomne in
morajo biti avtonomne, seveda tudi univerze živijo v resničnem svetu in morajo upoštevati dogajanje v
resničnem svetu, ne nazadnje zato, ker jih bodo študenti zapustili in se zaposlili v resničnem svetu.

Menim, da je to dejansko tisto, o čemer govorimo. Govorimo o tem, kako univerze lahko ohranijo svojo
akademsko odličnost, kljub temu pa usposobijo študente za delo. Zato je ta dialog – stik med univerzami in
poslovnim sektorjem – tako zelo pomemben, zato smo porabili toliko časa za obravnavanje tega in zato je
gospod Schmitt porabil toliko časa za pisanje tega poročila.

Potrebujemo resničen dialog med delodajalci in mislim na delodajalce na vseh ravneh. Strinjam se, da so
mala in srednje velika podjetja pomembna, vendar menim, da razmišljamo tudi o pogovoru z velikimi
družbami in tudi javnim sektorjem, z delodajalci iz javnega sektorja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
zdravstvenim sektorjem in dejansko vsemi, ki zaposlujejo ljudi, ker bomo tako zagotovili, da se zmanjša
stopnja brezposelnosti diplomantov in naši mladi dobijo priložnost.

Znotraj tega je zelo pomembno, da ohranimo zadostne ravni državnega financiranja univerz – nekaj, za kar
vem, da je v nekaterih državah članicah čedalje bolj vprašljivo. Če ne bomo zagotovili tega denarja in če se
univerze ne bodo financirale primerno in v zadostni meri, ne bomo imeli uravnoteženih učnih programov,
ne bomo imeli uravnotežene stroke in našim študentom ne bomo mogli zagotoviti priložnosti, ki jih
potrebujejo.

Zato vse pozivam, naj podprejo to pomembno poročilo in glasujejo zanj, tako da bomo lahko šli naprej in
imeli svetlo prihodnost za univerze, študente in delodajalce.

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Prvič, rad bi se zahvalil za priznanje moji spremembi, ki države zunaj
Evropske unije vabi v forum za dialog, ki ga je omenil gospod Oettinger. To nam bo omogočilo, da bomo
izkoristili izkušnje ameriških univerz, ki so po mojem mnenju najboljše univerze na svetu, in dobro bi bilo,
če bi naše univerze lahko imele koristi od njih in obenem naše izkušnje delile z drugimi državami, kot so
države nekdanje Sovjetske zveze.

Vendar se mi tukaj zdi najpomembneje, da se poudari, da v tem dialogu med poslovnim in univerzitetnim
svetom ne smemo pozabiti, da je univerza – šola za visokošolsko izobraževanje – neodvisna in avtonomna
institucija, katere cilj je iskanje resnice – nepristransko iskanje resnice. Tako so nastale univerze v Italiji,
Nemčiji, Franciji in na Poljskem in menim, da ne smemo pozabiti, da bi moral ta cilj voditi univerze tudi
danes, medtem ko sodelovanje s podjetji ne bi smelo ovirati ali omejevati tega plemenitega dela iskanja
resnice – nepristranskega iskanja resnice.

Rui Tavares (GUE/NGL). – (PT) Gospa predsednica, univerze so hrbtenica Evrope; verjetno so najboljše,
kar smo ustvarili. Evropa je obstajala na univerzah 12. stoletja v Bologni, Coimbri, Oxfordu in Sorboni davno
pred politično Evropo. Svet podjetij in upravljanja podjetij, ki ga poznamo danes, pa je star 30 ali 40 let:
nastal je po vojni. To je ena od redkih priložnosti, ko vam bo levo usmerjeni poslanec zastavil konzervativno
vprašanje, zato jo čim bolje izkoristite.

Se dejansko želimo posvetiti stoletja stari evropski stvaritvi ali podjetniški ideologiji, ki je stara nekaj desetletij?
Če se bomo posvetili podjetniškemu svetu, kakor smo se mu v preteklih desetletjih, se bomo neizogibno
posvetili kratkoročnemu obdobju in za to gre pri tem. Usposabljati inženirje za umetne mase zdaj, da bodo
brezposelni čez tri leta, pa potem usposabljati tip finančnega menedžerja, ki bo brezposeln po štirih letih;
evropski državi Portugalsko in Estonijo želim nekaj vprašati.
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Kaj vam je ljubše? Vam je ljubše, da imajo vaši otroci izobraževanje, ki sledi kratkoročnim ciljem, ki jih
narekuje trg, ali pa vam je ljubše, da imajo čim trdnejše in čim širše izobraževanje, kakor je bilo vedno na
evropskih univerzah? Vam je ljubše, da jim njihovo izobraževanje omogoči, da so na trgu dela zdaj ali
naslednjih nekaj desetletij in do konca življenja? Končal bom s tem vprašanjem.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Najprej bi rad čestital našemu kolegu poslancu, avtorju tega poročila, za izvolitev
na nov in pomemben položaj predsednika madžarskega parlamenta. To priložnost bi rad izkoristil tudi za
to, da izrazim upanje, da bo gospod Pál Schmitt s svojo modrostjo, široko politično razgledanostjo ter
umirjenimi in preudarnimi nastopi v tej vlogi pomagal trajno izboljšati sobivanje Madžarske z njenimi
sosedami.

Zdaj bi se rad posvetil novemu partnerstvu za posodobitev univerz. Menim, da je ključna izjava v celotnem
besedilu izražena v uvodnem delu točke 2 osnutka mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,
kjer piše, navajam, „da izzivi, navedeni v sporočilu [Komisije], niso novi in da do sedaj niso bili uspešno
obravnavani“.

Poenostavljeno povedano, Komisija je izdelala vizijo, v kateri je ponovila in objavila izzive, morda v upanju,
da se bo s tem kaj doseglo, vendar do zdaj na tem področju žal ni bilo nobenih pomembnejših izboljšav.
Morda bi bilo zato pametneje, komisar, čim prej opraviti temeljito analizo vzrokov, zakaj prejšnji izzivi niso
dali želenega rezultata, in šele potem pragmatično opredeliti nove in resnično učinkovite ukrepe za doseganje
dejanskega in kakovostnega sodelovanja med univerzami in proizvodnimi podjetji.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Gospa predsednica, Pádraic Ó Conaire je nekoč napisal knjigo z naslovom M’Asal
Beag Dubh [Moj črni osliček], v kateri pravi, da je bil osliček s hrbtom obrnjen proti vetru in se ni menil za
življenje, življenje pa ne zanj.

Ta opis bi lahko veljal, s spoštovanjem, tudi za univerzitetne profesorje v preteklosti, saj so živeli v svojih
slonokoščenih stolpih, nedovzetni za svet in svet nedovzeten zanje, vendar se je k sreči zdaj to spremenilo
in to korenito. V zadnjem času sem videl tri dobre primere tega.

Prvič, v mojem mestu Tralee je inštitut za svoje delo v gospodarstvu in podjetništvu prejel nagrado Evropska
podjetniška regija leta.

Drugič, med pogovori in srečanji z novim profesorjem in predsednikom Univerze v Corku sem izvedel, da
se univerza resnično povezuje s poslovno skupnostjo in obratno.

Najbolj spodbudno pa je, da smo bili pred nekaj tedni v Santiagu in da je tamkajšnja univerza razvila čudovit
model povezovanja s poslovno skupnostjo in celo ustanovila svojo banko za spodbujanje novoustanovljenih
podjetij, ki pogosto ne dobijo sredstev za zagon podjetij.

Mi na ravni Evropske unije lahko veliko naredimo za njihovo spodbujanje z ustvarjanjem priložnosti za
razvoj in tudi vzpostavitvijo usklajevanja raziskav, ki se sčasoma lahko pretvorijo v ekonomijo znanja in
pametna delovna mesta, o katerih govorimo.

Nessa Childers (S&D). – Gospa predsednica, visokošolski učitelji so po značaju prepirljiva skupina, zato
sem kot nekdanja univerzitetna predavateljica in vodja študijskega programa z velikim zanimanjem spremljala
zelo javno razpravo med visokošolskimi učitelji na Irskem o prihodnji usmeritvi irskih univerz.

Ti visokošolski učitelji se strinjajo, da univerze ostajajo ena od velikih evropskih inovacij in da je njihov
nadaljnji uspeh bistven za prihodnji družbeni, politični in gospodarski uspeh Evropske unije.

Vendar se gospodarskega uspeha ne sme zamešati z družbenim razvojem, tako v družbi kot na univerzi; in
tako se je treba na razpotjih, do katerih smo prišli na področju izobraževanja na tretji stopnji, ko gre
tradicionalno učenje, ki temelji na študentih, v eno smer, zahteve sodobnih gospodarstev, ki jih poganjajo
podjetja, pa v drugo, odločati čim bolj previdno.

Rast dobičkov in sodobni razvoj sta neločljiva elementa današnjih univerz, vendar je ob številnih fakultetah,
ki niso povezane s podjetništvom in dobičkonosnimi poklici – mislim zlasti na umetnost in humanistične
vede –, pomembno, da sodobne univerze za ohranitev ravnovesja med gospodarskim in intelektualnim
uspehom ohranijo nekatere bistvene akademske povezave s svojo finančno bolj naivno preteklostjo.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Na žalost je v učnih načrtih preveč poudarka na teoriji, kar pomeni, da imajo
študenti težave, ko vstopijo na trg dela. Zagotoviti jim je treba izobraževanje, ki bolj temelji na praktičnem
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vidiku in obravnava resnične težave, ki obstajajo v gospodarskem okolju. Zato menim, da je treba okrepiti
odnose med akademskim in poslovnim svetom.

Poleg tega morajo biti univerze bolj dovzetne za poslovni svet, tako da lahko svojo ponudbo izobraževanja
bolje prilagodijo zahtevam trga dela. To bo študentom omogočilo, da bodo pridobili kvalifikacije in razvili
spretnosti, ki jih zahtevajo delodajalci. Številne države članice, kot so Francija, Nemčija, Italija, Združeno
kraljestvo ali Španija, že vrsto let razvijajo partnerstva med univerzami in poslovnim svetom.

Lani se je v Romuniji s financiranjem Evropske unije začel izvajati projekt, v katerega je vključenih 20 fakultet,
ki so dobile nove učne načrte, prilagojene trenutnim zahtevam trga dela. Ena od glavnih prednosti projekta
je, da zmanjšuje brezposelnost z izboljšanjem kakovosti ponudbe izobraževanja in zmanjšuje število
diplomantov z diplomami, ki jih ni mogoče prilagoditi trgu dela.

Ta partnerstva ne smejo biti omejena zgolj na posamezne države članice. V sedanjih razmerah podpiram
spodbujanje in razširitev programov Erasmus za mlade podjetnike in Erasmus za vajence.

Cătălin Sorin Ivan (S&D). – (RO) Najprej bi rad čestital gospodu Pálu Schmittu za skladno in ustrezno
poročilo o sedanjem položaju v visokem šolstvu. Imamo velik problem, saj trenutno v vseh 27 državah
članicah Evropske unije ustvarjamo brezposelne ljudi, ne pa mladih, ki so popolnoma pripravljeni za trg
dela. Med tem, kar se mladi učijo v šoli, in tem, kar delodajalci zahtevajo na trgu dela, je velikanski razkorak.
Ta problem je še večji, ker smo zdaj v gospodarski in finančni krizi, ko obstaja tudi očitna kriza zaposlovanja.

Evropska unija je že zelo dolgo akter na svetovnem trgu z gospodarstvom, ki temelji predvsem na znanju
in inovacijah. Če dejansko želimo imeti gospodarstvo, ki temelji na znanju in inovacijah, moramo stopnjo
razprave pustiti za seboj in podpreti več naložb in javno-zasebnih partnerstev ter spodbujati partnerstva
med univerzami in poslovnim svetom, tako da bo odkritja in rezultate znanstvenih raziskav na univerzah
mogoče uporabiti v resničnem gospodarstvu.

Tudi jaz sem bil v Santiagu de Compostela z gospodom Seánom Kellyjem, kjer smo obiskali lokalno univerzo.
Lahko vam povem, da smo videli zelo jasen model financiranja novoustanovljenih in malih podjetij, ki jih
ustanovijo študenti, pri čemer univerza študentom zagotovi posojilo brez kakršnih koli jamstev. Proizvodi,
ki jih študenti uspešno razvijejo na univerzi, se takoj uporabijo v praksi v lokalnem gospodarstvu. To je
model, ki ga moramo spodbujati in razširiti po vsej EU.

Piotr Borys (PPE). – (PL) To poročilo je povezano s pomembnimi cilji strategije Evropa 2020. Opomnil
vas bom, da se mora število ljudi z visokošolsko izobrazbo v obdobju 10 let povečati za 10 % – s 30 % na
40 % –, stroški držav članic za raziskave in razvoj pa se morajo povišati na 3 %. Predvsem univerze bodo
upravičene do tega denarja in bodo opravljale raziskave. Zato moramo temeljito preučiti sisteme, ki so bili
najuspešnejši drugod po svetu. Govorim o ameriških metodah, povezanih s partnerstvom med podjetji in
univerzami, in o tem, kako vse rezultate znanstvenih raziskav prilagoditi trgu, tako da pogosto čudoviti
znanstveni dosežki ne ostanejo na polici, temveč se uporabijo v praksi, kar pomeni v gospodarstvu.

Druga zadeva je, da je treba učinkovito uvesti sistem štipendij za izobraževanje in vanj privabiti podjetja.
Doktorske programe je treba močno podpirati z Evropskim socialnim skladom in že obstoječimi programi,
kot je program Marie Curie. Kako se lahko ustvarijo jasne sheme javnega partnerstva, predvsem v okviru
tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev? Kako se lahko vključimo v mala in srednje velika podjetja
in vanje vključimo tudi študente? Vse to je zelo pomembno. Menim, da je pomembno, da se ne vlaga samo
na področju tehnologije, ki je pomembno področje. Vlagati bi morali tudi v sistem za umetnost in
humanistične vede, ki bi prav tako morale imeti področje sodelovanja z javnimi organi in podjetji.

Zadnja pripomba: danes ima Kitajska toliko študentov, kolikor jih je v vsej Evropski uniji. Zato je naša skupna
naloga, da govorimo o doseganju skupnih ciljev, in menim, da bo sodelovanje podjetij v dialogu učinkovit
način, da se premaga konkurenca iz vsega sveta.

Teresa Riera Madurell, pripravljavka mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko. – (ES)
Gospa predsednica, komisar, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko bi rad izrazil našo podporo delu
foruma EU za dialog med univerzami in podjetji.

Menimo, da je forum dober instrument za krepitev tako pomembnih odnosov, kot so odnosi med javnim
in zasebnim sektorjem.
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Prepričani smo, da to sodelovanje v obdobju gospodarske krize, ko imajo mladi več težav pri iskanju zaposlitve
in se podjetja spopadajo z večjim konkurenčnim pritiskom, predstavlja dodano gospodarsko in socialno
vrednost, zaradi česar ima še celo večjo prednost.

Dialog in sodelovanje morata potekati v obeh smereh, tako od dobave kot od povpraševanja, in morata
obsegati nacionalno in regionalno raven, da se določijo najboljše prakse, najboljše politike in najboljši
instrumenti.

Strinjamo se, da so podpiranje mobilnosti osebja med raziskovalnimi središči in podjetji, spodbujanje naložb
zasebnega sektorja v raziskave in razvoj ter zagotavljanje, da univerze dobro usposobijo osebje za trg dela,
bistveni ukrepi.

Evropska unija že dela pomembne korake v tej smeri, kot je podpora tehnološkim platformam, skupnim
tehnološkim pobudam in kakršni koli formuli za javno-zasebno partnerstvo ter Evropskemu inštitutu za
inovacije in tehnologijo, saj so to izjemno zanimive pobude, ki gredo v pravo smer in ki jih moramo še naprej
spodbujati.

Za konec, gospa predsednica, člani Odbora za industrijo, raziskave in energetiko bi radi čestitali poročevalcu
za njegovo delo in za njegovo imenovanje.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Forum za dialog med univerzami in podjetji, ki ga je
ustanovila Komisija, krepi sodelovanje med univerzami in podjetji, tako da se univerzam lahko pomaga
vzpostaviti partnerstva z uporabo njihovega znanstvenega in tehnološkega znanja. To je dobra zamisel, če
želimo, da evropsko gospodarstvo postane dinamično in resnično konkurenčno. Vendar bi rada poudarila
nekaj pomanjkljivosti v predlogu Komisije.

Nekatera od priporočil so presplošna in puščajo preveč prostora za razlage, kot je izraz „univerza“ v povezavi
z vsemi institucijami visokošolskega izobraževanja, ne glede na njihov status. Ni raziskovalnih instrumentov
za ugotavljanje pomanjkanja kvalifikacij na trgu dela. Prav tako ni omenjen noben sistem za izobraževanje
in usposabljanje, ki bi omogočal, da bi se to pomanjkanje zmanjšalo. Kar zadeva program vseživljenjskega
učenja, ta program ne upošteva posebnega položaja ljudi, ki nimajo univerzitetne izobrazbe.

Če povzamem, zdi se, da je izbrani način krepitve sodelovanja med univerzami in podjetji v skladu s sedanjimi
potrebami trga. Vendar imajo najpomembnejšo vlogo države članice, ki morajo zagotoviti učinkovito
izvajanje predlogov, če želimo doseči predvidene načrte.

(Aplavz)

Lara Comi (PPE). – (IT) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, Evropska unija se po prvem pregledu
lizbonske strategije že ozira proti naslednjemu 10-letnemu obdobju. Med prednostnimi nalogami Evrope 2020
izstopa pametna rast na podlagi ekonomije znanja in inovacij.

Za nadaljevanje v tej smeri je ključno združevanje sistemov srednješolskega in visokošolskega izobraževanja
s trgom dela. Pot, po kateri moramo iti, pomeni, da je treba pozornost ponovno nameniti svetu dela skupaj
s pridobivanjem osebnega znanja ali tako imenovanemu „trikotniku znanja“.

Zato Evropa lahko utrdi svoj pomen na mednarodnem prizorišču, če bo na področju znanosti in inovacij
ukrepala bolj enotno in vključila vse, ki so sposobni opredeliti rast in razvoj. V tem smislu so sistemi za
oceno univerz, s katerimi se določijo in izmerijo standardi učinkovitosti in kakovosti, več kot primerni. Zato
je čas za premik proti novi razsežnosti evropske enotnosti, ki je znana kot „peta svoboščina“ ali prosti pretok
znanja in nadarjenosti.

Za to je potreben evropski predlog za poenostavitev dela mladih raziskovalcev prek organskih povezav s
podjetji, da se izpolnijo njihove razvojne potrebe. Da bi se dosegli ti cilji, je treba bolj vlagati v programe,
kot je Erasmus. S tem se bo spodbudil študij prek državnih mej z zagotovljenim akademskim priznavanjem
za študente.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Menim, da je v času, ko potrebujemo nove instrumente za zagon gospodarske
rasti, pomembno, da malim in srednje velikim podjetjem zagotovimo enostavnejši dostop do raziskav in
razvoja. Mnoga od teh podjetij so prizadeta zaradi težkega dostopa do financiranja, kar pomeni, da ne morejo
oblikovati in razvijati novih proizvodov ali preoblikovati obstoječih proizvodov, zaradi česar se spopadajo
z izgubo konkurenčnosti.
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Zaželeno bi bilo, da bi bile univerze, zlasti tiste, ki prejemajo javna sredstva, bolj dovzetne za potrebe sektorja
malih in srednje velikih podjetij. Zmanjšanje birokratskih postopkov bi lahko v povezavi s povečanjem
javnega financiranja raziskovalnih in razvojnih programov, ki lahko ustvarijo tehnologije ali proizvode, ki
jih je mogoče prenesti na mala in srednje velika podjetja, olajšalo dostop do financiranja teh programov v
okviru strukturnih skladov.

Univerze lahko prispevajo tudi k usposabljanju osebja malih in srednje velikih podjetij v okviru procesa
vseživljenjskega učenja. Uvedba enotne evropske mreže podjetij in raziskovalnih središč je spodbudna.

Tudi jaz želim čestitati poročevalcu.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Vprašati se moramo, v katero smer želimo, da gredo naši izobraževalni
in raziskovalni sistemi. Zelo veliko se govori o družbi znanja, vendar se sprašujem, ali ta pojem ni postal
samo geslo, ki je dobro sprejeto v medijih. Menim, da se v zvezi s tem premalo govori o spretnostih in preveč
o nabiranju znanja.

Če med študenti opravite raziskavo, boste ugotovili, da je pisanje esejev postalo praksa, pri kateri se uporabi
nekaj puhlic, da se zapolni prostor, ki ga zahtevajo učitelji. Nekateri študenti se bodo morali vključiti v
gospodarsko okolje, v katerem recepti za uspeh niso več zajamčeni. Mislim, da se korenita prenova zaradi
gospodarske in finančne krize ne obeta samo poslovnemu svetu. Obeta se tudi univerzam, na katerih bo
treba opraviti določene spremembe, da se bodo univerze lahko prilagodile nenehno spreminjajočemu se
okolju, v katerem je treba pridobiti tudi spretnosti in ne samo znanja.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Gospodu Pálu Schmittu želim čestitati za dvoje: za njegov novi položaj in za
njegovo dobro strukturirano, celovito poročilo, ki bo gotovo povečalo učinkovitost odnosov med poslovnim
in akademskim svetom v Evropi.

V času, ko vse strategije, ki smo jih sprejeli, določajo potrebo po dobro izobraženih državljanih z znanjem
in spretnostmi, ki so združljivi z zahtevami trga dela, menim, da je poseben ukrep, namenjen izboljšanju
medsebojne povezanosti obeh področij, dobrodošel.

Menim, da se mora v EU spremeniti odnos, spremeniti pa se mora tudi poslovno okolje, ki bo tako kot v
Severni Ameriki pomagalo prilagoditi visokošolski učni načrt, tako da bo uvedlo in financiralo posebne
predmete. To bo pomagalo študentom, da se bodo seznanili s strogimi zahtevami podjetništva, in zagotovilo,
da bo evropsko visoko šolstvo privlačnejše na svetovni ravni. Praktični učinek mora biti to, da se družbi
ponudi dodana vrednost ter zagotovijo znanje in rezultati sodelovanja med univerzami in podjetji, s čimer
se ustvari gospodarska rast in posledično boljše življenje za naše državljane.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Gospa predsednica, najlepša hvala, ker mi dovolite, da se še enkrat na
kratko oglasim. Zdi se, da moja kolegica poslanka ne pozna razlike med usposabljanjem in izobraževanjem.
V časih, ko tehnologija prevzema večino našega dela, je čedalje bolj pomembno, da univerze državljane
izobražujejo v zrele in analitične ljudi. To je tisto, kar potrebujemo. Torej potrebujemo ljudi, ki so sposobni
zastavljati pronicljiva vprašanja o družbenih procesih.

Konec koncev, podjetništvo si ne zastavlja takega cilja. Podjetništvo želi usposobiti ljudi in je upravičeno do
tega, to je vse lepo in prav. Vendar je to le zahteva enega podsistema naše družbe in ne predstavlja tega, kar
potrebujemo v družbi kot celoti.

Naj na kratko pripomnim še nekaj: potrebujemo znanstveno ustvarjalnost in znanstveno radovednost. Ne
sprejemam mnenja in nikakor ne verjamem, da je podjetništvo s svojim finančnim vložkom sposobno kupiti
radovednost in ustvarjalnost, ki ju tako nujno potrebujemo. Ne!

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Raziskave, znanstveni napredek in izobraževanje študentov so
glavne naloge univerz. Prednostne naloge lizbonske strategije so, povedano na kratko, gospodarstvo, ki
temelji na znanju, inovacije in znanstvene raziskave. Čeprav z rezultati strategije nismo zadovoljni, so v
strategiji določeni cilji še vedno pomembni.

Na kakšne načine je mogoče uresničiti ta načela in cilje? Prvič, sodelovanje med univerzami, gospodarstvom
in posebnimi podjetji ter financiranje znanstvenih raziskav in delovnih praks s strani podjetij. Drugič,
izmenjave študentov in raziskovalcev med univerzami različnih držav ter povečanje sredstev, ki so na voljo
za njihovo podporo. Tretjič, financiranje delovnih praks študentov in naročenih znanstvenih raziskav s strani
podjetij. Četrtič: mobilnost osebja je pomembna za to, da je mogoče v celoti izkoristiti izobražene ljudi.
Petič: razvoj raziskovalnih in razvojnih središč na področju gospodarstva.
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Za konec bi rad povedal, da je najboljša naložba naložba v izobraževanje mlade generacije, in v mislih imam
vseživljenjsko izobraževanje.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Deloma se strinjam s poročevalcem. Želim povedati, da za to, da
dosežemo cilje strategije EU 2020, potrebujemo znanje in inovacije. Ne govorimo o nakupu znanja, temveč
o naložbi v izobraževalni sistem, ki je prilagojen zahtevam trga.

Univerze v Evropski uniji raziskovalcem in študentom trenutno ponujajo manj privlačne pogoje kot visoke
šole v Združenih državah. Eden od poglavitnih razlogov za to je pomanjkanje denarja. Kakor je poudaril
tudi predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, Evropejci tekmujejo med seboj, da bi privabili
najboljše nogometaše. Njihovi raziskovalci pa odhajajo k Američanom.

Zato je nadvse nujno, da se evropske univerze preoblikujejo, tako da bodo lahko imele odločilno vlogo v
družbi in gospodarstvu, ki temelji na znanju in inovacijah. Nezadovoljstvo delodajalcev, ki menijo, da
univerzitetno izobraževanje ne upošteva zahtev trga dela in študentov ne pripravi na trenutne razmere, se
med drugim lahko ublaži tako, da univerzitetni programi študentom ponudijo opravljanje delovnih praks
v malih in srednje velikih podjetjih.

Günther Oettinger, član Komisije. – (DE) Gospa predsednica, spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam za
živahno razpravo ter številne predloge in zamisli. Menim, da se ta parlament v veliki meri strinja s tem, da
dialog med univerzami ter svetom dela in podjetji lahko koristi vsem udeležencem, samim univerzam,
raziskovalcem, predavateljem, študentom, podjetjem in celotni družbi.

Po mojem mnenju tukaj ne gre za „ali“, temveč za „kako“, to je, kako lahko razvijemo dialog in sodelovanje.
Tu gre za prenos znanja, za dialog in izmenjavo informacij med izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem,
gre za sodelovanje pri temeljnih raziskavah in za to, da se na področju izobraževanja z vpogledom v poslovno
ustvarjanje vrednosti in proizvodnjo poleg teoretičnega pristopa podpre tudi bolj praktičen pristop.
Podjetništvo ne bo prevzelo tega področja, temveč ga bo dopolnilo, ključno pa je, da bodo tako raziskave
kot poučevanje še naprej svobodni. To področje se bo samo odločalo glede tega; politiki ga ne bodo silili v
to.

Potrebujemo položaj, ki bo koristil vsem, to je položaj, v katerem bodo znanstvene in izobraževalne institucije
na eni strani ter raziskovalne institucije in podjetja na drugi podprli to partnerstvo. Svoboda raziskovanja
in poučevanja ne pomeni lebdenja v praznem prostoru, temveč vključenost v družbo in svet dela.

Zaradi tega menim, da je to poročilo dober pregled stanja in da pojasnjuje, po kateri poti moramo iti, da
bomo okrepili naše univerze ter povečali konkurenčnost evropskih podjetij in tehnologije. Z našim forumom
želimo dati majhen prispevek, ponuditi platformo in preučiti, kako bi bilo mogoče dopolniti dejavnosti
našega foruma. Poročilo je dobra podlaga za to in je dober referenčni vir, za kar sem zelo hvaležen.

Marco Scurria, namestnik poročevalca. – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, Komisiji se želim še
enkrat zahvaliti za njeno sporočilo, ki smo ga večinoma sprejeli.

Na kratko bi se rad ustavil le pri morda kritičnem vidiku, ki se je pojavil med to razpravo, ker je nekdo
poudaril, kako temeljni so neodvisnost univerz, svoboda raziskovanja in javno financiranje. Vsi se strinjamo
s tem in zato ne razumem teh kritičnih pripomb, ker je treba le prebrati poročilo, v katerem smo že v prvih
odstavkih zelo jasno zapisali in poudarili, da je treba ohraniti intelektualno in finančno neodvisnost institucij
visokega šolstva od podjetij in da visokošolsko izobraževanje ne sme biti odvisno od podjetij.

V poročilu je poudarjeno tudi, da morajo univerze v vsakem primeru ohraniti avtonomijo pri odločanju o
svojih učnih načrtih in strukturah upravljanja. To odpravlja vse težave ali kakršne koli dvome na tem področju,
zaradi česar ne razumem, kaj bi lahko bile te težave, razen če ne gre za zastarelo ideološko izkoriščanje.

Torej resnično razmislimo o tem, saj so v tem poročilu določeni pogoji za učinkovito izboljšanje usode naših
mladih in naših študentov, ker resnično ni nikogar, ki bi več sto tisoč mladih želel prepustiti kdove kakšnim
namenom podjetij, temveč nasprotno, vsi si želimo samo, da bi več sto tisoč študentov imelo priložnost za
študij, usposabljanje in delo v družbi, ki jih pričakuje.

PREDSEDSTVO: GOSPOD MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Predsednik. – Razprava je zaključena.
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Glasovanje bo potekalo jutri, v četrtek, 20. maja, ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Liam Aylward (ALDE), v pisni obliki. – (GA) Gospod predsednik, evropski diplomanti morajo imeti izkušnje
ter kakovostno znanje in spretnosti, ki so potrebni za to, da se izkoristijo dobre poklicne priložnosti, da se
zagotovi konkurenčnost na svetovnem trgu in spodbudi podjetništvo v Evropi. Pri vzpostavljanju
gospodarstva, ki temelji na znanju, sta zelo pomembna dialog in odnos, ki ga med podjetji, raziskavami in
izobraževanjem spodbuja ta dialog.

Čeprav so za zagotavljanje izobraževanja odgovorne države članice, imata vzpostavitev čezmejnih povezav
ter spodbujanje okrepljenega sodelovanja med evropsko poslovno skupnostjo in evropskimi univerzami
pomembne prednosti. Močno podpiram prizadevanja poročevalca za to, da se med univerzami in podjetji
vzpostavijo obveze in zaveze, in strinjam se, da bi se ta dialog moral osredotočiti na vsa področja izobraževanja
in ne samo na znanstvene in tehnološke zadeve.

Evropski diplomanti morajo imeti izvrstno znanje in spretnosti, ki so primerni za zaposlitev, ter enostaven
dostop do nadvse pomembnih programov, kot sta Erasmus za mlade podjetnike in Erasmus za vajence.
Programe izobraževanja in usposabljanja je treba prestrukturirati, da se priznajo potrebe delavcev in
gospodarstva, ki temelji na znanju.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), v pisni obliki. – (LT) V preteklih mesecih je bila v moji državi Litvi opravljena
raziskava o prilagajanju visokošolskih institucij novim potrebam trga dela in ustvarjanju možnosti, da
diplomanti dobijo zaposlitev, kakor hitro končajo visokošolsko izobraževanje . Na žalost je raziskava
pokazala, da številne univerze usposabljajo specialiste, ki jih je na trgu že preveč. Z drugimi besedami,
univerze ne upoštevajo vedno potreb trga in tisti, ki jih to najbolj prizadene, so mladi, ki so ravno končali
svoj študij. Zato se popolnoma strinjam s pobudo, da se v prihodnosti določi posebna strategija ali sistem,
v katerega bi vložili veliko prizadevanj in predanosti, da se okrepijo vezi med univerzami in podjetji na
lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Rada bi opozorila na dejstvo, da pomanjkanje delovnih
mest in težki delovni pogoji vplivajo na življenje vsakega posameznika, in mladi so v tem položaju še posebej
ranljivi. Prav tako bi rada poudarila, da se morajo zaradi dinamičnega trga, hitro spreminjajočega se delovnega
okolja in naraščajočega razvoja novih tehnologij tudi visokošolske institucije prilagoditi novim
spremembam – izboljšati in spremeniti morajo učne načrte, da se zagotovi visoka raven izobraževanja in
reši vprašanje zaposlenosti diplomantov. Samo vložek univerz ne zadostuje; tudi podjetja in vlada morajo
prispevati k temu procesu.

Adam Gierek (S&D), v pisni obliki. – (PL) Dialog med akademsko skupnostjo in podjetji, ki naj bi posodobil
univerze v Evropi, bi moral upoštevati sedanje stanje univerz, ki je prilagojeno bolonjskemu procesu, prav
tako pa bi moral upoštevati gospodarske izzive, povezane z inovacijami.

Bolonjski proces omogoča precej prožnosti pri izobraževanju specialistov, ki se kot tehnični študenti na
prvostopenjski ravni praktično usposabljajo za poklic. Na magistrski ravni lahko k meddisciplinarnemu
znanju o gospodarstvu v svetu v razvoju pristopijo s prožnostjo, medtem ko na doktorski ravni zagotavljajo
inovativne rešitve. Univerze, ki izobražujejo na konzervativen način, na trg dajejo specialiste, ki niso uporabni
za inovativno gospodarstvo. Zato je treba študijske programe stalno popravljati in se o njih dogovarjati ob
upoštevanju potreb različnih gospodarskih panog. K približevanju dela univerz potrebam industrije
pripomorejo predavanja o podjetništvu in vprašanju intelektualne lastnine. Koristno je, če so diplomske,
podiplomske in doktorske naloge tematsko povezane z zahtevami gospodarstva ali če nastanejo neposredno
kot odgovor na potrebe gospodarstva. To je najboljši izgovor za dialog med obema skupnostma – znanostjo
in podjetništvom. Na verjetnost inovativnega uspeha bi bilo mogoče še bolj vplivati, če bi se praktični del
teh nalog opravljal neposredno tam, kjer bi se te naloge nekoč lahko uporabile.

Pomemben element sodelovanja univerz z gospodarstvom so delovne prakse študentov, za organizacijo
katerih zaradi stroškov zdaj ni prav veliko pripravljenosti. Poleg tega bi morale univerze ljudem v industriji
ponuditi podiplomske programe, ki bi zajemali najnovejše znanstvene in tehnološke dosežke.

Tiziano Motti (PPE), v pisni obliki. – (IT) Naveličani smo tega, da poslušamo mlade Evropejce, ki tarnajo:
„Zaposlili bi me, če bi imel izkušnje, vendar mi nihče ne da priložnosti, da bi si jih pridobil.“ Sedanja
gospodarska kriza jih je še posebej močno prizadela, z vstopanjem na trg dela in izgradnjo trajnostne
prihodnosti zase pa so imeli težave že pred krizo. Brezposelnost v starostni skupni mlajših od 25 let je v EU
dosegla 21,4 %: dvakrat več od povprečja prebivalstva. Podatki niso spodbudni: zdi se, da se bodo stopnje
brezposelnosti povečale, in skrbi nas, ker mladi pri 30 letih z odlično izobrazbo še ne morejo biti gospodarsko

19-05-2010Razprave Evropskega parlamentaSL116



samostojni, kar je potrebno za to, da si ustvarijo družino, da so neodvisni in vlagajo v svojo prihodnost;
namreč, da pokažejo, koliko so vredni, in rastejo kot ljudje. Želimo, da Evropska unija temelji na osrednji
vlogi posameznika. Naši mladi morajo imeti možnost, da se zanesejo na močno, neprekinjeno povezavo
med usposabljanjem, ki ga prejmejo na univerzi, in trgom dela, ki jim lahko ponudi zaposlitvene možnosti,
ki so v skladu s tem, česar so se naučili med študijem. Pozivamo k usklajevanju med univerzami in podjetji,
pregledu evropskih programov, namenjenih mladim, in sistemov nadomestil in spodbud za podjetja, ki
zaposlujejo mlade, ter k večjemu poudarku na informacijski tehnologiji, tako da se bodo politike za mlade
lahko vključile na vsa področja političnega odločanja in razpravljanja.

Siiri Oviir (ALDE), v pisni obliki. – (ET) EU si je zastavila cilj, da bo do leta 2010 postala najkonkurenčnejša
in najbolj dinamična na znanju temelječa gospodarska sila na svetu. Hitro spreminjajoče se stanje na področju
zaposlovanja, gospodarstvo, temelječe na znanju, in čedalje hitrejši tehnološki razvoj so teme, ki jih morata
trenutno obravnavati evropsko visoko šolstvo in znanost. Obenem je gospodarska kriza, ki je zajela Evropo
in prizadela evropsko konkurenčnost ter močno spremenila finančne in gospodarske trge, med drugim
povzročila stečaj celotnih proizvodnih panog in izgubo številnih delovnih mest. Zaradi vsega tega je težje
doseči cilje, ki jih je določila EU. V sedanjih razmerah menim, da je pomembno, da se okrepi dialog med
univerzami in podjetniki, ker bo izboljšano sodelovanje zagotovilo boljše priložnosti v obojestransko korist,
kar pozneje ne bi samo spodbujalo gospodarske rasti, temveč bi bilo tudi koristno v širšem družbenem
smislu zaradi podpiranja nenehnega izboljševanja družbe na podlagi ukrepanja. Menim, da se morajo države
članice tudi veliko bolj osredotočiti na spodbujanje ljudi k temu, da se stalno prilagajajo spreminjajočemu
se trgu dela – kar je za Evropsko unijo najpomembnejše, zlasti v sedanji gospodarski krizi –, s spodbujanjem
vseživljenjskega učenja. Dodatno usposabljanje in preusposabljanje v vseh življenjskih obdobjih je bistveno
za povečanje konkurenčnosti Evrope, gospodarsko rast in spodbujanje delovnih mest. Ob upoštevanju
demografskih sprememb v EU menim tudi, da morajo države članice v prihodnjih letih povečati ravni vlaganja
v ljudi in dati prednost najpomembnejšemu viru EU – njenim prebivalcem.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), v pisni obliki. – (FR) Kakor je poudarjeno v odličnem poročilu
gospoda Schmitta, so partnerstva med univerzami in podjetji eden od glavnih sestavnih delov uspeha našega
izobraževalnega modela. Čeprav je bilo z bolonjskim procesom in programi, kot je program Leonardo za
delovne prakse, doseženega že veliko napredka, je treba še marsikaj narediti. Preveč univerz je še vedno
zaskrbljenih za svojo akademsko neodvisnost in se preveč osredotoča na znanje na račun spretnosti. Preveč
podjetij meni, da univerze ne upoštevajo potreb delovnega mesta. Dejstvo je, da so spretnosti in znanje tesno
povezani in popolnoma medsebojno odvisni. Podjetja lahko univerzam zelo pomagajo pri zagotavljanju
sredstev, oblikovanju bolj poklicnih učnih načrtov in prilagajanju programov, če univerze obenem ohranijo
svojo avtonomijo in svoje standarde kakovosti. EU mora pomagati poenostaviti pravne okvire, ki omogočajo
ta partnerstva, in spodbujati mobilnost učiteljev in mladih podjetnikov. Države članice pa so predvsem
odgovorne za to, da prilagodijo svojo zakonodajo, kakor jo je leta 2007 z zakonom o avtonomiji univerz
prilagodila Francija. Tukaj ne govorimo o „trženju“ znanja, kakor trdijo nekateri, temveč o vzpostavitvi
resničnega dialoga, ki omogoča opredelitev in prilagoditev potreb vsakega posameznika.

12. Finančna pomoč Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne
Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj” (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je poročilo gospe Harms v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
o predlogu uredbe Sveta o finančni pomoči Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne
Kozloduj v Bolgariji „Program Kozloduj“ (KOM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))
(A7-0142/2010).

Rebecca Harms, poročevalka. – (DE) Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila Komisiji in svojim
kolegom v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odboru za industrijo, raziskave in energetiko
za razburljive in zanimive razprave o ravnanju z jedrskimi odpadki. Nismo se vedno strinjali, vendar pa smo
se strinjali o tem, da moramo zagotoviti skupno evropsko podporo Bolgariji za kritje stroškov razgradnje
štirih reaktorskih enot v Kozloduju.

Na tem mestu bi rada ponovno izrecno poudarila, da je Bolgarija leta 2006 prejela 340 milijonov EUR, v
obdobju 2007–2008 253 milijonov EUR in leta 2009 89,5 milijona EUR. Na jutrišnjem glasovanju bomo
odločali o nadaljnjih solidarnostnih prispevkih v višini približno 300 milijonov EUR.

Ta prispevek se dodeli, ker je bolgarska vlada med pogajanji o pristopu k Evropski uniji pristala na to, da te
reaktorje razgradi zaradi varnostnih pomanjkljivosti elektrarn Kozloduj. V svojem poročilu sem si prizadevala

117Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



spremeniti zadnjo tranšo tega plačila, o kateri zdaj odločamo (predvidevam, da je to zadnja tranša). Predlagam,
da se denar, ki se ne porablja več neposredno za razgradnjo in ravnanje z odpadki, to je za strategije ravnanja
z odpadki za začasno skladiščenje v Kozloduju, in govorimo o približno 120 milijonih EUR, vsaj delno vloži
v načrtovanje in pripravo rešitve za odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov v Bolgariji. Z drugimi besedami,
predlagam, da ustanovimo sklad za to nalogo, ki se je Bolgarija do zdaj sploh še ni lotila.

Čeprav mi za to zamisel ni uspelo pridobiti večine v odborih, menim, da je to pomembna zadeva. Za jutrišnje
glasovanje sem ponovno predložila predloge sprememb za to, da se v kompromisni rešitvi, o kateri se
pogajajo odbori, ohranita dve stvari.

Prvič, v zvezi z razgradnjo, ravnanjem z odpadki in odlaganjem, kar vključuje tudi začasno skladiščenje, bi
Komisijo pozvala, naj zelo skrbno spremlja natančne stroške tega, kar se dogaja v Kozloduju, in to, koliko
bomo dejansko potrebovali za to, da se zagotovi, da bodo razgradnja, ravnanje z odpadki in odlaganje
opravljeni temeljito in v skladu z visokimi varnostnimi standardi.

Druga stvar, za katero bi rada, da jo zagotovimo, je, da se denar, ki se zdaj pošilja Bolgariji, ne porabi za
naložbe v premog ali lignit. To v sedanjem osnutku poročila, ki ga je sprejel Odbor, ni izključeno.

Sicer pa se veselim, da bo to poročilo tako rekoč uvod v živahno politično razpravo s komisarjem Oettingerjem
o odlaganju jedrskih odpadkov na splošno, ki bo, upajmo, prinesla napredek. Napovedana je bila direktiva
in nestrpno jo pričakujem.

Günther Oettinger, član Komisije. – (DE) Gospod predsednik, spoštovani poslanci, tretji večer tega plenarnega
zasedanja je na dnevnem redu še ena tema, povezana z energetiko. Nocoj je tema podaljšanje finančne
pomoči, ki jo EU zagotavlja za razgradnjo reaktorskih enot v elektrarni Kozloduj v Bolgariji.

To je občutljiva in pomembna tema. Zato zelo toplo pozdravljam konstruktivno delovno vzdušje in rad bi
se vam zahvalil za to. O tej temi smo z gospo Harms, poročevalko, in poročevalci v senci ter zadevnimi
odbori razpravljali zelo stvarno.

Veseli me tudi to, da poročilo v veliki meri sledi stališčem Komisije in podpira naš predlog. Najprej bi rad
omenil vašo podporo temu, da se iz evropskega proračuna v skladu z interesi EU zagotovi začetno financiranje
v višini 300 milijonov EUR in da se s tem ohrani raven varnosti v jedrski industriji.

Drugič, rad bi dodal, da bi bilo treba dodatno pomoč usmeriti v razgradnjo in da je potrebni znesek, ki zdaj
znaša 180 milijonov EUR, primeren. Moja tretja točka je, da evropsko financiranje zato, ker v Republiki
Bolgariji iz zgodovinskih razlogov ni dovolj finančnih rezerv, pomaga zagotavljati visoke ravni varnosti
med razgradnjo, da se zaščitijo ljudje in okolje.

Kar zadeva sedanje predloge sprememb, bi rad poudaril, da bo Komisija sprejela večino predlaganih sprememb.
Zaradi pomanjkanja časa žal ne morem obravnavati vseh. Rad bi pojasnil stališče Komisije o dveh temah, ki
sta zelo pomembni za nas in sta obravnavani neposredno v poročilu, tako v predlogih sprememb kot v
obrazložitvi gospe Harms.

Najprej bom omenil nadaljevanje finančne podpore za ukrepe v energetskem sektorju. Za utemeljitev potrebe
po nadaljnji finančni podpori za ukrepe v energetskem sektorju je poleg posebnih želja bolgarske vlade
mogoče uporabiti tudi več drugih argumentov. Mednje po eni strani spada enako obravnavanje kot pri Litvi
in Slovaški, v katerih se bodo ustrezni ukrepi, ki jih financira EU, izvajali do leta 2013, po drugi strani pa
mednje spadajo drugi ukrepi za ustvarjanje nadomestne zmogljivosti, vključno z nadaljnjimi naložbami v
energetsko učinkovitost. V obstoječih bolgarskih termoelektrarnah na premog obstaja velikanski potencial
energijskih prihrankov.

Po razgradnji jedrskih reaktorjev se je v Bolgariji spremenilo središče proizvodne zmogljivosti. Zato je
bolgarsko prenosno omrežje pred obsežnimi izzivi, ki jih je mogoče premagati z dodatno pomočjo, da se
stabilizira in zavaruje električno omrežje.

Komisija zato meni, da je ustrezno, da se še naprej zagotavlja podpora za ukrepe v energetskem sektorju,
vključno z ukrepi, povezanimi z omrežno infrastrukturo.

Zdaj bi se rad posvetil vprašanju podpore za razvoj rešitve za geološko odlaganje izrabljenega goriva. Komisija
podpira mnenje poročevalke v zvezi s tem, da je treba razviti rešitev za varno odlaganje izrabljenega goriva.
Vendar razvoja takšne rešitve ni mogoče vključiti v finančno pomoč, ki se zagotavlja v okviru Programa
Kozloduj, zaradi naslednjih razlogov:
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To bi bilo izkrivljanje konkurence, ker morajo vse države članice s programom jedrske energije razviti takšno
rešitev. Čeprav je odlaganje izrabljenega goriva del ravnanja z jedrskimi odpadki, ne spada na področje
postopka razgradnje in zanj ni pomembno. Potrebna je rešitev za varno začasno skladiščenje izrabljenega
goriva, ki bo krita s sedanjo finančno podporo. Razvoj rešitve za odlaganje, ki je po našem mnenju naslednji
logični korak, vseeno ni posledica zaprtja in razgradnje štirih reaktorskih enot v Kozloduju.

Vendar moram poudariti, da se bo Komisija, kakor je že bilo omenjeno, lotila vprašanja odlaganja in bo letos
izdelala predlog za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki bo vključeval tudi razvoj rešitev za varno odlaganje
izrabljenega goriva. Zanašam se na to, da boste prispevali konstruktivne predloge, veselim pa se tudi živahne
razprave.

Za konec bi stanje rad povzel takole. Komisija pozdravlja dejstvo, da se Parlament strinja s tem, da se Bolgariji
v naslednjih štirih letih zagotovi podpora v višini 300 milijonov EUR. Pozdravljamo tudi dejstvo, da se lahko
še naprej osredotočamo na zagotavljanje podpore ukrepom za varno razgradnjo. Poleg tega smo zadovoljni,
da Parlament meni, da si projekti v energetskem sektorju zaslužijo našo podporo. Dogovor o nadaljnjem
financiranju in njegovo izvajanje štejem za znamenje solidarnosti Evropske unije z Bolgarijo in za pomemben
prispevek k jedrski varnosti v Evropi in zunaj nje. Zahvaljujem se vam za pozornost.

Antonyia Parvanova, pripravljavka mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. – (BG)
Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, kot pripravljavka mnenja Odbora za okolje, javno zdravje
in varnost hrane bi rada izrazila podporo pristopu Evropske Komisije k temu predlogu in poročilu, kakor
je bilo izglasovano v Odboru.

Zelo sem zadovoljna, ker vidim, da je usmeritev, ki sem jo zagovarjala v svojem osnutku poročila, predložena
v končnem besedilu in da Evropski parlament zdaj lahko jasno odobri podaljšanje finančne pomoči Skupnosti
za razgradnjo enot 1–4 jedrske elektrarne Kozloduj.

Bolgarija je pokazala skrben odnos pri porabi sredstev za razgradnjo elektrarne do leta 2009. Pomoč EU je
treba podaljšati, da se zagotovi varno in pravočasno dokončanje dejavnosti razgradnje, ki se izvajajo z
največjo možno preglednostjo in varstvom okolja.

Podaljšanje finančne pomoči za financiranje ukrepov, namenjenih blažitvi posledic predčasne razgradnje
štirih reaktorjev, je še posebej pomembno ob upoštevanju vpliva na okolje in posledic zanj, porabniških cen
za energijo ter zanesljive oskrbe z energijo v regiji.

Iz političnih in ideoloških razlogov se je poskušal izvajati pritisk na ta dokument. Vendar moramo upoštevati
končne cilje tega programa, namreč zagotovljeno varno razgradnjo in pošteno nadomestilo za Bolgarijo,
podporo prizadevanjem za pripravo bolj trajnostne energetske politike in preglednost pri upravljanju
projektov in sredstev.

Gospe Harms bi rada povedala, da je vprašanje odlaganja radioaktivnih odpadkov zelo resno. Temu je treba
nameniti posebno pozornost, vendar to ni vprašanje, s katerim se bo spopadala samo Bolgarija. To je splošen
izziv, zaradi česar potrebujemo strategijo in program, ki sta posebej pripravljena za vso Evropo. Prav tako
bi vam rada zagotovila, gospa Harms, da Bolgarija ne namerava porabiti teh sredstev za nadaljnji razvoj
toplarn na lignit.

Lahko ste prepričani, da nameravamo izpolniti vse naše zahteve ter se popolnoma uskladiti z evropsko
zakonodajo in najsodobnejšimi tehnologijami v Evropi. Bolgarija je zelo odgovorna država in si bo vedno
prizadevala biti dober in spodoben partner.

Predsednik. – Rad bi izkoristil to priložnost in vas vse prosil, da poskusite govoriti počasneje, ker mi naši
cenjeni tolmači stalno pošiljajo klice na pomoč in sporočajo, da nam niso sposobni slediti, kadar zelo hitro
govorimo. Težava je torej, da vas poslušajo le poslanci, ki vas lahko poslušajo v izvirnem jeziku. Zato bi vas
prosil, da se potrudite govoriti počasneje. Sicer ne bo mogoče tolmačiti.

Vladimir Urutchev, v imenu skupine PPE. – (BG) Gospod predsednik, gospe in gospodje, med pogajanji o
pristopu k Evropski uniji je Bolgarija pod pritiskom določenih političnih sil pristala na to, da zapre štiri enote
v svoji jedrski elektrarni Kozloduj, in je to zavezo izpolnila natančno v predvidenih časovnih okvirih. Evropska
unija pa je v okviru pristopne pogodbe odobrila finančno pomoč, ki je bila omejena samo na
obdobje 2007–2009 in je bila namenjena podpori razgradnje in obravnavanja posledic predčasnega zaprtja
enot.
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Evropska unija je dala tudi politična zagotovila za nadaljnje zagotavljanje podpore Skupnosti v
obdobju 2010–2013. To bi pomenilo, da bi se naša država obravnavala enako, vsaj v obdobjih finančne
podpore, kot Litva in Slovaška, ki sta se tudi zavezali, da bosta predčasno razgradili svoje jedrske zmogljivosti.

Zato je Evropska komisija na podlagi izrecnega vztrajanja moje države ter v skladu z načeli solidarnosti in
enakopravnosti držav članic pripravila osnutek sedanjega predloga. Znesek dodatnega financiranja nikakor
ne more nadomestiti izgub države, ki zaradi predčasne razgradnje enot znašajo milijarde evrov. Obenem je
ta pomoč nujno potrebna za izvajanje nadaljnjega postopka razgradnje, za katerega bo predvidoma porabljena
večina skupnega zneska.

Za državo niso nič manj pomembna sredstva za ukrepe, ki so namenjeni posodobitvi energetskega sektorja,
zmanjšanju škodljivih emisij ter izboljšanju energetske učinkovitosti in povečanju prihrankov.

To poročilo, ki ga je odobrila velika večina v Odboru za industrijo, raziskave in energetiko, popolnoma
odraža te potrebe. Zato se nam zdi nesprejemljivo, da se z novimi predlogi sprememb, ki se vlagajo med
plenarnim zasedanjem, ponovno poskušajo vključiti besedila proti termoelektrarnam na premog ali da se
neposredno odlaganje izrabljenega jedrskega goriva ponovno poskuša predstaviti kot nekaj že dogovorjenega.

To vprašanje bo od zdaj naprej tema razprav v Evropski uniji. Na podlagi tega predlagam, da podpremo
predlog Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter zavrnemo pet novih predlogov sprememb skupine
Zelenih/Evropske svobodne zveze.

Ivailo Kalfin, v imenu skupine S&D. – (BG) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, dovolite mi, da
se najprej zahvalim Komisiji in komisarju Oettingerju osebno za zelo strokovno opravljeno delo pri pripravi
tega dokumenta, ki ga je predložil komisar. Prav tako se želim zahvaliti poročevalki gospe Harms za
prizadevanja, ki jih je vložila v razpravo o tem dokumentu, da bi zagotovila, da dokument vsebuje teme, ki
so zelo pomembne za državljane Evrope.

Temeljni namen dokumenta je podpreti prizadevanja Bolgarije pri razgradnji štirih od šestih enot v njeni
jedrski elektrarni. Ne bom komentiral upravičenosti te odločitve, vendar ko je ta obveznost enkrat vključena
v pristopno pogodbo, jo morajo bolgarski organi izpolniti. Pravzaprav ti organi delajo vse, kar je v zvezi s
tem potrebno. Obenem zaradi predčasnega zaprtja tako velike elektrarne, predvidene v ekonomskih izračunih,
nastanejo veliki neposredni in posredni stroški. Nadomestilo za del teh stroškov zagotavlja Evropska unija.

Odločitev, ki je predložena danes, bo omogočila, da bo pristop Evropske unije do Bolgarije postal enak kot
pristop do drugih dveh držav, novih držav članic Evropske unije, ki sta prevzeli in izpolnjujeta enake zaveze.
Zelo pomembno je, da se upošteva enak pristop, ker je naša dolžnost, da ohranjamo usklajenost politike
Evropske unije.

Šestdeset odstotkov dodeljenih sredstev bo porabljenih neposredno za razgradnjo objektov v jedrski elektrarni
Kozloduj, medtem ko bo preostalih 40 % porabljenih za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje
emisij ogljikovega dioksida v Bolgariji.

Še posebej bi rad opozoril na nekaj zelo ustreznih točk, ki jih je med razpravo v odborih izpostavila
poročevalka gospa Harms in o katerih se je razpravljalo zelo na splošno. Prva zadeva je povezana z usodo
odpadkov iz izrabljenega jedrskega goriva in obsevanih elementov. To vprašanje je danes omenil tudi
komisar Oettinger. To je izjemno pomembna zadeva in od Evropske komisije pričakujemo, da bo jeseni
predložila ločeno direktivo o tem. Evropski parlament bo potem imel priložnost za poglobljeno razpravo
o tej zadevi, ki je po mojem prepričanju pomembna za številne evropske državljane.

Zaradi tega menim, da odločitev Parlamenta o vprašanju nadomestila za Kozloduj, o katerem razpravljamo,
ne sme vplivati na našo razpravo jeseni. Poleg tega se popolnoma strinjam z argumentom Komisije, da bo
celoten proračun Evropske unije ogrožen, če se enkrat vzpostavi precedens za financiranje takega programa.
Seveda to nikakor ne odpravlja ali zmanjšuje odgovornosti vlad v državah, ki imajo take elektrarne, da najdejo
dokončno rešitev vprašanja izrabljenega jedrskega goriva.

Druga zadeva je povezana s porabo sredstev. Nobenega dvoma ni, da se sredstev, prejetih od Evropske unije,
ne sme porabiti za financiranje projektov, ki povečujejo emisije ogljikovega dioksida. Mimogrede, dosedanje
izkušnje v Bolgariji in drugih dveh državah, ki prejemata taka sredstva, ne kažejo na nobeno tako zlorabo.
Menim pa, da moramo v tem besedilu videti usklajeno evropsko politiko in sprejetje enakega pristopa za
vse.
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Za evropske državljane je nadvse pomembno, da se ta sredstva pregledno in učinkovito porabijo za predvideni
namen. Sredstva, ki jih Evropska unija dodeli Bolgariji, gredo v poseben sklad, v katerem so tudi zneski drugih
donatorjev. Na podlagi predhodno odobrenih programov in pod nadzorom Evropske banke za obnovo in
razvoj se sredstva iz tega sklada skupaj z ustreznimi nacionalnimi sredstvi dodelijo ustreznim projektom.

Evropsko računsko sodišče bo zelo kmalu opravilo revizijo teh skladov, vključno s tistimi v Bolgariji. Prepričan
sem, da bo tudi Evropski parlament v prihodnosti pozorno spremljal porabo teh sredstev.

Adina-Ioana Vălean, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, kot poročevalka o naložbah v energetsko
infrastrukturo in poročevalka v senci o zanesljivi oskrbi s plinom sem zelo občutljiva za vprašanja zanesljive
oskrbe z energijo. Menim, da mora imeti Evropa ključno vlogo na tem področju.

Kot romunsko poslanko Evropskega parlamenta me to posebno vprašanje jedrske elektrarne Kozloduj še
toliko bolj zanima. Ker je ta elektrarna na meji z mojo državo, že dolgo vzbuja skrb v Romuniji iz očitnih
okoljskih razlogov. Elektrarna Kozloduj je od Donave oddaljena štiri kilometre in od Bukarešte 150 kilometrov.
Po podatkih mednarodnih strokovnjakov elektrarna nima nobenega zaščitnega pokrova in obstaja veliko
tveganje uhajanja radioaktivnih snovi v tla in podtalnico.

Menim, da mora Evropa pomagati in omogočiti njeno razgradnjo, in zagotoviti moramo, da se temu projektu
da na razpolago dovolj sredstev, saj je to ključno za ohranjanje varnosti v skladu z visokimi standardi,
zagotavljanje potrebnega strokovnega znanja in izvajanje mednarodnih najboljših praks. Zaprtje in razgradnjo
je treba opraviti v skladu z zelo strogimi predpisi in standardi, sicer bi elektrarna lahko predstavljala varnostno
grožnjo za vso regijo.

Zato v celoti podpiram ta predlog in našo zavezo, da temu projektu dodelimo dodatnih 300 milijonov EUR.
Naj vas tudi opomnim, da se je Evropski parlament pred nekaj meseci odločno opredelil do tega dokumenta
in v proračunu za leto 2010 dodelil prvih 75 milijonov EUR.

Vseeno mislim, da moramo biti v zvezi s preglednostjo pri porabi evropskih sredstev nepopustljivi. Do zdaj
je bila Komisija precej nezadovoljna z informacijami o razgradnji, ki jih je prejela iz Bolgarije. Sredstva je
treba strogo nadzirati. Zato menim, da mora Evropska unija najprej opraviti posebno vrednotenje za oceno
prednosti in pomanjkljivosti preteklih projektov, da skupaj z EBOR izboljša načrtovanje sredstev za naslednje
obdobje financiranja 2010–2013.

Predložili smo več predlogov sprememb, v katerih se od bolgarskih organov zahteva, da morajo kot predpogoj
za finančna sredstva v višini 120 milijonov EUR predložiti ustrezno nacionalno strategijo, v kateri bodo
opisani dolgoročni cilji v sektorjih energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

(Govornica se je strinjala, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8))

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Gospod predsednik, imam zelo kratko, konkretno vprašanje. Ker je gospa
izpostavila vprašanje glede varnosti, bi rad, da mi odgovori na naslednje: ali ve, da je Evropska skupnost za
atomsko energijo štiri majhne enote jedrske elektrarne Kozloduj pred razgradnjo razglasila za najvarnejše
reaktorje v Evropski uniji?

Adina-Ioana Vălean, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, kaj naj rečem? Smo vsi nori? Ali pa lahko
kdor koli drug vidi kakšen razlog za to? Menim, da se je veliko ljudi odločilo, da se to naredi tako, in to bi
morali upoštevati in vsi podpiramo mnenje, da je to treba narediti tako. Nimam drugih pripomb.

Michail Tremopoulos, v imenu skupine Verts/ALE. – (EL) Gospod predsednik, med današnjo razpravo moramo
upoštevati, da je Evropska unija v preteklih desetih letih Bolgariji dala 550 milijonov EUR za zaprtje štirih
enot v kompleksu Kozloduj. Danes ji bo dala še 300 milijonov EUR, kar skupaj znaša 850 milijonov EUR,
če ne upoštevamo velikih zneskov, ki so bili dani za spremembe in izboljšanje varnosti. Z drugimi besedami,
za ta jedrski kompleks smo bolj ali manj plačali v zlatu, za nekatere pa je bil ta kompleks kokoš, ki nese zlata
jajca. Vendar Komisija še naprej posredno financira jedrski lobi.

Pozivamo h končanju te menjalne trgovine z bolgarsko vlado. Parlament pozivamo, naj skupaj s Komisijo
zagotovi varno in učinkovito ravnanje z jedrskimi odpadki in naj tega ne šteje za del programa razgradnje.
Kot skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze pozivamo bolgarsko vlado, naj preostalih 40 % od
300 milijonov EUR za program razgradnje jedrskega reaktorja preusmeri v ravnanje z radioaktivnimi odpadki
in ne v razvoj elektrarn na uran in premog, ki uničujejo okolje.

121Razprave Evropskega parlamentaSL19-05-2010



Seveda upam, da so se vsi, ki nameravajo okrepiti jedrski lobi z graditvijo novih elektrarn, kaj naučili iz
nedavno sklenjenega sporazuma med Turčijo in Rusijo o gradnji jedrske elektrarne v kraju Akkuyu, na
potresnem območju, kjer je protijedrsko gibanje preprečilo njeno izgradnjo …

(Predsednik je prekinil govornika)

Predsednik. – Gospod Tremopoulos, vaš čas je potekel. Vendar je gospa Parvanova dvignila modri kartonček,
da bi vam postavila vprašanje. Boste kolegici poslanki dovolili, da vam postavi vprašanje?

Gospa Parvanova, ali vprašanje lahko postavite čim bolj na kratko?

Antonyia Parvanova (ALDE). – (BG) Gospod predsednik, tukaj je bila uporabljena beseda „izsiljevanje“ in
malo prej je moja kolegica gospa Vălean omenila, da je Bolgarija nepravilno porabila sredstva in da sredstev
iz prejšnje tranše, ki je bila porabljena za ustrezen namen kot nadomestilo, ni porabila preudarno. Postavila
bom vprašanje, za katero bi rada, da ga potrdita predstavnik Komisije tukaj in Komisija: se je opozarjalo na
to ali ne?

Predsednik. – Ne, žal mi je, gospa Parvanova. To ni v skladu s Poslovnikom. V postopku se vprašanje postavi
govorniku, ki trenutno govori. To vprašanje je zato zavrnjeno, tako kot je zavrnjena možnost odgovora.

Geoffrey Van Orden, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, močno sem si prizadeval za to, da bi se
preprečilo predčasno zaprtje enot 3 in 4 elektrarne Kozloduj. Teh dveh enot ne bi bilo treba zapreti nekaj
let predčasno; vsekakor ne zaradi varnosti. Posledica so, kakor je bilo napovedano, večja uporaba do okolja
neprijaznih termoelektrarn na lignit, povišanje cen električne energije in zmanjšanje bolgarskega izvoza
električne energije: z drugimi besedami, gospodarska in okoljska škoda.

Zdaj plačujemo za napačne presoje v institucijah Evropske unije. Zato je edino prav, da Evropska unija
Bolgarijo obravnava vsaj tako dobro kot drugi dve državi, ki sta morali predčasno zapreti svoje starajoče se
jedrske elektrarne, in veseli me, da Komisija to priznava.

V ta postopek razgradnje je seveda vključenega veliko denarja. Izjemno pomembno je, da se ta sredstva
pravilno in učinkovito porabijo in prikažejo. Upam, da nam Komisija lahko zagotovi to.

Pomembno je tudi, da se obravnava vprašanje kompenzacije zaradi izgubljene energetske zmogljivosti in
nadomestitve te zmogljivosti. Bolgarija bo potrebovala pomoč pri vzpostavitvi nove trajnostne zmogljivosti,
ki bo zagotavljala zanesljivo oskrbo in povečanje raznolikosti, tako da ne bo odvisna od dobre volje ene tuje
sile.

Miloslav Ransdorf, v imenu skupine GUE/NGL. – (CS) Rad bi povedal, da se „Program Kozloduj“ ne sme
osredotočiti samo na financiranje premestitve izrabljenih materialov, povečanje energetske učinkovitosti v
Bolgariji in financiranje alternativnih virov energije.

Menim, da je ta program treba šteti tudi za prispevek h gospodarski in socialni stabilnosti Balkana. Zato, ker
so vse balkanske države – vključno z Bolgarijo – ranljiv del Evropske unije, kakor nam je pokazala sedanja
gospodarska kriza. Menim, da je člen 30 pristopne pogodbe okvir, ki ne sme biti kršen, kakor so pokazala
pravna posvetovanja z ljudmi iz Evropske komisije. Čeprav se je ta pristopna pogodba ali ureditev izčrpala
leta 2009, mora nova ureditev nadaljevati v duhu kontinuitete, ki je določena v členu 30.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Gospod predsednik, nocoj tukaj razpravljamo o nadomestilu, ki bi ga
Bolgarija morala prejeti za zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. To nadomestilo je pravilno, pošteno in
pravočasno, ker so strokovnjaki presodili, da so izgube Bolgarije zaradi zaprtja enot 1–4 veliko večje od vseh
nadomestil, ki so ji bila izplačana do zdaj.

Vendar pa je treba tukaj še vedno odgovoriti na naslednje vprašanje: zakaj smo sploh morali priti do te točke
in zakaj, kakor sem omenil malo prej, je bilo treba zapreti najvarnejše enote v Evropi, ki jih za najvarnejše
ni razglasil kdor koli, temveč najuglednejša agencija, Mednarodna agencija za atomsko energijo? Še vedno
sem osupel nad norostjo, da se je to poročilo o nadomestilu znašlo v rokah skupine Zelenih/Evropske
svobodne zveze, katere člani so začeli in končali svoje govore s tem, da je treba Kozloduj uničiti, precej
podobno, kot je Katon Starejši govoril o Kartagini.

Na tem mestu bi se rad obrnil na gospoda Tremopoulosa, ki je, če smem reči, komajda v položaju, da bi
lahko tako govoril, ker je ravno njegova država zaradi svojega izsiljevanja prav pred kratkim prejela veliko
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večji znesek, kot ga zdaj zahteva Bolgarija. Zato ne bi smel tako vztrajno govoriti, kaj Bolgarija smer prejeti
in česa ne.

Zdaj lahko vidimo nekaj predlogov sprememb, ki so jih predložili Zeleni in ki služijo enemu samemu namenu.
Zato imajo Zeleni zdaj težavo. Težava, ki jo imajo, pa je seveda, da so z zaprtjem jedrske elektrarne Kozloduj
prispevali k povečanju emisij ogljikovega dioksida. S temi spremembami, ki jih želijo še očitneje izrabiti za
to, da Bolgariji odvzamejo denar in ga prerazporedijo na drugo področje, zdaj dejansko želijo prikriti svojo
krivdo. Zato svojim volivcem ne morejo razložiti, zakaj morajo kot državljani Evropske unije plačati za več
emisij ogljikovega dioksida v EU. V tem primeru so se Zeleni opredelili v popolnem nasprotju s svojimi
stališči.

Obstaja tudi predlog spremembe, v katerem je navedeno, da mora Kozloduj služiti kot zgled. Vendar je bil
Kozloduj samo zgled tega, da so stari reaktorji lahko varni in da lahko delujejo povsem dobro. Od zdaj naprej
pa lahko služi samo še kot svarilni zgled: kot svarilo, da je zaradi politične norosti mogoče uničiti čudovit,
učinkovit in uspešen industrijski sektor v neki državi.

Predsednik. – Resnica je, gospod Stoyanov, da ste, kar zadeva parlamentarni jezik, na meji neprimernega
in neumestnega. Nisem vas prekinil, ker želim pokazati našo velikodušnost, zlasti velikodušnost naših
kolegov iz skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze, ki ste jih po mojem mnenju napadli v svojem nastopu.
Želel sem pokazati, da smo sposobni poslušati. Vendar vam moram povedati, da se mi je vaš nastop zdel
popolnoma neprimeren. Če se bo to ponovilo, vas bom prekinil, ker ne želimo iti po tej poti.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE). – (RO) Rad bi se zahvalil Komisiji, ker se medtem, ko se trenutno vsi
ukvarjamo s krizo, Komisija še vedno ukvarja tudi z drugimi obstoječimi težavami. Menim, da je Bolgarija
popolnoma upravičena do tega, da prejme denar, ki ji je bil obljubljen za razgradnjo te jedrske elektrarne.

Zagovarjam električno energijo iz jedrskih elektrarn in menim, da Evropa ne bo mogla doseči določenih
ciljev za čisto energijo brez izgradnje jedrskih elektrarn. Trdno pa sem prepričan, da je vsaka država upravičena
do izgradnje jedrskih elektrarn, le da menim, da imamo v Evropski uniji skupno odgovornost in občutek za
solidarnost v zvezi s tehnologijami, ki se izberejo pri gradnji teh jedrskih elektrarn. Menim, da bo Evropska
komisija v tem primeru morala uporabiti skrajno strog pristop pri vrednotenju teh projektov za nove jedrske
elektrarne.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Poročevalki gospe Rebecci Harms bi rad iskreno čestital za odlično
delo. Strinjam se z dokumentom, o katerem razpravljamo, in predlogom, da se Bolgariji odobri pomoč v
višini 300 milijonov EUR za razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v obdobju 3 let, obenem
pa se seveda okrepi nadzor porabe prejetih sredstev. Lahko bi rekli, da je to prikaz enake solidarnosti, saj sta
drugi novi državi članici – Litva in Slovaška – v podobnem položaju in sta prejeli tako finančno podporo.

Enote 1 do 4 jedrske elektrarne že nekaj časa ne obratujejo in logično je, da jih je treba razgraditi. To bo
zmanjšalo tveganje za okolje in nam pomagalo bolje izkoristiti znanje in poklicne izkušnje delavcev. Med
zapiranjem dela jedrske elektrarne se bo osebje elektrarne spopadlo z novimi izzivi. Iz naših izkušenj v Litvi
lahko povem, da se pojavijo nepredvidene težave, ki jih je težko vključiti v časovne načrte.

Res je, največji delež sredstev je treba dodeliti razgradnji enot in tu je neizogibno vprašanje skladiščenja
opreme. Vendar je enako pomembno, da se upoštevajo ljudje. Upam, da bo bolgarska vlada pri uporabi
pomoči, ki jo zagotavlja Evropska unija, pomagala delavcem in skupnosti, ki je povezana z elektrarno, da
se prilagodijo spremenjenim pogojem, in zelo pomembno je, da se jim pomaga pri preusposabljanju in
uporabi njihovega strokovnega znanja na drugih področjih, da se spodbudi ustvarjanje novih trajnostnih
delovnih mest in preide na novo energetsko varčno okolje.

Konrad Szymański (ECR). – (PL) Zaprtje štirih enot jedrske elektrarne Kozloduj je nedvomno povzročilo
zelo velik primanjkljaj v energetskem sistemu Bolgarije. To zelo vpliva na zanesljivo oskrbo v regiji in zaradi
tega se morajo povečati emisije CO2, kar bi moralo biti pomembno, zlasti za nekatere poslance v tej dvorani.
Kljub temu se predlaga, predvsem v predlogih sprememb, da obrnemo hrbet energetskim težavam ene od
držav članic. To je v nasprotju z načelom solidarnosti, ki bi moralo urejati energetsko politiko. To prav tako
ustvarja vtis, da Parlament diskriminira jedrsko energijo, kar je v nasprotju z načelom, ki državam članicam
daje popolno svobodo pri izbiranju virov energije.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Način, kako se bo rešilo vprašanje zaprtja in potem razgradnje jedrske elektrarne
Kozloduj, ni pomemben, razen kar zadeva način, kako bo Bolgarija rešila to vprašanje. Vendar pa postopek
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razgradnje, kakor je bilo v tej dvorani že povedano, vpliva tudi na sosednje države in je lahko precedens za
druge države s podobnimi enotami, ki se jim izteka najdaljša doba uporabe.

Prav tako ne bom prikrivala dejstva, kakor je bilo že povedano, da so bili romunski državljani stalno zaskrbljeni
zaradi jedrske elektrarne Kozloduj, zlasti po nesreči v Černobilu. Zato bi bilo pomembno, da postopek
razgradnje spremlja javna kampanja obveščanja, namenjena vsem zainteresiranim stranem, ki imajo pravico
biti seznanjene s stopnjami, vključenimi v ta postopek, časovnim razporedom, potencialnimi tveganji
posamezne stopnje, načinom zaščite cepljivih snovi in nevarnih odpadkov ter ekološko obnovo območja
Kozloduj.

Želim poudariti pomen, ki ga moramo pripisati predelovanju radioaktivnih odpadkov. Zato je treba sredstva,
ki so dodeljena Bolgariji za ta namen, zagotavljati v rednih časovnih presledkih brez kakršnih koli prekinitev.
To omenjam, ker so stroški, čeprav se zdijo dovolj visoki, zgolj ovrednoteni, saj tako obsežne razgradnje
jedrske elektrarne, kot poteka v Bolgariji, še ni bilo. Končati želim z upanjem, da bo postopek razgradnje z
zadostnim financiranjem in natančnim načrtovanjem ter pod nadzorom vseh organov s potrebnimi pooblastili
na tem področju postal zgled dobre porabe evropskih sredstev.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Nekatere države srednje in vzhodne Evrope so ob pristopu k Evropski
uniji v pristopnih pogodbah prevzele politično in gospodarsko težke zaveze, da bodo razgradile jedrske
elektrarne in zagotovile varno ravnanje z jedrskimi odpadki. To so države, ki so odvisne od jedrske energije,
in podedovale so jedrske elektrarne, ki niso v skladu z danes veljavnimi varnostnimi standardi in zahtevami
EU, same pa seveda ne bi bile sposobne zbrati potrebnih sredstev za razgradnjo elektrarn. V Evropski uniji
veljajo stroge zahteve, ki urejajo razgradnjo in izvajanje varnostnih del, finančna in gospodarska kriza pa
državam članicam, ki razgrajujejo jedrske elektrarne, otežuje ustrezno in pravočasno izvajanje razgradnje
in odlaganja goriva. Zaskrbljenost Skupnosti zaradi predelave izrabljenega jedrskega goriva v državah, ki
niso države članice EU, je popolnoma razumljiva, ker to lahko ogrozi tudi naše prihodnje generacije. Zato
pozdravljam odločitev Komisije, da Bolgariji dodeli dodatno podporo iz proračuna Evropske unije, saj je
jasno, da brez podpore Skupnosti tako kot v Litvi ne bi bilo mogoče zagotoviti izvajanja ukrepov za razgradnjo
v zahtevanem obsegu, skupne varnostne politike Skupnosti ali ukrepov, ki so potrebni za zaščito evropski
državljanov in varstvo okolja.

Günther Oettinger, član Komisije. – (DE) Gospod predsednik, spoštovani poslanci, rad bi se vam zahvalil
za odprto razpravo o tej občutljivi temi.

Za konec bi rad poudaril, da Komisija toplo pozdravlja na splošno pozitiven pristop poročila in dejstvo, da
se Parlament strinja s Komisijo, da mora Bolgarija prejeti nadaljnjo podporo v višini 300 milijonov EUR do
leta 2013. Komisija je prav tako zadovoljna, da se lahko še naprej osredotočamo na zagotavljanje podpore
varnim ukrepom za razgradnjo in da Parlament meni, da si projekti v energetskem sektorju zaslužijo našo
podporo.

Lahko potrdimo, kakor smo v preteklosti, da bodo sredstva porabljena za predvideni namen, in načrtujemo
vzpostavitev zanesljivega nadzora. Seznanjeni smo z vašimi predlogi in spremembami. Prepričan sem, da
bo Svet upošteval mnenja Parlamenta povsod, kjer bodo lahko pomagala izboljšati jasnost ciljev uredbe.

Vaše strinjanje z nadaljnjim financiranjem razgradnje je znak solidarnosti Evropske unije z Bolgarijo. Varnost
je najpomembnejša prednostna naloga med postopkom razgradnje jedrskih elektrarn in to je poudarjeno v
izjavi.

Še enkrat bi se vam rad zahvalil za vaše delo in tudi gospe Harms za to poročilo.

Rebecca Harms, poročevalka. – (DE) Gospod predsednik, na koncu te razprave bi rada še enkrat povedala,
da razgradnja jedrskih elektrarn v Litvi, na Slovaškem in v Bolgariji temelji na mednarodnem strokovnem
znanju. Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je opravila pregled teh reaktorjev, ki imajo enako
zasnovo kot tisti v Černobilu, in ugotovila, da jih ni mogoče predelati tako, da bi izpolnjevali varnostne
standarde, ki so veljali v stari Evropski uniji. To je bila pametna odločitev, ki upravičuje dejstvo, da smo
solidarni z Litvo, Slovaško in Bolgarijo ter da po jutrišnji odločitvi te države v zvezi s stroški razgradnje
obravnavamo enako.

Drugič, še enkrat bi rada poudarila, da nobena od teh držav in nobena druga država v zahodni Evropi ali
drugje na svetu še ni našla zanesljive rešitve za problem odlaganja visoko radioaktivnih odpadkov. To je
naloga, ki je še pred nami, čeprav so številne države na tem področju do zdaj vložile milijarde in že 30 let
iščejo zanesljivo rešitev. To je razprava, s katero se morajo ukvarjati zlasti tisti ljudje, ki podpirajo tehnologijo
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jedrske energije z velikim tveganjem, ker skladiščenje jedrskih odpadkov glede na današnje stanje po mojem
mnenju in mnenju večine državljanov Evrope predstavlja tako veliko in nerazrešeno tveganje, da je to močan
argument proti nadaljnji uporabi jedrske energije. O tem bomo razpravljali z gospodom Oettingerjem v
prihodnosti. Zahvaljujem se vam za pozornost.

Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri, v četrtek, 20. maja, ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Eija-Riitta Korhola (PPE), v pisni obliki. – (FI) Leta 1999 je Evropska komisija v imenu Evropske unije od
Bolgarije kot predpogoj za njena pristopna pogajanja zahtevala, naj zapre štiri od svojih šestih jedrskih
elektrarn. Komisija je nekaj časa govorila, da zadevne enote izpolnjujejo pogoje za finančne izboljšave. V
skladu s sporazumom sta se leta 2002 zaprli dve enoti, drugi dve pa sta se zaprli leta 2006. Po znatnih
naložbah in številnih neodvisnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da enoti izpolnjujeta vsa varnostna merila,
po podatkih Delovne skupine Sveta za atomska vprašanja pa dodaten nadzor ni bil potreben. Bolgarija je
postala neto izvoznica električne energije v vse sosednje države in je občasno pokrila 100 % primanjkljaja
električne energije v regiji. Vendar sta se preostali enoti zaprli v skladu s sporazumom, v regiji je bila motena
oskrba z električno energijo in zaradi nadomestnih elektrarn so se povečale emisije toplogrednih plinov.
Komisiji in Svetu zastavljam vprašanje na podlagi poročila gospoda Van Ordna o prošnji Republike Bolgarije
za članstvo v Evropski uniji in odstavka 33 tega poročila. Evropski parlament je v tem odstavku pozval Svet,
naj bo pripravljen na spremenljivost datumov zapiranja, dokler ne bo mogoče zgraditi nove generacije, ki
ne bo povečala emisij, kar naj ne bi bilo pred letom 2011. Odgovor pa je bil negativen in namesto tega je EU
pokazala solidarnost z Bolgarijo v obliki znatnih zneskov finančne pomoči. Zato je edino pravilno, da se
sredstva zagotavljajo dlje, kot je bilo načrtovano, ker je bila izguba zmogljivosti za proizvodnjo električne
energije, da ne govorim o drugih pritiskih na regijo, gospodarsko in socialno težka za Bolgarijo. Vendar
moramo povsem odkrito vprašati, ali bi se bilo mogoče izogniti tej veliki finančni naložbi, če bi Komisija in
Svet ponovno razmislila o svojih neprilagodljivih in spornih pogojih.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. – (DE) Med pristopnimi pogajanji leta 2005 je Bolgarija pristala na to,
da zapre reaktorske enote 1–4 v jedrski elektrarni Kozloduj in jih potem razgradi. Prvotno je EU nameravala
zagotavljati finančno podporo za postopek razgradnje do leta 2009. Zdaj se je finančna pomoč podaljšala
do konca leta 2013 in na razpolago bo danih 300 milijonov EUR. Seveda je treba podpreti Bolgarijo med
razgradnjo Kozloduja in ji pomagati pri finančnih in okoljskih težavah, ki so povezane s tem, kot so varna
odstranitev radioaktivnih odpadkov, spodbujanje obnovljivih virov energije in preusposabljanje delavcev.
Vendar mora finančna pomoč vključevati podrobno razčlenitev različnih načrtov, strog finančni nadzor in
redno spremljanje porabe sredstev. Denarja se ne sme porabiti skozi zadnja vrata za zagotavljanje finančne
podpore drugi bolgarski jedrski elektrarni v mestu Belene. Bolgarija trenutno išče evropske vlagatelje za
Belene in ravno ob pravem času se ponuja možnost, da se denar za razgradnjo porabi za ta namen. To
moramo preprečiti. Za to so nujni skrbno poročanje in temeljite preiskave Komisije, Evropskega parlamenta
in Evropskega računskega sodišča na kraju samem.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), v pisni obliki. – (RO) EU je odvisna od uvoza energije, s katerim pokrije 53 %
svojih potreb. Za zmanjšanje svoje energetske odvisnosti so nekatere države članice sprejele ambiciozne
strategije za uporabo jedrske energije in energije iz obnovljivih virov. Jedrska energija predstavlja 28 % vse
porabljene energije v EU in je največji vir energije v Belgiji, Franciji, Litvi, na Slovaškem in Švedskem.
Proizvodnja jedrske energije ne ustvarja emisij ogljikovega dioksida, da ne omenjam, da so v državah članicah,
v katerih se uporablja jedrska energija, mesečni računi gospodinjstev za električno energijo nižji. Vendar EU
določa izjemno stroge zahteve glede varnega obratovanja jedrskih elektrarn in ravnanja z jedrskimi odpadki.
Strogi ukrepi in visoki standardi v zvezi z varnostjo jedrskih elektrarn ter tesno sodelovanje lokalnih,
regionalnih, nacionalnih in evropskih organov zagotavljajo pogoje za varno uporabo jedrske energije v EU.
Uredba, ki jo predlaga Komisija, zagotavlja pravično obravnavanje Bolgarije z odobritvijo finančne pomoči
do leta 2013 za razgradnjo njenih jedrskih elektrarn, kar je bil ukrep, določen v pristopnih pogodbah. Za
razgradnjo jedrskih elektrarn je potrebno dolgoročno finančno načrtovanje, ki se nadaljuje, dokler ni lokacija
v celoti obnovljena in dokler ni upravljanje z vsemi odpadki in izrabljenim gorivom varno.

13. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

14. Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
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15. Zaključek seje

(Seja se je zaključila ob 21.20)
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