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1. Deschiderea şedinţei

(Şedinţa a fost deschisă la ora 10.05)

2. Europa 2020 (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal

3. Uniunea pentru Mediterana (dezbatere)

Preşedinte. – Primul punct de pe ordinea de zi este raportul elaborat de Vincent Peillon, în numele Comisiei
pentru afaceri externe, referitor la Uniunea pentru Mediterana [2009/2215(INI)] (A7-0133/2010). Voi da
cuvântul raportorului nostru pentru patru minute.

Vincent Peillon, raportor. – (FR) Dle preşedinte, aş dori să încep prin a transmite cele mai cordiale mulţumiri
tuturor colegilor mei care s-au implicat în elaborarea acestui raport; este cu adevărat o muncă colectivă. Am
încheiat 28 de compromisuri; compromisuri care mai mult au lărgit decât au redus viziunea strategică pe
care am dorit să o împărtăşim în ceea ce priveşte acest raport şi angajamentul nostru faţă de Mediterana. Prin
urmare, aş dori să transmit cele mai calde mulţumiri dnei Marietta Giannakou din partea Grupului Partidului
Popular Creştin (Creştin Democrat), dlui Ivo Vajgl din partea Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi
Democraţilor din Parlamentul European, dnei Hélène Flautre şi raportorilor pentru avizele Comisiei pentru
comerţ internaţional, dnei De Sarnez şi Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, reprezentată de dna
Tzavela.

Ceea ce a fost important pentru noi a fost să facem înţeles faptul că în joc se află probleme strategice pentru
Europa. De fapt, nu este doar o problemă de gândire că sudul are nevoie de noi; şi noi avem nevoie de sud,
în special în această perioadă de criză. Dacă dorim să avem o perspectivă pe termen lung, dacă dorim o
creştere durabilă într-o lume multipolară, atunci şi noi avem nevoie de sud.

Având în vedere acest lucru, Europa trebuie să îşi asume răspunderea de a face Uniunea pentru Mediterana
un spaţiu al păcii, securităţii şi prosperităţii pentru cei 800 de milioane de locuitori şi să considere acest
aspect drept o prioritate pe termen lung. Această dorinţă comună ne-a permis să ne unim, deoarece suntem
conştienţi că dificultăţile economice, demografice şi politice cu care ne confruntăm, împreună cu cele sociale
şi culturale, ne ajută să putem colabora cu cealaltă parte a Mediteranei. Pentru noi, aspectele culturale şi cele
legate de civilizaţie sunt de asemenea în pericol.

Suntem conştienţi de acest lucru; de doi ani de zile, Parlamentul a lucrat, conştient fiind de dificultăţile legate
de crearea Uniunii pentru Mediterana. Nu am evitat abordarea problemei conflictelor care au avut loc în sud,
dar am dorit să afirmăm în mod ferm că tocmai abordarea Uniunii pentru Mediterana, cu proiecte specifice,
paritatea dintre nord şi sud în organismele decizionale şi posibilitatea, de exemplu, de a aduce la aceeaşi masă
israelienii şi palestinienii, a fost metoda potrivită care a contribuit la soluţionarea acestor conflicte şi că, mai
mult, Uniunii pentru Mediterana nu ar fi trebuit să i se solicite să urmărească toate obiectivele în acelaşi timp
şi că trebuia să se concentreze pe aceste activităţi specifice.

În acest proiect – şi sper cu adevărat că al doilea summit al şefilor de stat şi de guvern va avea loc la Barcelona
la 7 iunie – noi, Parlamentul European, am dorit să transmitem un mesaj ferm şefilor de stat şi de guvern
pentru a le spune că trebuie să îşi asume responsabilitatea deoarece acest summit trebuie să fie un succes.
Având în vedere acest lucru, am subliniat, de asemenea, abordările pe care le consider necesare astăzi. În
primul rând, trebuie să eliminăm anumite obstacole, care includ, desigur, condiţiile financiare şi economice.

De aceea, Parlamentul European speră că Uniunea Europeană îşi va asuma un angajament financiar
proporţional cu miza, în primul rând în ceea ce priveşte ceea ce a rămas din perspectiva financiară 2007-2013
şi că, în perspectiva financiară 2014-2020, angajamentul Uniunii va fi mai mare, astfel încât cele şase proiecte
majore propuse vor putea fi finalizate. Trebuie să îmbunătăţim mediul economic şi juridic. Trebuie să
îmbunătăţim integrarea regională sud-sud. În plus, pe lângă condiţiile economice, avem nevoie de noi condiţii
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politice, motiv pentru care am pus accent pe integrarea culturală, educaţie, proiecte culturale şi drepturile
bărbaţilor şi ale femeilor.

În concluzie: În timpul acestei crize, Europa trebuie să aibă o imagine pe termen lung şi de ansamblu. Nu
trebuie să sacrificăm termenul lung în detrimentul termenului scurt. Trebuie să ne asumăm responsabilităţile.
Europa are nevoie de sud.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, este plăcerea mea să discut astăzi în faţa dvs. despre Uniunea
pentru Mediterana şi raportul pregătit de dl Vincent Peillon. Această contribuţie valoroasă a Parlamentului
European este deosebit de oportună întrucât subliniază câteva dintre provocările principale cu care se
confruntă Uniunea pentru Mediterana în lunile următoare – şi apropo, dle Peillon, sunt complet de acord cu
introducerea raportului dvs. privind acea dezbatere.

Având în vedere că Tratatul de la Lisabona este acum în vigoare, Uniunea Europeană are acum o identitate
consolidată şi mai instituţională şi are dreptul de a acţiona mai eficient pe plan mondial. În acelaşi timp,
majoritatea guvernelor mediteraneene au urmărit să realizeze o agendă ambiţioasă de reforme economice,
iar Politica europeană de vecinătate transformă relaţiile dintre Uniunea Europeană şi vecinii săi mediteraneeni.

Începând cu anul 2004, imaginea şi intensitatea contactelor politice au crescut. Comerţul a înregistrat o
creştere cu un procent de ordinul zecilor printr-un proces constant de liberalizare şi convergenţă de
reglementare. Asistenţa din partea Uniunii Europene a fost modelată în funcţie de nevoile de reformă ale
partenerilor, iar volumul acesteia în actualul cadru financiar a crescut în mod substanţial.

Este ceea ce am realizat în relaţiile noastre bilaterale. Cu toate acestea, în bazinul mediteranean, mai mult ca
oriunde, reţeaua noastră de relaţii bilaterale dintre Uniunea Europeană şi ţările învecinate zonei Mediteraneene
are nevoie de integrarea sud-sud, precum şi de cooperarea şi crearea unei zone economice cu adevărat
regionale. Integrarea regională poate avea o contribuţie la fel de importantă precum reformele naţionale în
ceea ce priveşte intensificarea investiţiilor şi creşterea economică, reducerea diferenţei de prosperitate dintre
Europa şi vecinii mediteraneeni şi pe lângă acest lucru, asigurarea unei convergenţe sporite în jurul valorilor
noastre comune şi a practicile democratice.

Integrarea sud-sud şi proiectele intraregionale de integrare, precum acordul de liber schimb de la Gadir, sunt
de asemenea importante în crearea celor cinci milioane de locuri de muncă de care este nevoie în fiecare an
pentru a satisface necesităţile populaţiei tinere din regiune. Lansarea Uniunii pentru Mediterana în Paris în
2008 a dat un nou impuls parteneriatului euro-mediteraneean, a făcut o ofertă puternică pentru co-proprietate
şi a împărţit responsabilitatea printr-un sistem de co-preşedinţie, a pus mai mult accent pe proiecte concrete
şi a oferit servicii tehnice de secretariat pentru promovarea integrării regionale şi impulsionarea investiţiilor.

Aşa cum ştim cu toţii, punerea în aplicare a acestui acord a fost încetinită de tensiunea accentuată din Orientul
Mijlociu, dar s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte lansarea discuţiilor de proximitate dintre autorităţile
din Israel şi cele din Palestina. Există acum loc pentru speranţe prudente că circumstanţele politice din regiune
pot favoriza mai bine cooperarea.

În contextul provocărilor majore globale, precum criza economică şi financiară de la nivel mondial, schimbările
climatice şi securitatea energetică, Uniunea pentru Mediterana va trebui să facă faţă situaţiei politice din
Orientul Mijlociu, va lansa funcţionarea operaţională a Uniunii pentru Secretariatul mediteraneean şi va
evalua progresul înregistrat de parteneriat începând cu luna iulie 2008.

Este o oportunitate de reformare colectivă a angajamentului nostru şi a dorinţei noastre politice de a crea un
spaţiu de pace, stabilitate şi prosperitate partajată în zona mediterană. Pentru a realiza acest lucru, partenerii
vor trebui de asemenea să acorde atenţie în special viitoarei dezvoltări a Uniunii şi lucrurilor ce pot fi livrate
pe teren în ceea ce priveşte proiectele, locurile de muncă şi creşterea economică.

Zona Mediterană este extrem de dinamică şi generaţia tânără cere mai multe joburi şi mai multe oportunităţi.
Aceştia cer o responsabilitate mai mare şi o reprezentare democratică, educaţie mai bună şi mobilitate sporită
în ceea ce priveşte călătoriile şi studiile. Cerinţele acestora nu sunt întotdeauna uşor de îndeplinit, dar, în cele
din urmă, ei ar trebui să beneficieze de acţiunea noastră colectivă.

Dacă punem în aplicare proiectele practice, precum accesul la apă, mâncare şi surse de energie, precum şi
capacităţile de protecţie civilă îmbunătăţite, acest lucru va fi în interesul cetăţenilor.
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Uniunea pentru Mediterana va pune cetăţenii, antreprenorii, organizaţiile neguvernamentale, universităţile
şi mai ales populaţia tânără în fruntea societăţii civile, a cooperării şi a dezvoltării economice. De asemenea,
cetăţenii se vor implica mai mult prin participare deplină şi implicarea reprezentanţilor aleşi.

De aceea, Comisia crede cu adevărat că o dimensiune parlamentară vibrantă şi puternică consolidează
legitimitatea democratică a parteneriatului. Rolul Adunării parlamentare euro-mediteraneene va fi consolidat
în viitor şi activitatea acesteia va fi enunţată mai clar alături de celelalte organisme ale parteneriatului.

Cu toţii ne dorim ca Uniunea să funcţioneze şi cu toţii ştim că acest lucru va fi apreciat în funcţie de abilitatea
acesteia de a oferi proiecte concrete pentru această regiune. Interconexiunile energetice, autostrăzile maritime
care leagă facilităţile portuare din partea de sud a regiunii mediteraneene cu cele europene şi planul solar
mediteraneean sunt domenii cu potenţial considerabil în ceea ce priveşte investiţiile, crearea de locuri de
muncă şi extinderea relaţiilor comerciale. Dacă dorim să avem acces la acel potenţial, sectorul privat şi
instituţiile financiare majore trebuie să lucreze mână în mână. Şi pentru ca acest lucru să se întâmple, avem
nevoie de un catalizator şi acela este secretariatul Uniunii pentru Mediterana.

După câteva luni de efort serios depus de cei 43 de parteneri euro-mediteraneeni, am reuşit în cele din urmă
să adoptăm statutul juridic al secretariatului, să numim secretariatul general şi să aprobăm bugetul provizoriu
pentru funcţionarea secretariatului. În centrul relaţiilor cu ţările noastre partenere din regiunea mediteraneeană
se află dorinţa noastră de a promova securitatea, creşterea economică şi stabilitatea în regiune. Dar există,
de asemenea, şi convingerea stăruitoare că participăm la un proiect şi mai ambiţios: crearea unei regiuni de
pace şi afirmarea scopurilor şi valorilor noastre comune.

Sunt convins că împreună cu angajamentul Parlamentului European şi cu parlamentele statelor membre ale
Uniunii Europene şi cu un impuls puternic din partea Adunării parlamentare euro-mediteraneene, ne vom
ridica la înălţimea acestei provocări.

Marielle De Sarnez, raportoare pentru aviz a Comisiei pentru comerţ internaţional – (FR) Dle preşedinte, nu există
îndoială că summitul de la Barcelona este îndoielnic. Cu siguranţă, conflictul dintre Israel şi Palestina are
ecou, dar acest lucru nu contează. UpM este singurul răspuns posibil pe care-l avem la dispoziţie pentru
accelerarea dezvoltării în ţările sudice, consolidarea legăturilor dintre acestea şi îmbunătăţirea dialogului de
ambele părţi ale Mediteranei. Regiunea are nevoie de creştere economică şi de acorduri de schimb cultural.
Aceasta are nevoie de proiecte specifice viitoare care să mobilizeze energiile şi să implice un număr mai mare
de ţări.

Având în vedere acest lucru, ar trebui să facem tot posibilul pentru a promova investiţiile private şi publice,
iar Comisia Europeană ar trebui să fie mai activă şi ar trebui să îşi consolideze rolul de investitor. De asemenea,
Comisia ar trebui să ţină cont mai serios de efectele procesului de liberalizare în pregătirea noii generaţii de
acorduri de asociere.

În cele din urmă, acordul Agadir ar trebui să fie extins în vederea îmbunătăţirii dezvoltării schimburilor
sud-sud. În ceea ce priveşte politica agricolă, nevoia de suveranitate alimentară ar trebuie menţinută şi, aşa
cum ştim cu toţii, energia reprezintă un sector important. Este important ca proiectele să fie puse în aplicare
în primul rând în interesul acestor ţări, pentru a răspunde nevoilor acestora şi pentru a contribui la dezvoltarea
lor, în ciuda, sau mai degrabă, din cauza dificultăţilor. Relansarea UpM este mai urgentă ca niciodată.

Niki Tzavela, raportor pentru aviz al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie. – (EL) Dle preşedinte, în raportul
nostru referitor la piaţa euro-mediteraneeană, am confirmat faptul că recomandăm păstrarea şi dezvoltarea
infrastructurii de bază care fac ca o economie să fie unică şi coezivă şi este interesant că acum, în contextul
crizei economice, situaţia economică actuală ilustrează destul de clar că există coeziune şi numitori comuni
în partea de sud. Trebuie să ţinem cont de acest lucru pentru viitoare proiecte sigure de dezvoltare.

Raportul meu pune accent în special pe GNL, care, în foarte scurt timp, poate juca un rol foarte important
pentru economia pieţei euro-mediteraneene, nu numai pentru partea de aprovizionare, ci şi pentru partea
de vânzare, şi pe sursele regenerabile de energie, o altă formă a economiei din zona euro-mediteraneeană,
dar care este pe termen mult mai scurt. Un comentariu: strategia Uniunii şi politica în domeniul energiei
pentru Europa de Nord sunt foarte bine documentate. Avem, dle comisar, o slăbiciune imensă în ceea ce
priveşte politica şi strategia în domeniul energiei în Europa de Sud.

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE. – (EL) Dle preşedinte, aş dori să-l felicit pe dl Vincent Peillon
şi pe raportorii din celelalte comisii, dna De Sarnez şi dna Tzavela, pentru rapoartele lor. Raportul referitor
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la Uniunea pentru Mediterana este important deoarece se concentrează asupra obiectivelor imediate şi
cuantificabile. Rezultatele acestora pot fi foarte precise, deoarece Parlamentul solicită, prin intermediul
raportului, alocarea bugetelor exacte din perspectivă financiară, asistenţă pentru Secretariatul Uniunii pentru
Mediterana în Barcelona şi, bineînţeles, ca diferenţele felurite care există să nu afecteze obiectivele Uniunii,
adică creşterea economică, îmbunătăţirea drepturilor individuale şi ale omului, schimburile culturale,
problemele energetice şi orice altceva care îi leagă pe oamenii care locuiesc acolo aproape de bazinul
mediteraneean.

Bineînţeles, aici, astăzi, Consiliul şi Preşedinţia spaniolă, despre care presupun că au un interes anume pentru
Uniunea pentru Mediterana, sunt absente şi trebuie să spun că acest lucru mă surprinde, deoarece Consiliul
trebuie să fi auzit tot ceea ce au spus raportorul şi coraportorii şi tot ce s-a subliniat aici, cu alte cuvinte, că
acest lucru este un efort care depăşeşte dificultăţile specifice care au împiedicat progresul corespunzător al
programelor.

Bineînţeles, conflictul dintre Palestina şi Israel, nu poate fi rezolvat prin intermediul Uniunii pentru Mediterana,
însă prezenţa ofiţerilor în cadrul Secretariatului dă speranţe că nu va exista nicio presiune a conflictelor în
ceea ce priveşte eforturile noastre de a avansa Uniunea pentru Mediterana cu criteriile descrise anterior.

Este deosebit de important pentru Uniunea pentru Mediterana să transmită un mesaj legat de dezvoltare
democratică, egalitate între bărbaţi şi femei şi depunerea de eforturi în vederea creării unei societăţi civile în
ţările din Africa de Nord.

Raimon Obiols i Germà, în numele Grupului S&D. – (ES) Dle preşedinte, ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la
acest raport – şi aş dori să felicit autorul raportului, dl Vincent Peillon, pentru acest lucru – este faptul că este
precis şi exact. Ar fi bine dacă precizia prezentului raport s-ar extinde la subiectul acestuia, care este, Uniunea
pentru Mediterana (UpM).

Acest lucru se întâmplă deoarece cel mai puţin important lucru care poate fi spus este că în Upm, există în
prezent o lipsă majoră de claritate. Cred că liderii, care trebuie să se întâlnească – sperăm – la 7 iunie în
Barcelona, ar face bine să respecte priorităţile exacte, precise prevăzute de raportul Peillon.

În primul rând, contextul politic. UpM nu poate continua să fie blocată sau paralizată de conflictul din
Orientul Mijlociu, dar în acelaşi timp, nu-l poate nici ignora. Aceasta trebuie să aducă o contribuţie pozitivă
la rezolvarea conflictului, în măsura în care este în măsură să facă acest lucru.

În al doilea rând, proiectele bune trebuie organizate şi dezvoltate într-un mod profesionist şi inteligent.

În al treilea rând, trebuie găsite resurse adecvate şi angajamente financiare.

În al patrulea rând, trebuie să se facă progrese în ceea ce priveşte crearea unei relaţii pozitive care să evite
obstacolele şi conflictele în loc să se caute sinergii între UpM şi structurile mediteraneene ale Uniunii Europene.

Trebuie să cerem explicaţii şi angajamente la aceste patru puncte centrale, aceste patru provocări importante
şi cred că acest raport reprezintă un instrument bun, o foaie bună de parcurs care ne poate ajuta să solicităm
acest acord.

Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE. – (SL) Dle vicepreşedinte, dle comisar Füle, în primul rând aş dori să
mulţumesc raportorului, dl Peillon, pentru implicarea sa constructivă, deschisă şi creativă care a dat naştere
acestui raport. Sper că acest raport va stârni interesul, nu numai celor care au contribuit la elaborarea lui,
dar şi celorlalţi. Acest raport vizează o regiune care de-a lungul istoriei a fost un centru dinamic al vieţii
culturale şi spirituale şi al inovaţiei economice şi comerciale. Din nefericire, în prezent, aceasta este sursa
multor probleme care ne vizează atât pe noi toţi, cât şi pe restul lumii şi pe care ne-ar plăcea să le vedem
rezolvate.

Uniunea pentru Mediterana este un proiect important, dar din nefericire, nu a progresat aşa de rapid precum
ne-am fi dorit. Mi-ar plăcea să văd progres rapid în punerea în aplicare a proiectelor prioritare după crearea
secretariatului din Barcelona. Proiectele trebuie să fie forţa motrice cea mai importantă care stă la baza
Uniunii, sau obiectivul activităţii Uniunii pentru Mediterana. În acelaşi timp, cu toate acestea, trebuie să
recunoaştem că există mereu câteva probleme de natură politică, în special problema palestiniană şi statutul
nedefinit al Saharei Occidentale şi că acestea au limitat progresul necesar. Din acest motiv, trebuie să facem
eforturi pentru un dialog sporit, mai multă toleranţă şi mai multă încredere în regiune.
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În acest sens, Parlamentul European ar putea, cu siguranţă, să joace un rol foarte important şi activ şi sper
că toate partidele implicate vor primi cu căldură acest Parlament ca unul dintre actorii care ar putea contribui
la soluţionarea problemei.

În cele din urmă, permiteţi-mi să adaug că este imperativ să acordăm atenţia necesară viitoarelor generaţii,
să promovăm schimbul de studenţi în cadrul Uniunii pentru Mediterana şi să susţinem Universitatea EMUNI,
participarea instituţiilor superioare şi învăţământul superior şi mediile culturale. Acest lucru ne va ajuta să
ridicăm nivelul înţelegerii reciproce şi al interconexiunii.

Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, Uniunea
pentru Mediterana nu a fost niciodată atât de importantă pentru viitorul nostru precum este astăzi. Am
încercat împreună, în raportul referitor la UpM, să susţinem o viziune diferită a Mediteranei noastre. Mai
mult decât o simplă zonă a liberului schimb, Uniunea s-a înfiinţat pe civilizaţia comună a cetăţenilor care
împărtăşesc valori fundamentale.

Aş dori să vorbesc despre cel mai dificil obstacol în calea ambiţiilor noastre mediteraneene; violenţa suferită
de cetăţenii palestinieni, al căror teritoriu a fost ocupat de Israel, care au fost expulzaţi şi ucişi de Israel, în
timp ce Europa nu îşi asumă responsabilitatea sa istorică în acest conflict şi acţionează cu adevărat pentru
pace recunoscând statul Palestina în conformitate cu legislaţiile internaţionale pe care se întemeiază
democraţiile noastre.

Săptămâna viitoare, o delegaţie parlamentară oficială o să viziteze Fâşia Gaza pentru a înţelege de ce ajutorul
de sute de milioane de euro pe care europenii îl trimit palestinienilor nu ajunge în şcolile şi spitalele din Gaza,
pe care le-am vizitat în ianuarie. Am fost şocată şi dezamăgită când am aflat că preşedintele Comisiei pentru
afaceri externe a decis, fără a-i informa pe membrii din comisie – din care fac si eu parte – sau copreşedinţii
acestei delegaţii, să nu viziteze Gaza alături de delegaţia Parlamentului în conformitate cu instrucţiunile
primite din partea Ambasadei de la Israel.

Prin boicotarea delegaţiei Parlamentului la Gaza, preşedintele comisiei noastre discreditează întregul Parlament,
care a aprobat o rezoluţie referitoare la raportul Goldstone condamnând faptul că armata israeliană a blocat
contactele cu populaţia din Gaza, cerând ca această blocare să fie imediat stopată. Trebuie să ne amintim de
această rezoluţie şi de poziţia Parlamentului.

Având în vedere acest lucru, solicit dlui Albertini să demisioneze din poziţia de preşedinte al Comisiei pentru
afaceri externe, din care fac si eu parte, pentru că nu a îndeplinit cerinţele funcţiei sale.

Care este scopul finanţării şi supravegherii alegerilor, dacă apoi refuzăm să-i recunoaştem pe cei care au ales
votul secret în detrimentul armelor?

În sfârşit, un alt obstacol în calea unei Uniuni pentru Mediterana cu adevărat fraternă sunt victimele care s-au
înecat în drumul dinspre partea de sud, parţial datorită faptului că graniţele europene sunt acum complet
închise. Actuala noastră politică de emigrare nu mai este acceptabilă. Trebuie să fim în stare, aşa cum PNUD
recomandă, să asigurăm faptul că mobilitatea cetăţenilor dinspre sud este egală cu mobilitatea noastră către
sud. Trebuie să fim fideli proiectului şi valorilor noastre. Copiii noştri ne vor mulţumi pentru acest lucru şi
noi vom fi reprezentanţii mândri ai cetăţenilor noştri.

Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL. – (ES) Dle preşedinte, Uniunea pentru Mediterana se confruntă
cu obstacole reale şi ceea ce solicit eu Uniunii Europene, tuturor instituţiilor şi Parlamentului, este determinare,
mult mai multă determinare, când este vorba despre încercarea de a depăşi aceste obstacole.

Primele şi cele mai importante – nu există niciun dubiu privind această chestiune şi alţi deputaţi au ridicat
această problemă – sunt conflictele: conflictul palestinian, în faţa unei atitudini din partea guvernului israelian
care nu ţine cont de dreptul internaţional şi nici de acordurile pe care le-a semnat, precum Acordul Annapolis
privind aşezările; conflictul din Sahara Occidentală; şi într-adevăr, ocupaţia militară din nordul Republicii
Cipru. Acestea reprezintă, evident, obstacole clare pentru orice instituţie care doreşte să aibă acel tip de relaţie
între cele două ţărmuri ale Mediteranei. Până la soluţionarea conflictelor, acestea reprezintă un adevărat
obstacol.

Grupul pe care-l reprezint solicită mai mult angajament, mai multă energie ca reacţie la toţi actorii responsabili
de dispreţuirea dreptului internaţional.

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că o altă problemă cu care ne confruntăm este aceea a dezechilibrelor
economice şi sociale care există în cadrul regiunii mediteraneene. Cred că orice soluţie care încearcă să
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abordeze aceste dezechilibre în ceea ce priveşte comerţul prin simpla şi directa propunere a acordurilor de
comerţ liber nu reprezintă soluţia potrivită. Soluţia potrivită ar fi să se ţină cont de aceste dezechilibre şi să
se încerce să se încheie acorduri comerciale pe bază de complementaritate şi solidaritate. Problema este că
multe dintre ţările de pe ţărmurile Mediteranei suferă de sărăcie groaznică şi lipsuri majore.

Cu toate acestea şi insist acum, un lucru esenţial ar fi asumarea unui angajament mai mare din partea Uniunii
Europene în raport cu acele conflicte care în prezent au efecte negative. Voi vorbi despre Palestina şi Sahara
Occidentală. Există conflicte, precum conflictul din Sahara Occidentală, unde Uniunea Europeană nu face
aproape nimic. Nu numai că nu face nimic, ci şi accelerează statutul avansat al relaţiei de care Marocul se
bucură în prezent şi încearcă, de asemenea, în cazul Israelului, să promoveze acordul de asociere la un acord
cu status avansat.

Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD – (EL) Dle preşedinte, trebuie să-l felicit pe raportor, dl Peillon,
pentru raportul preţios pe care ni l-a prezentat. Cu toţii ştim că bazinul mediteraneean este un loc de întâlnire
pentru multe culturi; cu toate acestea, în acelaşi timp, acesta reprezintă un centru nervos şi un „boiler” care
se agită de mulţi ani. Schimbările climatice, criza economică şi financiară, imigrarea, poluarea, pescuitul
excesiv şi daunele aduse mediului înconjurător sunt câteva din problemele cu care se confruntă cetăţenii
europeni şi non-europeni din bazinul mediteraneean.

Trebuie acordată atenţie sporită problemei imigrării ilegale şi corpurilor efective de control de la graniţă din
ţările din bazinul mediteraneean, în special Grecia şi Italia, care reprezintă porţi de intrare în Uniunea
Europeană pentru imigranţii ilegali. Zilnic se poartă o luptă pentru graniţele acestor ţări. Trebuie de asemenea
acordată atenţie consolidării sectorului energetic şi folosirii surselor de energie regenerabilă şi programului
energetic solar mediteraneean pentru a stimula creşterea economică în ţările din sudul Mediteranei.

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Louis Bontes (NI). – (NL) În 2008, preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, a anunţat că a avut un vis despre
o Uniune pentru Mediterana. Această Uniune trebuia să ofere un nou impuls obiectivelor cooperării
euro-mediteraneene, obiective care se bazează pe recunoaşterea reciprocă a valorilor comune, cum ar fi
democraţia, statul de drept, buna guvernare şi respectarea drepturilor omului.

Mă întreb cum puteţi vorbi despre valori comune când, într-o ţară precum Mauritania, nu există libertatea
religioasă de exprimare, deoarece, acolo, Islam a dominat cu adevărat de mii de ani. Conform constituţiei
sale, Siria este oficial un stat popular democratic şi unitar orientat spre socialism. De fapt, cu toate acestea,
Siria este o dictatură. Maroc ocupă Sahara Occidentală şi în Tunisia drepturile omului sunt în mod regulat
încălcate. Aş putea să continui cu o listă lungă a acestor ţări, dar trebuie să fiu conştient de timpul limitat
alocat discursului.

Dorim să avem cu aceste ţări mai multe schimburi culturale? Dorim să înfiinţăm alături de aceste ţări o zonă
a liberului schimb, care să fie urmată de promovarea liberei circulaţii a persoanelor de-a lungul regiunii
mediteraneene? Cu toate acestea, rezultatul acestui lucru va fi influenţa mai mare a Islamului în Europa. Nu
putem permite Europei să devină Eurabia: nici acum, niciodată! Înainte ca acest vis să devină coşmar, trebuie
să oprim acest proces.

Am avut un alt vis legat de Mediterana în 1995, care a luat forma Declaraţiei de la Barcelona şi apoi am
procedat la fel ca în 2005. În afară de faptul că îi costă pe contribuabilii europeni câteva miliarde, aceste
proiecte nu au avut niciun rezultat. Încetaţi să risipiţi banii „contribuabililor” şi încetaţi să mai visaţi! Cu toate
acestea, tot respectul dlui Albertini, pentru că a adoptat o poziţie curajoasă. Grupul meu îl susţine.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, regiunea Euromed
reprezintă o zonă strategică a politicii europene: nu putem aborda probleme esenţiale precum mediul
înconjurător, valorile religioase, cultura, infrastructura, agricultura, energia, securitatea, valurile de migraţie
fără asistenţa responsabilă din partea ţărilor terţe riverane Mediteranei.

Cu toate acestea, cadrul de cooperare are o cale lungă de parcurs: am putea spune de la Barcelona la Barcelona
şi mai departe. Uniunea Europeană trebuie să îşi intensifice angajamentul în procesul de reînnoire şi verificare
a acordurilor individuale de asociere cu ţările terţe riverane Mediteranei şi trebuie să finanţeze proiectele
strategice majore, cele pentru infrastructură şi porturi.

Pe de altă parte, trebuie să protejăm foarte serios sectoarele de producţie comparabile de pe ambele ţărmuri
ale Mediteranei, în special agricultura, pentru a garanta o creştere durabilă şi un cadru de reglementare cât
mai uniform posibil. Prin urmare sperăm că rolul de guvernare al Uniunii Europene în ceea ce priveşte ţările
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mediteraneene va fi consolidat pentru a susţine un principiu fundamental, şi anume, cooperarea, care
reprezintă succes politic, succes antreprenorial, într-un cadru consolidat de garanţii care protejează indivizii.

Am dorit de asemenea să fac o sugestie dnei BenarabAttou: atacaţi-l cu orice preţ pe dl Albertini, care conduce
cu forţă comisia, însă atacaţi-l în prezenţa sa, astfel încât el să se poată apăra. Aceasta este o trăsătură esenţială
pentru orice ansamblu ales în mod democratic.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cred că facem un pas extrem
de important prin adoptarea acestui raport şi va fi foarte util în perspectiva summitului de la Barcelona din
7 iunie, un summit care, aşa cum ştim, este prevăzut a fi dificil având în vedere impasul în negocierile dintre
israelieni şi palestinieni şi de asemenea, datorită multor incertitudini şi dificultăţi în ceea ce priveşte definirea
sistemului administrativ al structurii noului secretariat.

Abordând aceste probleme, raportul Peillon a fost proiectat în singurul mod posibil, subliniind, pe de o parte,
faptul că conflictele nu trebuie să împiedice progresul evident înspre cooperare multilaterală din sectoare
diferite, recunoscând, pe de altă parte, că Uniunea pentru Mediterana nu va avea succes decât atunci când
aceste conflicte sunt soluţionate.

Prin urmare, adevărata provocare implică acum un angajament politic clar şi solid care trebuie să ia naştere
la summitul de la Barcelona, permiţând în cele din urmă structurilor din noua instituţie să funcţioneze şi să
se oblige să ofere fondurile necesare pentru proiectele majore care reprezintă obiectivul lor principal. Europa
trebuie să realizeze că are nevoie să-şi încline eforturile politice şi economice şi propriile interese spre sud,
deoarece aici poate găsi soluţii la multe probleme care o supără în prezent.

Niccolò Rinaldi (ALDE). – (IT) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, de ani de zile, o
cercetătoare independentă, Gabriele Del Grande, a postat pe internet numărul de persoane care mor în
încercarea de a traversa Mediterana în bărci conduse de grupuri ale crimei organizate. Conform calculelor
sale amănunţite, numărul victimelor a ajuns la 4 200, dintre care, 18 au murit în luna martie: acest lucru
este un adevărat masacru.

De mulţi ani, în Lampedusa, îngrijitorul cimitirului vechi a înmormântat într-o manieră decentă, cu o cruce
şi o floare, fiecare cadavru, din puţinele care au fost recuperate. Aceşti doi cetăţeni europeni acţionează de
asemenea, în numele nostru; ei acţionează pentru a compensa insuccesul nostru politic. Eforturile lor spontane
subliniază nevoia urgentă de a crea o nouă arhitectură şi substanţă politică, în contrast cu întoarcerile forţate
pe mare ale guvernului din Italia, încălcând dreptul internaţional, lucru care subliniază doar disperarea
cetăţenilor.

Prin urmare, Uniunea pentru Mediterana ar trebui să reprezinte o nouă umanitate, având în vedere că suntem
în criză de timp. În prezent, mai mult de jumătate din populaţia marocană din Turcia are mai puţin de 18
ani. Prin urmare, Mediterana este destinată să se schimbe rapid.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Aş dori să încep prin a-i mulţumi dlui Peillon pentru munca
depusă. Raportul solicită statelor membre din Uniunea pentru Mediterana să creeze un dialog deschis, bazat
pe respect reciproc şi înţelegere, prin promovarea drepturilor omului şi libertăţilor şi acest lucru reprezintă
doctrina noastră. În acelaşi timp, totuşi, acest lucru nu include nicio propunere concretă de combatere a
problemelor politice existente care pun în pericol zona. Înţeleg logica vorbelor spuse de dl Peillon, lucru care
poate fi de ajutor în iniţierea Uniunii pentru Mediterana. Cu toate acestea, pe de altă parte, să închidem un
ochi şi să pretindem că nu se „întâmplă” nimic în Gaza, de exemplu, este o greşeală imensă care ne împiedică
să punem capăt problemelor.

Ceea ce mă îngrijorează este că învăţăm încet în cadrul Uniunii Europene să trăim cu probleme mai degrabă
decât să le soluţionăm. Trebuie să fim mai proactivi în ceea ce priveşte problemele fundamentale care ne
privesc. Nu există niciun fel de referinţă la nevoia Israelului de a găsi o soluţie imediată, echitabilă şi viabilă
la problema palestiniană. Nu se face nicio referire la nevoia Turciei de a demonstra respectul necesar tuturor
statelor membre a Uniunii pentru Mediterana, fără excepţie. Referirea la necesitatea de a retrage forţele turce
dintr-un stat membru este un act de respect necesar – minim, aş spune – pentru justiţia europeană.

Marea Mediterană spală ţărmurile a mii de oraşe şi sate din culturi diferite care au fost unite de aceeaşi mare
de peste zece mii de ani. Cu toate acestea, un singur oraş din toate aceste mii de oraşe şi sate de pe ţărmul
Mediteranei, doar un singur oraş nu este locuit. În loc să fie locuit de oameni, este locuit de şobolani, şopârle
şi şerpi. Casele oamenilor, împreună cu amintirile acestora, au fost distruse. Tot ce a rămas sunt visele a mii
de oameni, dintre care mulţi au murit ca refugiaţi. Cel mai nesemnificativ lucru pe care-l putem face pentru
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un trai mai bun este să înapoiem oraşul Famagusta locuitorilor săi. Aceasta ar fi trebuit să fie o cerere esenţială
din raportul referitor la Uniunea pentru Mediterana, deoarece lucrăm în favoarea înfiinţării unei uniuni şi
nu pentru divizarea regiunii mediteraneene.

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Gerard Batten (EFD). – Dle preşedinte, rapoartele din proprie iniţiativă sunt de obicei doar vorbe goale,
dar dacă sunt adoptate, acestea reprezintă expresia dorinţei politice a Parlamentului European.

Prezentul raport propune crearea unei uniuni din 17 ţări nemembre ale Uniunii Europene cu o adunare
parlamentară şi un secretariat cu finanţare pentru proiecte cu caracter cu adevărat ambiţios. Finanţarea
acestor proiecte ar ajunge la multe milioane de euro, care bineînţeles ar trebuie să fie plătiţi de cetăţenii
Europei. Nu se menţionează care este sursa acestor bani; nu se permite ca realitatea să deranjeze fantezia.

Acest raport este cu adevărat excelent! Însă, înainte de a lua chestiunea în glumă, trebuie să ne amintim, că
în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană are dreptul legal de a semna tipul de tratate
prevăzut aici. Acest raport propune crearea unei Uniuni a ţărilor nemembre ale Uniunii Europene care mai
târziu ar putea fi absorbite în Uniune; despre acest lucru este de fapt vorba în acest raport.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dle preşedinte, atunci când Uniunea pentru Mediterana a fost înfiinţată,
aproximativ acum doi ani, intenţia, aşa cum ştim, a fost că aceasta trebuia legată de Procesul de la Barcelona
pentru a stabili o relaţie mai strânsă între ţările mediteraneene şi UE. Cu toate acestea, acest proces a ajuns
în mod evident într-un punct mort din cauza conflictului dintre statele arabe şi Israel. UE a încheiat un acord
de asociere cu Israel şi a oferit ajutor financiar, inclusiv 440 de milioane de euro pentru reconstruirea Fâşiei
Gaza. Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să întrebe de ce impozitele lor sunt trimise în Fâşia Gaza în
condiţiile în care acolo totul este bombardat din nou şi aceştia solicită să se tragă concluzii din această situaţie.
În plus, este posibil ca Hamas să profite de acest ajutor.

În toţi aceşti ani, UE nu a reuşit să acţioneze ca un mediator imparţial în Fâşia Gaza. De asemenea, acum este
posibil ca summitul Uniunii pentru Mediterana din Barcelona, care este planificat pentru începutul lunii
iunie să nu mai aibă loc, din cauza conflictului dintre Israel şi statele arabe. În special în vremuri de criză,
este important, cred, să evaluăm planurile mai atent şi dacă trebuie, să le amânăm. În timpul acestei perioade
de criză, nu ne vom permite proiecte care nu sunt decât atractive sau care reprezintă doar irosiri de bani.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Dle preşedinte, în continuarea procesului de la Barcelona, Uniunea pentru
Mediterana este o oportunitate de dezvoltare a relaţiilor noastre cu ţările din estul şi sudul bazinului
mediteraneean. Aşa cum se subliniază şi în raportul excelent al dlui Vincent Peillon, nu putem neglija nici
potenţialul acestei regiuni şi nici riscurile pe care le implică.

Lăsaţi măcar prezenţa de spirit să recunoască faptul că, din momentul bombardării ţinutului Gaza şi având
în vedere continuarea colonizării teritoriilor palestiniene, Uniunea pentru Mediterana a fost pictată într-un
colţ. Aspectul politic este blocat. Nici măcar nu suntem siguri dacă summitul de la Barcelona planificat în
luna iunie va avea de fapt loc. Nu m-ar surprinde dacă am afla zilele sau orele următoare că acesta a fost
amânat sine die. Cu toate acestea, nu trebuie să renunţăm; Uniunea Europeană ar trebui să-şi asume o
responsabilitate sporită în căutarea unei soluţii politice. Nu putem permite Statelor Unite să pună monopol
pe gestionarea crizei politice în această regiune, regiunea noastră şi să ne limiteze la dezvoltarea acesteia.
Securitatea şi creşterea noastră economică depind de dezvoltarea şi stabilitatea Mediteranei, motiv pentru
care Uniunea pentru Mediterana este în continuare cel mai bun instrument de care dispunem.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Dle preşedinte, aş dori să încep prin a-l felicita pe raportor pentru raportul
său foarte complex. Uniunea pentru Mediterana ar putea să aibă o contribuţie decisivă în crearea unor relaţii
euro-mediteraneene echilibrate şi în consolidarea încrederii între ţările din zonă. Mediterana ar trebui să fie
un spaţiu de pace, stabilitate şi securitate, în care se respectă pe deplin principiile democratice şi drepturile
omului. Există diferenţe sociale şi economice între ţările mediteraneene. Provocarea este şi mai mare ca
urmare a crizei economice. Aceasta este reprezentată de apropierea dintre Uniune şi ţările mediteraneene
prin creştere economică, cooperare şi comerţ. Securitatea energetică, combaterea schimbărilor climatice şi
mediul maritim sunt de asemenea domenii în care este nevoie de o cooperare strânsă.

Bineînţeles, Uniunea pentru Mediterana nu este cadrul de discuţie a conflictelor regionale. Cu toate acestea,
cultivarea unui spirit de cooperare, dialogul politic şi eforturile asociate pentru îndeplinirea anumitor obiective
vor contribui în mare măsură la consolidarea încrederii, de care este nevoie pentru adoptarea soluţiilor viabile.
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Cu toate acestea, pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple şi pentru ca Uniunea pentru Mediterana să fie
un succes, este nevoie de resurse financiare adecvate şi de data aceasta, nu trebuie să fim neglijenţi.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Vă mulţumesc foarte mult pentru că mi-aţi permis şi mie să iau cuvântul,
întrucât am fost reţinut într-o întâlnire de urgenţă a Biroului lărgit al Comisiei pentru afaceri externe. Vă
mulţumesc pentru înţelegere.

Dle preşedinte, punctul 5 din raportul dlui Peillon, menţionează în mod corect necesitatea unei soluţii drepte
şi de durată pentru conflictul arabo-israelian. Raportorul invită Uniunea Europeană şi toate statele membre
ale Uniunii pentru Mediterana să se dedice la maxim acestei cauze. În calitate de preşedinte al Delegaţiei
israeliene, susţin cu adevărat eforturile de pace, dar cred că acestea vor fi eficiente doar după ce sunt îndeplinite
două condiţii şi anume: a) ca soluţia propusă care prevede existenţa a două state să însemne coexistenţa unui
stat evreiesc, care este Israelul, cu un stat palestinian şi b) ca statele membre ale Uniunii Europene şi cele ale
Uniunii pentru Mediterana să promoveze un climat de încredere reciprocă între ţările care se află în conflict
în Orientul Mijlociu. Aici, lupta obişnuită împotriva răului nativ a anti-semitismului, în orice formă s-ar
prezenta (inclusiv sub formă de anti-zionism) ocupă un loc central. Aţi putea de asemenea stabili acelaşi
număr de israelieni şi palestinieni în secretariatul vostru, dar tot va trebui să luptaţi împreună pentru a câştiga
încrederea reciprocă. Acesta este cea mai grea încercare.

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Pentru început, dle preşedinte, iată o explicaţie: eu consider că ar
fi trebuit să ia cuvântul în dezbaterea de astăzi fie un reprezentativ al Preşedinţiei Consiliului, fie, poate, un
reprezentant al actualei copreşedinţii franceze a Uniunii pentru Mediterana (UpM); absenţa lor este profund
regretabilă.

Doamnelor şi domnilor, reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană să asigurăm că vecinii cei mai
apropiaţi formează un spaţiu de pace, prosperitate, libertate şi securitate. Acest lucru ar trebui să reprezinte
obiectivul principal al UpM, care sper că va trebui să organizeze luna viitoare al doilea summit.

Aş dori să-l felicit pe dl Peillon şi să-i mulţumesc, în special, pentru abordarea sa lipsită de prejudecăţi şi
extrem de constructivă.

În ciuda apropierii Uniunii Europene de ţărmurile sudice ale Mediteranei, există diferenţe considerabile care
ne deosebesc din punct de vedere economic, politic, social, demografic, cultural ş.a.m.d. Câteva dintre aceste
diferenţe se datorează unor deficienţe serioase din statele învecinate.

Este esenţial să promovăm dialogul şi cooperarea strânsă în cadrul UpM şi să favorizăm acele proiecte majore
comune pe care aceasta le-a identificat, precum şi dimensiunea bilaterală a acordurilor de asociere, în vederea
consolidării relaţiilor dintre ambele ţărmuri şi să fim capabili să reducem aceste diferenţe. Pentru a realiza
acest lucru, vecinii noştri trebuie, de asemenea, să pună în aplicare, reforme. Statul pe loc nu poate fi o
opţiune.

Aş dori să abordez pe scurt trei aspecte viitoare. În primul rând, este foarte important pentru secretariatul
UpM din Barcelona să fie pe deplin operaţional cât de rapid posibil.

În alt doilea rând, însă strâns legat de aspectul anterior, UpM nu trebuie să cadă ostatică conflictelor, precum
cel din Orientul Mijlociu. UpM poate facilita o soluţie dar nu susţine că deţine resursele adoptării unei soluţii
şi nici nu poate fi blocată de aceste confruntări.

În al treilea şi ultimul rând, Upm trebuie de asemenea să acorde atenţie deosebită la ceea ce este cunoscut
drept Capitolul patru din cooperarea euro-mediteraneeană: migraţie, securitate, integrare socială şi justiţie.

Preşedinte. – Permiteţi-mi să-mi cer scuze în numele Consiliului. Reprezentantul Consiliului nu a putut să
fie prezent astăzi aici deoarece este joi dimineaţa şi dezbaterea privind acest raport a fost iniţial planificată
să aibă loc luni.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Dle preşedinte, aş dori să vă rog să solicitaţi în cadrul trialogului ca întotdeauna
Consiliul să fie reprezentat aici joi dimineaţa. În cazul unor preşedinţii ale Consiliului şi din modestie, nu voi
da nume, reprezentantul a fost aici chiar joi după-amiază. Cred că Consiliul ar trebui să fie prezent în cea
mai mare parte a şedinţei plenare.

Preşedinte. – Mulţumesc, aşa voi face. Pur şi simplu încercam să explic ce spunea Consiliul. Voi face acest
lucru. Vă mulţumesc foarte mult.
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Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, în numele Comisiei pentru comerţ
internaţional, aş dori să-i mulţumesc dnei De Sarnez pentru modul în care a lucrat cu noi.

Astăzi, mai mult ca niciodată, este nevoie de o Uniune pentru Mediterana, de susţinerea proiectelor majore
şi de dezvoltare instituţională. Astăzi, mai mult ca niciodată înainte, trebuie să găsim răspunsuri la criză, la
cercetare, la schimbările climatice, la problemele legate de apă, la noile modele energetice, la dezvoltarea
durabilă. Prin urmare, trebuie să promovăm şi să încheiem relaţii comerciale şi economice în zonă, cu măsuri
adoptate pe termen scurt şi mediu, o zonă a liberului schimb, prin eliminarea barierelor legate de tarife şi
deschiderea pieţelor nord-sud şi sud-sud.

La summitul din Barcelona, Preşedinţia spaniolă va oferi oportunitatea creării unui nou acord, unei noi
situaţii, unei noi colaborări, democratizării, răspunsurilor economice şi sociale. Summitul de la Barcelona
ne poate pune în poziţia în care să ne putem asuma conducerea în regiunea mediterană.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, astăzi, proximitatea locuitorilor din zona
mediterană este văzută în special, aşa cum subliniază dl Rinaldi, prin prisma fenomenului esenţial al imigrării.

Uniunea Europeană ar trebui să considere acest lucru un factor prioritar, deoarece fluxurile de imigrare pot
şi au creat probleme la nivel uman, social, cultural şi economic care vor afecta viitorul apropiat al celor două
ţărmuri opuse ale Mediteranei. Apropierea reciprocă a locuitorilor din zona Mediterană se vede de asemenea
din cooperarea economică şi socială în cadrul Zonei Economice Europene dintre Uniunea Europeană şi ţările
mediteraneene.

Din acest punct de vedere, prezenţa noastră înrădăcinată la toate nivelurile din zonă trebuie să ne permită
să evităm ca Uniunea pentru Mediterana să repete aceste lipse de consecvenţă de la Barcelona. Câte greşeli
s-au comis, de câte ori credeam că facem progrese, când de fapt noi regresam?

Prin urmare, în primul şi în primul rând, avem nevoie să lansăm dialogul social, cultural şi uman bazat pe
înţelegere reciprocă şi promovarea valorilor pozitive susţinând civilizaţia noastră, însă acest factor
indispensabil depinde de cooperarea de succes, în special la nivel economic.

În realitate, proliferarea acordurilor şi a comerţului a favorizat şi va continua să favorizeze creşterea relaţiilor
economice şi sociale dintre partide. Mai mult, din punct de vedere politic, trebuie să mergem urgent mai
departe cu dialogul privind politica de securitate, în vederea dezvoltării unor relaţii şi mai consolidate dintre
ţările respective.

Preşedinte. – Stimaţi colegi, vă rog să respectaţi timpul alocat. Este ora 10.57 şi la ora 12, avem programate
voturile.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, viitorul summit al şefilor de stat şi de
guvern din 7-8 iunie de la Barcelona este cu siguranţă o ocazie importantă pentru lansarea practică a Uniunii
pentru Mediterana. Prin urmare, acesta reprezintă o oportunitate extraordinară de a stabili bazele unei
cooperări adevărate şi consolidate pentru pace şi securitate.

Exact din acest motiv, trebuie să profităm la maxim de această oportunitate în vederea stabilirii unei strategii
de dezvoltare şi astfel să putem defini proiecte care să poată revitaliza acest domeniu şi să promoveze creşterea
economică. Sper că întâlnirea va consolida iniţiativele precum Planul solar pentru pace şi proiectul Desertec,
care reprezintă instrumente importante pentru crearea unei pieţe energetice regionale interdependente.

În ultimul rând, UpM trebuie să intensifice cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, folosind institutele de cercetare
existente pentru a spori competitivitatea afacerilor locale, prea slabe pentru a înfrunta provocările pieţei
globale. Sunt convins că unitatea Europei poate fi consolidată de creşterea economică a Europei.

Cristian Dan Preda (PPE). - Vreau să spun că, la aproape doi ani de la lansarea Uniunii pentru Mediterana,
este momentul să facem bilanţul acestui nou proiect federativ şi să reflectăm, de asemenea, asupra
perspectivelor de dezvoltare. Din punctul acesta de vedere, cred că raportul alcătuit de domnul Peillon este
binevenit şi aş vrea şi eu, ca şi colegii mei, să-l felicit pe autor.

În perspectiva summitului de la Barcelona, din iunie, cred că este foarte important să reafirmăm angajamentul
Parlamentului pentru reuşita acestui proiect într-o regiune care este aflată, aşa cum ştim cu toţii, la răscrucea
a trei continente şi a cărei importanţă pentru Europa, în termeni geostrategici şi culturali, este evidentă. M-a
îngrijorat oarecum scepticismul domnului Baudis în legătură cu posibilitatea ca acest summit să fie amânat.
Sper să nu se ajungă acolo şi să folosim toate resursele noastre instituţionale pentru ca acest summit să fie,

20-05-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO10



nu doar o ocazie de analiză, ci şi o reuşită instituţională, pentru că Uniunea pentru Mediterana trebuie să
depăşească blocajele politice şi dificultăţile instituţionale, avansând în realizarea celor şase proiecte strategice
care constituie esenţa însăşi a instituţiei.

Perenitatea şi credibilitatea Uniunii pentru Mediterana depind de capacitatea sa de a funcţiona şi de aceasta
este nevoie, nu doar de o finanţare adecvată pentru realizarea proiectelor şi pentru funcţionarea secretariatului,
ci şi cred eu, de o implicare sporită a societăţii civile şi a componentelor parlamentare, naţionale, APEM
pentru a asigura legitimitatea democratică a Uniunii pentru Mediterana.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, una dintre priorităţile politice ale
Parlamentului European trebuie să fie să ajutăm viitorul summit de la Barcelona să fie un succes deplin, în
urma impasului prin care trecem de doi ani, începând cu summitul de la Paris din 2008. Sunt multe obiective,
care au fost de asemenea menţionate astăzi, pornind de la abordarea problemei imigrării ilegale la combaterea
încălcării drepturilor omului, dar există de asemenea un aspect economic important: Mediterana are potenţial
imens, începând de la sursele de energie regenerabilă.

Prin urmare, trebuie să susţinem pe deplin Planul solar mediteraneean şi iniţiativele industriale precum
proiect Desertec, implicând întreprinderile şi universităţile în vederea dezvoltării proiectelor practice de
cooperare. Într-adevăr, pacea, care reprezintă o prioritate, trebuie să fie însoţită de un proces de dezvoltare
economică, în special pentru a asigura coeziunea socială de care avem nevoie pentru a depăşi conflictele.

PREZIDEAZĂ: DL VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Uniunea pentru Mediterana este fără îndoială şi un proiect intercultural
curajos, al cărui succes depinde, printre altele, de voinţa de a depăşi tradiţii culturale şi sociale diferite.
Diversitatea culturală are ca rezultat îmbogăţirea reciprocă, dacă impulsurile sale sunt percepute în mod
deschis ca o oportunitate şi nu ca o ameninţare. Una din aceste oportunităţi este abordarea egalităţii de gen
în societate. Este un domeniu considerat oarecum sensibil în această regiune. Prin urmare, Uniunea pentru
Mediterana trebuie să acorde atenţia potrivită acestui subiect şi nu numai din cauza angajamentelor asumate
în această regiune în cadrul Conferinţei ministeriale de la Marrakech din noiembrie 2009 privind sprijinirea
atât a spiritului cât şi a literei egalităţii de gen şi consolidarea rolului femeilor în societate, inclusiv a participării
acestora în viaţa publică şi combaterea violenţei împotriva femeilor. Acesta este una din zonele-cheie care
poate elibera şi oferi un potenţial uman imens pentru întreaga regiune, ceea ce nu poate aduce decât câştiguri.
Standardele duble şi rezistenţa faţă de schimbare, care sunt adesea sprijinite mai ales sub pretextul obiceiurilor
şi al tradiţiei, nu pot fi acceptate, ci, dimpotrivă, ar trebui respinse ca un obstacol în calea dezvoltării regiunii
mediteraneene.

Lara Comi (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cred că Uniunea Europeană trebuie să acorde
un sprijin mai important proiectului Uniunea pentru Mediterana, atât pe plan politic cât şi pe plan financiar.
Summitul celor 43 de şefi de stat sau de guvern din cadrul Uniunii pentru Mediterana va avea loc la 7 iunie
la Barcelona şi, în calitate de Parlament European, trebuie să sperăm că această reuniune se dovedeşte a fi un
succes pentru lansarea instituţiilor UpM şi pentru punerea în aplicare a proiectelor. În calitate de raportor
alternativ din partea Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) pentru avizul Comisiei pentru
industrie, cercetare şi energie, am atras atenţia asupra aspectelor pe care le consider importante, precum
crearea unei zone mediteraneene a liberului schimb, participarea sectorului de cercetare şi educaţie, dezvoltarea
tehnologiei de bandă largă şi a tehnologiei informaţiei, precum şi asupra unor oportunităţi sporite pentru
întreprinderile mici şi mijlocii. În special, în ceea ce priveşte ultimul punct, IMM-urile şi dezvoltarea afacerilor
sunt deja unul din sectoarele strategice. Cele mai importante proiecte trebuie să primească sprijinul adecvat
de la instituţii financiare europene şi internaţionale şi, prin urmare, noile proiecte ar trebui să se străduiască
să implice cât mai mulţi parteneri europeni cu putinţă.

Charles Tannock (ECR). – Dle preşedinte, propunerea preşedintelui Sarkozy pentru o Uniune pentru
Mediterana a fost punctul de vârf al preşedinţiei franceze a UE. Din acel moment, se pare că a mai pierdut
din strălucire. Acesta poate să nu fie un lucru rău, deoarece UE îşi dezvoltă o dimensiune sudică solidă şi de
succes a propriei politici de vecinătate. Acest lucru vine ca urmare a aproape două decenii de dezvoltare a
Procesului de la Barcelona şi a aparatului său politic.

Pe bună dreptate, contribuabilii europeni nu au o viziune foarte precisă asupra dublării eforturilor şi risipei
resurselor şi există unele neclarităţi referitoare la toate aceste procese aflate în competiţie, dar oricare ar fi
soarta Uniunii pentru Mediterana la summitul din 8 iunie, nu trebuie să permitem ca dimensiunea estică a
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politicii europene de vecinătate să rămână în urmă. Din păcate, aşa-zisa Adunare Euronest nu a fost dezvoltată
la fel ca Adunarea Euromed, care este activă de atâta vreme. Acest lucru s-a întâmplat în special din cauza
problemelor legate de participarea Republicii Belarus.

În ultimul rând, Grupul ECR din care fac parte îl sprijină pe deplin pe dl Albertini, în calitatea sa de preşedinte
al Comisiei pentru afaceri externe, de a se retrage de la conducerea vizitei în Orientul Mijlociu. Este o acţiune
controversată şi a fost discutată în această dimineaţă în cadrul Biroului lărgit. Ne vom opune oricărui vot de
neîncredere al Grupului socialist la adresa preşedintelui Comisiei pentru afaceri externe.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle preşedinte, Mediterana este de mii de ani, leagănul culturii europene şi
forţa motrice din spatele acesteia şi, prin urmare, salut cu căldură această abordare comună.

Cu toate acestea, regiunea mediteraneeană favorizează, de asemenea, un fenomen imigraţionist spre UE,
aproape fără restricţii. În opinia noastră, una din cele mai importante probleme în regiunea mediteraneeană,
cu alte cuvinte, imigrarea ilegală, face parte din cele şase proiecte strategice principale şi, prin urmare, trebuie
să fie inclusă de urgenţă. Numai o abordare comună a ţărilor mediteraneene, inclusiv a celor din nordul
Africii, poate ajuta la încetinirea afluxului de imigranţi ilegali. Aceasta este singura cale prin care putem opri
fluxul de refugiaţi în punctul său de origine. În aceeaşi măsură în care combate criminalitatea organizată, UE
trebuie să se axeze din ce în ce mai mult şi pe combaterea sărăciei, creşterea sensibilizării şi informare în
ţările din care provin imigranţii. Trebuie să li se explice clar acelor oameni care vor să migreze că străzile
Europei nu sunt pavate cu aur, că Europa nu poate oferi locuri de muncă, prosperitate şi azil pentru toată
lumea şi că multe din aceste călătorii traumatice sfârşesc prin închisoare şi deportare.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, în ciuda creării
Uniunii şi a organizării summitului şefilor de stat şi de guvern, ne lipseşte încă o definiţie clară a politicii UE
în regiunea mediteraneeană şi o viziune strategică pe termen lung pentru dezvoltarea şi stabilitatea acesteia.

Totuşi, regiunea mediteraneeană are un potenţial enorm: o treime din traficul maritim mondial traversează
în prezent apele Mării Mediterane, venind din China, Asia, ţările europene, India, ajungând în apele noastre
prin Canalul Suez. Ţările din regiunea de coastă din Orientul Mijlociu şi Africa sunt ţări în curs de dezvoltare
avansate şi pentru noi, acestea sunt vitale în anumite sectoare fundamentale, inclusiv fluxurile de migranţi.

Prin urmare, trebuie să definim mai bine structura operaţională a instituţiilor Uniunii pentru Mediterana,
asigurând secretariatului acesteia resurse financiare şi criterii de apartenenţă şi de punere în aplicare a
proiectelor. Punctele-cheie includ agricultura, transportul, autostrăzile maritime, coridoarele transnaţionale,
energia regenerabilă şi planul solar. Citându-l pe Paul Morand, diplomat şi scriitor francez, regiunea
mediteraneeană este, mai presus de toate, civilizaţia antideşert. Haideţi să spunem din nou aceste cuvinte.

Diane Dodds (NI). – Dle preşedinte, voi lăsa deoparte cea mai pertinentă întrebare din această dimineaţă,
şi anume: cum Dumnezeu vor plăti contribuabilii europeni tot aparatul şi secretariatul despre care s-a vorbit
şi care au fost propuse azi dimineaţă în Parlament? Fără îndoială, consider că stabilitatea în regiunea
mediteraneeană este, desigur, un lucru bun pentru Uniunea Europeană lărgită.

Cu toate acestea, odată cu ajutorul Uniunii Europene vine şi responsabilitatea aceloraşi ţări care vor să
beneficieze de instituţiile şi oportunităţile economice sporite. Aş dori să evidenţiez rapid un singur aspect,
şi anume, refuzarea a mii de tone de cartofi de sămânţă din Irlanda de Nord de către autorităţile marocane
anul acesta; un comerţ care funcţionează de peste 20 de ani; cartofi care au fost controlaţi în conformitate
cu normele aplicabile înainte de a părăsi ţara mea şi apoi au fost refuzaţi de autorităţile marocane în temeiul
unui regim diferit.

Înţeleg – şi respect – faptul că dl comisar De Gucht analizează această chestiune, dar aş dori să subliniez că
avem nevoie de responsabilitate din partea celor care speră să aibă beneficii.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, a fost într-adevăr o discuţie interesantă şi fructuoasă. Sunt
de acord cu cei care spun că am pierdut mult timp, în special cu crearea unui secretariat. Voi reveni la acest
aspect într-o clipă.

Ne confruntăm în continuare cu probleme foarte importante: cum să ne asigurăm că tot ceea ce se petrece
în legătură cu procesul din Orientul Mijlociu nu acaparează Uniunea pentru Mediterana; cum să ne asigurăm
că summitul are loc şi că dă naştere impulsului despre care vorbeaţi; şi cum să rezolvăm problema abordării
interguvernamentale faţă de abordarea comunitară în ceea ce priveşte Uniunea pentru Mediterana. Voi face
cinci observaţii foarte scurte.
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Prima este că aş dori să îmi exprim aprecierea la adresa Preşedinţiei spaniole. Am lucrat intens cu Preşedinţia
spaniolă în ultimele luni. Am inaugurat secretariatul împreună la 4 martie şi Preşedinţia spaniolă depune
toate eforturile pentru a se asigura că summitul de la Barcelona are loc.

A doua observaţie se referă la faptul că este foarte important nu numai că secretariatul îşi începe activitatea,
ci şi că este finanţat. Până în prezent, a primit finanţări numai de la Comisie. Vom trimite un expert pentru
a se asigura că există o compatibilitate între proiect şi politica UE. Secretariatul ar trebui să fie redus – în jur
de 40 de persoane, mai mult sau mai puţin – şi ar trebui să reprezinte instrumentul care ne dă posibilitatea
de a avea din ce în ce mai multe proiecte în beneficiul membrilor Uniunii pentru Mediterana.

De asemenea, este important de spus în acest sens că există o serie de reuniuni sectoriale în curs de desfăşurare,
care vor aduce beneficii. Săptămâna viitoare va avea loc o reuniune a miniştrilor de finanţe la Marsilia, iar
luna viitoare, miniştrii pentru agricultură se vor reuni la Cairo.

În timp ce Uniunea pentru Mediterana este o componentă importantă a politicii noastre de vecinătate, partea
cea mai importantă a colaborării noastre cu aceste ţări rezidă în relaţiile bilaterale pe care mulţi dintre
partenerii din sud le-ar dori la un stadiu avansat. Un stadiu avansat, în opinia mea, înseamnă şi un angajament
avansat din partea partenerilor noştri de peste graniţă, inclusiv cu privire la drepturile omului şi mobilitate,
care sunt, de asemenea, chestiuni foarte importante. Sunt de acord cu distinşii deputaţi care ne-au solicitat
să asigurăm o sinergie sporită între abordările bilaterale şi multilaterale.

Ultima mea observaţie se referă la hotărârea noastră de a colabora cu Parlamentul European. În acest sens,
una dintre ocaziile viitoare va fi discuţia cu privire la pachetul de măsuri privind vecinătatea în care evaluăm
atât cadrul bilateral, cât şi pe cel multilateral al vecinătăţii noastre.

Vincent Peillon, raportor. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, aş dori să fac trei comentarii scurte.

În primul rând, nu am arătat lipsă de respect faţă de nimeni, cu atât mai puţin faţă de persoane care sunt
posibile victime, dar am considerat că o politică nu poate fi completată de compasiune, indignare morală şi
insulte.

În al doilea rând, nu am ignorat, desigur, conflictele care există fie în Cipru, fie în Sahara, fie, bineînţeles, în
teritoriile palestiniene. Cu toate acestea, vorbind la modul serios, ne-am gândit oare, în cadrul politicii externe
şi de securitate comune sau în cadrul diferitelor negocieri care au avut loc, că era responsabilitatea UpM de
a se ocupa de aceste probleme? Nu poţi face de toate pentru toţi şi o gândire confuză nu este o reţetă pentru
eficienţă.

În al treilea rând, şi eu regret absenţa Consiliului. Nu este un semn bun să constaţi că lipsa aceasta de voinţă
politică ne dă motive să credem – Dominique Baudis are dreptate – că summitul din 7 iunie ar putea fi pus
în pericol. Oricum ar fi, Parlamentul îşi va fi asumat responsabilităţile. Cei care au construit Europa au făcut-o
având o viziune pe termen lung şi – în urma războaielor fratricide care ne-au despărţit – un simţ ascuţit al
importanţei unei politici specifice. Este acelaşi spirit pe care am dorit să îl dezvoltăm cu regiunea
mediteraneeană în acest raport.

Cu Europa în toiul unei crize importante, trebuie să fim capabili să definim o strategie de creştere, aşa cum
am spus mai devreme. Trebuie să ne asigurăm că nu ne dăm singuri bătuţi. Atunci când renunţi din proprie
iniţiativă, când nu mai ai schimburi cu lumea din afară, atunci începi să mori. Acesta este motivul pentru
care cred că această activitate colectivă este una importantă şi sper ca şefii de stat sau de guvern – care nu
s-au ridicat în ultimul timp la nivelul responsabilităţii lor istorice – ascultă şi iau aminte.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi la ora 12.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. – Uniunea pentru Mediterana (UpM), alături de Parteneriatul estic,
reprezintă două iniţiative de cooperare menite să consolideze politica de vecinătate a Uniunii Europene.
Consider că Parlamentul European trebuie să urmărească îndeaproape evoluţiile acestor iniţiative, în special
în această perioadă, în care se redefinesc echilibrele geopolitice şi economice ale planetei. Această iniţiativă
va contribui la dezvoltarea unui climat de încredere adecvat pentru realizarea obiectivelor comune, indiferent
dacă este vorba despre obiective economice, culturale, educaţionale sau de securitate regională.
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Vreau să subliniez faptul că adevăratele progrese în ceea ce priveşte o cooperare sectorială solidă vor fi
obţinute numai prin realizarea unor proiecte de anvergură şi prin purtarea unui dialog la toate nivelurile. Pe
lângă cele şase sectoare de investiţii strategice stabilite, consider că este nevoie de introducerea unor noi
proiecte în domenii cum ar fi cel alimentar, agricol şi cultural.

Erminia Mazzoni (PPE), în scris. – (IT) Procesul de la Barcelona a stagnat din motive politice, în primul şi
în primul rând, din cauza conflictelor regionale din zona mediteraneeană, dar, practic, el supravieţuieşte
încă, aşa cum o arată proiectele de integrare majore pe care Uniunea le sprijină din finanţare proprie şi
progresele înregistrate în definirea structurii instituţionale a UpM. De la momentul creării sale la Napoli în
2003, Adunarea Parlamentară Euro-mediteraneeană şi-a desfăşurat activităţile în sensul coordonării şi
controlului democratic al aplicării acestor proiecte, care au legătură cu o serie de provocări majore cu care
se confruntă regiunea: curăţarea mării, transportul, energiile regenerabile, educaţia, întreprinderile mici şi
mijlocii şi protecţia civilă. Cu toate acestea, a lipsit până acum imboldul politic necesar pentru lansarea
strategiei euro-mediteraneene. Decizia cu privire la Uniunea pentru Mediterana este un act politic important
care, după mai bine de două decenii de energie deosebită dedicată expansiunii către est, atrage atenţia
Consiliului, a Comisiei şi a statelor membre asupra nevoii de a-şi modifica orientarea geopolitică şi de a-şi
concentra politica externă asupra promovării relaţiilor cu ţările din bazinul mediteraneean, începând cu
adoptarea unei poziţii comune privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Tokia Saïfi (PPE), în scris. – (FR) Acest raport privind Uniunea pentru Mediterana dovedeşte interesul şi
implicarea Parlamentului European în dialogul dintre cele două părţi ale regiunii mediteraneene. Inaugurarea
sediului UpM la Barcelona şi desemnarea primului său secretar general reprezintă un pas esenţial pentru
definirea proiectelor care urmează să fie puse în aplicare în cadrul acestei Uniuni. Cu toate acestea, UpM se
confruntă cu anumite tensiuni politice. Conflictul israeliano-palestinian blochează în continuare dezvoltarea
acesteia: întreruperea procesului ca urmare a evenimentelor din Gaza, boicotarea summitului precedent de
la Istanbul, există numeroase exemple în acest sens. În acest context dificil, sperăm din tot sufletul că cel de
al doilea summit UpM, programat să aibă loc la Barcelona, la 7 iunie, va da un nou imbold şi o nouă dinamică
Uniunii şi misiunilor pe care aceasta le are de îndeplinit. Fără îndoială, conflictele regionale care persistă vor
face dificilă misiunea acesteia dacă nu sunt rezolvate, dar le cerem şefilor de stat sau de guvern ai statelor
membre ale UpM să se ridice la nivelul responsabilităţilor politice şi istorice care le revin. Reuniunea de la
Barcelona va marca angajamentul nostru faţă de regiunea mediteraneeană.

Richard Seeber (PPE), în scris. – (DE) Uniunea pentru Mediterana, creată în urmă cu aproape doi ani pe
baza Procesului de la Barcelona şi sub conducerea Franţei, se confruntă în continuare cu multe provocări.
Dialogul politic între UE şi vecinii săi din sud nu se limitează doar la subiecte privind migrarea şi acordurile
economice. El include şi subiecte precum controlul asupra dezastrelor, energia şi mediul.

Regiunile din zona Mării Mediterane sunt afectate grav de lipsa apei şi de secetă. În 2007, o treime dintre
europeni trăiau în regiuni în care resursele de apă erau limitate. Această problemă este încă şi mai acută în
ţările magrebiene, care nu dispun de resursele necesare, tehnice şi financiare, de a folosi apa într-un mod mai
eficient. În eventualitatea unor ploi bruşte şi abundente, inundaţiile pot produce şi mai multe pagube din
cauza problemelor legate de infrastructura din aceste regiuni.

Apa este esenţială pentru orice formă de viaţă şi, prin urmare, trebuie să intensificăm cooperarea financiară
şi economică în acest sens. Proiectele care sporesc protecţia mediului pot fi puse în aplicare numai pe fondul
unei colaborări intensificate între ţările din regiunea Mării Mediterane.

4. Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (dezbatere)

Preşedinte. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dl Kirilov, în numele Comisiei pentru
afaceri externe, referitor la necesitatea unei strategii a UE pentru Caucazul de Sud (2009/2216 (INI))
(A7-0123/2010).

Evgeni Kirilov, raportor. – Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să le mulţumesc raportorilor alternativi şi
tuturor colegilor care au contribuit la elaborarea acestui raport important, care subliniază necesitatea unei
strategii a UE privind regiunea Caucazul de Sud. Caucazul de Sud nu este numai o regiune din imediata
vecinătate a Uniunii – România şi Bulgaria se învecinează pe mare cu această regiune – dar şi o regiune de o
mare importanţă strategică pentru Uniune din punct de vedere politic, economic şi al securităţii.

Prin urmare, principalul obiectiv al Uniunii Europene în această regiune ar trebui să fie acela de a participa
activ la stabilizarea ei şi de a încuraja evoluţia Armeniei, a Azerbaidjanului şi a Georgiei către stabilitate şi
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democraţie; de a stabili relaţii de vecinătate bune şi o integrare în politicile UE. Parlamentul European sprijină
ferm toate iniţiativele care consolidează prezenţa UE în regiune şi, în special, cea mai recentă iniţiativă,
Parteneriatul estic. Acesta oferă un cadru valoros pentru o cooperare regională sporită, pentru eliminarea
vizelor de călătorie în Uniune şi încheierea unor acorduri multilaterale de liber schimb. Este un proces
bidirecţional, care necesită eforturi şi dedicare din partea ambelor părţi; continuarea eforturilor către o
democratizare mai profundă este de interes vital pentru cele trei ţări.

Buna guvernanţă, pluralismul politic, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt cruciale pentru
stabilirea viitoarelor relaţii cu Uniunea. Prin urmare, Uniunea Europeană ar trebui să furnizeze în continuare
asistenţă financiară şi tehnică acestor state în vederea promovării acestor principii în cadrul condiţionării
politice. Amplasarea geopolitică strategică a regiunii, importanţa sa din ce în ce mai mare ca şi coridor de
transport şi comunicaţii care leagă Marea Caspică şi Asia Centrală de Europa şi preocuparea crescândă a UE
cu privire la siguranţa energetică sugerează o participare mai activă în proiectele energetice din regiune,
inclusiv finalizarea proiectului privind conducta Nabucco.

Totuşi, aceste politici ambiţioase ale UE nu se pot realiza atunci când o mare ameninţare pluteşte peste
regiune: conflictele nerezolvate din Georgia şi din regiunea Nagorno-Karabah. De asemenea, aceste conflicte
sunt un obstacol serios către democratizare, stabilitate politică şi dezvoltare socială şi economică. Din păcate,
Uniunea a constatat că trebuie să joace un rol mai activ în regiune în ceea ce priveşte prevenirea şi gestionarea
conflictelor tocmai din cauza războiului din 2008 din Georgia. Situaţia fără ieşire cauzată de aceste conflicte
şi intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona justifică acest caracter din ce în ce mai proactiv al politicii
UE. Acest lucru este valabil în special pentru conflictul din Nagorno-Karabah, unde Uniunea a fost practic
absentă. Simpla afirmare a sprijinului pentru activitatea Grupului de la Minsk în această etapă nu este suficientă
dacă UE îşi ia în serios noul rol mai activ în politica externă.

Uniunea este mediatorul internaţional acceptat de ambele părţi, a cărui prezenţă nu trezeşte controverse.
Uniunea trebuie să conducă eforturile internaţionale de reabilitare şi reconstrucţie în această zonă de conflict
prin iniţierea unor proiecte de reconciliere, programe „oameni pentru oameni” şi contacte, precum şi prin
trimiterea unei misiuni în regiune, după găsirea unei soluţii politice.

De asemenea, conflictele din regiune necesită un efort special în ceea ce priveşte situaţia sutelor de mii de
persoane strămutate, fapt cu consecinţe umanitare grave. Uniunea Europeană are mijloacele şi experienţa
necesare pentru a contribui la crearea unei atmosfere mai tolerante în Caucazul de Sud. De asemenea, ar
trebui să se folosească de experienţa sa istorică şi să arate oamenilor din regiune că pot convieţui în pace şi
prosperitate şi că pot restabili bunele relaţii şi încrederea care au existat în trecut. Uniunea are principala
sarcină de a încerca să îi convingă pe conducătorii şi pe oamenii din regiune – sufleteşte şi raţional – să sprijine
iniţiativele de pace, nu ameninţările, nu tensiunile. Aşadar, ne aşteaptă un viitor bun dacă încercăm să îl
facem împreună.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, sunt bucuros să iau parte la acest schimb de opinii cu
Parlamentul European în ceea ce priveşte relaţiile Uniunii Europene cu Armenia, Azerbaidjan şi Georgia,
cele trei ţări din Caucazul de Sud. Am avut deja o discuţie foarte interesantă referitoare la Caucazul de Sud
cu membrii Comisiei pentru afaceri externe, la 28 aprilie, la puţin timp după vizita mea în regiune.

Salut acest raport ca pe o contribuţie preţioasă la analiza modului în care Uniunea Europeană poate construi
o relaţie mai solidă şi mai cuprinzătoare cu Armenia, Azerbaidjan şi Georgia. Permiteţi-mi să vă reamintesc
că avem un cadru solid de angajament, şi anume, solida politică europeană de vecinătate şi Parteneriatul estic
lansat anul trecut. Prima este în continuare una dintre priorităţile de vârf ale Uniunii Europene în ceea ce
priveşte relaţiile sale externe. Punerea în aplicare cu succes a Parteneriatului estic, cu angajamentul activ al
ţărilor partenere, va consolida şi mai mult relaţiile noastre pe baza unor valori comune.

Permiteţi-mi să subliniez două repere foarte importante în acest proces.

Săptămâna trecută, Comisia şi-a publicat raportul anual de activitate privind ţările din Caucazul de Sud.
Planurile de acţiune din cadrul PEV şi evaluarea regulată a punerii lor în aplicare rămân un instrument esenţial
pentru evoluţia reformelor politice şi economice din aceste ţări, precum şi pentru cooperarea cu Uniunea
Europeană.

De data aceasta, am ales să efectuăm o evaluare pe cinci ani pentru pachetul de măsuri privind politica
europeană de vecinătate. Obiectivul principal este să folosim constatările ca punct de plecare pentru consultări
extinse cu statele membre, cu dumneavoastră de aici din Parlamentul European şi cu partenerii noştri din
ţările vecine, pentru a vedea dacă dvs. – şi dumnealor – consideră că am instituit mijloacele şi instrumentele
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adecvate, dacă sumele şi alocarea resurselor sunt potrivite şi dacă viteza şi raza de acţiune a eforturilor noastre
sunt corecte şi merg în direcţia care trebuie.

Rezultatele vor fi prezentate în cadrul pachetului de măsuri de anul viitor, care ar trebui să îi confere politicii
noastre mai multă coerenţă şi care, fără îndoială, va determina o implicare mai intensă a vecinilor noştri. De
asemenea, va fi ocazia ideală de a ne consolida argumentele în favoarea furnizării resurselor adecvate până
la viitoarea perspectivă financiară.

Al doilea reper este acţiunea Consiliului, de săptămâna trecută, de a autoriza deschiderea negocierilor privind
acordurile de asociere cu Armenia, Azerbaidjan şi Georgia. Adoptarea acestor directive de negociere este un
semnal clar al angajamentului nostru ferm în vederea consolidării relaţiei dintre Uniunea Europeană şi ţările
din Caucazul de Sud, pe baza unor valori şi principii comune, care includ democraţia, statul de drept şi
respectarea drepturilor omului.

Comisia se pregăteşte deja pentru aceste negocieri, preconizate să demareze în următoarele câteva luni.
Aceste două domenii arată clar că UE dispune de o strategie solidă şi cuprinzătoare pentru Caucazul de Sud,
al cărui potenţial încercăm să îl exploatăm la maximum, o strategie care să aducă această regiune mai aproape
de Uniunea Europeană.

În lumina raportului elaborat de dl Kirilov, care reprezintă o contribuţie foarte preţioasă şi foarte apreciată,
trag concluzia că opiniile Parlamentului European sunt convergente în mare măsură cu cele ale Comisiei
asupra mai multor aspecte. Stabilitatea şi securitatea din Caucazul de Sud au un impact direct asupra Europei.
Prin urmare, Uniunea Europeană are responsabilitatea de a sprijini rezolvarea paşnică a conflictului şi
construirea încrederii. Caucazul de Sud este important pentru Uniunea Europeană, nu în ultimul rând pentru
conexiunile sale energetice şi de transport. O guvernanţă mai bună şi un sistem mai solid al statului de drept
vor facilita comerţul şi investiţiile, precum şi mobilitatea persoanelor. Noile acorduri de asociere vor extinde
dispoziţiile comerciale prevăzute de acordurile de parteneriat şi cooperare.

Consider că Uniunea Europeană se află pe drumul cel bun în consolidarea relaţiilor cu Armenia, Azerbaidjan
şi Georgia. Cu toate acestea, permiteţi-mi să subliniez că responsabilitatea instituirii unui cadru constructiv
pentru angajament este un efort comun. Angajamentul asumat de partenerii noştri din Caucazul de Sud în
vederea apropierii de Europa trebuie să se traducă prin continuarea progresului către democraţie, economie
de piaţă şi stabilitate politică în zonă. Fac astfel apel către Armenia, Azerbaidjan şi Georgia de a se îndrepta
prin eforturile lor către o societate modernă, incluzivă, pluralistă, democratică şi prosperă, care convieţuieşte
paşnic cu vecinii săi.

Metin Kazak, raportor pentru aviz al Comisiei pentru comerţ internaţional. – (BG) Dle preşedinte, doamnelor şi
domnilor, în calitate de coordonator din partea Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa,
am avut ocazia de a prezenta avizul Comisiei pentru comerţ internaţional privind necesitatea unei strategii
europene pentru Caucazul de Sud. Ştiu că acest raport este complex şi sensibil sub multe aspecte.

Strategia este extrem de importantă pentru asigurarea unei politici de vecinătate consecvente şi corecte.
Aceasta reafirmă rolul Uniunii Europene ca jucător global în regiune în ceea ce priveşte politica externă
generală şi politica de securitate. Cooperarea cu Caucazul de Sud în sectorul energetic şi în încurajarea
democraţiei şi a bunei guvernanţe trebuie să fie incluse printre principalele priorităţi ale UE.

Acest lucru este important şi pentru cooperarea regională, precum şi datorită situaţiei geopolitice a Armeniei,
a Georgiei şi a Azerbaidjanului, pe de o parte, şi a Rusiei, a Iranului şi a Turciei ca şi candidată la aderarea la
Uniunea Europeană, pe de altă parte. Trebuie să ridicăm barierele comerciale şi să consolidăm legăturile
comerciale şi economice dintre Uniunea Europeană şi Caucazul de Sud. Acest lucru va încuraja stabilitatea
politică şi respectarea drepturilor omului şi va genera creştere durabilă şi prosperitate în regiune.

Acesta este un alt motiv pentru care semnarea unui acord de asociere şi a unor acorduri cuprinzătoare de
liber schimb trebuie să devină obiectivul-cheie pentru politica noastră externă referitoare la Caucazul de Sud.
Acest lucru va contribui la rezolvarea unor conflicte îngheţate, va da posibilitatea Azerbaidjanului de a se
alătura foarte curând Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi va îmbunătăţi capacitatea administrativă şi
instituţională a acestor ţări. În această privinţă, invit Comisia să dea dovadă de un angajament mai pregnant
în îndeplinirea acestor obiective.

Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE. – (SV) Dle preşedinte, vom vota astăzi un raport referitor la necesitatea
unei strategii europene pentru Caucazul de Sud. Este un subiect foarte important. Dată fiind situaţia politică
predominantă din regiune, este esenţial ca UE să joace un rol politic mai activ.
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În calitate de raportor alternativ pentru Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), am lucrat
intens, în special pentru a evidenţia rolul UE în regiunea Caucazul de Sud şi pentru a identifica măsurile
concrete, pe care noi, în Uniunea Europeană, le putem lua în vederea ajutorării ţărilor afectate şi a aproprierii
acestora de UE, în propriul lor ritm, pe baza propriilor condiţii specifice. Raportul propune două măsuri
importante pe care UE ar trebui să le adopte rapid pentru a putea pune în aplicare strategia – accelerarea
ritmului negocierilor privind facilitarea procesului de acordare a vizelor şi stabilirea unei zone a liberului
schimb între UE şi Caucazul de Sud.

Toate ţările din regiune – Georgia, Armenia şi Azerbaidjan – sunt foste membre ale Uniunii Sovietice, iar
Rusia continuă să aibă asupra lor o influenţă mult mai mare decât înţeleg unii oameni. Pentru a putea menţine
securitatea, stabilitatea şi pacea în viitor, prezenţa UE în regiune trebuie să fie mai pregnantă decât în prezent.
Este foarte important ca cetăţenii acestor ţări să aibă perspective mai bune de aderare la UE şi este esenţial
ca UE să înţeleagă importanţa stabilităţii din regiunea Caucaz.

Şi eu am fost nerăbdătoare să obţin rapoarte clare privind antagonismele pe termen lung care există în regiune
şi pericolul permanent ca acestea să escaladeze în conflicte armate. Prin urmare, sunt foarte bucuroasă să
văd cum raportul reafirmă în mod clar sprijinul nostru necondiţionat pentru integritatea teritorială a Georgiei
şi pentru inviolabilitatea graniţelor, recunoscute pe plan internaţional, şi cum condamnă vehement,
considerând-o contrară dreptului internaţional, recunoaşterea de către Federaţia Rusă a independenţei
regiunilor georgiene separatiste Oseţia de Sud şi Abhazia.

Raportul pe care îl vom vota astăzi a primit un sprijin politic larg în cadrul comisiei, fapt care m-a fost bucurat.
Aş dori să fac apel la toată lumea să voteze „da” pentru amendamentele prezentate de Grupul PPE alături de
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European şi de Grupul
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană.

Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D – (DE) Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să îi mulţumesc
foarte mult dlui Kirilov pentru activitatea sa complexă, care, aşa cum s-a mai spus, a adus o contribuţie
preţioasă la strategia noastră în această regiune.

Cu ocazia vizitei mele recente în regiune, la Tbilisi, cineva dintr-o altă ţară din zonă a spus Europa a fost cea
care impus conceptul de cooperare regională în zona respectivă. Acest lucru demonstrează atitudinea multor
politicieni şi oameni aflaţi în funcţii de răspundere în regiune. De fapt, noi nu dorim deloc să cooperăm, dar
dacă Europa vrea să o facem, atunci probabil că nu avem de ales.

Trebuie să fie foarte clar că, în Europa, cooperarea regională a stat la baza reunirii noastre şi a dezvoltării
paşnice, şi la fel trebuie să se întâmple şi în această regiune. Multe din influenţele externe negative la care este
supusă regiunea, inclusiv presiunea exercitată de fostul frate mai mare, Rusia, ar avea cu siguranţă un impact
mult mai mic dacă ţările din regiune ar fi capabile să conlucreze.

Regiunea nu este importantă numai pentru Europa, ci, desigur, şi pentru vecinii săi. Mă gândesc în special
la Turcia, care este un vecin cu care putem colabora foarte strâns în această regiune. Aş dori să găsim în
viitorul apropiat o soluţie comună la cele două probleme pentru care Turcia este sau poate fi parţial
răspunzătoare, respectiv problemele referitoare la vecinul său Armenia, pe de o parte, şi la Nagorno-Karabah,
pe de altă parte.

Nu există nimic care să împiedice trupele armene să părăsească cel puţin acele provincii din Azerbaidjan care
nu fac parte din Nagorno-Karabah. Acest lucru ar reprezenta punctul de pornire pentru o relaţie mai bună
între Armenia şi Turcia.

Membrii acestui grup, în special dl Severin şi eu însumi, am invocat în mod repetat ideea unei uniuni între
UE şi ţările din jurul Mării Negre, deoarece credem că o cooperare între această regiune şi UE, precum şi cu
vecinii săi Turcia şi Rusia, este foarte importantă. Cred că textul acestui raport ar putea reprezenta începuturile
unei uniuni de acest gen. În prezent, acest lucru este încă o viziune, dar sper să devină în curând o realitate.

Norica Nicolai, în numele grupului ALDE. – Ca raportor alternativ al Grupului liberal, consider că acest raport
este un punct semnificativ de plecare într-o abordare coerentă a zonei Caucazului şi un adaos de calitate
specific pentru viitoarele rapoarte pe care le vom avea, motiv pentru care îl felicit pe domnul Kirilov şi cred
că munca depusă de toate grupurile politice a reuşit să creeze o abordare absolut coerentă asupra zonei.

Cred că anul 2010 poate fi o fereastră de oportunitate atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru ţările
zonei, pentru că pentru cele trei dosare semnificative de conflict, mă refer la Abhazia şi Oseţia, la

17Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20-05-2010



Nagorno-Karabah şi la diferendul dintre Turcia şi Armenia, printr-o implicare mai activă a diplomaţiei
europene se pot face paşi semnificativi înainte.

Concluzia acestui raport care evidenţiază un fapt esenţial pentru securitatea noastră energetică este că este
nevoie de mai multă implicare a noastră, a Uniunii Europene, pentru normalizarea situaţiei securităţii din
zonă. Cred că o cale de urmat este extinderea parteneriatului comercial, în acelaşi timp însoţită, însă, de
încercări semnificative ale Uniunii pentru democratizarea şi stabilizarea zonei, pentru că în această zonă,
influenţele unei tentaţii totalitare sunt încă semnificative şi avem deficite de ordin democratic.

Trebuie să creăm politici şi proiecte importante şi susţinute pentru ca ceea ce este semnificativ pentru zonă,
anume un deficit de guvernare, o propagare a mentalităţilor conflictuale şi nu în ultimul rând corupţia, să
fie eliminate, dar pentru asta este nevoie de o voinţă democratică a noastră şi de o voinţă democratică a
guvernelor din zonă.

Raportul menţionează toate aceste aspecte despre care eu am vorbit, multe altele, care sunt importante pentru
abordarea Uniunii Europene şi mă refer la drepturi şi libertăţi individuale şi cred că, pentru Uniunea Europeană
şi pentru statele membre considerarea unui parteneriat strategic este vitală.

Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle preşedinte, ca şi antevorbitorii mei, şi eu aş dori
să îi mulţumesc dlui raportor Kirilov pentru munca deosebită şi pentru calitatea acestui raport extrem de
cuprinzător.

Aş dori să abordez câteva aspecte care nu au fost evidenţiate până acum, dar care, în opinia mea, sunt foarte
importante. Din păcate, adevărul este că cele trei conflicte îngheţate din această regiune reprezintă un obstacol
imens în calea dezvoltării depline a politicii europene de vecinătate şi nu numai, ci şi în calea dezvoltării
ţărilor însele. Dacă ai un duşman extern real sau presupus, lucrurile sunt destul de simple. În acest caz,
guvernele şi statele adesea pun foarte puţin accent pe combaterea sărăciei, pe măsuri luate pentru propria
populaţie şi pe asumarea răspunderii pentru cetăţenii lor. Acest lucru înseamnă că necesitatea de a trece de
la cheltuieli militare ridicate, care sunt criticate în acest raport şi care au crescut în ultimii ani, la cheltuieli
legate de servicii sociale, de cultură şi de mediu, de pe urma cărora populaţia are de câştigat, este un element
central al acestui raport şi sunt bucuros că a fost inclus.

Un alt aspect care a fost abordat, de exemplu, în raportul Tagliavini referitor la conflictul dintre Georgia şi
Rusia, este nevoia de dezarmare la nivel intelectual şi lingvistic în vederea contracarării limbajului incendiar
şi a manipulării istoriei. Toate acestea sunt necesare pentru ca noi să înregistrăm progrese reale în instaurarea
păcii în această regiune.

Alţi factori se referă la nevoia unei democraţii sporite, sprijinirea societăţii civile, protejarea minorităţilor
etnice, sexuale şi religioase şi aspecte referitoare la drepturile omului. Toate aceste lucruri sunt în continuare
pertinente. Un exemplu din Azerbaidjan este cazul celor doi tineri bloggeri care au avut destul curaj să critice
guvernul, care sunt în închisoare de şase luni şi încă nu au fost eliberaţi. Libertatea mijloacelor de informare
în masă este o problemă în toate ţările. Din fericire, toate aspectele de mai sus sunt abordate de acest raport
şi eu împărtăşesc opiniile antevorbitorilor mei. Dimensiunea regională şi cooperarea transfrontalieră sunt
importante. Prin urmare, sprijinim Comisia în activităţile sale comune desfăşurate în această zonă.

Charles Tannock, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, aşa cum precizează în mod clar raportul Kirilov,
ţările din Caucazul de Sud sunt importante din punct de vedere strategic pentru Uniunea noastră, nu în
ultimul în ceea ce priveşte securitatea energetică, de exemplu producţia de petrol şi de gaz din Marea Caspică
şi tranzitul acestora prin ţările din regiune. Cu toate acestea, din păcate, această regiune este în continuare
paralizată de conflicte îngheţate, cel mai recent dintre ele fiind, desigur, ocupaţia rusă de facto a regiunii
Abhazia şi Oseţia de Sud, care, după părerea noastră, sunt teritorii suverane georgiene. În ceea ce priveşte
relaţiile dintre UE şi Rusia, nu putem să pretindem pur şi simplu că acest lucru nu s-a întâmplat.

Prin mecanismele Parteneriatului estic din cadrul PEV, în prezent trebuie bineînţeles să ne străduim şi mai
mult pentru a răsplăti eforturile ferme ale Georgiei de a-şi realiza aspiraţiile euro-atlantice, iar eu şi grupul
din care fac parte sprijinim întru totul un posibil ALS, facilitarea obţinerii vizelor şi acorduri de asociere
pentru toate ţările din Caucazul de Sud. Ca prieten de nădejde al Armeniei, sunt bucuros că versiunea finală
a raportului este mai echilibrată decât cele iniţiale. Cu toate acestea, sunt în continuare îngrijorat în legătură
cu elemente din raport care par a contrazice poziţia oficială a UE privind rezolvarea chestiunii
Nagorno-Karabah şi în special poziţia Grupului de la Minsk.
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Armenia a depus eforturi curajoase pentru a rezolva acest impas de lungă durată referitor la Nagorno-Karabah.
De asemenea, a încercat să îşi normalizeze relaţiile cu Turcia, o mişcare care ar trebui să stabilizeze Caucazul
de Sud. Mi-aş dori ca Turcia să răspundă într-un mod la fel de constructiv, fără condiţii prealabile. Dacă
această graniţă ar putea fi redeschisă, nu numai că ar ridica un embargo impus de prea mult timp unei Armenii
care suferă, dar ar permite pătrunderea prosperităţii economice într-o regiune foarte săracă şi subdezvoltată
din estul Turciei. Turcia are, aşadar, un interes propriu pentru a acţiona în această privinţă. După părerea
mea, nu este credibil ca Turcia să poată justifica închiderea permanentă a graniţei cu Armenia în baza aşa-zisei
solidarităţi cu fratele său de origine turcă, Azerbaidjan, referitor la problema nerezolvată a regiunii
Nagorno-Karabah. Este la fel de logic cu a spune că Grecia ar trebui să îşi închidă graniţa cu Turcia, în semn
de solidaritate cu ciprioţii greci, din cauza ocupaţiei turce a Ciprului. Noi, în UE, credem în graniţe deschise
şi în liber schimb ca o condiţie sine qua non a păcii şi a stabilităţii pe continentul nostru, dar şi în Caucazul
de Sud.

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD. – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, şi eu aş dori să îl
felicit pe dl Kirilov pentru excelenta activitate pe care a desfăşurat-o într-un domeniu plin de dificultăţi, dar
şi de oportunităţi, cum este cel al relaţiilor dintre statele membre ale UE şi ţările din Caucazul de Sud.

Europa s-a lansat într-un proiect interesant de Parteneriat estic, care s-a bucurat de sprijin şi interes din partea
Armeniei, Georgiei şi Azerbaidjanului. Cu toate acestea, provocările cărora trebuie să le facă faţă sunt multe
şi se referă la aspecte energetice, economice şi politice, dar în special la chestiuni de securitate, ca de exemplu
în cazul Georgiei, chestiunea Nagorno-Karabah şi tensiunile dintre Turcia şi Armenia.

Dezvoltarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi aceste trei ţări va fi mult mai eficientă dacă se va instaura
un climat de cooperare reciprocă între Armenia, Georgia şi Azerbaidjan, în conformitate cu principiul
integrităţii teritoriale şi cu rezoluţiile ONU, pe baza cărora să se pună capăt conflictelor nerezolvate din zonă.
Este important să se pună accent pe politica de inviolabilitate a graniţelor unui stat, pe care UE a sprijinit-o
întotdeauna: graniţe care în niciun caz nu pot fi modificate prin folosirea forţei militare.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să încep prin a vă informa
că raportorii, dl Kirilov şi dl Kazak fac parte din partide care votează în mod automat în Adunarea Naţională
a Bulgariei împotriva recunoaşterii genocidului armean. În acest context, nu este ciudat faptul că, aşa cum a
spus şi dl Tannock înaintea mea, acest raport deviază de la unele din poziţiile avansate până acum. Un mare
număr de organizaţii armene respectabile m-au contactat, în special în legătură cu chestiunea Nagorno-Karabah
şi m-au informat că, de exemplu, raportul nu a fost menţionat şi că nu au existat consultări cu liderii din
Grupul de la Minsk. De aceea, deşi face referire la criteriile de la Madrid, raportul se îndepărtează de ele.

Acesta este motivul pentru care aş dori să îi aduc aceste critici constructive dlui Kirilov, deoarece cred că
reprezentarea unilaterală a unei părţi nu va ameliora situaţia şi nu va ajuta la rezolvarea conflictelor. Este
necesară o abordare flexibilă care să privească lucrurile din absolut toate punctele de vedere. Altfel, nu vom
face decât să adâncim conflictele în loc să le rezolvăm.

Iuliu Winkler (PPE). – Dle preşedinte, cred că democratizarea, buna guvernanţă, statul de drept şi respectarea
drepturilor omului sunt pietrele de temelie pe care trebuie construite viitoarele noastre relaţii cu Armenia,
Azerbaidjan şi Georgia. Cooperarea transfrontalieră la nivel regional în Caucazul de Sud va intensifica, de
asemenea, cooperarea potenţială a acestei regiuni cu Uniunea Europeană.

Există mai multe dimensiuni foarte importante ale cooperării noastre economice, una dintre ele fiind
cooperarea în domeniul energiei şi al securităţii, în special în contextul proiectelor valoroase sprijinite de
Comisia Europeană – precum proiectului conductei Nabucco. Regiunea Mării Caspice şi regiunea Mării Negre
sunt vitale pentru securitatea energetică europeană, iar strategia UE pentru Caucazul de Sud recunoaşte pe
bună dreptate aceste elemente.

Aş vrea să evidenţiez foarte pe scurt trei elemente foarte specifice. Unul dintre ele îl reprezintă implicarea
autorităţilor locale în cooperarea transfrontalieră, deoarece avem nevoie de o cooperare regională strânsă
în Caucazul de Sud; apoi, aspectul referitor la aderarea Azerbaidjanului la OMC. În opinia mea, Comisia
trebuie să îi acorde Azerbaidjanului asistenţa tehnică şi orice fel de ajutor necesar pentru a reuşi această
aderare.

Al treilea şi ultimul punct îl reprezintă mecanismul de asistenţă tehnică pe care o putem probabil furniza în
vederea consolidării sistemelor bancare şi financiare ale statelor din Caucazul de Sud. Acest lucru ar oferi
mediului de afaceri şi investitorilor perspective foarte bune.
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Adrian Severin (S&D). – Dle preşedinte, raportul dlui Kirilov vorbeşte despre necesitatea unei strategii a
UE pentru Caucazul de Sud. Într-adevăr, cred că este nevoie de o strategie, dar o strategie are nevoie de
obiective, iar obiectivele presupun o identitate geopolitică clară. Poate trebuie să mai lucrăm la identitatea
noastră geopolitică pentru a o defini mai bine. Care sunt obiectivele noastre în Caucazul de Sud? Într-un
cuvânt, stabilitate, deschidere în regiune şi interoperabilitate, pe plan legislativ, democratic, politic şi aşa mai
departe.

Trebuie să recunoaştem specificitatea regiunii în cadrul Parteneriatului estic şi să abordăm această specificitate
ca atare. De asemenea, trebuie să recunoaştem specificitatea fiecărei ţări din regiune şi să o abordăm cum se
cuvine. Trebuie să admitem şi să apreciem rolul Turciei în regiune şi să ne folosim de negocierile cu Turcia
ca de un cadru pentru dezvoltarea unui parteneriat UE-Turcia în abordarea provocărilor de pe plan local şi
regional. Aşa cum s-a mai spus, sunt sigur că Turcia poate fi de mare folos din acest punct de vedere.

De asemenea, trebuie să admitem că regiunea face parte din vecinătatea noastră comună cu Rusia şi trebuie
să găsim căi de promovare a politicilor comune în această vecinătate comună. Desigur că aspectele legate
de securitate şi poate unele aspecte legate de energie ar putea fi abordate într-un format trilateral. Acest lucru
ne-ar ajuta probabil să promovăm soluţii pentru aşa-numitele conflicte „îngheţate” de la nivel local. În acest
sens, trebuie să acceptăm că acele conflicte sunt doar părţi dintr-o problemă coerentă, mai largă şi mai
complexă, având consecinţe mai importante, la nivel global. Prin urmare, o înţelegere globală ar trebui poate
să fie luată în considerare. De asemenea, consider că trebuie să eliminăm unele ambiguităţi şi să înţelegem
că principiile autodeterminării şi integrităţii teritoriale nu pot fi mereu aplicate împreună.

În sfârşit, cred că trebuie să avem în vedere o conferinţă pe tema securităţii şi a cooperării în Caucazul de Sud
în vederea dezvoltării unui pact de stabilitate pentru această regiune.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) În calitate de raportor permanent al Parlamentului European pentru
Armenia, aş dori să evidenţiez necesitatea de a defini o strategie clară şi eficientă a Uniunii Europene pentru
Caucazul de Sud. Ne punem mari speranţe în această regiune pe măsură ce construim o Europă liberă şi
democratică. Pentru a face acest lucru, trebuie să sprijinim în mod constant ţările din această regiune şi să le
încurajăm să elaboreze în continuare reforme privind piaţa liberă.

În acest context, este deosebit de important să finalizăm, cât mai repede cu putinţă, procesul de negociere
pentru un nou tip de acord de asociere între ţările din Caucazul de Sud şi Uniunea Europeană. Sunt convins
că aceste argumente vor stimula regiunea să continue eforturile de introducere a standardelor democratice.
Exemplul Georgiei arată că astfel de reforme au dat deja roade. În Doing Business 2010, un top al statelor cu
mediu propice pentru afaceri, pregătit de Banca Mondială, Georgia este pe locul 11, ceea ce înseamnă că în
patru ani a avansat nu mai puţin de 101 de poziţii. Transparency International a declarat că Indexul privind
percepţia asupra corupţiei pentru Georgia s-a înjumătăţit ca urmare a reducerii birocraţiei realizate în cursul
mandatului preşedintelui Saakashvili.

Uniunea Europeană ar trebui să aprecieze faptul că preşedintele Saakashvili aplică în mod consecvent o
politică de piaţă liberă şi că reformele sale sunt un bun exemplu pentru celelalte state din Caucaz.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Dle preşedinte, la 9 mai, dl Preşedinte Buzek şi 20 000 de oameni au celebrat
cea de-a şaizecea aniversare a declaraţiei lui Robert Schuman aici, la Strasbourg. În acest context, aş dori să
spun că regiunea Caucazul de Sud are două alternative. Una este de a deveni ceva de genul Balcanilor înainte
de primul Război Mondial, dar la scară globală, iar cealaltă de a deveni ceva de genul Comunităţii Europene
a Cărbunelui şi a Oţelului de după cel de-al doilea Război Mondial. În raportul Kirilov, o alegem pe cea de-a
doua dintre aceste opţiuni.

Sunt de acord cu dl Swoboda că, dacă cele trei state din Caucazul de Sud ar conlucra mai strâns, impactul
influenţei externe, precum influenţa Rusiei, ar putea fi redus. Prin urmare, este în interesul tuturor celor trei
ţări să se apropie. Sprijin Armenia în eforturile sale de a câştiga recunoaşterea genocidului comis de Imperiul
Otoman. Cu toate acestea, Armenia ar fi mult mai credibilă dacă şi-ar retrage trupele din Azerbaidjan. Avem
nevoie urgent de o soluţie paşnică în regiunea Nagorno-Karabah şi în zonele ocupate din Azerbaidjan. La fel
de important, avem nevoie de mai multă stabilitate în Georgia, deoarece, dacă Georgia va fi divizată, aşa cum
doresc mulţi la Moscova, atunci întreaga regiune va fi destabilizată.

Din acest motiv, principalele aspecte sunt negocierile pentru pace, o soluţie pentru conflictele pe tema
naţionalităţii şi, mai presus de toate, reîntoarcerea populaţiilor strămutate la casele lor. În secolul al XXI-lea,
strămutarea nu trebuie să mai fie folosită ca instrument politic. Oamenii nu ar trebui să încerce să menţină
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acest proces de strămutare. Avem nevoie de mult mai multă sensibilitate şi de mult mai multă acţiune în
această zonă.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Aş dori să îi mulţumesc colegului meu, dl Evgeni Kirilov, pentru acest
raport minuţios şi foarte semnificativ. Uniunea Europeană invită Armenia, Azerbaidjan şi Georgia să facă
tot ce le stă în putinţă pentru a asigura transformarea lor în state stabile, paşnice şi cu adevărat democratice,
în care drepturile omului şi ale minorităţilor sunt garantate şi în care există o concurenţă civilizată între
guvern şi opoziţie.

Nu este atât de uşor de vorbit despre cooperare regională când ştim foarte bine că toate cele trei ţări au fost
afectate de conflicte îngheţate sau complet noi. Cu toate acestea, experienţa europeană (în special, dacă ne
amintim originile Uniunii Europene care a urmat războaielor sângeroase) reprezintă o mărturie grăitoare
pentru faptul că singura soluţie este de a sta de vorbă, de a negocia, de a vindeca rănile şi de a acţiona privind
către viitor şi nu către trecut. Ţările din Caucazul de Sud vor avea perspective europene mai clare dacă vor
putea coopera între ele şi în cadrul regiunii mai extinse. În mod clar, acest lucru depinde şi de comportamentul
ţărilor vecine.

Uniunea Europeană are ocazia de a juca un rol politic mai activ în Caucazul de Sud pentru a asigura, mai
presus de toate, punerea în aplicare a programelor de reducere a sărăciei, diminuarea izolării sociale, egalitatea
de gen şi drepturile femeii şi investiţii în educaţie şi sănătate.

Este important să se accelereze dezvoltarea unui contact direct între cetăţenii din Caucazul de Sud şi cei din
statele membre ale Uniunii Europene. În special, trebuie să mărim numărul de studenţi, profesori şi cercetători
care participă la programe de mobilitate.

Acesta este interesul comun pe care îl împărtăşim cu toţii.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Acesta este un pas important pentru Parlamentul European către
deschiderea uşii pentru naţiunile care sunt evident europene, precum georgienii şi armenii. Sincer vorbind,
este un pas care cu siguranţă vine târziu. Este păcat că nu a fost făcut în urmă cu doi ani, când Georgia a
devenit obiectul intervenţiei militare ruseşti. Cu toate acestea, este un pas în direcţia cea bună. Sper că i se va
da un conţinut politic specific şi că, de asemenea, Adunarea parlamentară EURONEST va juca un rol de
instrument de sprijin pentru ambiţiile acelor state care sunt evident europene per ansamblu.

În ultimul rând, mi-ar plăcea foarte mult ca aceia dintre noi care vorbesc în prezent despre deficitul democratic
din ţările din această regiune, să vorbească în mod clar despre deficitul democratic existent într-una din ţările
vecine ale acestor ţări, şi mă refer la Rusia, ca să nu avem un standard dublu.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Armenia, Azerbaidjan şi Georgia sunt fără îndoială state europene, sunt fără
îndoială naţiuni europene. Aceste state sunt membre ale Consiliului Europei şi iau parte la multe misiuni
internaţionale în cooperare cu ţările Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să recunoască dreptul
fundamental al tuturor statelor la autodeterminare şi dreptul naţiunilor de a-şi decide singure viitorul. Nu
putem accepta principiul arhaic al regiunilor şi al sferelor de influenţă.

Aş dori să dedic câteva secunde chestiunii referitoare la integritatea teritorială a Georgiei. Este foarte bine că
Uniunea şi-a declarat sprijinul în această privinţă. Uniunea este considerată, nu numai în lume, ci – şi mai
important – şi în aceste ţări, ca un garant al securităţii în regiune. Nu trebuie să uităm acest lucru. Din păcate,
unele părţi din acordurile de încetare a focului din 12 august şi 8 septembrie 2008 nu au fost puse în aplicare.
Înţeleg că la Geneva au loc discuţii, dar poate ar trebui să atragem atenţia asupra acestui lucru încă o dată în
cadrul discuţiilor noastre bilaterale cu Federaţia Rusă.

Un al doilea aspect se referă la vize. Sunt de acord cu dna Malmström, care a spus că acesta este modul de a-i
apropia pe oameni şi de a da cetăţenilor Europei posibilitatea să călătorească. Acest lucru ar trebui, fără
îndoială, să se aplice şi Georgiei, Armeniei şi Azerbaidjanului.

George Sabin Cutaş (S&D). - Având în vedere importanţa situaţiei geopolitice a Armeniei, a Georgiei şi a
Azerbaidjanului în relaţie cu Uniunea Europeană, cu Turcia în calitate de ţară candidată a Uniunii Europene,
cu Rusia şi cu Iran, elaborarea unei strategii a Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud axată pe promovarea
creşterii economice, a stabilităţii politice şi a respectării drepturilor omului este o necesitate.

Comerţul constituie unul dintre instrumentele cheie pe care Uniunea le are la dispoziţie pentru realizarea
acestor obiective. Concluzionarea unor acorduri de liber-schimb cu aceste state ar impulsiona investiţiile
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străine, ar conduce la crearea de noi locuri de muncă şi ar stimula creşterea economică în regiune. Asigurarea
securităţii energetice constituie o preocupare comună a Uniunii Europene şi a regiunii Caucazului de Sud.

Cooperarea în domeniul energetic trebuie să fie intensificată, în speţă prin intermediul încheierii cât mai
rapide a proiectului Nabucco şi sprijinirii de către Uniune a proiectelor energetice ce promovează eficienţa
energetică şi dezvoltarea surselor alternative de energie în Caucazul de Sud.

Paweł Robert Kowal (ECR). – (PL) Georgia şi Armenia, şi acest lucru este subliniat de autorii raportului,
pun în aplicare în mod activ şi cu succes o strategie europeană, o strategie bazată pe politica de vecinătate.
Suntem datori să răspundem la aceasta şi ar trebui, oricum ar sta lucrurile, să ţinem cont de caracterul specific
al unor ţări specifice din Caucazul de Sud. Această strategie ar trebui să includă, pentru fiecare dintre ţări,
domenii precum transportul, mediul natural, cultura şi societatea.

Dle preşedinte, în contextul Caucazului de Sud, se vorbeşte foarte des de conflicte îngheţate şi de probleme
etnice. Este foarte bine că vorbim despre ele. Cu toate acestea, răspunsul corect al Uniunii Europene la
problemele Caucazului de Sud ar trebui să fie accentul pus pe modernizare şi pe schimbare în aceste ţări,
astfel încât conflictul să nu mai joace un rol atât de important.

În această dezbatere, am uitat adesea că Georgia tocmai a încheiat un război. Ne gândim acum ce să facem
în legătură cu acest lucru. Dacă dorim eliberarea Caucazului de Sud de război, trebuie să ne axăm pe
modernizare, deoarece Georgia cel puţin, dar şi Armenia şi Azerbaidjan, au înregistrat o creştere economică
atât de mare în ultimii ani încât merită sprijinul nostru. Vă mulţumesc.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Dle preşedinte, salut raportul dlui Kirilov, care evidenţiază necesitatea ca
Uniunea Europeană să joace un rol mai activ în Caucazul de Sud, o regiune cu importanţă geopolitică
semnificativă. Dezvoltarea pozitivă a Caucazului de Sud este atât în avantajul regiunii vecine a Mării Negre,
pentru care Uniunea Europeană nu are încă, din păcate, o strategie clară, pe care ne aşteptăm să o discutăm
aici cât de curând, cât şi spre binele Uniunii Europene în ansamblu.

Doresc să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu întârzierea procesului de ratificare a protocoalelor semnate
între Turcia şi Armenia în octombrie anul trecut. Sunt de părere că nicio parte nu ar trebui să stipuleze condiţii
pentru ratificarea acestor protocoale, care sunt în interesul popoarelor turc şi armean deopotrivă. Aşa cum
se observă în mod corect în raport, negocierile dintre Armenia şi Turcia privind deschiderea graniţei şi
stabilirea unor relaţii diplomatice şi negocierile desfăşurate în cadrul Grupului de la Minsk al OSCE în legătură
cu regiunea Nagorno-Karabah trebuie tratate ca probleme separate.

În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să îşi asume un angajament mai activ în soluţionarea viitoare a
conflictului Nagorno-Karabah. Pe baza experienţei noastre din Balcani şi recent, şi din Georgia, Uniunea
Europeană este în măsură să joace un rol-cheie în această regiune. Un Caucaz de Sud stabil, sigur şi prosper
este în interesul nostru şi este timpul să ne asumăm responsabilitatea în acest sens.

Tratatul de la Lisabona oferă Uniunii Europene un cadru pentru a deveni un veritabil jucător global. Un
exemplu specific în această privinţă ar fi participarea Uniunii Europene în calitate de membru oficial al
Grupului de la Minsk, grup format nu numai din state membre considerate ca entităţi separate.

Preşedinte. – Doamnelor şi domnilor, există opt solicitări de a lua cuvântul conform procedurii „catch the
eye”. Nu este timp pentru toată lumea deoarece trebuie să trecem la exprimarea votului. Prin urmare, doar
şase membri vor putea lua cuvântul.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Raportul privind Caucazul de Sud este un raport bun. Aş dori să subliniez
faptul că în raport se atrage atenţia în special asupra rolului Uniunii Europene ca mediator şi ca promotor
de valori, dar, mai presus de toate, ca promotor al cooperării între ţările din regiune. Problemele pe care
trebuie să le rezolvăm sunt, în principal, chestiuni referitoare la integritatea teritorială a acestor ţări, dar şi la
modalitatea de a le consolida din punct de vedere economic. Uniunea Europeană poate sprijini ţările respective
în această privinţă.

Aş dori să subliniez că una din principalele probleme este chestiunea nerezolvată a refugiaţilor. Dl Posselt a
vorbit despre acest lucru. Sunt de părere că este într-adevăr ruşinos că în vremurile şi timpurile de azi această
problemă nu poate fi rezolvată. Cred că o anumită deficienţă rezultă din faptul că raportul nu se referă la
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, deşi, la urma urmei, toate ţările din regiune au
semnat-o. Vă mulţumesc foarte mult.
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Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Dle preşedinte, astăzi dezbatem un raport foarte important şi bine elaborat
privind o zonă importantă apropiată de UE, Caucazul de Sud. Zona motivează perfect recomandările generale
din strategia UE privind securitatea. Este amplasată strategic; permite transportarea către UE a petrolului şi
a gazului din Marea Caspică; şi are propriile rezerve însemnate. Acest lucru necesită întreaga noastră atenţie
şi hotărâre de a acţiona. Cu toate acestea, tocmai fiindcă este importantă din punct de vedere strategic şi
energetic, zona este contestată violent de puteri străine, care exploatează disensiunile interne şi conflictele
de aici, indiferent dacă acestea sunt „îngheţate” sau în curs de „dezgheţare”.

Dacă UE este interesată să folosească la maximum potenţialul Caucazului de Sud, atunci trebuie să acţioneze
în comun şi nu separat şi să fie mai fermă în acţiunile sale, chiar dacă acest lucru presupune să îi nemulţumească
pe alţii. Pentru aceasta avem nevoie de o strategie.

Graham Watson (ALDE). – Dle preşedinte, îi felicit pe dI Kirilov şi pe dl Kazak pentru activitatea lor.

Dacă relaţiile noastre sunt considerate doar prin prisma nevoii noastre de petrol şi gaz, vom exacerba tensiunile
şi nu vom reuşi să obţinem securitatea pe alte planuri. Politica noastră ar trebui să fie determinată de nevoia
de pace şi dezvoltare economică în Caucazul de Sud; acest lucru înseamnă cooperare cu NATO pentru a ne
asigura că noul concept de strategie al organizaţiei reflectă acest lucru, înseamnă cooperare cu Rusia şi Turcia
ca puteri din regiune pentru a încerca să obţinem o maximizare a domeniului de aplicare a acordurilor şi
înseamnă o mână a prieteniei întinsă oamenilor prin acordurile de asociere şi prin procedurile legate de vize
şi aşa mai departe.

Ar trebui să salutăm afirmaţia dlui Medvedev şi a dlui Yanukovich referitoare la Moldova, care arată cât de
mult se poate realiza prin diplomaţie, şi îl felicit pe dl comisar Füle în legătură cu evoluţia de până acum a
Parteneriatului estic de vecinătate. Aştept cu nerăbdare, întrucât Uniunea Europeană dezvoltă o politică
externă şi de securitate comună, o implicare mai activă a Uniunii în toate aspectele relaţiilor cu regiunea
Mării Negre.

Cristian Dan Preda (PPE). - Aş vrea să-l felicit şi eu pe domnul Kirilov şi să-i mulţumesc pentru modul în
care a colaborat în realizarea raportului. Vreau să subliniez două idei. Prima priveşte chestiunea democratică.
Bernd Posselt spunea mai devreme că ţările din această regiune trebuie să coopereze. Aceste ţări pot coopera
dacă Azerbaidjanul, Georgia şi Armenia sunt state de drept, dacă ele vor fi previzibile şi plurale. Dacă lucrul
acesta se va întâmpla, Uniunea va avea de câştigat.

A doua idee priveşte, desigur, chestiunea energetică. Vreau să accentuez aici rolul Georgiei şi al Azerbaidjanului
ca ţări de tranzit pentru resurse energetice şi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Vreau
să spun însă, că e bine ca şi Armenia să fie asociată acestor proiecte, precum şi celor referitoare la transport.
În această privinţă cuvântul-cheie este transparenţa

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dle preşedinte, pentru a reduce dependenţa Europei de Rusia în ceea ce priveşte
furnizarea de energie, ar trebui să aducem gazul natural din bazinul Mării Caspice prin Caucazul de Sud către
UE. Astfel, Caucazul va dobândi un rol-cheie. Această regiune nu este numai cel mai mare punct de tranzit
pe plan mondial pentru comerţul cu petrol şi gaz. Este deopotrivă locul în care interesele Rusiei şi ale Vestului
se ciocnesc şi în care chiar şi Turcia doreşte să se implice. În plus faţă de contractele pentru petrol şi gaz,
Turcia încearcă în prezent că încheie un pact de stabilitate şi de cooperare.

Stabilitatea în regiunea Caucazului este fără îndoială şi în interesul UE, dar nu trebuie să îi lăsăm Turciei
responsabilitatea acestui plan, în caz contrar, în procesul de aderare vor apărea noi dependenţe şi chiar
presiuni. Aşa cum arată exemplul Ciprului, Ankara nu ezită să lovească. Permanentele lupte pentru putere
pentru rezervele europene de gaz natural au întârziat deja construcţia proiectului gigant referitor la conducta
Nabucco, care se află de mult timp în stadiul de proiect. Sper că proiectul concurent South Stream va avea
mai mult succes, astfel încât resursele din regiunea Mării Caspice să nu fie pierdute în favoarea Chinei.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Reprezentanţii guvernului armean m-au avertizat ieri că raportul referitor la
necesitatea unei strategii a UE pentru Caucazul de Sud, în secţiunea referitoare la conflictul Nagorno-Karabah,
include formulări care nu sunt conforme cu poziţia oficială a UE aşa cum este stabilită în dispoziţiile declaraţiei
adoptate de miniştrii afacerilor externe ai tuturor statelor OSCE şi nici cu dispoziţiile declaraţiei miniştrilor
OSCE de la Atena, din 2 decembrie 2009.

Punctele 8 şi 10 în special cuprind formulări care nu corespund principiilor de la Madrid convenite între
părţile semnatare ale Grupului de la Minsk din cadrul OSCE. Dacă aceste puncte sunt adoptate în formularea
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actuală, ele ar putea deveni un obstacol serios în calea progreselor viitoare în rezolvarea paşnică a conflictului
din Nagorno-Karabah.

Cu scopul de a face posibilă revizuirea punctelor menţionate anterior, aş dori să propun, aşadar, să luăm în
considerare una dintre cele două opţiuni menţionate mai devreme: fie să înlăturăm dispoziţiile litigioase din
raport, fie să amânăm votarea raportului până la o dată ulterioară, astfel încât să lăsăm timp prietenilor noştri
din regiunea Caucazului să îşi explice poziţia privind raportul prezentat Parlamentului European.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, ultimul vorbitor, dl Paška, a subliniat un aspect foarte
important. Aş dori să fac trei observaţii foarte scurte.

În primul rând, sunt de părere că avem o strategie, prin Parteneriatul estic, pentru a apropia aceste trei ţări
de Uniunea Europeană – şi, de fapt, se precizează „cât mai aproape posibil”.

În al doilea rând, cred că avem instrumentele necesare pentru a face acest lucru; acorduri de asociere, acorduri
de integrare economică, mobilitate (problema vizelor) şi, nu în ultimul rând, o Uniune Europeană diferită –
o Uniune Europeană care ar putea combina abordarea comunitară cu abordarea specifică politicii externe
şi de securitate comune.

A treia observaţie pe care o fac este că aştept cu nerăbdare o discuţie cu distinşii deputaţi pe tema pachetului
de măsuri referitor la vecinătate, în care am putea aborda şi măsura în care conceptul „cât mai aproape posibil
de Uniunea Europeană” are nevoie de o definiţie instituţională.

Evgeni Kirilov, raportor. – Dle preşedinte, încă o dată, vă mulţumesc foarte mult pentru comentarii şi pentru
cooperarea fructuoasă de care am avut parte în cursul discuţiilor. Mulţumesc pentru toate comentariile şi
pentru sprijinul primit de la majoritatea colegilor care au luat cuvântul.

Aş dori să îi mulţumesc dlui Kazak, raportor pentru aviz al Comisiei INTA, pentru ideile constructive
prezentate de comisia din care face parte, şi Comisiei ITRE pentru contribuţia sa, multe dintre sugestiile sale
găsindu-şi locul în raport. Îmi exprim recunoştinţa şi faţă de secretariatul AFET şi faţă de numeroşii experţi,
ONG-uri şi alte organizaţii care au o activitate intensă în regiune şi care au avut o contribuţie şi un sprijin
preţios.

Aş dori să spun un singur lucru. Ar trebui să aplicăm aceleaşi principii. Am auzit unele critici din partea
colegilor mei. Ar trebui să ştim că în mod clar acest Parlament nu ne-ar sprijini dacă am vorbi despre integritate
teritorială şi autodeterminare în legătură cu Georgia. Ar trebui să ştim că aplicarea universală a principiilor
este cel mai bun punct de plecare în construirea relaţiilor. Sper că recomandările formulate de Parlament în
acest text vor fi luate în considerare de Consiliu şi de Comisie şi că aceste instituţii vor elabora o strategie
cuprinzătoare a UE pentru Caucazul de Sud şi aş dori să subliniez faptul că dl comisar Füle a făcut o vizită
foarte oportună în această regiune.

Aş dori să fac apel la dna baroneasă Ashton să facă acelaşi lucru şi să încerce să se implice în prevenirea
conflictelor din zonă. Permiteţi-mi să spun că salut şi sprijin decizia de săptămâna trecută a Consiliului de a
adopta directivele de negociere a viitoarelor acorduri de asociere cu cele trei ţări şi suntem convinşi că
actualizarea relaţiilor contractuale cu cele trei ţări este un pas important. Este momentul să propunem măsuri
de prevenire a evoluţiilor negative din regiune şi a escaladării tensiunilor. Altfel, riscăm să intervenim din
nou când va fi prea târziu. Nu ar trebui să aşteptăm ca acest lucru să se întâmple încă o dată.

Lecţia importantă pe care a învăţat-o Europa este lecţia integrării. Este singura cale durabilă de reconciliere
cu trecutul şi de investiţie într-un viitor mai bun.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Vom proceda acum la exprimarea votului.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Elena Băsescu (PPE), în scris. – Prin adoptarea acestui raport, Parlamentul European reafirmă importanţa
deosebită a Caucazului de Sud pentru Uniunea Europeană, precum şi necesitatea dezvoltării unei strategii
pentru această regiune. Cele 3 ţări din zona Caucazului de Sud: Georgia, Armenia şi Azerbaidjan fac parte
atât din Sinergia Mării Negre, cât şi din Parteneriatul estic. Prin urmare, avem cadrul şi instrumentele care să
permită o implicare mai activă a Uniunii Europene în regiune.
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Comisia Europeană trebuie să vină cu iniţiative concrete privitoare la cooperarea în domenii precum:
securitatea energetică, transportul, dezvoltarea economică şi protecţia mediului. Regiunea Caucazului de
Sud este deosebit de importantă pentru coridorul sudic şi, prin urmare, pentru securitatea energetică a întregii
Europe. România se implică în proiecte concrete pentru dezvoltarea coridorului sudic.

În acest sens, reprezentanţii ţării mele, ai Georgiei şi Azerbaidjanului au semnat acordul AGRI. Acesta prevede
construirea a două terminale de gaz natural lichefiat în două porturi la Marea Neagră, unul în Georgia şi
celălalt în România, la Constanţa. Doresc să subliniez faptul că nu putem ignora conflictele îngheţate din
zonă deoarece ele pot degenera, ceea ce ar duce la destabilizarea regiunii

Tunne Kelam (PPE), în scris. – Situaţia din regiunea Caucazul de Sud are nevoie mai ales acum de o abordare
proactivă din partea Uniunii Europene, dat fiind faptul că Tratatul de la Lisabona oferă UE un mandat prin
care aceasta poate deveni mult mai implicată şi mai prezentă în regiune. Invazia militară rusească la scară
mare a unor părţi întinse din teritoriul Georgiei, în august 2007, a demonstrat în mod dramatic că aşa-numitele
conflicte îngheţate pot deveni uşor surse de conflicte regionale devastatoare, dacă mari puteri ca UE nu se
implică în mod activ în zonă. În 2007, atât UE, cât şi NATO au fost, în mod clar, nepregătite pentru a face
faţă noii situaţii. În cadrul politicii europene de vecinătate, UE se află într-o poziţie favorabilă pentru a
contribui semnificativ la restabilirea încrederii, la reconstrucţie şi reabilitare. În primul rând, acest lucru
înseamnă consolidarea prezenţei UE în regiune. Sprijinim pe deplin misiunea constructivă a reprezentatului
nostru special Peter Semneby. Însă nu ne putem limita la monitorizarea misiunilor. În plus, prin încălcarea
acordurilor din 2007, Misiunilor de monitorizare ale UE nu li se permite nici acum să intre pe teritoriile
separatiste aflate sub controlul Rusiei. O astfel de situaţie nu este numai intolerabilă, ci şi umilitoare. Putem
continua cooperarea cu autorităţile ruse doar cu condiţia ca acestea să îşi onoreze propriile angajamente.

Marek Siwiec (S&D), în scris. – (PL) Conflictele din Caucazul de Sud au atins un prag foarte periculos, în
care ne-am obişnuit cu ideea că sunt conflicte insolubile. Indiferent de eforturile depuse – indiferent dacă
sunt reale sau simulate –, ele vizează doar crearea unui climat de confuzie în jurul negocierilor, ceea ce în
mod sigur nu va duce la soluţionarea conflictelor. Acest lucru se aplică disputelor teritoriale dintre Georgia
şi Rusia, dar şi, într-un fel special, regiunii Nagorno-Karabah.

Din punctul meu de vedere, evoluţia situaţiei dintre două ţări – Armenia şi Azerbaidjan, care, în cadrul
Parteneriatului estic şi al politicii europene de vecinătate, sunt partenerii noştri – este o politică inacceptabilă
de consimţire a faptului că acest conflicte sunt insolubile.

Uniunea Europeană, acţionând în acord cu Rusia, care este un partener foarte important în această chestiune,
trebuie să ajungă la o situaţie în care să se afirme clar poziţiile. Acest lucru ar trebui să implice, mai presus
de toate, transmiterea unui mesaj clar către acele ţări care doresc să aspire la statutul de membru al UE,
conform căruia soluţionarea problemelor teritoriale şi cel puţin rezolvarea parţială a problemei referitoare
la refugiaţi sunt condiţii de bază pentru a lua în considerare în mod serios aderarea la UE în viitorul apropiat
sau îndepărtat.

Pentru mine, viitorul provinciei Nagorno-Karabah şi felul în care este tratat conflictul din această provincie
reprezintă un test care arată cu adevărat ceea ce părţile doresc în materie de probleme europene şi felul în
care îşi demonstrează credibilitatea în această zonă.

Indrek Tarand (Verts/ALE), în scris. – Era şi timpul să se discute despre o strategie pentru Caucaz, o strategie
care nu ar trebui să închidă ochii la procesele neplăcute care au loc acum între Ucraina şi Rusia. Cazul se
referă la prelungirea perioadei de închiriere a bazei navale de la Sevastopol până în 2050. Declaraţiile date
de conducătorii ruşi conform cărora flota Mării Negre nu va mai fi niciodată folosită împotriva vecinilor săi
nu par a fi prea sincere. Atunci de ce se află flota acolo – să îi distreze pe copiii şi pe bătrânii din Crimeea?
Ceterum censeo, Franţa s-a hotărât să vândă Rusiei o navă de război din clasa Mistral; credem că va regreta
sincer acest demers.

PREZIDEAZĂ: DL BUZEK
Preşedinte

5. Comunicarea Preşedinţiei

Preşedinte. – În primul rând, aş dori să vorbesc despre situaţia dificilă din Polonia. Cu referire la inundaţiile
dezastruoase din Polonia, unde o mare parte din suprafaţa ţării a fost inundată şi unde oamenii şi-au pierdut
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toate proprietăţile, aş dori să transmit, în numele Parlamentului European şi al nostru tuturor, susţinerea şi
solidaritatea cu poporul polonez şi sinceră compasiune tuturor celor care suferă astăzi.

(Aplauze)

Va fi o dezbatere privind acest subiect în cadrul următoarei perioade de sesiune a Parlamentului European,
din 16 iunie 2010. Sunt sigur că Uniunea Europeană va da dovadă de solidaritate şi va răspunde în mod
pozitiv la cererea autorităţilor poloneze de a oferi asistenţă financiară. Avem propriul nostru Fond de
solidaritate al Uniunii Europene care este foarte important în cazul unor astfel de dezastre naturale.

6. Modificarea ordinii de zi

Preşedinte. – Doamnelor şi domnilor, în această dimineaţă, a avut loc o reuniune a Conferinţei preşedinţilor.
Conferinţa s-a terminat în urmă cu 10 minute. Am discutat foarte amănunţit aspectele legate de organizarea
votului privind rezoluţiile referitoare la strategia Europa 2020. Aşa cum bine ştiţi, este vorba despre o strategie
care are drept scop oferirea de locuri de muncă, prosperitate şi stabilitate pentru cetăţenii noştri din cadrul
Uniunii pentru un întreg deceniu. Aşadar, este vorba despre o strategie decisivă atât pentru situaţia viitoare
din Uniunea Europeană, cât şi pentru cea din afara Uniunii, deoarece putem fi puternici doar dacă suntem
puternici la nivel intern.

În ceea ce priveşte discuţia din cadrul reuniunii Conferinţei preşedinţilor, au fost aduse argumente în favoarea
votării rezoluţiilor noastre referitoare la strategia Europa 2020 de astăzi, deoarece dorim să le punem în
aplicare cât mai repede posibil, pentru a putea participa, în mod responsabil, la discuţia referitoare la acest
subiect cu alte instituţii europene. Cu toate acestea, au existat de asemenea argumente care spuneau că avem
nevoie de o strategie pe care o vom adopta cu o mare majoritate. Dacă dorim să influenţăm situaţia din
Uniune, trebuie să organizăm o majoritate vastă care să susţină rezoluţiile.

Există temeri că nu poate exista o astfel de majoritate, în ziua de astăzi. Aşadar, pe de altă parte, avem nevoie
de strategie cât mai repede şi, pe de altă parte, dorim o rezoluţie consolidată. De acest lucru avem nevoie.

În ceea ce priveşte această discuţie responsabilă pe care au avut-o preşedinţii grupurilor noastre politice, am
decis să prezint o propunere de amânare a dezbaterii. Acest lucru este în conformitate cu prevederile articolului
140 din Regulamentul de procedură.

Voi spune din nou acest lucru: decizia este foarte importantă, deoarece suntem conştienţi că avem nevoie
rapid de rezoluţie, dar avem nevoie de o rezoluţie care să fie susţinută temeinic şi aceste aspecte prezintă o
importanţă deosebită.

Joseph Daul, în numele Grupului PPE. – (FR) Dle Preşedinte, mulţumesc pentru declaraţia pe care aţi făcut-o.
Aş dori să adaug că în ceea ce priveşte inundaţiile, prietenii noştri maghiari sunt într-o situaţie similară cu
prietenii noştri polonezi. Prin urmare, avem aceleaşi gânduri atât pentru concetăţenii noştri maghiari, cât şi
pentru concetăţenii noştri polonezi.

(Aplauze)

Susţin prezentarea dvs. Într-o situaţie de criză, forţele democratice trebuie să se unească. La acest lucru m-am
gândit când am propus Conferinţei preşedinţilor, înainte de această sesiune de la Strasbourg, că această
decizie va fi amânată pentru luna iunie, întrucât am observat anumite discrepanţe şi ambiguităţi. Nu am
obţinut o majoritate la Conferinţa preşedinţilor – suntem un Parlament democratic aici – şi prin urmare am
încercat să pregătim această rezoluţie.

Ieri, la ora prânzului, în timpul discuţiilor din cadrul grupurilor respective, am realizat că timpul este scurt.
Nu vreau să spun că munca a fost făcută de mântuială, întrucât acest lucru ar însemna să refuzăm să
recunoaştem efortul depus de noi, vicepreşedinţii noştri şi persoanele responsabile cu pregătirea acestei
rezoluţii. Ne-am gândit, înaintea tuturor sau a unor şefi de delegaţii, că ar fi cel mai bun lucru, probabil,
pentru imaginea Parlamentului, să se retragă textul şi să se voteze data viitoare; permiteţi-mi să subliniez
faptul că nu se va termina criza până în luna iunie. Am dezbătut această problemă şi am căzut de acord să
decidem că şefii unor grupuri mari vor cere amânarea votului până în iunie.

Martin Schultz mi-a spus – şi era singurul care a făcut acest lucru – că în primul rând, am avut nevoie de
majoritatea grupului, însă toată lumea are nevoie de majoritatea grupului. Prin urmare, aseară nu am mai
discutat amendamentele în cadrul grupului nostru şi nici astăzi nu am dezbătut rezoluţia, întrucât grupul a
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fost în favoarea amânării, pentru a găsi o soluţie, pe care Parlamentul o consideră indispensabilă pentru
cetăţenii noştri.

Între timp, am primit o scrisoare de la Guy Verhofstadt; acest lucru ne-a făcut să decidem să cerem o simplă
amânare de trei săptămâni. În această situaţie de criză, solicit să ni se acorde această amânare pentru ca noi,
deputaţii din Parlament, să putem demonstra concetăţenilor noştri că suntem un organ puternic şi că suntem
bărbaţi şi femei responsabile.

Preşedinte. – Dl Schulz ar dori să-şi exprime părerea împotriva propunerii.

Martin Schulz, în numele Grupului S&D. – (DE) Dle Preşedinte, la începutul discursului său, dl Daul a făcut
referire la situaţia dificilă din Ungaria. În momentul de faţă, multe ţări au probleme. De exemplu, slovacii au
fost serios afectaţi de inundaţii. Avem un sentiment puternic de solidaritate pentru cetăţenii din toate ţările
afectate de greutăţi de acest tip, printre care Ungaria, Polonia şi Slovacia.

Dle Preşedinte, dvs. şi dl Daul aţi descris situaţia în cadrul Conferinţei preşedinţilor atât ieri, cât şi în această
dimineaţă. Nu am nimic de adăugat referitor la chestiunile procedurale. Cu toate acestea, în numele dlui
Cohn-Bendit, dlui Bisky şi al meu, aş dori să explic că nu am votat în favoarea propunerii dvs. de a amâna
votul în această dimineaţă în cadrul Conferinţei preşedinţilor, deoarece credem că ar trebui, de fapt, să votăm
astăzi.

A existat o dorinţă de a adopta o astfel de rezoluţie în Parlament la un nivel mai vast şi cu un număr mai
mare de voturi decât în februarie. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele câteva zile nu are legătură cu procedura,
ci cu conţinutul. Cu toate acestea, un lucru este foarte clar. S-a deviat de la conţinut, lucru de care s-a bucurat
de unanimitate în februarie şi având în vedere criza gravă, acest lucru nu este surprinzător. Există câteva
soluţii diferite. Există soluţii pe care unii oameni le consideră bune şi acest lucru este legal din punct de vedere
democratic şi mai sunt soluţiile noastre, care diferă de primele şi despre care credem că sunt mai bune. Nu
putem ajunge la epuizare în căutarea unui consens. Acum este momentul să luăm atitudine. Puteţi adopta
măsuri ferme şi noi vom proceda la fel. Am încercat să găsim o soluţie consensuală, dar acest lucru n-a
funcţionat. Prin urmare, trebuie să încercăm acum să obţinem o majoritate pentru o poziţie sau alta.

Dacă există o majoritate în favoarea amânării, trebuie să spun la acest nivel că noi, cei din cadrul Grupului
Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, vom rămâne, bineînţeles,
deschişi noilor negocieri. Cu toate acestea, punctul de pornire pentru aceste negocieri îl reprezintă textul pe
care l-am prezentat împreună cu colegii noştri deputaţi din Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană. Prin
urmare, dle Preşedinte, sunt de părere că trebuie să votăm astăzi.

(Parlamentul a acceptat cererea)

Preşedinte. – Aş dori, de asemenea, să mulţumesc dlui Daul şi Dlui Schulz pentru că ne-a atras atenţia asupra
faptului că şi alte zone din Europa se confruntă astăzi cu inundaţii. Aveţi dreptate în totalitate şi merită să
fim solidari cu toate ţările afectate şi toţi cetăţenii Europei care se confruntă astăzi cu pericole.

Jan Březina (PPE). – Dle Preşedinte, inundaţiile din Polonia vin din Republica Cehă, unde au provocat pagube
enorme în prima fază. Republica Cehă face parte de asemenea din Uniunea Europeană.

Preşedinte. – Doamnelor şi domnilor, am vorbit despre acest lucru cu puţin timp în urmă, când am mulţumit
dlui Daul şi dlui Schulz. Vă mulţumesc, de asemenea, dle Březina, pentru că aţi atras atenţia asupra acestui
lucru. Avem de-a face cu inundaţii dezastruoase. Vă mulţumesc foarte mult.

PREZIDEAZĂ: DL WIELAND
Vicepreşedinte

7. Votare

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este votarea.

(Pentru rezultate şi alte detalii cu privire la vot: a se vedea procesul-verbal.)

7.1. Crearea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni (A7-0132/2010, Louis
Grech) (vot)
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7.2. Dialogul dintre universități şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru
modernizarea universităților europene (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (vot)

7.3. Asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei
nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) „Programul Kozlodui” (A7-0142/2010, Rebecca
Harms) (vot)

7.4. (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (vot)

- Înainte de votare:

Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE. – (NL) Nu există probleme cu privire la acest raport. În
numele Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat), aş dori să solicit un vot electronic.

Preşedinte. – De fapt a expirat timpul, dar, ţinând cont de opţiunile limitate de transport disponibile în
această săptămână, şi dacă nu există obiecţii în Parlament, propun să se voteze prin apel nominal. Doreşte
cineva să se opună? Nu există obiecţii, prin urmare putem vota.

7.5. Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în
redresare (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (vot)

- După votare:

Liem Hoang Ngoc, raportor. – (FR)Dle preşedinte, raportul pe care tocmai l-am votat este o lovitură serioasă
la adresa cetăţenilor Uniunii Europene, cărora Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa ar dori să le transfere nota de plată pentru această
criză neoliberală.

(Aplauze)

În astfel de circumstanţe, nu pot permite ca numele meu sau cel al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor
şi Democraţilor din Parlamentul European să fie asociat cu acest document. Prin urmare, solicit să îmi retrageţi
semnătura.

(Aplauze)

Preşedinte. – Dle Hoang Ngoc, declaraţia dvs. va fi consemnată în procesul-verbal.

7.6. Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a
obiectivelor UE 2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (vot)

- După votare:

Patrizia Toia (S&D). – (IT) Doresc doar să vă informez că terminalul meu de vot nu a funcţionat la raportul
elaborat de dl Hoang Ngoc. Am votat împotriva raportului.

7.7. Uniunea pentru Mediterana (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (vot)

7.8. Necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud (A7-0123/2010, Evgeni
Kirilov) (vot)

Preşedinte. –Timpul afectat votului s-a încheiat.

8. Explicaţii privind votul

Explicaţii orale privind votul
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Raport: Louis Grech (A7-0132/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Dle preşedinte, sunt foarte mulţumit că întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile)
au fost menţionate în raportul referitor la oferirea unei pieţe unice consumatorilor şi cetăţenilor. Punctul 46
afirmă pe bună dreptate faptul că accesul la finanţe este cea mai mare problemă a acestora. Acest lucru este
corect, pentru că încă este mai uşor să se asigure finanţarea în valoare de milioane de euro pentru un fond
speculativ decât să se obţină un împrumut de 100 000 de euro pentru o întreprindere mică.

Pe acest fundal, aş dori să văd că raportul nu doar descrie ce ar trebui să se întâmple la modul ideal, ci şi
solicită Comisiei să ia măsuri concrete.

Raport: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK)În opinia mea, un dialog mai strâns între universităţi şi mediul de afaceri
va contribui la creşterea economică. Sunt îngrijorat de creşterea şomajului în rândurile tinerilor. Situaţia
incertă a ocupării forţei de muncă cu care se confruntă tinerii îi descurajează de la a forma o familie sau îi
face să dorească să amâne acest lucru în mod excesiv, şi acest lucru are, în ultimă instanţă, un impact negativ
asupra sferei economice şi sociale în ceea ce priveşte transformarea demografică a Europei.

Prin urmare, dialogul ar trebui să includă măsuri de sprijinire a intrării tinerilor pe piaţa muncii, permiţând
dezvoltarea completă a potenţialului lor. Alte subiecte ar trebui să includă utilizarea educaţiei ca mijloc de
combatere a sărăciei, a inegalităţii şi a excluziunii speciale, o atenţie specială fiind acordată persoanelor cu
dizabilităţi. Din motivele menţionate mai sus, susţin raportul propus.

Raport: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Seán Kelly (PPE). – (GA) Dle preşedinte, am votat în favoarea acestui raport şi aşa era corect.

Totuşi, în ceea ce priveşte energia nucleară în general, aş dori să spun că mulţi cetăţeni au o părere foarte
confuză despre ea, şi în propria mea ţară, aproape toată lumea este împotriva energiei nucleare din cauza
teribilelor dezastre care s-au întâmplat la Sellafield şi Cernobâl. Ca atare, recomand Comisiei să investigheze
avantajele şi dezavantajele legate de energia nucleară şi să publice un document pentru a oferi cetăţenilor
posibilitatea de a lua o decizie bazată mai degrabă pe adevăr, decât pe sentimente.

În final, aş dori să vă felicit, dle preşedinte, pentru munca excelentă pe care aţi realizat-o în prima zi în funcţie.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Comunitatea Europeană oferă asistenţă financiară Lituaniei, Slovaciei şi
Bulgariei pentru a le susţine eforturile de îndeplinire a obligaţiilor legate de dezafectarea reactoarelor nucleare
de primă generaţie. Asistenţa financiară care a fost oferită Bulgariei pentru operaţiunile de dezafectare până
în 2009 a fost orientată în principal către lucrările pregătitoare. Scopul continuării propuse este acela de a
furniza Bulgariei asistenţă pentru ca ţara să poată opera şi asigura siguranţa şi întreţinerea...

(Vorbitorul a fost întrerupt)

Dle Kozlík, nu puteţi schimba subiectul în declaraţia dvs..

Raport: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Dle preşedinte, câteva dintre amendamentele depuse de raportor la raportul
întocmit de dumnealui sunt absolut incredibile. Raportorul a propus renunţarea la toate indicaţiile referitoare
la finanţele publice solide, la încălcările Pactului de stabilitate şi creştere (PSC) care trebuie să înceteze şi la
importanţa aplicării stricte a PSC, iar 250 de deputaţi chiar l-au sprijinit în această privinţă. Incredibil!

Scopul raportorului şi al celorlalţi 250 de deputaţi este să distrugă economia. Cum se poate întâmpla să avem
încă 250 de deputaţi care refuză să se întindă cât le este plapuma? Două sute cincizeci de deputaţi în
Parlamentul European care nu reuşesc să înţeleagă că tărâmul bogăţiei nu există! Toate statele membre vor
trebui să verse mult sânge, transpiraţie şi lacrimi pentru a scăpa de datorii, pentru a restabili ordinea în finanţe
şi pentru a merge într-o altă direcţie.

Evident, acesta este un mesaj dur şi nu va fi primit bine de votanţi. Cu toate acestea, dacă nu vom reuşi să
facem aceste lucruri, întreaga Europă va intra în faliment! Calea pe care a sugerat-o raportorul este o reţetă
pentru a distruge sustenabilitatea finanţelor publice pe termen scurt. Din fericire, amendamentele nu au fost
adoptate.
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Vicky Ford (ECR). – Dle preşedinte, apreciez acest raport referitor la finanţele publice. Reprezintă o
îmbunătăţire considerabilă a primului proiect.

Nivelurile ridicate de îndatorare şi deficit constituie o preocupare gravă pentru Regatul Unit şi pentru multe
state membre. Trebuie să ne dezobişnuim de stimulentele fiscale şi de relaxarea cantitativă, şi acestea nu ar
trebui să fie norma acceptată. Trebuie să ne concentrăm asupra depăşirii nivelurilor ridicate de şomaj şi
asupra reducerii poverii fiscale în domeniul ocupării forţei de muncă şi al IMM-urilor. Resursele sunt puţine
şi suntem de acord că, acolo unde există bani disponibili, ar trebui să fie direcţionaţi spre investiţii care
accelerează creşterea, cum ar fi C&D şi o inovare mai ecologică, mai inteligentă. În final, nu ne putem ascunde
de problema noastră legată de o populaţie aflată într-un proces de îmbătrânire tot mai accentuat. Sistemele
de pensii trebuie să fie transparente şi luate în considerare în analiza datoriei publice.

De asemenea, există anumite probleme la care am fost atentă în acest raport. De exemplu, migraţia trebuie
să fie tratată cu sensibilitate. Poate rezolva anumite deficienţe ale forţei de muncă, dar trebuie să fie controlată
şi să ia în considerare factorii locali. Da, sunt de acord că problemele europene au într-adevăr nevoie de soluţii
europene, dar trebuie să fim conştienţi de economia mondială şi trebuie să respectăm, de asemenea,
competenţele fundamentale ale guvernelor noastre naţionale.

Philip Claeys (NI). – (NL) Am votat împotriva raportului elaborat de dl Hoang Ngoc, în mare parte din
cauza nonşalanţei cu care solicită chiar mai multă imigrare în masă în Europa.

Cât de detaşat de lumea reală poate ajunge totuşi Parlamentul European? Oraşele noastre gem deja de
problemele imigrării în masă, necontrolate. Este timpul să desfăşurăm o analiză a raportului costuri-beneficii
la nivel european al imigrării străinilor din afara Uniunii Europene. Guvernele din câteva state membre care
s-au confruntat deja cu această problemă au refuzat să recalculeze costul imigrării şi par a crede că nu ar fi
de dorit să se ştie ceva despre această chestiune. Cum se poate întâmpla acest lucru?

De asemenea, trebuie să luăm în considerare problemele pe care aceasta le va produce în lumea în curs de
dezvoltare, care va asista la un exod al creierelor şi al forţelor vitale ale societăţilor lor către Europa. Problemele
lor vor deveni chiar mai grave, ducând la şi mai multă imigrare.

Raport: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Diane Dodds (NI). – Dle preşedinte, am votat împotriva raportului din proprie iniţiativă referitor la Uniunea
pentru Mediterana din mai multe motive.

Nu există dubiu că o regiune mediteraneeană stabilă este un premiu uriaş pentru întreaga Europă. Cu toate
acestea, într-un moment în care climatul economic din Europa este riscant, este total nepotrivit ca acest
Parlament să se gândească la cheltuielile asociate unui astfel de plan. Reuniunile de amploare ale şefilor de
state, un secretariat de 40 de persoane şi pachete de măsuri de vecinătate nu reprezintă o politică economică
frugală în acest moment.

Mai mult, m-am opus amendamentului nr. 5 care solicita ca actualizarea relaţiilor UE-Israel în cadrul Acordului
preferenţial de asociere economică să nu continue. În echilibrul fragil care este cerut de la Europa, astfel de
apeluri nu vor face nimic pentru a oferi Israelului încrederea că acest Parlament va funcţiona ca un intermediar
cinstit.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Dle preşedinte, la începutul anilor '80, când eram un tânăr jurnalist, i-am făcut
o vizită regelui Hassan al Marocului, a cărui cerere de aderare la UE tocmai fusese respinsă. În urma vizitei,
am scris un articol care solicita o comunitate mediteraneeană. Am avut privilegiul de a lucra acolo pentru
Otto von Habsburg, care a afirmat că Marea Mediterană nu a separat niciodată Europa de vecinii ei, ci că
trebuie să îi aducă împreună. În biografia preşedintelui Sarkozy, Jean-Paul Picaper a scris că ideea pentru
Uniunea Mediteranei a provenit din mişcarea paneuropeană.

De ce menţionez acest lucru? Pentru că vreau să fie clar că aceasta nu este doar o obsesie franceză, aşa cum
mulţi au afirmat, şi nu este o risipă de bani, aşa cum a declarat un antevorbitor. După Parteneriatul estic, este
cel mai important instrument de politică externă al Uniunii Europene. Totuşi, acesta este exact motivul
pentru care trebuie să ne asigurăm că este proiectată cum se cuvine şi că are o structură politică. Nu trebuie
să fie pur şi simplu o zonă de liber schimb, pentru că ştim că Marea Mediterană, după cum a afirmat Churchill,
şi direcţionez această remarcă spre colegii deputaţi britanici, este punctul slab al Europei. Trebuie să ne
asigurăm că nu va fi aşa în viitor.
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Raport: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Tunne Kelam (PPE). – Dle preşedinte, am susţinut iniţialul punct 2 din acest raport care exprima îngrijorarea
cu privire la utilizarea purificării etnice ca prolog la recunoaşterea entităţilor paravan ale Oseţiei de Sud şi
Abhaziei de către Rusia. Propunerea mea a fost să cerem Rusiei să îşi respecte fără întârziere acordurile de
încetare a focului şi să înceteze imediat blocarea accesului EUMM în Oseţia de Sud şi Abhazia. Consider că
este o situaţie cu adevărat intolerabilă şi umilitoare ca reprezentanţii UE să trebuiască să solicite acces la
aceste entităţi, acces deja convenit. Pe acest fundal, din nefericire, apelul către Rusia de a respecta suveranitatea
şi integritatea Republicii Georgia nu are nicio autoritate.

Explicaţii scrise privind votul

Raport: Louis Grech (A7-0132/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Piaţa internă şi moneda euro reprezintă două scuturi reale pentru
Uniunea Europeană în furtuna financiară, bugetară, economică şi socială prin care trec în prezent cele 27 de
state membre. Am votat în favoarea acestui raport, pentru că el reafirmă rolul-cheie jucat de piaţa internă şi
oferă o foarte bună privire generală asupra mizelor actuale (coordonare bugetară, dezvoltarea educaţiei şi a
cercetării, ajutorul pentru IMM-uri, consolidarea şi accesibilitatea SOLVIT şi reţeaua Enterprise Europe
Network). Acesta este o reflecţie şi un garant de călătorie care complementează perfect raportul intitulat „O
nouă strategie pentru piaţa unică”, elaborat de dl profesor Monti şi adresat preşedintelui Comisiei Europene,
José Manuel Barroso.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – Am votat în favoarea acestui raport care abordează deficienţele actuale
ale pieţei interne. Criza economică şi financiară a afectat în mod substanţial procesul de integrare a pieţei
unice. Este regretabil să asistăm la reemergenţa protecţionismului economic la nivel naţional care ar putea
duce la fragmentarea pieţei interne. Un număr mare de IMM-uri părăsesc piaţa pentru că accesul lor la finanţe
a fost restricţionat în mod serios în timp de criză. Nu ar trebui să uităm că IMM-urile formează o parte esenţială
a coloanei vertebrale a economiei europene şi că reprezintă forţa care pune în mişcare creşterea economică
şi coeziunea socială. Statele membre ar trebui să depună mai multe eforturi în punerea în aplicare a „Small
Business Act” şi în eliminarea procedurilor birocratice şi a altor piedici administrative şi birocratice pentru
IMM-uri.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) Am votat împotriva raportului, pentru că promovează
elemente care sunt extrem de împovărătoare pentru o creştere reală, viabilă şi pentru interesele lucrătorilor
şi ale consumatorilor din UE în general. Mai întâi, raportorul nu numai că formulează concluziile greşite,
dar porneşte şi de la premisa greşită în formularea propunerilor sale, dat fiind faptul că pretinde că „piaţa
unică europeană, alături de zona euro, ilustrează cel mai bine ceea ce înseamnă cu adevărat integrarea şi
unitatea economică a UE şi este, desigur, cea mai vizibilă realizare a integrării europene pentru cetăţenii UE”.
Dumnealui uită lipsa fundamentalei uniuni sociale şi politice şi omite adevăratele condiţii existente în prezent
în multe dintre ţările din zona euro.

Se referă, în special, la economia socială de piaţă, un termen vag care înseamnă în esenţă liberalizarea pieţei
în detrimentul chiar şi al ultimei rămăşiţe de politică socială. De asemenea, raportorul adoptă în totalitate
filozofia competitivităţii şi a strategiei Europa 2020, care nu numai că nu are o bază, ci va avea consecinţe
chiar mai rele pentru cetăţenii din Europa.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – (RO)Ştim cu toţii că Strategia Europa 2020 a fost lansată cu
scopul de a ajuta Uniunea Europeană să iasă din criza economică actuală şi să îşi pregătească economia
pentru noul deceniu. Din acest motiv, cred că strategia UE 2020 trebuie să stabilească obiective realiste
pentru a ajunge, până în 2020, la o economie socială de piaţă ecologică şi bazată pe cunoaştere şi la o
dezvoltare durabilă. Un alt obiectiv este acela de a crea locuri de muncă în sectorul agricol şi de mediu, întrucât
piaţa unică europeană trebuie să fie piatra de temelie a strategiei UE 2020, abordând provocările creşterii
economice şi ale protecţiei consumatorilor.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT)Am votat în favoarea acestui raport întrucât susţine că piaţa unică nu
este legată doar de aspectul economic. Este esenţial să ne asigurăm că, în procesul de regenerare a pieţei unice,
este adoptată o abordare holistică şi comună unde obiectivele consumatorilor şi ale cetăţenilor, mai ales cele
legate de problemele economice, sociale, de sănătate şi mediu, sunt integrate pe deplin într-o piaţă unică
regenerată.
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Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT)Piața internă și politicile conexe au permis publicului european un acces
mai bun la bunuri și servicii și la o mai mare varietate de produse la prețuri mai mici. În baza principiilor
pieței interne, consumatorii europeni au avut acces la mai multă informație și la o mai bună protecție a
drepturilor lor, dar devin de asemenea mai conștient de obligațiile lor. Din acest motiv, realitatea pieței interne
nu este statică, ci dinamică. Aceasta este o realitate care se schimbă într-o lume globalizată; trebuie să ne
gândim în continuare la modalitatea de a o dezvolta și de a îmbunătăți punerea ei în aplicare. Sunt de acord
cu raportorul și aș sublinia importanța pieței interne a Uniunii Europene pentru însăși integrarea europeană,
pentru o coeziune socială mai mare, pentru dezvoltare durabilă, pentru competitivitate și pentru creștere
economică, care ne vor permite să facem față evoluțiilor viitoare și să concurăm într-o piață globalizată.
<BRK>

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Construirea unei pieţe unice integrate, complet funcţionale
este un proces esenţial pentru integrarea europeană profundă, coeziunea socială, creşterea economică şi
dezvoltarea durabilă a UE. Cu toate acestea, criza economică a afectat fără îndoială încrederea publicului şi
a consumatorilor în piaţa unică. Este important ca publicul european să înţeleagă semnificaţia pieţei unice,
felul în care funcţionează, şi, cel mai important, beneficiile pe care le poate aduce publicului, consumatorilor
şi întreprinderilor mici şi mijlocii. Regenerarea pieţei unice înseamnă că diferitele părţi interesate trebuie să
adopte o abordare comună, holistică, ce cuprinde obiectivele consumatorilor şi ale publicului, mai ales acelea
legate de aspectele economice, sociale, de sănătate şi de mediu, într-o piaţă unică reînnoită. Acest nou program
pentru consolidarea pieţei unice trebuie să fie monitorizat cu atenţie pentru ca acesta să aprecieze dreptatea
socială, să garanteze integritatea pieţei, să stimuleze inovarea şi să contribuie la tranziţia către o nouă eră
digitală. Aceste imperative pot oferi pieţei unice un avantaj competitiv faţă de alte economii importante din
lume. Pentru a crea încredere în această piaţă unică, este necesar să asigurăm protecţia consumatorilor şi
protecţia nevoilor sociale şi de mediu ale publicului.

Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR)Îl admir pe dl raportor pentru că a reuşit să scrie, cu toată seriozitatea
şi fără glumă, faptul că piaţa unică şi moneda euro au servit drept scut de protecţie al Europei în timpul crizei
profunde care ne-a afectat în ultimii doi ani. Nimic nu ne-a protejat, cu atât mai puţin Europa de la Bruxelles.
Dimpotrivă, a stabilit toate condiţiile necesare pentru ca noi să suportăm tot greul: libera circulaţie globală
a capitalului, dezafectarea serviciilor publice şi a sistemelor de protecţie socială, precaritatea sporită a locurilor
de muncă şi o politică monetară rămasă în mâinile unei bănci centrale care este indiferentă la nevoile
economice ale statelor membre. Acestea sunt consecinţele creării unei pieţe unice care a rămas incompletă
din 1992. A fost, de asemenea, un element de inerţie, un element superfluu de luat în considerare atunci
când statele membre şi-au asumat răspunderea. În ceea ce priveşte moneda euro, cred că ar trebui să le
întrebăm pe toate acele ţări care suferă din cauza speculei ce cred ele despre capacitatea acesteia de a le proteja.
Astăzi, moneda însăşi este un factor de criză.

Małgorzata Handzlik (PPE), în scris. – (PL) Piaţa europeană comună este o realizare importantă a integrării
Uniunii Europene. Oferă multe posibilităţi cetăţenilor noştri, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii.

Într-un raport referitor la strategia şi viitorul pieţei UE, publicat şi prezentat săptămâna trecută, profesorul
Mario Monti subliniază clar faptul că cetăţenii şi consumatorii ar trebui să se numere printre principalii
beneficiari ai pieţei comune. Piaţa nu le este mereu favorabilă. Prin urmare, atunci când se lucrează la alte
propuneri legislative, preocupările lor ar trebuie să fie luate în considerare în cel mai mare grad cu putinţă.
Ar trebui să ne asigurăm, de exemplu, că problemele legate de recunoaşterea calificărilor profesionale, punerea
corectă în aplicare a Directivei privind serviciile, comerţul electronic, întreprinderile mici şi mijlocii şi protecţia
consumatorilor sunt priorităţi, pe măsură ce continuăm să construim piaţa comună.

După cum a observat pe bună dreptate dl profesor Monti, în statele membre se poate simţi o oarecare oboseală
faţă de chestiunile legate de piaţa UE, dar tocmai acum avem nevoie mai mult ca niciodată de o piaţă comună
solidă, după cum ne-a arătat criza din ultimele luni. Prin urmare, apreciez raportul dlui Grech, la care am
avut şansa să lucrez şi care a reprezentat comentariul nostru asupra problemei consumatorilor şi a cetăţenilor
de pe piaţa UE.

Eija-Riitta Korhola (PPE), în scris. –Acest raport nu putea veni într-un moment mai critic. Criza financiară
din prezent a creat o impresie de neîncredere şi a condus la mai multe discuţii despre măsurile protecţioniste
ale guvernelor. Pe termen lung, acest lucru ar avea efecte negative asupra economiei Europei. Consider că
există o legătură între problemele economice şi lipsa de motivaţie în finalizarea pieţei interne. Dl Grech
subliniază pe bună dreptate în raportul său că cetăţeanul este adevăratul centru al pieţei interne şi că economia
ar trebui să fie cea care lucrează pentru cetăţean, şi nu invers. În raportul său „O strategie nouă pentru piaţa
internă”, dl Monti avertizează că piaţa internă este mai nepopulară ca niciodată dar şi mai necesară ca niciodată.
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Credinţa mea este că trebuie să acţionăm cu fermitate, luând în considerare preocupările cetăţenilor, pentru
a reenergiza piaţa internă. Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Grech, deşi, în opinia mea, ar fi
putut sublinia mai mult situaţia IMM-urilor. Cu toate acestea, cu amendamentele importante votate, rezultatul
a fost bine echilibrat şi sper că va conduce la iniţiative legislative bine gândite din partea Comisiei.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Construirea unei pieţe unice a fost mereu şi continuă să fie unul dintre
obiectivele principale ale UE. O piaţă unică ce funcţionează bine este un proces fundamental pentru
consolidarea integrării europene, a coeziunii sociale, a creşterii economice şi a dezvoltării durabile în cadrul
Uniunii. Au apărut îndoieli referitoare la stadiul în care se află piaţa unică, din cauza crizei economice recente:
sunt persoane care susţin că este fragilă în acest moment. Dacă este adevărat, acest lucru este foarte dăunător
pentru procesul de integrare a pieţei unice şi pentru însăşi istoria Uniunii. În acest stadiu este foarte important
să găsim un instrument care informează în mod clar şi fără echivoc publicul european cu privire la mecanismul
de funcţionare a pieţei unice, precum şi la beneficiile enorme pe care aceasta le poate aduce consumatorilor
şi întreprinderilor mici şi mijlocii. Acesta este motivul pentru care am votat astfel.

Franz Obermayr (NI), în scris. – (DE) Raportul evoluează în direcţia greşită. Acum este momentul să protejăm
companiile din diferitele state membre de efectele crizei financiare globale şi să introducem reglementări
clare pentru speculanţi şi piaţa liberă. În schimb, diferenţele culturale şi economice dintre pieţe, companii şi
practicile de afaceri sunt sacrificate în favoarea unei pieţe globalizate. Din aceste motive am votat împotriva
acestui raport.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR)Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Grech referitor la
oferirea unei pieţe unice consumatorilor şi cetăţenilor. Acest document găseşte într-adevăr un echilibru între,
pe de o parte, obiectivele unei economii deschise capabile să stimuleze creşterea şi crearea de locuri de muncă
şi să ofere un răspuns integrat la provocările majore ale viitorului (cum ar fi competitivitatea, cercetarea şi
dezvoltarea, politica industrială, şi aspectele demografice şi de mediu), şi, pe de altă parte, obiectivele unui
sistem economic capabil să asigure protecţia consumatorilor şi protecţia socială şi a mediului de care au
nevoie cetăţenii. Nu trebuie să îi uităm pe cetăţeni şi pe consumatori în strategia noastră de redresare.

De asemenea, Europa trebuie să adopte o abordare holistică ce integrează pe deplin preocupările cetăţenilor
noştri şi alte domenii de politici orizontale, mai ales protecţia sănătăţii, protecţia socială şi protecţia
consumatorilor, dreptul muncii, mediul, dezvoltarea durabilă şi politicile externe. Raportul solicită Comisiei
să prezinte, până în mai 2011, o propunere legislativă pentru a asigura punerea în aplicare a unui sistem
colectiv de redresare la nivel european, ieftin, eficient şi accesibil, solicitare pe care o susţin.

Carl Schlyter (Verts/ALE), în scris. – (SV) Acest raport constă în cea mai bună retorică lipsită de conţinut
pe care am văzut-o în acest an şi, din acest motiv, nu îl pot susţine. Acest lucru fiind spus, el conţine propuneri
şi bune şi rele, şi, prin urmare, mă abţin.

Raport: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului referitor la dialogul dintre universităţi
şi mediul de afaceri pentru că, în opinia mea, este esenţial ca legătura dintre formare şi piaţa muncii să fie
îmbunătăţită. Nu este vorba de orientarea studenţilor în conformitate cu dezideratele sectorului privat, ci de
le acorda tinerilor posibilitatea de a intra în contact cu implicaţiile vieţii active. Legăturile dintre universităţi
şi mediul de afaceri trebuie să fie consolidate pentru a facilita accesul studenţilor la muncă şi acceptarea mai
uşoară de către mediul de afaceri a carierelor atipice.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Susţin acest raport referitor la un parteneriat mai activ între
universităţi şi mediul de afaceri. Universităţile joacă un rol esenţial în tranziţia reuşită spre o economie bazată
pe cunoaştere, dar este necesară şi participarea activă a altor părţi interesate, şi anume întreprinderile şi
instituţiile guvernamentale. Pentru a obţine rezultate eficiente, sectorul educaţional trebuie să fie restructurat
şi modernizat şi planurile de învăţământ trebuie să fie reformate şi actualizate pentru a satisface nevoile de
pe piaţa muncii. Odată ce au fost create condiţiile pentru ca absolvenţii să găsească locuri de muncă în
întreprinderile mici şi mijlocii, am elimina distanţa dintre oferta de specialişti tineri şi cererea de pe piaţa
muncii.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Acest raport din proprie iniţiativă conţine idei cu adevărat pozitive
pentru viitorul universităţilor noastre. Orice schimbare în sistemul educaţional universitar, care contribuie
la modernizarea programelor de formare şi, mai presus de toate, determină o apropiere între absolvenţi şi
mediul ocupaţional, ar trebui să fie salutată şi încurajată cu fermitate.
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Astăzi, sistemul universitar european, unul dintre cele mai importante elemente ale vieţii noastre zilnice prin
care putem pregăti terenul pentru o redresare economică puternică, de durată, trebuie să se deschidă pentru
piaţa muncii: crearea de legături solide, sub forma unui schimb reciproc între universităţi şi mediul de afaceri,
este o prioritate pentru instituţiile statelor membre şi, în demersurile de a reuni cu succes sectoarele economice
şi educaţionale, autorităţile locale şi regionale trebuie să fie cele care au un cuvânt de spus. Doar universităţile
care comunică cu întreprinderile din respectivele regiuni pot spera să pregătească tineri care să intre şi să
rămână permanent pe piaţa muncii.

Cu toţii avem nevoie, astăzi şi mereu, de instituţii de formare moderne care, mai presus de toate, reflectă
nevoile regionale: şi acesta, sunt sigură, reprezintă un ingredient vital pentru creşterea regiunilor noastre.
Prin urmare, am votat în favoarea acestui raport.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Astăzi, cunoaşterea este o prioritate mai mare ca niciodată.
Trebuie să depunem mai multe eforturi în ceea ce priveşte triunghiul cunoaşterii, să adoptăm un cadru pentru
reformele necesare pentru a face din cunoaştere o valoare socială şi să consolidăm legăturile dintre mediul
de afaceri şi universităţi, cum este cazul Comunităţilor pentru cunoaştere şi informaţie ale Institutului
european de inovare şi tehnologie (EIT). Este esenţial ca universităţile să integreze mediul economic şi social
în principala lor sferă de acţiune din cadrul programelor lor de cercetare şi inovare. Este esenţial să dezvoltăm
o strategie de investiţii pentru surse noi de creştere, care să stimuleze cercetarea, dezvoltarea, inovarea şi
educaţia în vederea consolidării bazei noastre industriale, a unui sector de servicii excelent şi a unei economii
rurale moderne. Rolul instituţiilor educaţionale universitare, atât publice, cât şi private, al universităţilor şi
al institutelor politehnice va fi foarte valoros în construirea încrederii statului în aceste instituţii. Ele ar trebui
să beneficieze de autonomie pentru a putea contribui în mod esenţial la dezvoltarea Europei. Este necesar
să consolidăm atât faţetele interdisciplinare, cât şi pe cele transdisciplinare ale programelor educaţionale şi
cercetare şi cooperarea între universităţi. Tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiilor reprezintă un
instrument-cheie în această privinţă.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT)Am votat în favoarea raportului referitor la dialogul dintre universităţi
şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităţilor europene, pentru că prezintă
măsuri care contribuie la consolidarea capacităţii de angajare a studenţilor europeni. Cooperarea dintre
sectorul educaţional şi mediul de afaceri este esenţială pentru reducerea diferenţei dintre logica ofertei din
sectorul educaţional şi logica cererii care se manifestă la nivel ocupaţional.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Cred că parteneriatele care fac posibilă modernizarea universităţilor, mai
ales a celor care promovează o educaţie mai bună şi calificări mai bune pentru cetăţeni, sunt esenţiale pentru
creşterea competitivităţii europene. Aceste calificări se vor reflecta în inovare, cercetare şi dezvoltare, care
sunt cruciale pentru o dezvoltare economică şi socială durabilă. Trebuie să instituim parteneriate între
universităţi şi întreprinderi pentru a facilita intrarea acestor lucrători pe piaţa muncii, contribuind la reducerea
nivelurilor ridicate de şomaj înregistrate în special astăzi. În acest context, aş dori de asemenea să repet
importanţa politicii de coeziune a Uniunii Europene, ale cărei fonduri vor fi extrem de utile pentru acest
scop.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) În martie 2000, la Lisabona, şi în martie 2002, la Barcelona,
Consiliul European a aprobat obiectivul strategic al transformării Europei în cea mai competitivă şi mai
dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, clasificând sistemele educaţionale şi formare drept un
punct de referinţă global în ceea ce priveşte calitatea şi creând un Spaţiu european de cercetare şi de inovare.
Statele membre sunt responsabile pentru politicile din domeniul educaţional şi al formării, în vreme ce rolul
UE este acela de a susţine îmbunătăţirea sistemelor naţionale prin noi instrumente la nivel european, învăţarea
reciprocă şi schimbul de informaţii şi bune practici. Economia bazată pe cunoaştere şi dezvoltarea tehnologică
rapidă prezintă provocări la adresa educaţiei academice şi a cercetării în Europa, dar ele deschid, de asemenea,
noi oportunităţi care trebuie să fie exploatate în mod eficient. În acest context, crearea de parteneriate de
calitate între educaţia academică şi mediul de afaceri este deosebit de importantă. În opinia mea, cooperarea
dintre sectorul educaţional şi mediul de afaceri la nivel local, regional, naţional şi transnaţional este esenţială
pentru reducerea diferenţei dintre logica ofertei din sectorul educaţional şi logica cererii care se manifestă la
nivel ocupaţional.

João Ferreira (GUE/NGL), în scris. – (PT) Raportul referitor la dialogul dintre universităţi şi mediul de afaceri
adoptă o poziţie pe care nu o considerăm drept modalitatea de modernizare a educaţiei. Trebuie să luăm
foarte în serios ameninţările care se întrezăresc la adresa accesului liber, public şi democratic la educaţie.
Credem că erorile care rezultă din Procesul de la Bologna trebuie să fie recunoscute imediat şi, contrar celor
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spuse de raportor despre Procesul de la Bologna, aspectul mobilităţii ca mijloc de a apropia statele membre
unele de altele şi de a le face mai egale trebuie să fie demistificat.

Mai mult, nu ar trebui să uităm că Procesul de la Bologna nu este neutru şi că a implicat o investiţie iniţială,
sau că, în acelaşi timp, a urmat o politică de eliminare a responsabilităţii statelor în finanţarea universităţilor.
Raportul în cauză menţionează de mai multe ori chestiunea legată de autonomia universităţilor, asociindu-i
ideea introducerii unui „parteneriat” între universităţi şi companii ca mod de a asigura finanţare pentru
instituţii. Acest concept de universitate-întreprindere se îndepărtează de adevăratul sens şi de adevărata
valoare a educaţiei ca drept universal şi abordează educaţia din perspectiva comercializării ei, deposedând-o
de conţinut şi calitate. Aceasta este o abordare neoliberală, la care ne opunem.

Filip Kaczmarek (PPE), în scris. – (PL) Am susţinut raportul elaborat de dl Schmitt referitor la dialogul dintre
universităţi şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităţilor europene. Aş dori
să mulţumesc sincer raportorului care, din nefericire, nu mai este deputat în Parlamentul European. Îl felicit
călduros pe dl Schmitt pentru alegerea sa în parlamentul maghiar şi pentru că a fost ales drept vorbitor. Îi
doresc toate cele bune.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), în scris. – (CS) UE se găseşte în prezent într-o situaţie foarte schizofrenică.
Pe de o parte, există o cerere clară ca universităţile să formeze lucrători profesionali orientaţi spre practică
în cursurile din primul ciclu şi din cel de-al doilea. Pe de altă parte, cei care chiar înţeleg educaţia tehnică ştiu
că primii trei ani de studiu corespunzător în universitate ar trebui să ofere studenţilor baza teoretică pentru
alte studii reuşite. Aceasta este originea tuturor neînţelegerilor. n forum comun al universităţilor şi al mediului
de afaceri, indiferent de forma pe care o ia, se va concentra în special pe absolvenţii „utili din punct de vedere
practic”. Cu toate acestea, purtătorii adevăraţi ai cercetării fundamentale şi ai inovării importante sunt în
principal absolvenţii de inginerie, studii masterale şi doctorale. Dacă se doreşte ca absolvenţii să ajungă la
rezultate importante în domeniile lor, desigur, ei trebuie să acumuleze informaţii de bază adecvate în cele
mai importante discipline tehnice în primii trei ani de studiu. Este greu de imaginat că s-ar putea descurca
cu cunoştinţe de matematică din liceu şi cu o cunoaştere superficială a ştiinţelor tehnice de bază, completate
de un examen de contabilitate în partidă simplă şi dublă şi de cunoştinţe practice în ceea ce priveşte pregătirea
de proiecte pentru o cerere depusă la o agenţie de finanţare. Lectorii universitari responsabili pledează pentru
o părere care nu diferă mult de a mea, în ciuda diferitelor declaraţii, forumuri, comunicaţii şi parteneriate
noi. Pentru viitoare discuţii, recomand aşadar formularea unei distincţii clare între educaţia universitară
conformă cu Declaraţia de la Bologna şi educaţia universitară „tradiţională”. Desigur, formele noi, adiţionale
ale aşa-numitei învăţări pe tot parcursul vieţii sunt, de asemenea, de dorit.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Dialogul dintre universităţi şi mediul de afaceri este esenţial pentru formarea
de bună calitate la care aspiră tinerii din UE. Cooperarea dintre sectorul educaţional şi mediul de afaceri la
toate nivelurile este crucială pentru reducerea diferenţei dintre logica ofertei din sectorul educaţional şi logica
cererii care se manifestă la nivel ocupaţional. Parteneriatele dintre instituţiile de educaţie şi formare şi mediul
de afaceri sunt esenţiale pentru creşterea şanselor de angajare ale studenţilor, pentru îmbunătăţirea
potenţialului antreprenorial şi pentru facilitarea familiarităţii cu mediul ocupaţional. Acesta este motivul
pentru care am votat astfel.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE)În comunicarea sa, Comisia se referă la oferirea unei autonomii reale
universităţilor şi colegiilor. Acest tip de autonomie ar trebui să meargă în mână cu autonomia financiară şi
acest lucru nu este realist în perioada de austeritate care ne aşteaptă. Există multe exemple de cooperare foarte
fructuoasă între instituţiile educaţionale şi mediul de afaceri. Nevoia intensificării dialogului în contextul
Procesului de la Bologna nu este formulată suficient de clar şi, din acest motiv, m-am abţinut.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), în scris. – (LT) Probabil că niciun stat membru al UE nu ar pune
la îndoială importanţa cooperării dintre educaţie şi mediul de afaceri. Dat fiind faptul că această criză a
accentuat nu doar problemele şomajului, ci şi importanţa unei educaţii care să satisfacă cerinţele pieţei, sunt
mulţumit că, aprobând acest document, Parlamentul European face eforturi să iniţieze un dialog între mediul
academic şi cel de afaceri. Acest lucru ar trebui privit pe termen lung, chiar de la începutul studiilor universitare:
diferite programe de schimb, promovarea stagiilor de pregătire în cadrul companiilor, poate chiar consultări
între universităţi şi companii în proiectarea planurilor de învăţământ. Dacă viitorii angajatori se integrează
în sistemul educaţional chiar de la început, există o şansă mai mare ca noi să pregătim specialişti care pot
satisface mai bine nevoile angajatorilor de pe piaţa muncii.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) Am votat în favoarea raportului A7-0108/2010 al
Parlamentului European referitor la dialogul dintre universităţi şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru
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modernizarea universităţilor europene (2009/2099 (INI)), pentru că dinamica pieţei muncii de astăzi,
dezvoltarea economică şi schimbarea priorităţilor de dezvoltare cer cooperare la multe niveluri. Educaţia
superioară din Europa se confruntă cu o provocare imensă. Trebuie să ţină pasul cu o lume în curs care se
dezvoltă în mod dinamic şi cu aşteptările în schimbare ale pieţei în ceea ce priveşte noii angajaţi. Astăzi,
faptul că oportunităţile din educaţie şi nivelul educaţiei nu corespund aşteptărilor pieţei este o problemă
foarte importantă. Păstrarea acestui sistem, care este plin de inegalităţi, este o greşeală pe care nu o putem
accepta. Doar din acest motiv, schimbările pe care ar trebui să le introducem trebuie să vizeze domeniul
educaţional şi felul în care tinerii evoluează pe piaţa muncii. În calitate de fost preşedinte al Parlamentului
studenţilor din Republica Polonia, o instituţie statuară care îi reprezintă pe toţi studenţii din Polonia, întâlnesc
frecvent persoane care tocmai au început sau termină o universitate. Conştientizarea pieţei muncii şi a
cerinţelor ei este foarte scăzută, şi nivelul educaţional este la fel de nesatisfăcător. Organismele politice şi
organismele studenţeşti sunt de părere că elementele importante sunt numărul de plasamente practice şi
profesionale finalizate de cetăţeni, numărul disciplinelor studiate şi numărul limbilor vorbite. Totuşi, piaţa
are nevoie de calitate, nu de cantitate. Prin urmare, este esenţial să luăm măsuri pentru a îmbunătăţi cooperarea
dintre universităţi, mediul academic şi cel de afaceri.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. − Am votat raportul Schmitt pentru a încuraja colaborarea dintre
universităţi şi companii. În zilele noastre, este necesar ca universităţile să colaboreze mai bine cu mediul de
afaceri pentru a răspunde în mod adecvat la nevoile pieţei muncii, mai ales în contextul unei economii
globalizate. În acest sens, dialogul şi colaborarea dintre universităţi şi întreprinderi ar trebuie să se bazeze pe
reciprocitate, încredere şi respect.

Acest obiectiv ar putea fi realizat prin introducerea unui sistem de bonuri de cunoştinţe, precum cel utilizat
în prezent în mai multe state membre, care să permită în special IMM-urilor să-şi amelioreze capacitatea de
cercetare fără a se compromite independenţa, autonomia şi caracterul public al universităţilor. Atât
universităţile, cât şi întreprinderile pot beneficia de dezvoltarea comună a competenţelor multidisciplinare,
interdisciplinare şi antreprenoriale, cât şi de adaptarea flexibilă a domeniilor de studiu, a profilurilor şi a
specializărilor la necesităţile economiei, inclusiv ale întreprinderilor mici şi mijlocii.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul referitor la dialogul dintre universităţi şi
mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităţilor europene.

Uniunea are nevoie de stabilirea de legături mai strânse şi parteneriate între universităţi şi sectorul
întreprinderilor pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere, a cercetării aplicate şi pentru o mai bună
integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor. Din păcate, se constată tot mai frecvent neconcordanţe între
competenţele absolvenţilor şi calificările solicitate pe piaţa forţei de muncă.

Încurajez Comisia şi statele membre să elaboreze prognoze pe termen mediu şi lung privind competenţele
necesare, în vederea corelării programei educaţionale cu dezvoltarea economică. De asemenea, atrag atenţia
asupra necesităţii de creştere a locurilor de muncă, o prioritate pentru Uniune, cu deosebire în această perioadă
de recesiune.

Încurajăm Comisia să promoveze prin mijloacele şi instrumentele pe care le are la dispoziţie dezvoltarea
culturii antreprenoriale, prin simplificarea procedurilor şi reducerea birocraţiei în vederea stimulării
schimburilor între universităţi şi întreprinderi.

În final, subliniez importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii, îndeosebi prin cursuri la distanţă, special
adaptate noilor tehnologii şi utile, în special, persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, care sunt mai vulnerabile
şi expuse excluziunii sociale

Raport: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Uniunea Europeană îşi protejează cetăţenii. Pe lângă regulamentele
europene privind produsele periculoase pe care indivizii încearcă să le aducă pe piaţa internă, pe lângă
măsurile comune luate împotriva terorismului, pe lângă iniţiativele comune de garantare a păcii în Europa,
Uniunea Europeană este implicată în dezafectarea centralelor nucleare construite în timpul epocii sovietice,
care ne-ar putea pune sănătatea în pericol în orice moment. La douăzeci şi patru de ani după teribilul accident
de la Cernobâl, sunt mulţumită că am contribuit la securitatea continentului nostru votând în favoarea acestui
raport. De fapt, este vital ca măsurile luate în Bulgaria în cadrul Programului Kozlodui să continue în perioada
2010-2013.
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Gerard Batten, John Bufton şi Derek Roland Clark (EFD), în scris. – UKIP consideră că siguranţa producerii
energiei nucleare este foarte importantă, dar percepe asistenţa UE pentru Bulgaria, acordată în mod evident
în acest scop, ca fiind motivată de consideraţii politice (împiedicarea reprocesării materialului fisionabil, în
mod convenabil aproape de Bulgaria, în Rusia vecină) şi doctrinare (impunerea unor politici nerealiste în
domeniul energiei eoliene), precum şi de dorinţa de a finanţa proiecte locale de conservare, care nu sunt
relevante pentru misiunea de dezafectare. În consecinţă, membrii UKIP au votat împotriva finanţării
suplimentare solicitate în acest raport.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT)Reglementările în vigoare în ţările din Europa Centrală şi de Est cu privire
la energia nucleară şi deşeurile radioactive înainte de aderare erau mai puţin exigente decât normele aplicabile
în UE la acel moment. Intervenţia şi asistenţa financiară a UE erau, prin urmare, necesare, cu scopul de a
creşte nivelul de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. Propunerea pe care o votăm se potriveşte în acest
cadru.

Propunerea de regulament prezentată de Comisie este menită să ofere asistenţă financiară pentru dezafectarea
unităţilor 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria şi să se asigure că materialele radioactive
rezultate sunt tratate în mod corespunzător. Potrivit raportorului, fără asistenţa UE, siguranţa ar putea fi
compromisă în măsura în care reactoarele de tipul WWER 440/230 prezintă deficienţe grave de concepţie,
imposibil de soluţionat.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Protecţia şi promovarea sănătăţii omului şi a mediului reprezintă
obiective prioritare ale politicii europene de dezvoltare. Dat fiind acest lucru, cred că este absolut vital ca UE
să aloce suficiente resurse financiare şi tehnice pentru dezafectarea unităţilor 1-4 ale centralei nucleare
Kozlodui din Bulgaria, măsură susţinută şi de Parlament în această rezoluţie. Astfel, Europa închide un
producător major de emisii radioactive şi elimină riscul unor accidente serioase. În afară de condiţiile de
siguranţă pentru operaţiunile de dezafectare, Comunitatea Europeană trebuie să îşi asume un rol activ pentru
a ajuta Bulgaria să depăşească efectele negative pe care dezafectarea le va avea asupra competitivităţii
economice, a durabilităţii energetice şi a stării pieţei muncii. În acest context, strategia pentru intervenţia UE
trebuie să asigure sprijin pentru a încuraja crearea de locuri noi de muncă şi a unei industrii durabile în zonele
afectate de dezafectare.

Rebecca Harms (Verts/ALE), în scris. – Parlamentul a aprobat astăzi o finanţare de 300 de milioane de euro
pentru a sprijini în continuare dezafectarea reactoarelor nucleare 1-4 de la Kozlodui. Susţin această măsură
întrucât dezafectarea în condiţii de siguranţă a reactoarelor va necesita asistenţă suplimentară. Totuşi,
Parlamentul a respins finanţarea din aceste fonduri a centralelor poluante pe bază de lignit. De asemenea,
propunerea de a utiliza o parte din fonduri pentru a ajuta Bulgaria să găsească o soluţie pentru depozitarea
finală a deşeurilor nucleare a fost respinsă. Acest lucru m-a determinat să votez împotriva propunerii
modificate. Cu toate acestea, m-am abţinut în cazul rezoluţiei legislative pentru ca operaţiunile de dezafectare
să fie finanţate de UE.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Nu putem fi decât mulţumiţi de orice măsură luată în
vederea dezafectării unei centrale nucleare şi punerii în aplicare a programelor de cercetare pentru energii
regenerabile şi deşeuri nucleare. Acesta este un pas către eliminarea progresivă a energiei nucleare, în favoarea
căreia pledăm. Cu toate acestea, doresc să subliniez faptul că sunt uimit de insistenţa asupra „eliminării finale”
a deşeurilor nucleare. Această metodă nu poate furniza o soluţie pe termen lung, date fiind riscurile la adresa
ecosistemului nostru.

De asemenea, sunt îngrijorat de lipsa de garanţii în ceea ce priveşte alocarea asistenţei financiare a UE menită
să faciliteze procesul de dezafectare. Cum putem fi siguri că cele 300 de milioane de euro nu vor fi folosite
parţial pentru a finanţa noua centrală nucleară Belene din Bulgaria? Nu s-a angajat deja comisarul Oettinger
să finanţeze acel proiect? Votez în favoarea acestui raport cu speranţa de a asista în sfârşit la dezafectarea
reactoarelor de la Kozlodui.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Aderarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est la UE şi utilizarea de către
acestea a energiei nucleare a condus la necesitatea de a le acorda asistenţă financiară pentru ca ele să trateze
în mod eficient deşeurile radioactive şi să poată îmbunătăţi protecţia sănătăţii omului şi a mediului. Asistenţa
financiară adoptată aici face parte, prin urmare, din acest cadru. Acesta este motivul pentru care am votat
astfel.

Alajos Mészáros (PPE), în scris. – (HU) În acordul său de aderare, Bulgaria, ca şi Slovacia şi Lituania, a fost
de acord să dezafecteze o parte din producţia sa de energie nucleară. S-a oferit asistenţă financiară până în

37Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20-05-2010



2009 pentru dezafectarea permanentă a centralei nucleare de la Kozlodui, dar a existat o cerere, cum s-a
întâmplat şi cu celelalte state membre, pentru ca aceasta să fie prelungită până în 2013. În acest scop, va
primi aproximativ 860 de milioane de euro sub formă de asistenţă. Cu toate acestea, procesul complet de
dezafectare ia mult timp, întrucât nu este suficient doar să deconectăm complet centrala energetică de la
reţea. În astfel de cazuri, în care există dorinţa de a închide o centrală nucleară mai devreme decât era planificat,
trebuie să se prevadă o metodă de înlocuire a energiei furnizate. Bulgaria nu şi-a distrus sistemul de furnizare
a energiei, dar măsura afectează ţările vecine, întrucât ele nu mai primesc energie electrică. Închiderea a patru
reactoare înseamnă o pierdere de 1 700 de MW de energie pentru Bulgaria.

Fără ajutor financiar din partea Uniunii Europene, guvernul bulgar nu poate să elimine în siguranţă
combustibilul consumat, care, în orice caz, a fost eliminat parţial undeva în afara statelor membre. De
asemenea, sunt conştient de faptul că guvernul bulgar nu are rezerve pe care să se bazeze în eventualitatea
unei dezafectări permanente şi, prin urmare, trebuie să îi furnizăm asistenţă. Am investit deja foarte mulţi
bani în închiderea permanentă a centralelor nucleare, dar haideţi să ne gândim dacă nu ar avea mai mult sens
dacă, în loc să închidem centralele nucleare, le-am moderniza. Nu mă gândesc aici la Kozlodui în special.
Trebuie să susţinem îmbunătăţirea normelor de siguranţă în ţările din Europa Centrală şi de Est, întrucât din
cauza nivelului lor redus centralele nucleare trebuie închise.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) De vreme ce nu există nicio soluţie satisfăcătoare pentru problema
eliminării finale a deşeurilor radioactive, nu este surprinzător faptul că ţările candidate nu ştiu ce alternativă
ar trebui să aleagă. Trebuie să ne asigurăm că nu oferim ajutor financiar pentru a spori protecţia cetăţenilor
şi a mediului şi apoi să descoperim că elementele de combustibil sunt vândute şi posibil utilizate în scopuri
militare. Cu siguranţă, găsirea unei soluţii finale de eliminare este în interesul securităţii şi al mediului din
întreaga Europă. Cu toate acestea, revânzarea deşeurilor atomice trebuie oprită.

Când am ajuns în punctul în care dezafectarea a două unităţi de reactoare costă 1,78 de miliarde de euro,
este clar că povestea energiei nucleare ieftine şi ecologice a luat sfârşit. Acest raport subliniază câteva dintre
probleme implicite în materie de energie nucleară şi de dezafectare a reactoarelor nucleare, motiv pentru
care am votat în favoarea lui.

Rovana Plumb (S&D), în scris. − În conformitate cu angajamentele asumate prin tratatul de aderare la UE,
Bulgaria trebuie să închidă unităţile 1-4 ale Centralei nucleare de la Kozlodui (CNK), iar UE i-a acordat asistenţă
financiară până în 2009. Am votat acest raport pentru a sprijini demersul Bulgariei de a i se suplimenta
fondurile cu 300 de milioane euro până în 2013, în vederea finalizării dezafectării CNK, remedierii sitului,
gestionării durabile a tuturor deşeurilor rezultate în condiţii de siguranţă pentru sănătate şi mediu.

De asemenea, susţin solicitarea Comisiei de a se monitoriza şi controla realizarea tuturor proiectelor ce se
vor derula în cadrul acestui grant: cercetare/inovare în vederea introducerii tehnologiilor bazate pe energii
regenerabile pentru a răspunde necesităţii unei reduceri suplimentare de 18 000 kt de echivalent CO2
rezultate în urma dezafectării. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită reconversiei forţei de muncă, pentru
a nu creşte şi mai mult şomajul, şi dezvoltării comunităţilor locale, mai ales în această perioadă de criză.
Toate aceste procese trebuie să se desfăşoare într-o transparenţă totală faţă de cetăţeni, în condiţiile respectării
prevederilor tuturor acordurilor multilaterale de mediu la care Bulgaria este parte (ex: Aarhus, Espoo etc.).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Cum era de aşteptat, noi cei din Grupul Verts am pierdut
ultima noastră şansă de a modifica raportul elaborat de dna Harms în timpul votului în plen pentru asistenţa
financiară comunitară în ceea ce priveşte dezafectarea a patru unităţi ale centralei nucleare de la Kozlodui
din Bulgaria.

Astăzi, PE a fost de acord să ofere Bulgariei 300 de milioane de euro (până în 2013) pentru programul său
actual de dezafectare a patru unităţi nucleare de la Kozlodui. Acest semnal pozitiv adresat Bulgariei a fost
motivul pentru care raportorul şi Grupul Verts/ALE s-au abţinut de la votarea propunerii legislative.

Mulţumită Grupului Verts, PE a recunoscut în sfârşit că Bulgaria nu are nicio politică privind eliminarea finală
a deşeurilor nucleare. Cu toate acestea, guvernul bulgar – cu ajutorul PPE şi S&D – a reuşit să elimine orice
dispoziţie care ar sprijini vreun progres real în aspectul eliminării finale. În prezent, principalele pericole la
adresa oamenilor şi a mediului sunt strămutate în Rusia, unde se exportă cele mai iradiate elemente de
combustibil.

Totuşi, în comparaţie cu propunerea iniţială a Comisiei, PE a reuşit să asigure dispoziţii referitoare la o mai
mare participare a publicului, transparenţă, auditare şi raportare. Acum vom vedea dacă vreuna dintre acestea
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va fi încorporată de Consiliu, care are ultimul cuvânt de spus, întrucât PE este consultat doar cu privire la
aspecte legate de energia nucleară.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – (LT) Doamnelor şi domnilor, ca şi în cazul centralei nucleare de la
Kozlodui din Bulgaria, dezafectarea centralei nucleare de la Ignalina, din Lituania, a fost una din condiţiile
aderării la Uniunea Europeană. Dezafectarea centralei nucleare de la Ignalina în 2009 a avut un impact serios
asupra Lituaniei. După ce Lituania şi-a recâştigat independenţa în 1991, centrala nucleară de la Ignalina a
contribuit mult la economia noastră şi a furnizat peste 70 % din consumul de energie al ţării noastre. Din
cauza dezafectării, am fost obligaţi să renunţăm la statutul nostru de exportator de energie şi să devenim un
importator al unui spectru larg de energie. Centrala nucleară de la Ignalina a fost o sursă ieftină de energie
pentru industrie şi consumatori, dar şi o sursă de venit datorită exporturilor. Ca şi dezafectarea centralei de
la Kozlodui, dispariţia centralei de la Ignalina va avea drept consecinţă pierderea de întreprinderi şi locuri de
muncă pentru economia locală. Un sprijin financiar complet din partea UE pentru Kozlodui şi Ignalina este
important pentru a corecta câteva dintre consecinţele economice şi sociale ale dezafectării centralelor nucleare.
Tumultul financiar din ultimii ani a zguduit Lituania şi multe state membre ale UE şi a amânat speranţele de
construire a unor centrale nucleare noi, avansate, în viitorul apropiat. Cu toate acestea, ar fi stupid din partea
noastră să renunţăm complet la centralele nucleare. Tehnologia nucleară nu este în niciun caz un panaceu
pentru securitatea noastră energetică şi pentru dezastrele naturale, dar utilizarea de energie nucleară eficientă
şi sigură ar putea contribui la depăşirea provocărilor strategice pe termen lung.

Raport: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) fondurile structurale utilizate în regiunile noastre trebuie să se combine
mai bine cu împrumuturile europene pentru cercetare şi inovare. Raportul elaborat de dl van Nistelrooij
conţine recomandări utile cu privire la îmbunătăţirea utilizării tuturor acestor împrumuturi. Există un
potenţial incontestabil aici pentru finanţarea şi creşterea teritoriilor noastre. În mod similar, o sinergie mai
mare între diferitele instrumente financiare nu poate fi decât benefică într-un moment în care avem nevoie
de o activitate economică de relansare. În final, toate aceste fonduri ar trebui să fie implicate în punerea în
aplicare a Strategiei UE 2020. Luând act de calitatea raportului, l-am susţinut cu votul meu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT)Inovarea poate fi abordată în modul cel mai eficient la nivel
regional, prin proximitatea unor entităţi precum universităţile, organizaţiile publice de cercetare sau industria,
promovând parteneriate în domeniul transferului de cunoştinţe, şi prin schimbul de bune practici între
regiuni. Politica de coeziune este un pilon fundamental al procesului de integrare europeană şi una dintre
cele mai de succes politici ale UE, aceasta încurajând convergenţa între regiuni din ce în ce mai diverse şi
stimulând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Promovarea şi aplicarea unor modele reuşite
ale triunghiului cunoaşterii este vitală, la fel cum este şi asigurarea dezvoltării durabile a cadrelor regionale
strategice de cercetare pentru inovare, împreună cu întreprinderile, centrele de cercetare, universităţile şi
autorităţile publice. Aş dori să evidenţiez potenţialul „centrelor” regionale ale celor care au preluat iniţiativa
mobilizării bazate pe cunoaştere a capacităţii concurenţei regionale, precum şi includerea dezvoltării
„centrelor” atât în programul pentru competitivitate şi inovare, cât şi în cel de-al şaptelea program-cadru.
De asemenea, aş dori să atrag atenţia asupra importanţei comunităţilor pentru cunoaştere şi inovare create
în cadrul Iniţiativei europene în materie de transparenţă, care leagă principalele „centre” regionale bazate pe
cunoaştere din Europa. Solicit ca schimbul de cunoştinţe din „centrele regionale” să fie promovate prin
fondurile structurale, întrucât aceste „centre" reprezintă o oportunitate majoră, mai ales pentru regiunile
dezavantajate.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Cred că este adecvat să analizăm felul în care cadrul indicativ al orientărilor
strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 şi, în special, orientarea 1.2 referitoare la îmbunătăţirea
cunoaşterii şi a inovării pentru creştere economică, a fost urmată de statele membre şi de regiuni în cadrele
strategice naţionale de referinţă (CSNR-uri) şi programele operaţionale ale acestora. O astfel de analiză ne
oferă posibilitatea de a avea o imagine mai specifică asupra acţiunilor pe care le-am întreprins deja şi a
provocărilor pe care trebuie să le depăşim, într-un domeniu inclus din ce în ce mai frecvent pe ordinea de
zi. În perioadele de criză, evitarea risipei şi a suprapunerii cheltuielilor nu este doar benefică, ci se impune
de urgenţă: Cred că este important să efectuăm o evaluare minuţioasă a modului în care politicile de coeziune,
de cercetare şi de inovare sunt conectate cu instrumentele lor (fondurile structurale, cel de-al şaptelea
program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică şi programul-cadru pentru competitivitate şi
inovare) pentru a le face mai eficiente şi productive.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Cercetarea şi inovarea sunt domenii prioritare şi sunt absolut
cruciale pentru competitivitatea şi succesul economiei europene în actualul climat mondial de criză, de
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concurenţă intensă şi de eforturi sporite pentru a face faţă noilor provocări, cum ar fi schimbările climatice
şi coeziunea teritorială. Această criză exacerbează riscul dezechilibrelor regionale şi agravarea condiţiilor
economice şi sociale în cele mai dezavantajate regiuni. Ţinând cont de acestea, susţin această rezoluţie, care
subliniază nevoia urgentă de a atinge o mai mare eficienţă, flexibilitate şi simplificare a accesului la fondurile
structurale, pentru a asigura accesul rapid la mecanismele de sprijin şi de finanţare pentru proiecte noi de
afaceri şi pentru revitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceasta este o strategie extrem de pertinentă
şi importantă pentru coeziunea teritorială a UE, întrucât asigură în mod simultan faptul că această criză
devine o oportunitate de a fructifica punctele tari şi de a îmbunătăţi eficienţa profitabilităţii resurselor.

Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece cercetarea, dezvoltarea
şi inovarea sunt elemente esenţiale, care pot ajuta Uniunea Europeană să iasă mai repede şi mai întărită din
actuala criză economică şi, în acelaşi timp, să atingă obiectivele de dezvoltare economică propuse. Pentru
acesta, este nevoie de o politică consistentă, bine orientată şi finanţată în mod corespunzător. Consider însă
că trebuie să se ţină cont de particularităţile sociale şi economice diferite ale regiunilor. Este nevoie de
acceptarea limitelor şi fixarea obiectivelor în funcţie de situaţia reală şi nevoile identificate prin consultarea
tuturor actorilor locali, naţionali şi regionali.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Inovaţiile sunt importante, dar ele nu pot fi dictate de sus, cum încearcă
să facă strategia Europa 2020. Cu toate acestea, ele pot fi sprijinite prin programe de subvenţionare. Nu are
sens ca cei care solicită subvenţii să se confrunte cu o junglă de diferite instituţii financiare şi reglementări
din cauza lipsei de coordonare dintre UE şi statele membre. Fiecare pas pe care îl facem spre simplificare este
un lucru bun, cu condiţia ca aceasta să nu deschidă posibilităţi de abuz. Abordările descrise în acest raport
îmi par a fi potrivite şi am votat în favoarea lor.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Politica de coeziune este un pilon fundamental în procesul integrării
europene şi una dintre cele mai de succes politici europene, facilitând convergenţa dintre regiuni şi stimulând
creşterea şi ocuparea forţei de muncă, prin utilizarea de finanţare din fondurile structurale. În perioada actuală
2007-2013, toate statele membre au dedicat un volum însemnat din totalul alocărilor financiare pentru
activităţile de inovare şi dezvoltare. Consider că politica de coeziune este pregătită să creeze sinergii cu
politicile de cercetare şi inovare în ceea ce priveşte construirea de capacităţi, crearea de reţele şi transferul de
cunoştinţe.

O mai bună utilizare a fondurilor va însemna o mai bună capacitate de cercetare, cunoaştere şi inovare în
diferitele regiuni, cu consolidarea aspectului teritorial al parteneriatelor pentru proiectarea şi elaborarea
politicilor publice. Acest raport este o iniţiativă pe care o sprijin pentru că, în opinia mea, este esenţial să se
pună în aplicare sinergii între fondurile structurale destinate cercetării şi inovării şi cel de-al şaptelea
program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare, în vederea unei eficienţe mai mari în atingerea obiectivului
societăţii bazate pe cunoaştere.

Raport: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea rezoluţiei, în forma adoptată de Comisia pentru
afaceri economice şi monetare a Parlamentului European. Sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor noastre
publice este fundamentală astăzi pentru credibilitatea politicii economice şi fiscale europene. Criza din Grecia
a demonstrat acest lucru. Confruntate cu pieţele şi cu agenţiile de rating al creditelor, puterile publice trebuie
să demonstreze că sunt responsabile. Aceasta este, de asemenea, o necesitate impusă de realitatea demografică
de astăzi şi din anii următori. Prin urmare, am respins cu fermitate poziţiile susţinute de dl raportor Liem
Hoang Ngoc, care solicită menţinerea politicii de deficit public. Trebuie să presupunem astăzi că finanţele
publice ale multor state membre nu sunt sustenabile şi să avem curajul să remediem acest lucru. Barca noastră
ia apă. Chiar dacă nu se scufundă încă, este vremea să iniţiem salvarea.

Françoise Castex (S&D), în scris. – (FR) În timpul votării de joi, 20 mai, cu privire la raportul elaborat de
deputatul socialist, dl Liem Hoang Ngoc, referitor la sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice,
Grupurile UMP şi Modem din Parlamentul European au votat cu entuziasm în favoarea unui text pe care
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa l-au modificat rând cu rând pentru a-l transforma într-un manifest liberal. Am votat împotriva acestui
text, care este o insultă la adresa cetăţenilor Europei. UMP şi Modem avansează spectrul deficitelor
nesustenabile pentru a justifica măsurile de austeritate fără precedent din Europa din 2011. Acestea propun
transformarea Pactului de stabilitate într-un pact de regresiune socială. În acest text, dreapta merge până la
a respinge crearea unei agenţii europene publice de rating al creditelor, în vreme ce agenţiile private bat tobele
şi duc atacuri speculative împotriva statelor din zona euro. Cu toate acestea, ea uită că creşterea deficitelor
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este în primul rând rezultatul crizei, al pachetelor de măsuri de salvare a băncilor şi al eşecului politicilor
neoliberale. Astăzi, dreapta prezintă factura cetăţenilor.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) Deficitele uriaşe şi datoriile cu care se confruntă multe state
membre ale UE reprezintă într-adevăr o problemă importantă, ele creând criza financiară prin care trecem
şi pe care trebuie să o gestionăm cu toţii. Cu toate acestea, cauzele acestor aberaţii financiare nu sunt cele
identificate de raportor. Bugetele de stat au fost deraiate din cauză că: a) în orice criză, cheltuielile statului
(cheltuielile sociale, cheltuielile pentru dezvoltare) cresc, b) băncile comerciale au fost salvate şi c) s-a
intensificat concurenţa fiscală, cu o reducere clară a impozitului pe profit în ultimii douăzeci de ani. În
consecinţă, analiza faptelor realizată de noi este complet diferită de cea realizată de raportor, care consideră
că guvernele sunt responsabile pentru deraierile financiare.

George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Anul trecut, deficitul budgetar şi datoria publică în zona euro au fost
de 6,3 % şi respectiv 78,7 % din Produsul Intern Brut, reprezentând un nivel cu mult superior celui stabilit
de Pactul de Stabilitate şi Creştere. Pactul de Stabilitate şi Creştere şi-a dovedit limitele în contextul crizei,
acesta nefiind un instrument suficient pentru armonizarea economiilor naţionale. Sprijin prin urmare atât
o revizuire a Pactului, cât şi găsirea unor mecanisme alternative de reinstaurare a convergenţei economiilor
în cadrul Uniunii, precum o agenţie publică europeană de rating şi o coordonare mai strânsă a politicilor
bugetare şi monetare ale statelor membre. Astfel, consider că decizia luată săptămâna trecută de Banca
Centrală Europeană de a cumpăra obligaţiuni emise de guvernele din zona euro este una pozitivă. Am decis
să votez împotriva Raportului final privind sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice, deoarece
aceste elemente pe care le consider fundamentale pentru asigurarea stabilităţii pieţii unice europene şi pentru
menţinerea unui stat social modern în Europa au fost eliminate din raport.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) În vremurile pe care le trăim, în care multe ţări se confruntă cu dificultăţi
serioase în ceea ce priveşte finanţele lor publice, este esenţial să adoptăm măsuri politice care conduc la
stabilitate economică şi socială, dar în special măsuri care stimulează creşterea. Împreună cu deficitul, trebuie
să analizăm nivelul datoriei publice şi să adoptăm bune practici referitoare la acest aspect, astfel încât să
stabilizăm situaţia cât mai mult posibil şi să prevenim repetarea aceloraşi greşeli în viitor. De asemenea,
consider că este esenţial să adoptăm criterii rezonabile pentru conceptul de economie în redresare, întrucât
situaţiile statelor membre sunt diferite. În final, aş dori să accentuez necesitatea unei politici fiscale competitive,
nu doar pentru UE, ci şi în ceea ce priveşte investiţiile din ţările terţe.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) După cum a demonstrat actuala criză, cu impactul ei adânc
asupra dezvoltării economice, calităţii vieţii cetăţenilor şi stabilitatea socială, sustenabilitatea finanţelor
publice este o premisă obligatorie pentru redresarea economică şi pentru fiabilitatea dezvoltării. Caracterul
inadecvat al revizuirii Pactului de stabilitate şi creştere a devenit de asemenea clar. Prin urmare, aş dori să
reiterez că este necesar să consolidăm mecanismele instituţiilor UE, în vederea unei integrări şi a unei coeziuni
teritoriale mai mari, astfel încât să existe o mai mare capacitate de intervenţie şi protecţie pentru a contracara
riscurile şi devierea de la politica comună. De asemenea, aş dori să subliniez preocupările sociale subliniate
în acest raport, care avertizează cu privire la diferenţa mare dintre veniturile cetăţenilor. Aceasta este o situaţie
care subminează productivitatea şi competitivitatea economică. Prin urmare, sunt de acord cu nevoia de a
încuraja statele membre să introducă reforme adecvate pentru a aborda aceste dezechilibre. Corectitudinea
fiscală şi eficienţa cheltuielilor publice sunt esenţiale pentru procesul de redresare economică şi coeziune
socială. Reducerea sărăciei, asigurarea coeziunii sociale şi stimularea creşterii economice şi a productivităţii
sunt priorităţi indiscutabile în UE, şi ele vor fi ajutate cu siguranţă de o reducere treptată a poverii fiscale
asupra locurilor de muncă şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR)Sunt de acord cu acest raport: datoria publică actuală şi nivelurile de
deficit vor fi suportate cu dificultate de generaţiile viitoare, dar reprezintă o problemă majoră şi astăzi. Cu
toate acestea, nu sunt de acord cu soluţiile propuse. Nu cred că poate fi luat în serios un raport care omite
motivul recentei explozii a acestei datorii şi a deficitului. În schimb, ar trebui remarcat faptul că datoriile
private ale băncilor şi ale sectorului financiar au fost preluate de statele membre, şi prin urmare, de cetăţenii
şi contribuabilii din Europa, ceea ce a făcut ca aceste deficite să crească într-o asemenea măsură. Trebuie să
insistăm asupra faptului că UE şi Eurogrup iau măsuri acum doar pentru a satisface acele pieţe pe care dvs.
le credeţi raţionale şi eficiente, dar care intră în panică atunci când deficitul devine prea mare, şi intră din
nou în panică din cauză că le este teamă că măsurile luate pot împiedica o urmă de redresare economică.
S-au îndestulat cerând un preţ mare pentru un risc asumat în cazul datoriei elene pe care tocmai l-aţi rezolvat
prin adoptarea ultimelor măsuri. Au câştigat pe toate fronturile, sporindu-şi profiturile chiar mai mult. Nu
contează consecinţele pentru economia reală şi pentru oameni.
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Sylvie Guillaume (S&D), în scris. – (FR) Am fost forţată să votez împotriva raportului elaborat de colegul
meu, Liem Hoang Ngoc, pe care dreapta europeană şi liberalii l-au completat într-un mod care l-a privat de
substanţă, apărând doar aderenţa dogmatică la Pactul de stabilitate şi, astfel, la politicile de austeritate. Politica
bugetară nu este un scop în sine, este un instrument care răspunde obiectivelor politice. Prioritatea nu ar
trebui să fie austeritatea, altfel vom curma de la rădăcină până şi puţina creştere pe care o avem la dispoziţie;
lucrul de care avem nevoie este o filozofie a creşterii ocupării forţei de muncă pe care trebuie să o apărăm.
Pentru acest lucru, UE trebuie să primească resurse pentru a acţiona, ceea ce înseamnă să ne oferim şi alte
instrumente de îndrumare a economiei, în afară de cele de care dispunem în temeiul Pactului de stabilitate,
care nu sunt adecvate.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Acest document este dovada dorinţei de a crea un sistem
de redistribuire care aprovizionează întreaga societate. Propunerile sale pozitive au legătură cu politicile în
materie de migraţie. Respinge „reducerile neselective” ale investiţiilor publice aplicate în numele crizei. După
aceasta, totuşi, o logică inversă este introdusă în propuneri specifice.

Creşterea vârstei de pensionare, susţinerea unui Pact de stabilitate şi creştere drept soluţie pentru criză, deşi
el este cu siguranţă una dintre cauze, felicitările adresate Băncii Centrale Europene pentru că a salvat sectorul
bancar şi promovarea unei economii sociale bazate pe o piaţă durabilă, competitivă – atât de multe dogme
neoliberale sunt repetate pe parcursul textului. Criza nu va conta: Europa este orbită de dogmatismul ei şi
surdă la cererile cetăţenilor ei. Votez împotriva acestui raport.

Claudio Morganti (EFD), în scris. – (IT)În ciuda faptului că această criză economică şi financiară mondială
are repercusiuni asupra sustenabilităţii bugetelor naţionale într-o măsură îngrijorătoare, raportul aflat în
atenţia acestui Parlament conţine pasaje care mă împiedică să votez în favoarea lui.

Mai întâi, punctul 59 declară că putem contribui la încheierea crizei prin creşterea nivelului de ocupare a
forţei de muncă şi propune adoptarea de politici în favoarea imigrării din afara UE, care pot duce chiar la
acordarea cetăţeniei. Pe de o parte, textul face confuzie între aspectul economic şi cel al politicii în materie
de migraţie, neţinând seama, mai ales, de nivelul deja ridicat al şomajului.

Pe de altă parte, nu cred că Europa ar trebui să promoveze acordarea cetăţeniei. Mai mult, câteva dintre
amendamentele propuse urmăresc crearea unei taxe pe tranzacţiile financiare şi a unei agenţii europene de
rating al creditelor. Cu siguranţă, nu putem obţine o mai bună reglementare financiară a pieţei prin
introducerea unei taxe noi.

În cele din urmă, în ceea ce priveşte înfiinţarea unei agenţii publice de rating, amendamentul depus nu îşi
atinge ţinta, întrucât cea mai bună cale practică de a proteja încrederea investitorilor este de a garanta
imparţialitatea şi independenţa agenţiilor de rating, şi nu de a le supune influenţei politice.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Regret sincer că aripa de dreapta a „răpit” în cele din urmă
acest raport referitor la finanţele publice şi i-a schimbat complet principalul scop, făcându-l un raport foarte
neoliberal. Aplaud decizia raportorului, dl Hoang Ngoc, de a-şi retrage numele din raport.

Marc Tarabella (S&D), în scris. – (FR) Este pur şi simplu inacceptabil faptul că acest raport a fost adoptat de
majoritatea Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi a Grupului Alianţei Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa în Parlamentul European; acesta este motivul pentru care, în acord cu raportorul
nostru, dl Hoang Ngoc, Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European
a votat împotriva lui. Cum poate să dorească cineva să îi facă pe cetăţenii noştri să plătească pentru o criză
pentru care principalii responsabili sunt băncile şi speculanţii? Măsurile susţinute de Grupurile PPE şi ALDE,
şi anume consolidarea rapidă a finanţelor publice, reducerea cheltuielilor publice, mai ales a pensiilor şi a
asistenţei sanitare, şi punerea necondiţionată în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere, vor avea consecinţe
dezastruoase pe termen lung asupra societăţilor noastre. Ne îndreptăm direct spre dezastru dacă nu stabilim
o taxă pe tranzacţiile financiare, cum a propus dl Hoang Ngoc, şi dacă nu lansăm măsuri viabile de redresare.
Haideţi să nu îi îngenunchem pe cetăţenii Europei.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Principalul scop al acestui raport a fost să analizăm sustenabilitatea pe
termen lung a finanţelor publice ale Uniunii Europene în vederea redresării sale economice. Dezbaterea
asupra acestui subiect în plen nu ar fi putut apărea într-un moment mai oportun, dată fiind înţelegerea
economică şi financiară fără precedent realizată săptămâna trecută de liderii europeni. Pe de o parte, pachetul
de măsuri adoptat - în mod specific, deblocarea ajutorului pentru Grecia, restructurarea accelerată a finanţelor
publice ale statelor membre şi crearea unui mecanism de stabilizare financiară – demonstrează o solidaritate
strânsă. Cu toate acestea, se poate prevedea o perioadă de sacrificiu, care îi va afecta pe toţi europenii. Aceste
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sacrificii trebuie să fie distribuite într-un mod echitabil şi echilibrat. Acesta este un moment pentru decizii
curajoase la nivel naţional, cu perspective pe termen lung şi fără ocolişuri. Registrele publice se echilibrează
prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor sau prin ambele metode în acelaşi timp.

În vremuri de recesiune economică, nu avem altă alternativă decât să scădem substanţial cheltuielile publice
prin reducerea risipei şi optimizarea operaţiunilor statului. În urma mai multor amendamente, conţinutul
final al acestei propuneri de rezoluţie se concentrează asupra câtorva dintre aceste provocări; acesta este
motivul pentru care am votat în favoarea ei.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – (LT) Doamnelor şi domnilor, Lituania şi câteva dintre ţările vecine au
ajuns aproape în faliment în 2009. Poate că deasupra capetelor noastre nu se rotesc vulturi, dar tot nu ne
simţim în siguranţă: PIB-ul Lituaniei a scăzut cu 4,1 % pe trimestru şi în primul trimestru al anului 2010.
Majoritatea lituanienilor înţeleg că nevoia de victime dureroase şi măsuri severe nu va dispărea peste noapte.
Sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice este esenţială pentru a ajunge la stabilitate şi creştere.
Soluţia este reducerea deficitului bugetar. În raport, se observă în mod corect că nivelurile ridicate de îndatorare
şi deficit ameninţă sustenabilitatea şi ar putea avea un impact dezastruos asupra ocupării forţei de muncă, a
sănătăţii publice şi a pensiilor. Decizia pe care trebuie să o luăm nu este una uşor de luat – deficitul public în
creştere devine o povară uriaşă pentru generaţiile viitoare. Stabilitatea financiară este importantă pentru
redresarea economiei lituaniene şi europene. Prin urmare, sunt de acord cu măsurile dezbătute în această
săptămână, de exemplu, propunerile privind Comitetul european pentru riscuri sistemice şi Sistemul European
al Autorităților de Supraveghere Financiară. Acum mai mult ca niciodată avem nevoie de o coordonare
omogenă a pieţelor şi a fondurilor speculative şi de o mai bună supraveghere. De asemenea, trebuie să
continuăm să punem serios în aplicare angajamentele noastre internaţionale. În primul rând, este esenţial
să recâştigăm încrederea publicului şi să redăm respectul economic de sine al fiecăreia dintre ţările noastre.
Putem realiza acest lucru prin asigurarea unei sustenabilităţi pe termen lung a finanţelor publice, printr-un
discurs direct şi transparenţă în tot ceea ce facem.

Raport: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Raportul referitor la contribuţia politicii de coeziune la atingerea
obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor Strategiei UE 2020 este fundamental, în sensul că ilustrează
măsura în care această politică poate contribui la viitorul Uniunii. Fondurile structurale, care garantează
coeziunea teritoriilor europene şi finanţează inovarea, contribuie la elaborarea unor iniţiative care, fără
îndoială, generează creştere în regiuni. Cred sincer că politica de coeziune va fi un instrument vital în atingerea
obiectivelor Europa 2020, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Dificultăţile evidenţiate mereu de diversitatea politică, socială şi economică
a moştenirii Europei – ca parte a unui teritoriu extins, dar încă disparat – au dus, încă din anii '80, la dezvoltarea
politicii de coeziune. În mod ciclic, trecând de la o perioadă de programare la următoarea, Europa s-a
confruntat cu nevoia de a actualiza obiectivele coeziunii. În acest sens, a restructurat atât mijloacele, pentru
care fondurile structurale au fost, sunt şi vor continua să fie baza financiară esenţială a oricărei politici a UE
care urmăreşte creşterea coeziunii interne, cât şi scopurile, în funcţie de care diferitele obiective şi acţiuni
individuale au fost reorientate în mod constant în conformitate cu cerinţele vremurilor. Sunt în favoarea
raportului din proprie iniţiativă elaborat de dl Cortés Lastra: strategia UE 2020 trebuie să fie inclusă printre
obiectivele politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, susţinută de obiectivul coeziunii teritoriale şi
de abordarea pragmatică de distribuţie a obiectivelor la nivel local. Doar în acest fel vom evita riscul ca
Strategia UE 2020 să fie redusă la o strategie în care eurocraţia îşi face singură reclamă, aşa cum s-a întâmplat
cu Strategia de la Lisabona.

Alain Cadec (PPE), în scris. – (FR) Fondurile structurale joacă un rol vital în aplicarea Strategiei UE 2020, în
măsura în care ele constituie un instrument puternic pentru dezvoltarea economică a tuturor regiunilor
Europei. Raportul elaborat de dl Cortés Lastra evidenţiază faptul că Strategia de la Lisabona a atins obiective
concrete doar atunci când a fost legată de politica de coeziune. Prin urmare, sunt de acord cu recomandările
raportorului privind îmbunătăţirile care trebuie să fie făcute în sistemul de guvernanţă din strategia UE 2020,
în comparaţie cu Strategia de la Lisabona. Este vital să se stabilească legături mai strânse între autorităţile
locale şi regionale şi părţile interesate ale societăţii civile în cadrul guvernanţei pe mai multe niveluri. Aş dori
să mă alătur raportorului în a sublinia importanţa unei abordări simplificate a utilizării fondurilor structurale
în viitorul cadru de reglementare. La urma urmei, simplitatea este una dintre cheile eficienţei.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Sunt total în favoarea propunerilor prezentate în acest raport, care
urmăreşte includerea în politica de coeziune pentru a urma obiectivele stabilite pentru strategia Europa 2020.
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Noul Tratat de la Lisabona consolidează principiul coeziunii economice, sociale şi teritoriale, şi fără această
clauză de solidaritate UE nu are sens! Obiectivul suprem al politicii de coeziune este reducerea disparităţilor
dintre nivelurile de dezvoltare economică a diferitelor regiuni şi rezolvarea înapoierii structurale a celor mai
dezavantajate şi ultraperiferice regiuni. În abordarea strategiei Europa 2020, care este angajată în promovarea
creşterii, a competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă, este important de menţionat faptul că politica de
coeziune poate fi un instrument important pentru realizarea cu succes a obiectivelor stabilite de strategie.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Obiectivul suprem al politicii de coeziune este reducerea disparităţilor
dintre nivelurile de dezvoltare economică a diferitelor regiuni, orientând resursele în mod specific către
creştere şi ocuparea forţei de muncă. Strategia Europa 2020 prezintă provocări semnificative şi ambiţioase
pentru Europa în cinci domenii considerate ca fiind strategice: (i) ocuparea forţei de muncă; (ii) cercetare şi
inovare; (iii) schimbări climatice şi energie; (iv) educaţie, şi (v) combaterea sărăciei. Aşa cum am spus, aceasta
este o strategie ambiţioasă şi curajoasă. Sunt de acord cu raportorul că trebuie să fie concepută astfel încât
să fie în armonie cu viitoarea politică de coeziune, şi că strategia Europa 2020 trebuie, de asemenea, să fie
pusă în aplicare la nivel regional şi local, ceea ce nu s-a întâmplat cu Strategia de la Lisabona. Acest lucru este
crucial pentru dezvoltarea şi creşterea economică din diferitele regiuni. Întrucât provin dintr-o regiune din
Portugalia ale cărei interese şi dorinţe sunt frecvent ignorate în interesele puterii centralizate, cum am declarat
deja în mod public, cred că punerea în aplicare a obiectivelor strategiei Europa 2020 la nivel regional pot fi
mai benefice unei dezvoltări regionale mai echilibrate.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) În proiectul de dezvoltare europeană, trebuie să realizăm
progrese semnificative în ceea ce priveşte coeziunea teritorială, care este crucială în combaterea sărăciei şi a
excluziunii sociale, în promovarea ocupării forţei de muncă şi a dezvoltării durabile, şi în coeziunea socială.
Nu am nicio îndoială că întreprinderile mici şi mijlocii au un rol crucial în succesul construcţiei europene.
Prin urmare, susţin recomandările făcute în acest raport, cum ar fi nevoia de a simplifica normele de acces
şi gestionare a alocării fondurilor disponibile pentru a încuraja utilizarea şi punerea lor eficientă în aplicare,
pe întregul teritoriu al UE. Regiunile pun în aplicare peste o treime din investiţiile publice în UE şi cheltuirea
fondurilor structurale se concentrează din ce în ce mai mult asupra obiectivelor legate de creştere şi ocuparea
forţei de muncă. Cred că este esenţial ca UE să adopte măsuri imediate şi concrete pentru a „răspunde nevoilor
regiunilor cu un handicap natural sau demografic grav sau permanent, cum ar fi zonele de coastă, insulele,
zonele muntoase, regiunile transfrontaliere şi ultraperiferice”. Aş dori, de asemenea, să repet faptul că „educaţia
şi formarea sunt condiţiile prealabile esenţiale pentru dezvoltarea UE şi că acestea pot spori competitivitatea
UE în contextul provocărilor mondiale”.

João Ferreira (GUE/NGL), în scris. – (PT)Raportorul consideră că este regretabil că strategia Europa 2020
nu a inclus cum se cuvine o evaluare a Strategiei de la Lisabona şi împărtăşim această opinie. Obiectivele
declarate ale Strategiei de la Lisabona - creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi coeziune socială -
nu au fost realizate; dimpotrivă, situaţia în aceste domenii a devenit mai gravă. După cum am afirmat, această
situaţie este un rezultat al obiectivelor Strategiei de la Lisabona, şi ce obiective erau! Foarte precis: liberalizări,
privatizări şi un drept al muncii mai puţin reglementat şi mai flexibil. Aceste opţiuni, instrumente şi obiective
au fost preluate acum din nou de strategia Europa 2020. În acelaşi spirit, raportorul pledează pentru finalizarea
„pieţei interne libere, deschise şi funcţionale”. Ei bine, tocmai această „piaţă internă” foarte „liberă, deschisă
şi funcţională” a condus la cea mai mare parte din sărăcia şi excluziunea socială din UE şi i-a subminat
coeziunea teritorială. Prin urmare, nu acceptăm alinierea politicii de coeziune la strategia UE 2020, de dragul
obiectivului său real: reducerea disparităţilor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi instituirea
coeziunii economice, sociale şi teritoriale autentice.

Jarosław Kalinowski (PPE), în scris. – (PL) Principalul obiectiv al politicii de coeziune este acela de a lupta
pentru un grad uniform de dezvoltare în regiunile UE. Mulţumită programelor multianuale şi strategiilor
care au fost aplicate în cadrul acestei politici, fiecare regiune în parte şi, în special, cele mai sărace regiuni, au
şansa la creştere economică susţinută, competitivitate sporită şi crearea de locuri de muncă. Peste jumătate
din investiţiile din sectorul public se fac la nivel regional, astfel încât autorităţile locale devin principalii
participanţi la realizarea actualei Strategii de la Lisabona şi la viitorul strategiei UE 2020. Ar trebui să sprijinim
pe deplin realizarea proiectelor din cadrul politicii de coeziune, având în vedere tot timpul că cei mai mari
beneficiari ai acestora vor fi cel mai adesea zonele rurale, iar abordarea din perspectiva unui parteneriat
promovată de autor face posibilă informarea eficientă a cetăţenilor cu privire la obiectivele şi rezultatele
proiectelor desfăşurate.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Se pare că acordăm finanţare pentru regiunile dezavantajate care apoi
sfârşeşte prin a fi cheltuită în regiuni relativ prospere. Există probleme cu politica în materie de subvenţii în
întreaga UE. Pe de o parte, banii sunt investiţi în regenerarea satelor pentru a împiedica dispariţia comunităţilor
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rurale şi, pe de altă parte, aceste eforturi sunt contracarate de reglementări privind privatizarea şi
dereglementarea.

Nu are niciun rost să avem un centru plin de viaţă al satului dacă acesta este aproape deconectat de la reţeaua
de transport public şi dacă oficiul poştal a fost închis. Raportul nu se concentrează suficient de detaliat asupra
problemelor politicii de coeziune şi, prin urmare, am votat împotriva lui.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. – (PT) Această rezoluţie este un document important, întrucât
stabileşte cel mai bun curs pentru asocierea necesară între politica de coeziune şi strategia UE 2020. Într-un
moment de reflecţie intensă asupra politicii europene de coeziune după 2013, este într-adevăr important să
o prezentăm ca un instrument indispensabil de conformitate cu strategia UE 2020, repetând afirmaţia că
politicile de coeziune sunt esenţiale pentru susţinerea planului original de integrare a UE. Politica de coeziune
a fost importantă în crearea unui echilibru mai bun între regiunile europene, şi acum este considerată crucială
pentru depăşirea actualei crize financiare prin care trece UE, prin consolidarea competitivităţii şi a potenţialului
local. Într-un moment în care nu se aşteaptă ca bugetul UE să crească şi în care există presiuni asupra bugetului
politicii de coeziune (aproximativ 45 % din bugetul UE), credem că o legătură adecvată între obiectivele
politicii de coeziune şi obiectivele strategiei UE 2020 este esenţială pentru consolidarea coeziunii şi pentru
contribuţia simultană la un răspuns pozitiv din partea tuturor regiunilor şi a cetăţenilor la provocările cu
care se confruntă UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Este păcat că rezoluţia noastră alternativă referitoare la politica
de coeziune şi strategia UE 2020 a fost respinsă. Astfel, noi, cei din Grupul Verts/ALE, am decis să ne abţinem
de la votul final privind rezoluţia elaborată de dl Cortés Lastra.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), în scris. – (DE) Dl raportor Cortés Lastra, a creat iniţial un raport foarte
echilibrat referitor la relaţia dintre politica de coeziune şi strategia Europa 2020. Scopul său era acela de a
corecta alocarea extinsă pentru politica de coeziune desfăşurată de prima Comisie Barroso. A adresat în mod
justificat întrebarea dacă politica de coeziune este un instrument al Strategiei de la Lisabona şi al noii strategii
Europa 2020 sau dacă are o semnificaţie şi o valoare independentă. Raportorul atinsese un echilibru între
aceste două aspecte. Ar trebui să îi fim recunoscători pentru că a promovat independenţa politicii de coeziune.
Am sprijinit abordarea dumnealui. Din păcate, amendamentele, care au fost depuse în principal de Grupul
Partidului Popular European (Creştin Democrat) au diluat serios intenţia iniţială a raportului. Noi, cei din
Grupul Verts/ALE, regretăm foarte mult acest lucru. Din acest motiv, am prezentat raportul încă o dată în
plen ca o rezoluţie alternativă, în mare parte în forma sa iniţială.

Din nefericire, nu a primit majoritatea voturilor. Acest lucru nu a fost surprinzător, dat fiind votul din cadrul
comisiei. Totuşi, scopul nostru a fost să utilizăm această rezoluţie alternativă pentru a face clar faptul că în
Parlamentul European a existat o opinie minoritară care a dorit să ofere regiunilor mai multe drepturi la o
dezvoltare independentă decât a permis modelul de alocare a fondurilor structurale din perioada actuală.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Politica de coeziune este esenţială pentru realizarea obiectivelor strategiei
Europa 2020: promovarea educaţiei, a formării şi a cercetării, crearea de locuri de muncă şi creşterea
economică. După insuccesele Strategiei de la Lisabona în ceea ce priveşte obiectivul coeziunii, nu în ultimul
rând lipsa unei consultări adecvate a Parlamentului European şi a participării autorităţilor regionale şi locale,
raportul subliniază importanţa contribuţiei politicii de coeziune la obiectivele strategice viitoare. Prin urmare,
este important să evoluăm spre un sentiment mai pronunţat al asumării obiectivelor strategice de către
autorităţile şi entităţile locale şi regionale.

Regiunile au rol crucial în ceea ce priveşte implicarea actorilor economici şi sociali, în special, întreprinderile
mici şi mijlocii. Dată fiind abordarea orizontală, doar o politică de coeziune solidă şi finanţată în mod
corespunzător poate favoriza dezvoltarea în Uniunea Europeană şi Uniunea poate fi deveni mai competitivă
în faţa provocărilor globale. Dimensiunea regională a Europei trebuie să fie consolidată cu o strategie care
ia în considerare aspectele specifice ale diferitelor regiuni sau grupuri de regiuni, cum ar fi regiunile
ultraperiferice. Pentru motivele de mai sus, consider că politica de coeziune este un instrument esenţial pentru
realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, aşa că am votat în favoarea raportului.

Raport: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Uniunea pentru Mediterana (UpM) este un proiect formidabil care
solicită o implicare politică fermă din partea Parlamentului European. Am votat în favoarea acestui raport,
deoarece conţine următoarele trei idei care sunt foarte importante: 1) noua structură instituţională trebuie
să devină eficientă rapid, pentru ca UpM să devină operaţională; 2) o finanţare adecvată este vitală, dacă se
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doreşte ca UpM să îşi realizeze obiectivele şi, astfel, să clarifice cele şase mari proiecte strategice (depoluarea
Mediteranei, transportul, energiile regenerabile, educaţia, IMM-urile, protecţia civilă); 3) succesul UpM depinde
de rezolvarea conflictelor regionale din bazinul mediteraneean.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Uniunea pentru Mediterana este un proiect ambiţios cu mai multe
aspecte fără îndoială pozitive, mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea viitoare de consolidare, prin acest
parteneriat politic şi economic, a instrumentelor de control al imigraţiei şi de combatere a fluxurilor de
imigranţi ilegali care au afectat Mediterana în ultimii ani. Acesta este un alt motiv pentru care Europa poate
beneficia de un eventual forum pentru dialog cu ţările mediteraneene, care aproape întotdeauna sunt ţări de
tranzit pentru majoritatea imigranţilor ilegali care ajung pe coasta de sud a continentului.

Desigur, canalul care va fi deschis pentru dialog nu trebuie să fie interpretat drept instrument de facilitare a
fluxurilor, ci unul de reglementare şi combatere a ilegalităţii; promovarea creşterii sociale şi economice în
ţările de origine ale imigranţilor va depinde de comerţul economic şi de o pacificare generală a regiunii din
Orientul Mijlociu – la care UpM va trebui să se străduiască să aibă o contribuţie activă. Prin urmare, dacă
Uniunea este clădită pe baze politice solide şi are obiective specifice, ne va permite să le ajutăm, chiar în ţările
lor, pe acele persoane care astăzi ar dori să sosească în masă pe ţărmurile sud-europene. Cu speranţa că în
cadrul summiturilor viitoare ale Uniunii pentru Mediterana se va acorda o mai mare importanţă migraţiei,
votez în favoarea raportului.

Vito Bonsignore (PPE), în scris. – (IT) Votând în favoarea raportului elaborat de dl Peillon, am admis cu toţii
că bazinul mediteraneean este o zonă de o importanţă esenţială şi că, într-o lume multipolară şi
interdependentă, integrările regionale mari, cum ar fi cea a Mediteranei, vor fi mai bine poziţionate pentru
a face faţă provocărilor sociale, culturale, economice, de mediu, demografice, politice şi legate de securitate.

Mediterana presupune simultan toate aceste provocări, care sunt cruciale pentru stabilitatea întregii regiuni
şi care solicită măsuri concertate, hotărâte.

În cadrul viitoarei reuniuni de la Barcelona, şefii de stat sau de guvern din zona euro-mediteraneeană se vor
reuni din nou pentru a evalua progresul înregistrat de Uniunea pentru Mediterana.

În opinia mea, trei aspecte politice ar trebui să fie luate în considerare cu această ocazie:

a) timpul necesar pentru a urmări crearea aparatului instituţional, stabilit la Paris, şi nereuşita de a profita
din plin de dimensiunea parlamentară oferită de Adunarea parlamentară euro-mediteraneeană;

b) caracterul neadecvat al resurselor financiare şi al sinergiilor utilizate; deşi recunoaşte progresul şi
angajamentele însemnate, tangibile, asumate de câteva dintre ţările noastre, inclusiv Italia, impactul general
al Uniunii pentru Mediterana în ceea ce priveşte crearea unei zone de prosperitate economică rămâne
nesemnificativ;

c) dificultatea de a aborda în mod decisiv aspecte precum pacea, stabilitatea şi securitatea, o cerinţă esenţială
pentru a oferi Uniunii pentru Mediterana o dimensiune politică şi o unitate a obiectivelor.

John Bufton (EFD), în scris. –Ne opunem Uniunii pentru Mediterana. Aceasta ar facilita imigraţia în masă
din ţările sărăcite din Africa de Nord. De asemenea, ar permite celulelor Al-Qaeda nord-africane din aceste
ţări să pătrundă mai uşor în Europa şi să organizeze atacuri teroriste. De asemenea, remarcăm că UE acordă
Marocului un statut economic privilegiat, în ciuda faptului că această ţară a ocupat în mod violent Sahara
Occidentală şi îi jefuieşte resursele.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) Pentru a fi un punct de sprijin eficient în construirea păcii
şi a prosperităţii şi în promovarea drepturilor omului, cooperarea dintre ţările europene şi alte ţări
mediteraneene trebuie să se bazeze pe principiile egalităţii şi cooperării reciproc avantajoase pentru persoanele
din regiune. Ar trebui să contribuie la rezolvarea problemelor internaţionale şi bilaterale pe baza Cartei
fondatoare a ONU şi a dreptului internaţional, axându-se pe necesitatea unei soluţii corecte şi viabile pentru
Palestina, Sahara Occidentală şi Cipru. Din nefericire, nu se face nicio menţiune a acestora în raport, după
cum nu se face nicio menţiune despre condiţiile inacceptabile în care sunt ţinuţi mii de oameni care călătoresc
fără documente de călătorie pe insulele şi în oraşele din regiunea mediteraneeană, afectând demnitatea umană
a noastră, a tuturor. Pentru a exista o cooperare adevărată, procedurile pentru dialog şi înţelegere trebuie să
fie întărite şi trebuie să se ţină cont de asimetriile din regiune în toate acordurile comerciale, pentru a proteja
egalitatea dintre toate statele. Acest tip de cooperare ar trebui să consolideze şi să promoveze schimburile
sociale şi culturale şi să contribuie la modelarea unor politici şi acţiuni comune de protecţie a mediului şi
combatere a schimbărilor climatice.
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Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark şi Anna Ibrisagic (PPE), în scris. –
(SV) Conservatorii suedezi au votat astăzi împotriva raportului A7-0133/2010 referitor la Uniunea pentru
Mediterana (2009/2215(INI)). Acest lucru s-a întâmplat pentru că nu suntem de acord ca noua perspectivă
financiară a UE pentru perioada 2014 -2020 să aloce resurse semnificativ mai importante pentru contribuţia
UE la proiecte care fac parte dintr-o Uniune pentru Mediterana. Este foarte important să avem o cooperare
constructivă cu ţările din jurul Mediteranei pe baza principiilor egalităţii de tratament, solidarităţii, dialogului
şi respectului pentru diferenţele şi trăsăturile distinctive ale fiecărei ţări. Cooperarea regională cu UE în cadrul
Uniunii pentru Mediterana nu trebuie, aşa cum ar dori unele puteri, să devină un substitut pentru integrarea
în UE şi aderarea la Uniunea Europeană. În plus, este crucial ca UE să îşi asume responsabilitatea şi să îşi
menţină credibilitatea, ceea ce înseamnă că nu trebuie să promită bani pentru diferite scopuri fără o finanţare
durabilă.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) În urma Declaraţiei de la Paris, din 13 iulie 2008, care a creat o nouă
Uniune pentru Mediterana (UpM), Procesul anterior de la Barcelona ar fi trebuit să cunoască un avânt, după
cum se afirmă în Declaraţie: „o reînnoire a eforturilor de a transforma regiunea mediteraneeană într-un spaţiu
al păcii, democraţiei, cooperării şi prosperităţii”. Cu toate acestea, pentru Uniunea Europeană, anul 2009 a
fost anul schimbărilor majore (alegerile europene pentru preşedinţia Comisiei, intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona, lupta împotriva crizei economice şi financiare etc.) care au amânat punerea în aplicare a UpM.
Cred că acest raport identifică în mod corect următorii paşi către realizarea obiectivelor conturate la înfiinţarea
UpM. De asemenea, aştept rezultatele celui de-al doilea summit al şefilor de stat sau de guvern, programat
pentru data de 7 iunie, anul curent, la Barcelona. Consolidarea relaţiilor mediteraneene ale Uniunii este
esenţială şi cred că doar un dialogul politic şi o cooperare intensificată între Uniune şi alte ţări mediteraneene
vor stimula crearea unui spaţiu de libertate, dreptate, pace şi prosperitate durabilă şi persistentă.

Proinsias De Rossa (S&D), în scris. – Am susţinut acest raport referitor la Uniunea pentru Mediterana (UpM).
Europa şi Mediterana împart multe provocări transfrontaliere care pot fi abordate mai bine printr-un proces
de integrare regională, cu instituţii eficiente care pot depăşi limitele cooperării bilaterale. Astfel de provocări
sunt cu atât mai acute într-un context de criză, şi este în interesul UE să abordeze disparităţile tot mai
accentuate dintre cele două regiuni, contribuind astfel la un viitor viabil şi sigur pentru oamenii din regiunea
mediteraneană. UE şi guvernele din UpM trebuie să acorde prioritate înfiinţării instituţiilor acesteia şi trebuie
să le inculce o strategie politică coerentă axată pe promovarea democraţiei şi pe progres în materie de drepturi
ale omului, inclusiv drepturi sociale. Dacă se doreşte promovarea semnificativă a acestor obiective, trebuie
încheiate acorduri de pace între vecinii din Orientul Mijlociu. Aceasta necesită încheierea asediului Fâşiei
Gaza şi a politicii de instalare practicate de către Israel, un angajament palestinian combinat pentru nonviolenţă
şi pentru programul de dezvoltare a statului, împreună cu respectarea reciprocă a graniţelor din 1967. Voi
continua să mă opun actualizării acordului de asociere UE-Israel până când Israelul nu îşi va respecta obligaţiile
cu privire la drepturile omului.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat pentru raportul referitor la Uniunea pentru Mediterana (UpM)
pentru că pledează pentru o mai mare implicare a Parlamentului European în această iniţiativă regională.
Dacă ne dorim ca summitul care va avea loc la Barcelona, în iunie, să fie un succes după doi ani grei în care
am încercat să îl lansăm, este esenţial ca Parlamentul European să îşi aducă contribuţia, pentru că rezultatul
este deosebit de important pentru succesul UpM.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Orice observator imparţial ar spune că parteneriatul euro-mediteraneean
nu a înregistrat un progres atât de mare pe cât ar fi de dorit, şi că rămân încă multe de făcut înainte ca el să
prindă formă cu adevărat şi să capete un conţinut real şi productiv. Din punct de vedere istoric, Marea
Mediterană a fost mai degrabă un element de unitate decât de separare. Culturile care au luat naştere pe
ţărmurile ei au constituit nucleul civilizaţiei occidentale şi ambele părţi au contribuit la formarea unor
identităţi cu afinităţi clare. Războaiele religioase au înlocuit podul care se aflase acolo cu o prăpastie, dar,
într-un fel, podul se mai află încă acolo. Sper că Uniunea Europeană, împreună cu partenerii săi, va face paşi
reali către promovarea şi structurarea unui parteneriat euro-mediteraneean capabil să învingă teama, diferenţele
şi neîncrederea, şi să supravieţuiască în viitor fără a se prăbuşi. Ambele părţi ale unei mări care a fost odată
lacul unei civilizaţii puternice au foarte multe de câştigat din această dezvoltare.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Dată fiind situaţia socială şi economică precară a ţărilor sudice,
intensificarea relaţiilor cu ţările din regiunea mediteraneană este acum şi mai importantă. În această privinţă,
cred că trebuie să consolidăm de urgenţă Uniunea pentru Mediterana într-un mod concret şi eficient.
Consolidarea relaţiilor euro-mediteraneene devine mai presantă din cauza impactului pe care aceasta îl va
avea cu siguranţă asupra consolidării unui spaţiu al păcii şi al dezvoltării culturale, economice, politice şi
sociale. Cu toate acestea, aş dori să subliniez preocupările referitoare la drepturile femeilor, egalitatea de gen
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şi discriminarea pe baza orientării sexuale: domenii în care consolidarea influenţei europene poate determina
schimbări pozitive. Pe de altă parte, potenţialul enorm al resurselor de energie regenerabilă din regiunea
mediteraneeană ilustrează beneficiile de care s-ar putea bucura Uniunea Europeană şi pe care le-ar putea
folosi pentru a realiza politici eficiente în domeniul energetic, pe lângă extinderea zonei de schimb a UE la
800 de milioane de persoane.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Suntem în dezacord total cu orientările generale stabilite în acest
raport, care, în esenţă, urmăresc să sporească dominaţia economică a companiilor mari din UE asupra părţii
sudice a Mediteranei, accesul la, şi controlul resurselor naturale, în special al energiei, exploatarea forţei de
muncă şi reprimarea imigranţilor. Se poate observa că majoritatea deputaţilor din Parlament pare a trăi
într-un turn de fildeş, în totală necunoştinţă de cauză faţă de consecinţele aşa-numitului „liber schimb”; ei
continuă cu aceste politici, contribuind astfel la agravarea situaţiei. De exemplu, în Portugalia se pierd peste
100 000 de locuri de muncă în sectorul textilelor pentru că mii de companii dau faliment, fapt care se
întâmplă, la rândul său, din cauza concurenţei externe sporite.

Acesta este motivul pentru care trebuie să renunţăm la această cale a liberalizării progresive a comerţului
internaţional. Această cale a însemnat că drepturile dobândite de lucrători şi suveranitatea cetăţenilor au fost
atacate, că resursele naturale şi biodiversitatea au fost însuşite de marile companii multinaţionale, că mediul
a fost distrus, că şomajul a crescut, că milioane de mici agricultori au fost ruinaţi şi că suveranitatea şi siguranţa
alimentară au fost puse în pericol. Cerem stabilirea unor relaţii economice echitabile şi corecte, care să fie în
detrimentul oamenilor şi al ţărilor din ambele regiuni.

Sylvie Guillaume (S&D), în scris. – (FR) Am susţinut raportul elaborat de colegul meu francez socialist,
Vincent Peillon, pentru că Uniunea pentru Mediterana (UpM) urmăreşte să promoveze procesul cooperării
euro-mediteraneene prin măsuri strategice specifice, atât pentru Europa în ansamblu, cât şi pentru zona
mediteraneeană. De fapt, integrarea regională este necesară pentru promovarea păcii, care este unul dintre
principalele aspecte aflate în joc în această cooperare, şi, prin urmare, trebuia să fie consolidată. Cred că UpM
este un instrument excelent pentru a interveni cu o mână foarte fermă în conflictele care persistă în această
zonă şi chiar pentru a le oferi soluţii. Sper că următorul summit de la Barcelona va fi un succes, că statele
membre chiar vor relansa UpM şi că, odată înfiinţat secretariatul de la Barcelona, o serie întreagă de proiecte
vor putea prinde formă, în interesul tuturor.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Acest raport are cu siguranţă capacitatea de a sublinia
urgenţa recunoaşterii a două state, statul palestinian şi cel israelian, a convieţuirii în pace şi securitate şi a
luptei pentru drepturile femeilor şi împotriva discriminării bazate pe orientarea sexuală. Cu toate acestea,
capacitatea sa se opreşte aici. Acest text este, în esenţă, un angajament faţă de actualii şi potenţialii investitori
din regiune, după cum demonstrează numeroasele dispoziţii referitoare la protecţia şi securitatea financiară
necesară a investiţiilor. Acest text susţine, de asemenea, Procesul de la Barcelona şi crearea unei zone
euro-mediteraneene a liberului schimb care este complet contrară obiectivelor de reglementare pe care le
solicită situaţia.

Votez împotriva acestui raport. Cred că interesele cetăţenilor europeni şi ale celor din regiunea mediteraneeană
ar trebui să fie întotdeauna mai importante decât cele ale finanţatorilor. Rolul reprezentanţilor aleşi este acela
de a lupta pentru binele comun. Este păcat că autorii acestui text nu şi-au stabilit această prioritate.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Uniunea pentru Mediterana este văzută de unii oameni din Europa ca
un proiect de prestigiu iniţiat de câţiva lideri politici. Cu toate acestea, cred că intensificarea cooperării între
ţările de pe ţărmurile Mediteranei este un lucru foarte pozitiv. Mai ales în ceea ce priveşte creşterea fluxului
de migranţi din Africa, este esenţial pentru aceste state să coordoneze măsurile pe care le iau ca răspuns.
Structurile Uniunii pentru Mediterana furnizează mijloacele ideale de sprijin al muncii desfăşurate de Frontex
şi, mai ales, de implicare a statelor africane în proiecte, astfel încât migranţii economici să poată fi încurajaţi
să rămână în Africa.

Diferitele proiecte planificate, cum ar fi intensificarea schimbului de studenţi şi numeroasele programe
economice menite să promoveze comerţul între UE şi statele africane, sunt de asemenea foarte pozitive.
Totuşi, aceste ţări nu trebuie să fie forţate să fie de acord cu o zonă a liberului schimb, pentru că acest lucru
implică un risc serios de deteriorare a pieţelor locale şi regionale. Deşi nu sunt complet de acord cu câteva
dintre punctele prezentate din motivele menţionate, raportul este echilibrat şi de aceea am votat în favoarea
sa.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) În vederea dezvoltării constructive a relaţiilor dintre
Uniunea Europeană şi ţările terţe, am susţinut raportul referitor la Uniunea pentru Mediterana. Pentru a
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consolida cooperarea, trebuie să susţinem Procesul de la Barcelona, care a fost mai puţin activ în ultima
vreme. Cu toate acestea, summitul statelor din Uniunea pentru Mediterana programat la 7 iunie 2010, la
Barcelona, este şansa perfectă de a pune în vigoare declaraţiile actuale, pentru că Uniunea Europeană nu îşi
poate permite să piardă din importanţă în această regiune, cu care are legături tradiţionale. Structurile
instituţionale, precum copreşedinţia, ar trebui să fie utilizate pentru a intensifica măsurile pentru o mai mare
integrare a societăţilor şi a economiilor din ambele părţi ale Mării Mediterane.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR) Şefii de stat sau de guvern din ambele părţi ale Mediteranei se vor
reuni la Barcelona la 7 iunie 2010. Este vital ca această reuniune să conducă la un progres real - mă refer în
special la înfiinţarea instituţiilor Uniunii pentru Mediterana, dar şi la progres în ceea ce priveşte economia şi
schimburile comerciale, ocuparea forţei de muncă, reducerea sărăciei, aspectele agricole, siguranţa alimentară,
apa şi dezvoltarea rurală. De asemenea, este esenţial ca Uniunea pentru Mediterana să primească mai multe
resurse, ceea ce va fi principala problemă în cadrul viitoarelor negocieri financiare pentru perioada 2014
-2020.

Ţinând cont de aceste lucruri, nu trebuie să uităm că va trebui să creăm condiţiile necesare pentru ca ajutorul
UE să poată fi combinat cu fonduri private şi coordonat cu fondurile oferite de Banca Europeană pentru
Investiţii şi de fonduri de investiţii, precum InfraMed. Mai mult, consolidarea schimburilor comerciale sud-sud
şi stabilirea unei zone euro-mediteraneene a liberului schimb sunt esenţiale pentru dezvoltarea economică
şi reducerea sărăciei în ţările de pe ţărmul sudic. Aceste măsuri sunt menţionate clar în rezoluţia prezentată
Parlamentului şi, prin urmare, o susţin.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. –Nu au existat surprize mari în amendamentele depuse de
GUE/NGL (toate au fost respinse), cu excepţia primei părţi a amendamentului nr. 6 (Sahara Occidentală).

Doresc să fie clar că am votat în favoarea amendamentului nr. 6, care subliniază faptul că Marocul este
responsabil de încălcarea drepturilor omului în Sahara Occidentală.

Partea a doua a amendamentului nr. 1 (care a subliniat necesitatea sporirii finanţării alocate UpM) depus de
dl Brok, a fost, de asemenea, respinsă.

Am votat în favoarea acestui raport în ansamblu (adoptat cu o majoritate largă).

Raport: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

George Sabin Cutaş (S&D), în scris. – (RO) Am votat pentru Rezoluţia privind „necesitatea unei strategii
UE pentru Caucazul de Sud”. Caucazul de Sud are o importanţă strategică pentru Uniunea Europeană. În
acelaşi timp, Uniunea Europeană poate şi trebuie să ajute această regiune agitată să se dezvolte din punct de
vedere economic şi comercial. Putem utiliza politica comercială pentru a promova respectarea drepturilor
omului, securitatea energetică, democraţia şi buna guvernanţă. În calitatea mea de raportor virtual pentru
această rezoluţie din partea grupului meu politic, solicit semnarea unor acorduri de liber schimb cu Georgia,
Armenia şi Azerbaidjan. Cred că aceste acorduri vor favoriza dezvoltarea economică în regiune prin stimularea
investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, ceea ce va reduce nivelul sărăciei.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Sunt total de acord cu acest raport, întrucât consider că, în urma declaraţiei
comune a summitului de la Praga cu privire Parteneriatul estic, UE ar trebui să îşi consolideze parteneriatele
cu estul, mai ales cu cele trei ţări din Caucazul de Sud, printr-o strategie clară şi bine definită. Menţinerea
păcii, stabilitatea graniţelor şi rezolvarea litigiilor transfrontaliere, progresul către democraţie, statul de drept
şi promovarea cooperării regionale sunt esenţiale pentru dezvoltare în această regiune a lumii. Prin urmare,
consider că acţiunea UE trebuie să fie marcată de încurajarea dezvoltării durabile, bazate pe principiile bunei
guvernanţe, pe respectul absolut pentru drepturile omului şi pe politicile de bună vecinătate, care ar trebui
să aibă drept obiectiv principal coexistenţa paşnică dintre aceste ţări şi vecinii lor. În această privinţă, aş dori
să subliniez rolul important pe care îl va juca Adunarea Parlamentară a UE pentru relaţiile cu ţările din
vecinătatea estică. Importanţa geostrategică a regiunii, mai ales în ceea ce priveşte furnizarea şi transportul
de materii prime dintre est şi vest, trebuie să fie un factor determinant al viitoarelor acorduri între UE şi aceste
ţări.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT)Conflictul recent dintre Rusia şi Georgia – o ţară care proclamă că vrea să
se alăture Uniunii Europene şi că împărtăşeşte idealurile UE – evidenţiază clar necesitatea definirii unei
strategii pentru Caucazul de Sud. Distrus, de-a lungul istoriei, de conflicte sângeroase şi situându-se direct
în sfera de influenţă a Rusiei, Caucazul de Sud încearcă să se stabilizeze. Cu toate acestea, potenţialele surse
de conflict persistă şi trebuie să fie gestionate cu cea mai mare seriozitate şi grijă posibilă; relaţia încordată
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dintre Armenia şi Azerbaidjan este o dovadă clară în acest sens. Sper că Uniunea Europeană va insista pe
marginea a ceea ce ştie deja despre această regiune şi va contribui la pacea şi progresul popoarelor din Caucazul
de Sud. De asemenea, sper că UE va contribui la adoptarea şi la respectarea generalizată a libertăţii, a
democraţiei, a drepturilor fundamentale şi a statului de drept în regiune.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT)Politica de extindere şi consolidare a comerţului UE, relaţiile
politice şi culturale cu ţările terţe subliniază importanţa strategică a ţărilor din Caucazul de Sud: Armenia,
Azerbaidjan şi Georgia. Luând în considerare poziţia geostrategică a acestor ţări, încadrate de puternica
Rusie, de Turcia, şi Iran, Uniunea Europeană poate şi ar trebui să adopte o abordare influentă şi un rol
colaborativ care poate promova pacea şi securitatea în această regiune. Acest lucru va fi crucial pentru
asigurarea celor mai bune condiţii de dezvoltare economică, culturală şi socială, împreună cu democratizarea
acestei regiuni, care va cuprinde şi Marea Neagră şi Marea Caspică. Procesul de intensificare a relaţiilor are
urmăreşte integrarea acestor ţări în Uniunea Europeană va contribui cu siguranţă la îmbunătăţirea nivelurilor
de justiţie, libertate şi progres uman. De asemenea, susţin importanţa unei strategii de dezvoltare a pieţei
energiei pentru UE, după cum se susţine în acest raport.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Acest raport referitor la strategia UE pentru Caucaz este doar o
altă parte a procesului de răspândire a unui punct de vedere limitat pentru a deghiza interesele economice
şi geopolitice în regiune. Acest punct de vedere este foarte concentrat asupra conflictului din 2008 dintre
Rusia şi Georgia, precum şi asupra unor probleme legate de teritoriul şi suveranitatea Rusiei asupra Oseţiei
de Sud şi Abhaziei.

După cum declară însuşi raportorul, miza constă în faptul că cele trei ţări din Caucaz sunt esenţiale pentru
„tranzitarea resurselor energetice” şi „aprovizionarea cu energie a UE” – de care Uniunea depinde în mare
măsură – şi pentru acordurile de „liber schimb” pentru a face „economia mai atractivă pentru investitorii
străini”.

Sprijinul implicit pentru cursa relansată a înarmării şi pentru pregătirea militară din regiune ar trebui să fie
înţeles din perspectiva acestor interese; UE ia parte la acest proces implicându-se în zornăiala de săbii dintre
SUA, NATO şi Rusia. Majoritatea deputaţilor din Parlament este implicată în această ipocrizie: Parlamentul
s-a considerat el însuşi drept cavalerul în armură strălucitoare care apără integritatea teritorială a statelor,
acum, că este vorba despre Georgia, dar a promovat, a ajutat şi continuă să ajute procesul secesiunii Kosovo
de Serbia.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), în scris. – (CS) Caucazul de Sud este o zonă foarte interesantă, un subiect de
discuţie constant în Europa de două sute de ani. În toată această perioadă, a existat un conflict de interese în
regiune între Rusia, Iran şi Turcia. Contururile aspre ale peisajului şi istoria bogată oferă un indiciu al enormelor
complexităţi etnice şi religioase. Acum şi UE a descoperit regiunea. Este chiar minunat cum dna Tagliavini
a dobândit o cunoaştere perfectă a întregii zone, inclusiv a contextelor istorice şi actuale, pe baza negocierilor
din Georgia. De fapt, mă plec în faţa dumneaei. Este minunat faptul că autorii unui raport referitor la necesitatea
dezvoltării unei noi strategii a UE pentru Caucazul de Sud au observat o organizaţie ca OSCE. Din păcate, ei
nu au reuşit, în aparenţă, să identifice relaţiile dintre statele din zonă şi Iran, şi de asemenea intenţiile specifice
ale Turciei în regiune. În mod clar, autorii au uitat declaraţia „glorioasă” a statului independent Kosovo, iar
atacurile lor făţişe împotriva Rusiei şi repudierea alegerilor locale din Abhazia şi Oseţia de Sud includ
formularea „autorităţile de facto ale teritoriilor ocupate”. Acest lucru îmi aduce puternic aminte de concluziile
misiunii unui anumit Lord Runciman din Republica Cehoslovacă de dinainte de război. În ciuda acestui
lucru, cred că va fi posibil, în viitorul apropiat, ca deputaţii în cauză să îşi îmbunătăţească cunoştinţele despre
această parte a Europei şi ca următoarea sesiune să fie mai echilibrată. Din motivele menţionate anterior,
Grupul GUE/NGL se va abţine de la votul final în cazul acestei rezoluţii.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE)Din păcate, acest raport referitor la strategia UE nu este echilibrat şi am
menţionat deja acest lucru în cadrul Comisiei pentru afaceri externe. Deşi comisia a luat în considerare câteva
dintre amendamentele mele, încă sunt de părere că raportul merge în direcţia greşită. În loc să adopte o
atitudine neutră şi echilibrată faţă de problema Georgiei, el utilizează formulările politicii externe a SUA,
care caută să slăbească şi să izoleze Rusia. În ceea ce priveşte relaţia cu Armenia şi, în special, situaţia din
Nagorno-Karabah, UE şi-a schimbat poziţia. Acest lucru este complet de neînţeles şi ar trebui să fie condamnat.
Se pare că raportorul nu a vizitat niciodată regiunea şi, prin urmare, nu şi-a putut forma o opinie despre
situaţie. Din aceste motive am votat împotriva raportului elaborat de dl Kirilov.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva amendamentului numărul 7, pentru că prin
acesta a fost eliminată o parte esenţială a textului raportului, respectiv cea prin care Parlamentul European
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invită Rusia să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Georgia şi inviolabilitatea
frontierelor sale recunoscute pe plan internaţional şi condamnă recunoaşterea de către Federaţia Rusă a
independenţei regiunilor separatiste georgiene din Oseţia de Sud şi Abhazia ca fiind contrară dreptului
internaţional. A preciza ferm această poziţie înseamnă a contribui pe viitor la evitarea stabilirii unui precedent
în acest sens.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Sunt bucuros că tot ce am dorit a fost adoptat în Comisia
AFET şi corecturile depuse de S&D, PPE şi Grupul Verts au fost toate adoptate. Votul final, care a fost pozitiv,
a fost foarte uşor pentru noi.

9. Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal

(Şedinţa a fost suspendată la ora 13.05 şi reluată la ora 15.00.)

PREZIDEAZĂ: DNA WALLIS
Vicepreşedintă

10. Poziţia Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal

12. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a
statului de drept

12.1. Libertatea religioasă în Pakistan

Președintă. – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea asupra celor șapte propuneri de rezoluţie
privind libertatea religioasă în Pakistan(1).

Charles Tannock, autor. – Dnă președintă, incapacitatea Pakistanului de a dezvolta o democrație puternică
și permanentă a afectat – destul de grav, după părerea mea – libertatea religioasă în cadrul acestui stat. Mai
multe generații de conducători s-au folosit de Islam pentru a justifica represiunea minorităților și autocrația,
în special de natură militară, deși trebuie recunoscute eforturile recente depuse de guvern în vederea remedierii
acestei chestiuni.

În ciuda faptului că oficial susține libertatea religioasă, Constituția pakistaneză încă mai permite legi precum
cele privind blasfemia, care sunt discriminatorii față de nemusulmani, iar persecutarea minorităților shia și
ahmadiyya are loc în mod frecvent. Faptul că se pune accent pe identitatea religioasă care a reprezentat baza
întemeierii Pakistanului pare să stimuleze, din păcate, un climat de intoleranță și deseori chiar de violență
față de cei care nu aparțin curentului religios dominant.

Înmulțirea rapidă a școlilor musulmane Deobandi, care răspândesc mesaje de ură față de vest, a condus la
formarea unui mediu în care prosperă extremismul și fundamentalismul iar prea mulți cetățeni europeni –
inclusiv cetățeni ai statului din care fac și eu parte, Regatul Unit – au avut de suferit de pe urma acestora. Cea
mai clară dovadă a acestui fapt este reprezentată de Tehrik-e-Taliban Pakistan, o mișcare teroristă a talibanilor
din Pakistan care au arătat din nou, recent, foarte clar intențiile pe care le au printr-un atentat cu bombă, din
fericire eșuat, în Times Square, New York.

Eu personal mă tem că nu se va schimba nimic în Pakistan până când acest stat nu va înființa un sistem
educațional și politic care să susțină cu adevărat principiile privind libertatea religioasă, toleranța și egalitatea.

Anneli Jäätteenmäki, autoare. - Dnă președintă, grupul pe care îl reprezint, ALDE, salută măsurile luate de
către guvernul pakistanez în interesul minorităților religioase începând cu noiembrie 2008 și sprijină eforturile
ministrului federal al minorităților naționale de a stabili o rețea de comitete locale pentru armonie
interreligioasă în vederea promovării dialogului între religii.

(1) A se vedea procesul-verbal
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Cu toate acestea, trebuie luate multe măsuri în vederea obținerii adevăratei libertăți religioase în Pakistan.
Rapoartele și studiile efectuate de agenții independente au arătat că minoritățile din Pakistan sunt private de
libertățile civile fundamentale și de egalitatea de șanse cu privire la ocuparea unui loc de muncă, educație și
reprezentare politică.

Prevederile legale sunt periculos de vagi și continuă să fie expuse abuzului, fapt care îi afectează pe cetățenii
din Pakistan indiferent de religia pe care o au. De asemenea, suntem conștienți de faptul că femeile din Pakistan
sunt supuse abuzului familial, inclusiv abuzului fizic și psihologic. Prin urmare, rămân multe de făcut.

Eija-Riitta Korhola, autoare. – (FI) Dnă președintă, rezoluția noastră cu privire la Pakistan semnalează în
mod sistematic preocupări, în special ca urmare a legilor privind blasfemia. În același timp, totuși, suntem
dornici să salutăm progresele excelente înregistrate în Pakistan sub conducerea actualului guvern și încurajăm
statul să continue cu politica de reformă democratică de respectare a drepturilor minorităților.

Shahbaz Bhatti, primul ministru pentru minorități din istoria Pakistanului, a fost săptămâna trecută unul
dintre oaspeții Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat). Apreciem foarte mult munca
dumnealui și reformele inițiate de guvern. Lista progreselor este impresionantă: o cotă de 5 % pentru minorități
în instituțiile publice, recunoașterea sărbătorilor minorităților și locuri în viitorul Senat sunt doar câteva
dintre acestea.

Cel mai important proiect este cel cu privire la rețele de comitete locale pentru armonie interreligioasă, în
cazul în care acestea reușesc să pună capăt tensiunilor dintre diferitele grupuri din această țară și, astfel, să
prevină recrutarea de teroriști. Acesta reprezintă un act de pace semnificativ ale cărui consecințe se vor resimți
pretutindeni. Această muncă de menținere a păcii fără ajutorul mijloacelor armate reprezintă cel mai bun
război posibil împotriva terorismului, deoarece abordează cauzele exacte ale acestuia. În cazul în care va
avea succes, această muncă va fi demnă de un premiu pentru pace. Aș dori să îi spun dlui Tannock că acesta
reprezintă, în același timp, chiar sistemul educațional pe care l-a solicitat.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autoare. – (PL) În calitate de reprezentanți ai unei comunități bazate
pe libertate, egalitate și toleranță, suntem obligați să condamnăm practicile discriminatorii chiar dacă acestea
au loc departe de granițele Uniunii Europene. Cu siguranță, eliminarea reprezentanților minorităților religioase
din cadrul registrului electoral, care a avut loc în 2007 în Pakistan, reprezintă o astfel de practică. În plus,
conform articolului 260 din Constituția Pakistanului, cetățenii statului se împart în două categorii: musulmani
și nemusulmani. Recent s-a introdus condiția de a include în pașaport și o rubrică privind identitatea religioasă.
Unul dintre grupurile care sunt în mod special discriminate în Pakistan este comunitatea ahmadiyya, căreia
autoritățile pakistaneze nici măcar nu îi permit să ia parte la adunările publice sau să practice activități
editoriale.

Legislația cu privire la infracțiunile de blasfemie și la pedeapsa capitală afectează de asemenea, în special,
minoritățile religioase. Consiliul Uniunii Europene ar trebui să introducă acest subiect pe agenda relațiilor
cu Islamabad ca pe o chestiune de urgență. În definitiv, în temeiul acordului de cooperare semnat în urmă
cu șase ani între Uniunea Europeană și Pakistan pentru perioada 2007 - 2013, Pakistanul primește 200 de
milioane de euro de la bugetul UE.

Evenimentele recente înregistrate în Pakistan au demonstrat faptul că statul este pregătit să facă față unor
schimbări majore în cadrul sistemului său. Sper că, la fel ca în cazul mult așteptatei revizuiri a constituției,
care în cele din urmă s-a realizat, în curând se vor putea modifica și celelalte legi care discriminează în mod
clar minoritățile pakistaneze.

Nicole Kiil-Nielsen, autoare. – (FR) Dnă președintă, libertatea religioasă nu este garantată în Pakistan. În
2009, s-a înregistrat o creștere a atacurilor violente, inclusiv crime, împotriva minorităților religioase.

În plus, aproape 80 % dintre persoanele care fac parte din grupurile minoritare trăiesc sub limita sărăciei.
Totuși, aceasta nu este singura problemă cu privire la încălcarea drepturilor omului din Pakistan: există, de
asemenea, probleme cu privire la restricționarea libertății de reuniune, amenințări împotriva organizațiilor
societății civile, arestarea sindicaliștilor, răpiri și asasinări ale ziariștilor.

De când Pakistanul a declarat că sprijină războiul inițiat de Statele Unite împotriva terorismului, sute, dacă
nu chiar mii, de persoane suspectate că ar deține legături cu grupări teroriste au fost arestate în mod arbitrar:
s-au înregistrat arestări fără mandat, rețineri fără niciun temei legal sau fără acces la un avocat, rețineri în
locuri nespecificate, dispariții forțate, maltratări și cazuri de tortură.
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În singura închisoare din Lahore, în 2009 erau deținuți 4 651 de prizonieri, deși capacitatea închisorii este
de doar 1 050 de persoane. Violența împotriva femeilor continuă să crească: violuri, sinucideri, atacuri acide
și femei arse. Nu sunt suficiente două minute sau două ore, ci două zile întregi ca să descriu chinul pe care îl
îndură tinerele fete și femeile din Pakistan.

Acesta este contextul în care acest Parlament, care se preocupă de respectul față de femei, față de libertatea
de conștiință și față de drepturile omului, se pregătește să se folosească de noua competență pe care o are,
de dreptul de veto, în vederea încheierii unui acord de readmitere între Uniunea Europeană și Pakistan,
solicitând astfel garanții suplimentare cu privire la condițiile de punere în aplicare a unui astfel de acord
privind readmiterea resortisanților pakistanezi și a afganilor care au tranzitat prin Pakistan.

Joe Higgins, autor. – Dnă președintă, în calitate de socialist internațional, apăr cu fermitate dreptul fiecărui
individ la libertatea credințelor și a practicilor religioase, în măsura în care nu sunt încălcate drepturile
fundamentale ale celorlalți cetățeni. Cetățenii din Pakistan, și cu atât mai mult minoritățile religioase, sunt
la momentul actual prinși între fanatismul religios instituțional din statul pakistanez și, în unele regiuni,
forțele ultraconservatoare și impenetrabile ale Talibanului.

Bineînțeles, există o contradicție fundamentală în cadrul grupurilor de dreapta din acest Parlament European,
care pretind că sprijină libertatea și drepturile omului în Pakistan, deși susțin războiul din Afganistan care
are repercusiuni grave asupra Pakistanului și consecințe foarte dăunătoare. Pe lângă faptul că reprezintă un
act criminal în sine, masacrul civililor în Afganistan, comis de forțele NATO și de armamentele furnizate de
occident Pakistanului, ar putea împinge și anumiți civili în bătaia armelor grupărilor reacționare.

La baza crizei din Pakistan se află structuri capitaliste feudale sub conducerea cărora, la momentul actual,
sărăcia este în floare. Nici elita coruptă din Pakistan, reprezentată de actualul guvern, nici principalul partid
din opoziție, nu poate oferi cetățenilor niciun răspuns. Organizațiile independente care îi reprezintă pe
lucrători și pe săraci se află într-o stare critică. Federația Lucrătorilor Progresiști este o astfel de organizație
ai cărei 500 000 de membri se luptă să reconstruiască tradițiile sociale puternice pentru a-i uni pe lucrători,
pentru a depăși limitele naționale și religioase și pentru a-i uni pe bărbați și pe femei. Aceasta este direcția
pe care Pakistanul trebuie să o urmeze pe viitor.

Bernd Posselt, în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă președintă, situația din Pakistan, un aliat important de-al
nostru, trebuie să fie abordată într-o manieră critică, dar în același timp foarte obiectivă și pătrunzătoare.
Pakistanul este un stat islamic și trebuie să respectăm acest fapt. A fost înființat de către musulmanii din India
Britanică din cauza apartenenței lor religioase, în același mod în care a fost înființată și India de către hinduși.
În ambele state au existat încă de la început minorități și ambele au dezvoltat o tradiție deosebită privind
toleranța. Trebuie consolidat acest respect față de toate minoritățile religioase și, în special, față de creștini.
Eu cred că ne putem axa asupra acestei chestiuni. Cine va sprijini cauza creștinilor dacă Europa, un continent
aproape în totalitate de natură creștină, nu o face?

Avem o obligație specială dar, în același timp, trebuie să clarificăm faptul că respectăm rolul principal și
deseori constructiv pe care Pakistanul l-a jucat și pe care poate continua să îl joace în cadrul lumii islamice.

Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE. – Dnă președintă, legile privind blasfemia din Pakistan, după
cum mai mulți colegi au subliniat, sunt cu ușurință utilizate abuziv de către extremiști, care folosesc aceste
legi ca pe un pretext în vederea aplicării violenței împotriva minorităților religioase sau nereligioase.
Bineînțeles, libertatea religioasă este importantă, însă și eliberarea de religie este de asemenea importantă.

Într-o societate în care libertatea de expresie este reprimată în numele religiei, aceste legi privind blasfemia
constituie un alt risc; miercurea trecută, o instanță din Pakistan a interzis utilizarea site-ul rețelei de socializare
Facebook pe teritoriul Pakistanului. Autoritatea de reglementare in domeniul telecomunicațiilor din Pakistan
a comunicat tuturor furnizorilor de internet că trebuie să blocheze acest site web. S-a recurs la această măsură
pentru ca cetățenii să nu afle despre presupusele observații jignitoare aduse la adresa Islamului sau a profetului
Mahomed. Un caricaturist a venit cu inițiativa de a-i încuraja pe cetățeni să efectueze desene ale profetului
ca semn de protest precum cel la adresa amenințărilor lansate împotriva serialului de televiziune popular
South Park, fapt care a dus la modificări ale programului.

Facebook, precum și platformele și serviciile online, reprezintă o incursiune virtuală importantă în celelalte
regiuni ale lumii. Acestea deschid surse de informare și de contact pentru pakistanezi și le permit acestora
să se implice în schimburi de idei; în special, internetul reprezintă o sursă de informare pentru tânăra generație
de pakistanezi, deoarece materialele școlare conțin deseori un limbaj discriminatoriu și unilateral. Incriminarea
libertății de exprimare nu reprezintă o manieră eficientă de a permite societății pakistaneze să se confrunte
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cu diversitatea. Caricaturiștii, ziariștii și cetățenii ar trebui să fie capabili să își exprime liber gândurile chiar
dacă astfel vor aduce jigniri la adresa anumitor persoane.

Provocările cu privire la libertatea de exprimare nu se întâlnesc exclusiv în Pakistan; în Europa, de asemenea,
ne confruntăm cu adevărate provocări cu privire la dezbaterile deschise. Amenințările la adresa ziariștilor,
a caricaturiștilor și a artiștilor au devenit din ce în ce mai frecvente și pun la încercare societățile noastre
liberal democrate. Autocenzura a devenit din ce în ce mai frecventă, iar politicienilor, caricaturiștilor și
jurnaliștilor trebuie să li se ofere protecție acum împotriva amenințărilor cu moartea.

Haideți să stimulăm libertatea de exprimare. atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în Pakistan și în întreaga
lume. Este cel mai bun remediu împotriva extremismului.

Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR. – (PL) Alegerile din 2008 au restabilit democrația și guvernarea
civilă în Pakistan, însă democrația nu este complet stabilă.

Mai multe decizii luate de autoritățile pakistaneze cu privire la libertățile religioase merită respectul nostru,
dar s-ar părea că este nevoie de adoptarea unor măsuri suplimentare. Posibilitatea obținerii unui loc de muncă
în sectorul guvernamental, oferită persoanelor care fac parte din minorități religioase, recunoașterea
sărbătorilor acestora și înființarea unei Zile a Minorităților Naționale constituie un pas înainte către stabilizarea
și democratizarea statului. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că încă nu există drepturi definite în mod
clar în vederea protejării minorităților, ceea ce poate conduce la situații ciudate precum cea în care un cuplu
de creștini a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru atingerea cărții sfinte a Coranului cu mâinile
murdare.

Anumite comunități religioase sunt încă persecutate și, de asemenea, aplicarea efectivă a normelor care au
la bază legea islamică, Sharia, în zonele rurale, în special în nordul statului, constituie un aspect deranjant.
Ar trebui să le oferim în continuare sprijin financiar celor care apără drepturile omului în Pakistan și să
îndemnăm autoritățile pakistaneze să ofere cetățenilor lor drepturi depline la libertatea religioasă.

Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL. – (SV) Dnă președintă, sunt de acord cu multe dintre
aspectele menționate cu privire la încălcarea drepturilor omului în Pakistan.

Doresc să subliniez în special situația musulmanilor ahmadiyya și persecuțiile la care sunt supuși aceștia.
Acestea pot fi simple persecuții, crime cu sânge rece, discriminări sau hărțuiri la toate nivelurile societății.
Aceste persecuții continuă, în ciuda faptului că atât guvernul anterior, cât și cel actual au promis să facă
progrese în acest sens. Nu s-au înregistrat astfel de progrese și, prin urmare, persecuțiile continuă.

Este momentul ca UE și comunitatea internațională să ia măsuri în vederea stopării încălcărilor drepturilor
omului care au loc fără încetare în Pakistan.

Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD. – (NL) În momentul înființării statului Pakistan în 1947, fondatorul
acestuia, Mohammad Ali Jinnah, a rostit aceste cuvinte memorabile: „Pornim de la principiul fundamental
conform căruia cu toții suntem cetățeni și suntem cetățeni egali ai aceluiași stat.” La momentul actual aceste
cuvinte nu au nicio valoare, în special pentru cei aproximativ 15 milioane de creștini care locuiesc în Pakistan.
Aceștia sunt înconjurați la tot pasul de o atmosferă pătrunzătoare de intimidare și amenințări, atât în orașe
cât și în zonele rurale și chiar și în capitală, în Islamabad.

Din păcate, sistemul juridic pakistanez trece cu vederea poziția nesigură a creștinilor autohtoni din această
țară. Acesta este rezultatul procesului istoric de islamizare a societății pakistaneze încă de la sfârșitul
anilor 1970, care a condus la degradarea alarmantă a statutului juridic al comunității creștine din Pakistan.

Mai precis, este vorba despre mărturii și despre legile privind blasfemia din anii 1980, de instrumente juridice
care au interzis în mod efectiv creștinătatea, dat fiind faptul că mărturia depusă în cadrul unui proces de o
persoană care nu aparține religiei musulmane contează doar pe jumătate față de mărturia depusă de un
musulman - și asta doar în cazul în care judecătorul binevoiește să audă mărturia unui creștin!

Legile privind blasfemia îi pun însă și mai mult în pericol pe creștinii din Pakistan. Aceste legi prevăd
condamnarea la închisoare pentru profanarea Coranului și pedeapsa cu moartea pentru orice remarcă
disprețuitoare adusă la adresa islamului și la adresa profetului Mahomed. Pe scurt, un creștin din Pakistan se
poate trezi dintr-o dată condamnat la moarte doar dacă un musulman depune mărturie împotriva sa!

Dnă președintă, doamnelor și domnilor, aceste chestiuni au dat naștere unei atmosfere aproape insuportabile
de teamă și incertitudine. Sute de creștini pakistanezi rămân captivi în închisoare ani buni fără a avea dreptul
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la niciun proces juridic. Prin urmare, îndemn Consiliul și Comisia să ofere tot ajutorul posibil guvernului
pakistanez în vederea abolirii urgente a acestei discriminări extrem de dăunătoare împotriva minorităților
religioase din această țară.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Dnă președintă, Constituția pakistaneză face diferențieri între musulmani
și nemusulmani, permițând, prin urmare, discriminări de natură religioasă. În acest context, este important
de reamintit faptul că în decembrie 2009, președintele Asif Ali Zardari a reiterat angajamentul Partidului
Poporului Pakistanez (PPP) de a sprijini drepturile minorităților de a fi tratate ca cetățeni egali.

Din păcate, rapoartele și studiile efectuate de agenții independente dezvăluie faptul că minoritățile din Pakistan
sunt private de libertățile civile fundamentale și de șanse egale cu privire la ocuparea unui loc de muncă, la
educație sau la reprezentarea politică. Prin urmare, imaginea de ansamblu asupra libertății religioase în
Pakistan, chiar și fără a intra în detalii, este controversată și prezintă multe motive de îngrijorare.

De asemenea, aș dori să subliniez contradicția dintre angajamentul asumat de către guvernul pakistanez cu
privire la libertatea religioasă și rolul de conducere pe care îl deține acesta în organizarea statelor islamice în
vederea susținerii agendei cu privire la „Combaterea defăimării religiei” în fața Organizației Națiunilor Unite.
În acest context, aș dori să amintesc concluziile Consiliului UE din 16 noiembrie 2009 privind relația dintre
legislația internațională referitoare la drepturile omului, care îi protejează pe cetățenii și grupurile de cetățeni,
și conceptul de defăimare a religiei.

Președintă. – Stimați colegi, doresc să vă reamintesc tuturor că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție
în această după amiază, iar cei care depășesc timpul alocat reduc numărul intervențiilor „catch-the-eye” de
un minut la care vom avea dreptul.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Americanul are o vorbă și anume, că nu există prânzuri gratuite. În ceea
ce ne privește, noi ar trebui să afirmăm că ajutorul Uniunii Europene nu poate fi gratuit și că nu putem oferi
200 de milioane de euro fără a dori nimic în schimb. Haideți să ne dorim ceva în schimb! Cel puțin ar trebui
să solicităm respectarea, de exemplu, a unor standarde similare cu cele care pentru noi reprezintă un ghid
de natură morală, etică și politică. Situația cu care cetățenii din Pakistan se confruntă de mulți ani, cu privire
la persecutarea cultelor religioase, altele decât islamul – majoritatea creștine – este absolut inacceptabilă.
Deseori discutăm despre anumite probleme cu care se confruntă diferite minorități, nu neapărat religioase,
din Europa și din întreaga lume. Haideți să apărăm acum minoritatea creștină și alte minorități religioase din
Pakistan deși, bineînțeles, aceasta nu este singura problemă a unui stat care se confruntă cu grave conflicte
politice și care, din păcate, se află în pericol de destabilizare.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Dacă studiem situația din Pakistan, constatăm că ne aflăm în fața a două aspecte
incontestabile. Primul, Pakistanul reprezintă un actor strategic fundamental în lupta împotriva terorismului.
Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că siguranța cetățenilor europeni nu se află
în pericol. Al doilea, Pakistanul are o viziune diferită cu privire la minoritățile religioase și etnice în comparație
cu viziunea bazată pe valorile afirmate de Europa și de democrațiile liberale avansate. Europa nu poate să
rămână indiferentă dacă alte state încalcă excesiv drepturile omului și, prin urmare, trebuie să luăm măsuri
chiar dacă este vorba despre unul dintre partenerii noștri strategici. Uniunea Europeană poate lua măsuri
plauzibile cu privire la țările terțe numai dacă abordează în mod satisfăcător problemele cu care se confruntă
minoritățile religioase si naționale de pe propriul său teritoriu. Lumea întreagă trebuie să știe clar faptul că
una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene este nivelul ridicat de protecție a drepturilor omului
și a minorităților, pe care Uniunea o consideră, înainte de toate, ca fiind obligatorie în sine sau despre care
ar afirma că ar trebui privită ca fiind obligatorie. Numai atunci putem solicita efectiv ca partenerii noștri să
realizeze progrese similare sau să avanseze în vederea atingerii acestor progrese.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Salutăm implicarea Pakistanului în lupta împotriva terorismului internațional,
însă acest fapt nu trebuie să mascheze alte aspecte foarte grave care arată că drepturile minorităților religioase,
în special ale creștinilor, sunt încălcate drastic în acest stat.

Foarte des aflăm despre atacuri, bătăi, amenințări și chiar asasinate, inclusiv arderea de vii a cetățenilor creștini,
inclusiv femei și copii, doar din cauza faptului că sunt creștini. Aceste informații dau naștere unei întrebări.
De ce au loc astfel de persecuții într-un stat care joacă un rol fundamental în relațiile internaționale și în lupta
împotriva terorismului? Ei bine, acestea au loc deoarece, din păcate, autoritățile pakistaneze sunt în mare
parte responsabile de crearea unui climat care încurajează astfel de lucruri, printr-o legislație inadecvată
privind blasfemia și prin faptul că nu iau măsuri împotriva acțiunilor nepotrivite la care recurg autoritățile
însărcinate cu aplicarea legii și sistemul juridic din Pakistan.
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Este nevoie de schimbări fundamentale cu privire la acest tip de comportament, inclusiv din partea Uniunii
Europene și a instituțiilor sale.

Martin Kastler (PPE). – (DE) Dnă președintă, aproximativ 75 % - 80 % dintre cei afectați de persecuția
religioasă sunt creștini. Noi, în cadrul Parlamentului European, luptăm în special pentru protecția drepturilor
omului în întreaga lume. În ceea ce mă privește, libertatea religioasă reprezintă un concept fundamental al
politicii noastre în domeniul drepturilor omului. Prin urmare, regret faptul că partidele de stânga și stânga
liberală din cadrul Parlamentului European colaborează deseori pentru a ascunde soarta creștinilor.

În același timp, sunt încântat că astăzi elaborăm împreună o rezoluție cu privire la situația cumplită din
Pakistan. Din cei 156 de milioane de cetățeni ai Pakistanului, 95 % sunt musulmani, aproximativ 3 % sunt
creștini și în jur de 2 % sunt hinduși. În calitate de creștin, doresc să subliniez încă o dată situația creștinilor
din Pakistan, care sunt foarte aspru persecutați. Oricine permite atacuri violente la adresa creștinilor trebuie
să se aștepte la o reacție din partea lumii civilizate. Prin urmare, UE ar trebui să introducă, în cadrul politicii
sale în domeniul dezvoltării și cooperării economice, un criteriu cu privire la această chestiune și să permită
aplicarea unor sancțiuni în caz de nevoie.

Președintă. – Trecem acum la partea „catch-the-eye” a dezbaterii. Am primit mai multe cereri decât ne
permite timpul alocat. Avem la dispoziție doar două minute. Patru dintre dvs. sunt liberi să ia cuvântul.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Dnă președintă, în cazul oricărui stat, este important să se țină cont de originile
acestuia și dacă progresele cu privire la drepturile omului și ale minorităților se îndreaptă în direcția corectă.
În calitate de conducător al misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în cadrul ultimelor alegeri care au
avut loc în urmă cu doi ani, am recomandat diverse măsuri și mă bucur să observ că statul a început să pună
în aplicare câteva dintre acestea. Aceste măsuri includ ratificarea Pactului internațional privind drepturile
civile și politice – acesta nu a fost numai încheiat, ci, în mod evident, a fost acum și ratificat – și, de asemenea,
a Convenţiei ONU împotriva torturii. Este foarte bine că există un ministru responsabil ex officio de problemele
minorităților care va încerca treptat să pună capăt discriminării.

Printre altele, s-a ridicat și problema comunității ahmadi. Una dintre recomandările mele este ca data viitoare,
persoanele care fac parte din această comunitate să fie scoase din registrul electoral separat și incluse în
registrul electoral principal. Consider că această măsură ar ajuta la stoparea discriminării împotriva acestei
minorități.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Dnă președintă, doresc să afirm că și eu m-am întâlnit săptămâna aceasta,
aici, cu ministrul pentru minorități. M-am convins de faptul că dumnealui încearcă să stabilească un acord
reciproc între grupurile religioase. Cu toate acestea, nici dumnealui nu a putut spune motivul pentru care
Pakistanul, deși se află în cadrul ONU și este membru al Consiliului Drepturilor Omului, în rolul pe care îl
deține cu privire la organizarea statelor islamice, a susținut cu fermitate un nou cod internațional pentru
combaterea blasfemiei și a defăimării religiei. Cu siguranță aceasta nu poate constitui maniera ideală de
promovare a unui acord reciproc între grupurile religioase.

Sper că Uniunea Europeană va lua măsuri mai ferme pe plan internațional cu privire la această chestiune
pentru a împiedica introducerea unor astfel de legi care pun în pericol aplicarea drepturilor omului. Statele
Unite ale Americii au fost mult mai active decât Uniunea Europeană cu privire la această chestiune.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Dnă președintă, situația din Pakistan ia amploare în mod energic iar noi
primim informații contradictorii și trebuie să analizăm situația cu foarte mare atenție pentru a nu comite
vreo greșeală. Este bine că guvernul pakistanez a adoptat anumite măsuri în interesul minorităților religioase,
măsuri precum asigurarea pentru minorități a unui procent de 5 % din locurile de muncă disponibile în
sectorul public. Este bine că guvernul pakistanez a rezervat, sau a promis să rezerve, locuri în Senat pentru
minorități, inclusiv pentru femei care reprezintă grupuri minoritare.

Cu toate acestea, trebuie să se acționeze în acest sens. Atât guvernul pakistanez, cât și autoritățile din Pakistan
trebuie să ia măsuri cu privire la legile împotriva blasfemiei, care susțin pedeapsa capitală în Pakistan și care
sunt folosite deseori pentru a justifica cenzura, incriminarea, persecuția și, în unele cazuri, uciderea anumitor
membri ai minorităților politice, etnice sau religioase. Autoritățile pakistaneze trebuie să ia măsuri cu privire
la Codul penal, care prevede pedeapsa capitală în cazul tuturor celor care sunt vinovați și condamnați pentru
blasfemie.

Într-un stat care primește sprijin din partea Uniunii Europene, și în secolul XXI, nu trebuie permise astfel de
crime. Vă mulţumesc foarte mult.
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Elena Băsescu (PPE). - După aproape nouă ani de dictatură militară, alegerile din 2008 din Pakistan au
însemnat începutul unui proces de democratizare a acestei ţări. Din păcate, doamna Benazir Bhutto a fost
asasinată cu câteva săptămâni înainte de alegeri. Acestea au fost câştigate de Partidul Popular din Pakistan,
pe care ea îl conducea. Deşi minorităţile din Pakistan înfruntă o serie de probleme, sub conducerea actualului
guvern, au fost iniţiate mai multe măsuri pozitive. A fost promovat dialogul intercultural, s-a stabilit o cotă
de 5 % pentru minorităţi în administraţia federală şi au fost recunoscute unele sărbători legale musulmane.
Este lăudabil angajamentul Guvernului pakistanez de a acorda locuri în Senat minorităţilor. În final, aş dori
să subliniez importanţa deosebită pe care Pakistanul o are în lupta împotriva terorismului şi a extremismului.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei. – (FR) Dnă președintă, stimaţi deputați, Uniunea Europeană a
urmărit îndeaproape situația minorităților religioase din Pakistan. Constituția Pakistanului recunoaște
libertatea religioasă și prevede faptul că statul protejează drepturile minorităților.

În ultimul timp, Pakistanul a înregistrat progrese: aceste progrese includ adoptarea unor amendamente
constituționale, consolidarea rolului adunărilor alese din Pakistan și progrese instituționale în domeniul
drepturilor omului, în special, înființarea unui Minister pentru Drepturile Omului și a unui Minister pentru
Minorități. În plus, o Comisie Națională independentă pentru Drepturile Omului, se află în curs de înființare.

Mai mult, Pakistanul a ratificat Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Convenția Organizației
Națiunilor Unite împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante. Acest
fapt constituie un pas în direcția corectă, cu condiția ca aceste instrumente să fie aplicate în mod efectiv. Cu
toate acestea, Pakistanul ar trebui să își dubleze eforturile pentru a asigura o mai bună integrare a minorităților
religioase, inclusiv a minorității creștine, în cadrul instituțiilor sociale, economice și politice. Reputația
internațională a Pakistanului a fost pătată de incidente ca cel înregistrat anul trecut în Gojra, când șapte
creștini au fost arși de vii de către extremiștii care au atacat o biserică și casele oamenilor, precum și de atacuri
asupra musulmanilor șiiți și discriminări împotriva persoanelor din comunitatea ahmadi.

În ceea ce privește drepturile minorităților religioase, între UE și Pakistan a existat în mod constant un dialog
politic în vederea expunerii problemelor referitoare la drepturile omului și, de asemenea, UE a luat, în repetate
rânduri, măsuri la nivel diplomatic. În plus, încă din 2007, UE a menținut un dialog cu privire la drepturile
omului în cadrul Acordului de cooperare cu Pakistanul, care prevede un dialog regulat referitor la guvernanță
și la drepturile omului.

În cadrul acestor discuții, UE a insistat întotdeauna asupra respectării drepturilor individuale și a drepturilor
minorităților. Ca parte a acestui dialog privind drepturile omului, UE a semnalat în mod repetat guvernului
pakistanez problema referitoare la aplicarea legilor privind blasfemia. În termeni absoluți, se pare că majoritatea
acuzaților sunt musulmani, dar sunt conștient că legile privind blasfemia au fost deseori utilizate împotriva
minorităților religioase și că s-au adus și acuzații false în vederea rezolvării unor probleme personale sau din
motive de lăcomie financiară. Ultima întâlnire a comisiei mixte a avut loc la 25 martie 2010, iar cu o zi
înainte a avut loc întâlnirea unui subgrup cu privire la guvernanță, drepturile omului și migrație.

Cu această ocazie, s-a ridicat problema minorităților din Pakistan. În același timp, nu am ezitat să menționăm
preocupările pakistanezilor cu privire la situația minorităților religioase aici, acasă, în Europa.

Uniunea Europeană plănuiește, de asemenea, să expună aceste probleme și în cadrul următoarei întâlniri cu
reprezentanții Pakistanului, care va avea loc la 4 iunie anul curent. O mare parte din populația Pakistanului
nu are acces la educație și ignoră normele fundamentale ale comportamentului în societate. Prin sprijinul
oferit de Comisia Europeană, s-a acordat prioritate îmbunătățirii accesului la educația de bază în contextul
politicii și educației pakistaneze. Sper că, pe termen mediu, aceste măsuri vor conduce la o atitudine mai
tolerantă față de conceptul de libertate religioasă.

Președintă. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc în scurt timp.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. – Conform rapoartelor, Pakistanul are cele mai aspre legi privind
blasfemia din întreaga lume. Exercitarea drepturilor la libertatea de exprimare și la religie poate duce la
încarcerare și la pedeapsa capitală. Secțiunea 295 B și C din Codul penal pakistanez interzice remarcile
disprețuitoare la adresa Coranului și a profetului, prevăzând pedepsele cu închisoarea și, respectiv, moartea.
Secțiunea 298 pedepsește jignirile deliberate la adresa credințelor religioase, iar secțiunile 298 A, B și C
pedepsesc remarcile disprețuitoare la adresa persoanelor și a locurilor sfinte și interzic grupul religios ahmadi

57Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20-05-2010



(care se consideră a fi musulmani). Libertatea religioasă include libertatea de a crede în orice religie și libertatea
de a nu crede în nicio religie. Ministrul pakistanez pentru minorități a anunțat ieri că se pregătesc amendamente
în vederea stopării utilizării abuzive a legilor privind blasfemia. Consider că aceste legi ar trebui abrogate,
deoarece orice text modificat va constitui doar o moștenire a trecutului și va permite în continuare violența
și discriminarea.

Cristian Dan Preda (PPE), în scris. – În ultimii ani, guvernul Pakistanului a adoptat o serie de măsuri ce
vădesc o anumită sensibilitate faţă de situaţia minorităţilor naţionale: numirea ministrului federal pentru
minorităţi în persoana lui Shahbaz Bhatti, cota de 5 % pentru angajaţii din sectorul public, angajamentul
unei reprezentări în Senat pentru minorităţile religioase etc. Aceste eforturi trebuie încurajate, însă e nevoie
de mult mai mult pentru a ameliora situaţia minorităţilor religioase.

Un element crucial este, cred eu, revizuirea dispoziţiilor asupra ofenselor aduse religiilor din aşa-numita lege
a blasfemiei. Posibilitatea de a abuza de prevederile acestei legi a creat o atmosferă de intoleranţă, care a
încurajat violenţa religioasă, discriminarea, intimidarea şi persecuţia minorităţilor religioase. Dincolo de
aspectul juridic, este important ca guvernul să ia măsuri decise pentru a împiedica violenţa. Promovarea
toleranţei este cheia protejării minorităţilor religioase în Pakistan.

Anna Záborská (PPE), în scris. – (SK) Civilizația europeană pe care o cunoaștem în momentul actual nu ar
exista fără libertatea religioasă. Căutarea acelui lucru care merge dincolo de fiecare persoană și toleranța
trebuie să fie interdependente. Calea către Dumnezeu – și de asemenea calea de la Dumnezeu – este diferită
și unică pentru fiecare persoană în parte. Acesta este lucrul pe care l-am învățat de-a lungul celor două mii
de ani de creștinătate în Europa. Această experiență a fost lungă și dureroasă, și dobândită cu prețul vieții a
milioane de oameni nevinovați. Prin urmare, noi, europenii, avem dreptul de a le spune altora să nu aleagă
această cale. Prin urmare, vom condamna întotdeauna și în orice stat, comiterea de violențe și uciderea
oamenilor nevinovați, în special acum, când acestea au loc într-o ţară care ne este aliată și prietenă.

12.2. Situaţia din Thailanda

Președintă. – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea asupra celor șase propuneri de rezoluție
privind Thailanda(2).

Marietje Schaake, autoare. – Dnă președintă, Thailanda traversează o criză violentă care implică, pe de o
parte „tricourile roșii”, iar pe de altă parte armata și „tricourile galbene”. Aproximativ 80 de persoane și-au
pierdut deja viața și aproape 2 000 au fost rănite. Democrația este amenințată iar guvernul a declarat stare
de urgență în întreg statul.

Starea de urgență a dus la cenzură. Sursele mass-media, precum televiziunea, radioul și internetul au fost
blocate. Stoparea violenței reprezintă un aspect foarte important şi, în acest sens, noi încurajăm toate părțile
să se autocontroleze, însă, în procesul de restabilire a calmului nu trebuie să se facă abuz de starea de urgență
pentru a restricţiona drepturile fundamentale și libertățile individuale. Trebuie să se pună capăt cenzurii și
să se restabilească libertatea presei și libertatea de exprimare. Aceste valori sunt importante pentru Parlamentul
European în contextul relației importante pe care o are cu Thailanda.

Cristian Dan Preda, Autor. − Aşa cum am putut constata cu toţii, pentru că se află în inima actualităţii,
Thailanda a traversat, începând din aprilie, o situaţie de violenţă politică pe care ea nu o mai cunoscuse în
ultimul deceniu. Aş vrea mai întâi de toate să-mi exprim solidaritatea cu familiile victimelor violenţelor de
stradă. Cred că este vorba despre o confruntare, aş zice clasică, între, pe de o parte, libertatea de expresie şi
de asociere şi, pe de altă parte, necesitatea pentru guvern de a menţine ordinea publică. Evenimentele s-au
derulat foarte rapid în ultimele zile şi în ultimele ore. Un calm relativ pare să fii revenit la Bangkok, deşi ieri
seară capitala era în flăcări în urma intervenţiei forţelor guvernamentale.

Să sperăm că va putea fi evitată o nouă spirală a violenţei, dar, pentru ca ea să fie evitată, este nevoie de
moderaţie, pentru că democraţia nu se poate constitui prin violenţă. Cred că guvernul va trebui să aplice
foaia de parcurs pe care a prezentat-o pe 3 mai şi cred că investigarea evenimentelor recente şi pedepsirea
vinovaţilor este un pas necesar pentru a asigura reconcilierea

(2) A se vedea procesul-verbal
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Véronique De Keyser, autoare. – (FR) Dnă președintă, manifestațiile „tricourilor roșii” au fost oprite prin
vărsare de sânge. Aș dori doar să adaug următoarele, fără însă a avea intenția de a pune paie pe foc, dat fiind
faptul că procedura de urgență a Parlamentului European ne solicită să aplanăm o criză și să găsim soluții,
nu să stârnim furia cetățenilor. În primul rând, orice cetățean are dreptul legitim să aspire la alegeri libere și
imparțiale. Acesta este un drept incontestabil, care ar trebui acordat tuturor cetățenilor thailandezi. Această
opțiune a fost propusă la un moment dat de către prim-ministrul Vejjajiva și respinsă apoi de „tricourile
roșii”. Acum trebuie să revenim la propunerea prim-ministrului.

În al doilea rând, condamn folosirea armelor de foc asupra protestatarilor și represiunea brutală din ultimele
zile, care, conform surselor oficiale, a făcut cel puțin 12 victime, inclusiv un ziarist italian, și a dus la rănirea
multor altor persoane. Este momentul să punem capăt violenței care s-a răspândit în întreaga țară.

În acest sens, nu voi pleda pentru vreuna dintre părți, ci solicit guvernului thailandez să acorde prioritate
negocierii unei soluții, să se asigure că starea de urgență declarată nu limitează libertățile individuale sau
libertatea de exprimare, ceea ce nu ar face decât să agraveze tensiunile, și îl invit, în special, să ia în considerare
posibilitatea revenirii la alegeri.

Protestele actuale pot duce la divizarea statului. În partea de nord-est, care este o zonă rurală cu o cultură
laoțiană, au loc acțiuni de protest împotriva zonei centrale, zonei Bangkok și zonei de sud, care sunt toate
teritorii democrate. Această situație ar putea duce chiar la mișcări cvasi teroriste, care ar ataca așa-numita
birocrație și elită care reprezintă bastioanele puterii.

În acest caz, trebuie neapărat să se revină la alegeri, la negocieri, să se pună capăt violenței și să se păstreze
libertățile. Bineînțeles, acestea nu sunt decât simple vorbe, și poate sunt naive în contextul violenței din zilele
noastre. Această rezoluție parlamentară a fost aleasă în mod deliberat pentru a evita exploziile de violență
în Thailanda și pentru a face loc unui dialog, însă acest fapt nu înseamnă că putem renunța la toate cererile
cu privire la instaurarea democrației.

Barbara Lochbihler, autoare. – (DE) Dnă președintă, imaginile care înfățișează furia, violența și distrugerea
din Bangkok ne sunt încă proaspete în minte. Deși atenția s-a mutat acum, într-o anumită măsură, de la
situația complicată din capitala thailandeză, acesta nu înseamnă în niciun caz că nu mai există niciun risc de
conflicte violente. Conflictul violent dintre așa-numitele „tricouri roșii” și guvern, susținut de armată, a
provocat peste 70 de pierderi de vieți omenești și aproximativ 2 000 de răniți. Guvernul a anunțat că va
investiga aceste decese și, de asemenea, în cadrul acestei anchete trebuie incluse și decesele care au avut loc
în ultimele câteva zile.

Este important să se țină cont de cauzele fundamentale care stau la baza acestor proteste și conflicte repetitive
în vederea găsirii unei soluții politice viabile. O parte din populația Thailandei este dezavantajată în mod
drastic și exclusă din punct de vedere social. Aceste persoane critică vehement tratamentul inegal care li se
aplică și privarea lor de drepturi şi luptă pentru un nivel de trai mai bun decât cel comparativ scăzut pe care
îl au acum. De asemenea, un alt factor ar fi corupția evidentă și răspândită la nivelul conducerii politice, dar
care se regăsește și în rândul persoanelor care dețin poziții de răspundere în cadrul societății civile. Dacă se
doreşte găsirea unei soluții de durată, atunci nu este suficient să se pună capăt ostilităților, ci aceste probleme
structurale trebuie expuse și rezolvate.

Solicităm tuturor părților implicate în conflict să joace un rol serios și constructiv în vederea găsirii unei
soluții la această criză majoră. Cu toate acestea, în vederea soluționării acestui conflict, ambele părți implicate
trebuie să utilizeze numai măsuri pașnice și democratice și, în acest sens, au nevoie de sprijin din partea UE.

Marie-Christine Vergiat, autor. – (FR) Dnă președintă, de câteva săptămâni, mișcarea populară a „tricourilor
roșii” organizează manifestații în Bangkok, solicitând respectarea democrației. Să nu uităm faptul că, deşi
președintele ocupă această funcție doar din decembrie 2008, actualul guvern a venit, totuşi, la putere în urma
unei lovituri de stat militare care a avut loc în septembrie 2006.

Ce anume solicitau „tricourile roșii”? Demisia prim-ministrului, dizolvarea parlamentului, alegeri anticipate
– pe scurt, democrație. La 4 mai 2010, prim-ministrul a anunțat un plan de reconciliere care avea la bază
acele faimoase alegeri anticipate, însă asasinarea, la 13 mai, a generalului Khattiya, comandantul „tricourilor
roșii”, a pus capăt acestor negocieri.

În acest context am elaborat rezoluția pe care o avem astăzi în față. Ieri a intervenit armata, omorând mai
multe persoane, inclusiv un ziarist italian. Pentru noi, este esențial ca rezoluția pe care o vom vota să țină
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cont de toate aceste evenimente, în special dat fiind faptul că principalii conducători ai mișcării „tricourilor
roșii” s-au predat imediat și au îndemnat populația să își păstreze calmul.

De fapt, se pune problema succesiunii la tron. Regele a rămas uimitor de tăcut. Mesajul pe care trebuie să îl
transmitem este că democrația nu poate fi impusă cu forța și că nu este permisă anihilarea manifestațiilor
trimiţând armata căreia i se ordonă să tragă pe loc. Rezoluția nici măcar nu condamnă violența. Noi nu vom
vota în favoarea ei. Poporul thailandez are dreptul la democrație și trebuie luate toate măsurile posibile în
vederea evitării unei alte lovituri de stat militare.

Adam Bielan, autor. – (PL) Thailanda – un stat care până nu demult era considerat un bastion al democrației
și al stabilității în Asia de Sud-Est – s-a confruntat recent cu cele mai dramatice evenimente din aproape
jumătate de secol.

Luptele între susținătorii fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra, cunoscuți drept „tricourile roșii”, și
guvern, susţinut de armată, continuă. Peste 60 de persoane au fost ucise, inclusiv străini și, printre aceștia,
și cetățeni ai statelor membre ale UE, aproximativ 2 000 de persoane au fost rănite, iar capitala, Bangkok, a
suferit pagube de proporții.

Bineînțeles, familiile victimelor merită simpatia, condoleanțele și solidaritatea noastră, însă, trebuie să fim
conștienți şi de faptul că poporul thailandez este foarte divizat în momentul actual. Drepturile omului,
precum libertatea de reuniune și libertatea de exprimare sunt restricționate în mod semnificativ, iar conflictul
va fi foarte greu de rezolvat prin mijloace pașnice și politice.

Prin urmare, este nevoie de exercitarea unor presiuni – presiuni la nivel internațional, inclusiv din partea
Uniunii Europene – asupra ambelor părți implicate în conflict, astfel încât acestea să reia discuțiile și să încerce
să își rezolve disputele prin mijloace politice, nu prin violență.

Thomas Mann, în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă președintă, în cadrul luptelor stradale care au ajuns să
semene cu un război civil, 75 de persoane au fost ucise şi peste 1 800 de persoane au fost rănite în ultima
săptămână. În urma intervențiilor militare dure, conducătorii manifestanților s-au predat. Cu toate acestea,
situația din Bangkok continuă să ia proporții. Atât ieri, cât și astăzi am primit telefoane cu privire la această
situație. Până acum, anumite zone ale capitalei nu fuseseră afectate de conflict, însă acum datele s-au schimbat.
Situația din zona de nord-est este de asemenea haotică. Imaginile dramatice transmit un mesaj clar. În ciuda
culorilor tricourilor pe care le poartă cetățenii, roșu, negru, galben sau verde, aceștia trebuie să pună capăt
violenței și să nu permită escaladarea situației.

Poziția Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) este clară. Nu există nicio alternativă la
dezbaterile obiective. Toate incidentele trebuie investigate de către o comisie independentă. Noi salutăm
planul cu privire la devansarea alegerilor parlamentare. Dle Tajani, UE trebuie să dețină un rol activ și să
acționeze în calitate de mediator. Deținem mijloacele diplomatice necesare pentru a distruge spirala violenței
și a demara procesul unui dialog constructiv. Dle Tajani, trebuie să acționăm, deoarece Thailanda este zguduită
din temelii.

Corina Creţu, în numele grupului S&D. – Doresc să-mi exprim şi eu solidaritatea cu familiile thailandeze
îndoliate în urma confruntărilor violente de la Bangkok. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât nu
există perspective reale de aplanare a conflictului intern. Represaliile de pe străzile capitalei thailandeze care
au făcut zeci de morţi şi sute de răniţi nu pot fi acceptate sub nicio formă ca o soluţie la problemele existente.

Recurgerea brutală la forţă şi instituirea cenzurii, care nu permite posturilor de televiziune să difuzeze decât
programele aprobate de guvern, sunt încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, iar Uniunea Europeană
şi întreaga lume civilizată au datoria de a condamna utilizarea forţei armate împotriva civililor, de a cere
eliberarea celor arestaţi abuziv, precum şi cercetarea cât mai obiectivă a deceselor ce au avut loc. De altfel,
pierderile de vieţi omeneşti nu fac decât să sporească îndârjirea opoziţiei şi să alimenteze violenţele care s-au
propagat şi în nord-estul ţării.

Există riscul degenerării acestor confruntări de stradă într-un război civil şi cred că organismele internaţionale,
ONU în primul rând, trebuie să intervină cât mai este timp pentru a preveni deteriorarea şi mai gravă a
situaţiei şi pentru a media debutul unui dialog necesar între putere şi opoziţie, ca singura cale democratică
de soluţionare paşnică a crizei actuale

Joe Higgins, în numele Grupului GUE/NGL. – Dnă președintă, eu personal condamn represiunea brutală
exercitată de guvernul și de statul thailandez asupra protestatarilor din Bangkok și din celelalte zone ale
Thailandei. În ciuda propagandei conform căreia aceștia sunt teroriști, de fapt, ei sunt, în general, agricultori
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săraci din zona de nord a statului și din împrejurimile Bangkokului, persoane din anumite categorii ale clasei
muncitoare urbane împreună cu familiile lor, care au considerat că protestul lor este o luptă împotriva sărăciei
fără margini și a necazurilor pe care le îndură.

Din păcate, aceste persoane persecutate au apelat la fostul prim-ministru miliardar, Thaksin Shinawatra, în
speranța unei soluții. În ciuda unor măsuri populiste de combatere a sărăciei, adoptate de dl Thaksin în
perioada în care se afla la putere, acesta este totuși reprezentantul elitei capitaliste și nu face decât să amăgească
populația. Pe de altă parte, este vorba despre actualul prim-ministru Abhisit şi de partidul său, care reprezintă
alte categorii ale elitei.

În opinia mea, populația săracă din zonele rurale și clasa muncitoare din zonele urbane din Thailanda au
urgent nevoie de propria lor organizație independentă care să lupte pentru apărarea drepturilor acestora și
sper că următoarea mobilizare care va avea loc în Thailanda va fi o luptă comună a lucrătorilor, a agricultorilor
săraci, a studenților și a tinerilor, care va avea ca scop răsturnarea tuturor elitelor corupte și trecerea averilor
majore ale Thailandei în proprietatea publică și sub control democratic și, într-un stat socialist, schimbând
viețile cetățenilor săi și, de asemenea, luptând pentru drepturile minorităților.

Monica Luisa Macovei (PPE). – Dnă președintă, condamn utilizarea gloanțelor împotriva protestatarilor
din Thailanda: mii de oameni au fost uciși, sute au fost răniți. Conform celor raportate de Amnesty
International, relatări ale martorilor oculari si înregistrări video arată în mod evident că armata trage cu
muniție adevărată în cetățeni neînarmați care nu prezintă niciun pericol pentru soldați sau pentru ceilalți
cetățeni. Printre victime se numără și medici și copii.

Soldații thailandezi trebuie să înceteze atacurile armate, violența împotriva protestatarilor nu poate conduce
și nu va conduce la o soluție democratică. Guvernul trebuie să fie conștient de faptul că stoparea acțiunilor
protestatarilor poate readuce momentan liniștea pe străzi, dar nu va rezolva problema care i-a scos pe oameni
în stradă, iar viața oamenilor este primordială, așa că, nu mai trageţi.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Manifestațiile din Thailanda durează, din păcate, de câteva săptămâni.
Civilii sunt supuși violențelor ca victime directe ale confruntărilor sângeroase dintre manifestanții
antiguvernamentali înarmați și forţele statului. Prin urmare, aș dori să-mi exprim compasiunea față de cei
care și-au pierdut rudele.

În contextul acestei situații tensionate, consider că este absolut prioritar ca pentru ambele părți implicate să
pună capăt utilizării forței fizice și să prevină astfel alte pierderi de vieți omenești. De asemenea, susțin
stoparea imediată a violenței și deschiderea unui dialog constructiv, în vederea soluționării conflictului prin
mijloace pașnice și democratice. În același timp, solicit guvernului thailandez să nu recurgă la încălcări
neîntemeiate și nejustificate ale drepturilor omului în timpul stării de urgență declarate.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Conflictul politic din Thailanda s-a transformat foarte rapid într-o stare de
nemulțumire gravă a cetățenilor, care a dus la moartea multor protestatari în urma intervenției forțelor de
represiune. Dacă autoritățile statului folosesc forța brută și represiunea necontrolată împotriva cetățenilor
propriului lor stat, merită să fie condamnate.

Prin urmare, dnă președintă, dle comisar, UE trebuie să se folosească de influența politică pe care o are asupra
părţilor implicate în conflict și să solicite o soluție politică pașnică astfel încât cetățenii thailandezi să nu
plătească prețul disputelor politice dintre conducătorii fiecărui grup. Guvernul thailandez în special trebuie
să își asume responsabilitatea identificării unei soluții calme și pașnice la acest conflict.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Dnă președintă, dle comisar, doamnelor și domnilor,
încetarea focului și încheierea cenzurii: consider că acestea sunt cele două scopuri pe care Comisia trebuie
să se străduiască să le atingă, dând dovadă de cea mai mare determinare, dar și de cea mai mare consecvență
și folosindu-se de acele valori pe care acest Parlament le consideră inalienabile.

În contextul unui război civil precum cel care are loc în Thailanda, reîntoarcerea la democrație prin alegeri
libere – despre care s-a discutat inițial, la care s-a sperat inițial, dar care acum nu mai este atât de sigură –
solicită un pas esențial, și anume, sensibilizarea cu privire la sprijinul comunității internaționale față de
poporul thailandez și față de reinstaurarea democrației depline în această țară.

Factorul crucial pentru implicarea comunității internaționale în această etapă este informarea și tocmai de
aceea, starea de urgență nu trebuie să reprezinte o formă de cenzură disimulată. Internetul, presa și mass-media
trebuie să fie capabile să informeze comunitatea internațională cu privire la evoluţia situației din Thailanda,
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astfel încât comunitatea internațională, cunoscând pe cât de mult posibil circumstanțele, să poată sprijini în
acest moment reinstaurarea democrației.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei. – (FR) Dnă președintă, stimaţi deputați, Thailanda trece printr-o
etapă tragică din istoria sa politică. Acest stat, cunoscut pentru dinamismul său economic și social, este
afectat în prezent de o criză profundă care i-ar putea amenința stabilitatea în cazul în care nu se găsește o
soluție la conflictul actual.

Într-adevăr, această criză afectează profund statul: o mare parte din populație pare să își fi pierdut încrederea
în instituțiile care îl guvernează. În schimb, guvernul se luptă să pună în aplicare soluțiile cerute de
circumstanțele actuale. De aici a rezultat slăbiciunea politică, care a condus la confruntări violente și la acte
de agresiune care afectează în mod direct drepturile omului și libertăţile fundamentale. Nesiguranța cu privire
la viitorul acestei țări persistă. În astfel de circumstanțe, Uniunea Europeană deplânge pierderea de vieți
omenești, precum cea a jurnalistului italian Fabio Polenghi, ucis în dimineața zilei de ieri în timpul conflictelor
dintre manifestanți și soldați. Nicio criză politică sau ideologică nu poate justifica nici acest fapt, nici
confruntarea armată.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate a solicitat deja de două ori
părților beligerante să înceteze conflictul. Nici chiar în cazul în care a fost declarată starea de urgență nu se
pot permite măsuri extreme dacă sunt încălcate drepturile fundamentale și dreptul la libertatea de expresie.
Aceste drepturi sunt amenințate de utilizarea disproporţionată a forței.

Reluarea negocierilor este esențială pentru a împiedica agravarea situaţiei. Comisia a luat notă de foaia de
parcurs prezentată de prim-ministrul Abhisit Vejjajiva. Thailanda va depăși criza actuală numai dacă își
rezolvă problemele structurale majore. Este esențial ca cererile legitime ale grupurilor sociale dezavantajate
să fie recunoscute de către toate părțile implicate în guvernarea statului. Acesta reprezintă un pas esențial în
vederea reconcilierii naționale. Prin urmare, este neapărat necesar pentru Thailanda ca toate părțile implicate
să ajungă la un consens cu privire la calea pe care trebuie să o urmeze către o societate mai pătrunzătoare.

În calitate de partener al Thailandei, Uniunea Europeană este gata să sprijine statul, atât cât îi stă în putință,
pe durata acestui proces complex.

Președintă. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc în scurt timp.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR) Thailanda trece printr-o perioadă foarte dificilă din istoria sa. „Țara
surâsului” a devenit o țară a lacrimilor, a vărsării de sânge, și, poate mâine, o țară a unui război civil între
forțele guvernului și așa numitele „tricouri roșii”. Cum s-a ajuns la situația în care o manifestație organizată
în vederea alegerilor democratice s-a soldat cu zeci de morți și mii de răniți, cu asasinarea politică a unui
conducător al opoziției, cu scene înfățișând gherile urbane, cu debutul insurgenței în diferite provincii, cu
stabilirea unei stări de urgență și cu interzicerea circulației pe străzi? Regele este o personalitate foarte
respectată în această țară, dar nu pare capabil de a reduce tensiunile. Incertitudinea care continuă cu privire
la succesiunea sa sugerează faptul că această instabilitate va persista. Violența trebuie să înceteze. Cu siguranță,
guvernul actual a venit la putere în urma unor alegeri, însă aceste alegeri au avut loc în urma unei lovituri de
stat și a dizolvării partidelor de opoziție. Această nedreptate trebuie să înceteze. Singura soluție posibilă
constă în organizarea rapidă a unor alegeri generale și în restaurarea prealabilă a libertății politice a tuturor
părților implicate, în vederea asigurării faptului că alegerile sunt democratice. UE ar trebui să se folosească
de relațiile economice și politice bune pe care le are cu Thailanda în vederea aplicării acestei soluții.

12.3. Myanmar

Președintă. – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea asupra celor șapte propuneri de rezoluție
privind situația din Myanmar.(3).

Anneli Jäätteenmäki, autoare. – Dnă președintă, scopul acestei rezoluții a Parlamentului European este de
a solicita guvernului din Myanmar să pună capăt încălcărilor drepturilor omului și să inițieze un dialog real

(3) A se vedea procesul-verbal
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cu opoziția și cu reprezentanții etniilor din această țară, precum și cu comunitatea internațională, și să ia
măsuri concrete pentru o tranziție pașnică spre un sistem de guvernare democratic.

Pentru prima dată în 30 de ani, Myanmar va organiza anul acesta alegeri. Din păcate, legile electorale publicate
nu asigură alegeri corecte și libere. Opoziția nu este implicată în acest proces și mulți dintre conducătorii
opoziției se află încă în arest la domiciliu. Mulți activiști politici se află în închisoare, iar partidul de opoziție
a decis să boicoteze complet alegerile.

Ultimul lucru pe care doresc să îl menționez este că Raportorul Special al Organizației Națiunilor Unite
pentru Myanmar a condamnat încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului. Sper că și Parlamentul
va face același lucru.

Filip Kaczmarek, autor. – (PL) Situația din Myanmar ne obligă să ne îndreptăm în mod repetat atenția asupra
acestei țări.

Astăzi, condamnăm intenția de a organiza alegeri în condiții complet nedemocratice și conform unor principii
care au exclus principalul partid de opoziție și au privat sute de mii de cetățeni din Myanmar de dreptul la
vot și de dreptul de a candida. Aceasta reprezintă o încercare evidentă de a ține opoziția departe de alegeri.
În astfel de condiții, nici chiar expresia „alegeri” nu mai corespunde realității.

De asemenea, condamnăm faptul că, în temeiul noii constituții, armatei i se vor garanta cel puțin 25 % din
locurile din parlament și aceasta va avea competența de a suspenda libertăți civile și legi oricând va considera
necesar în interesul securității naționale.

Condamnăm încălcarea continuă și sistematică a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a drepturilor
democratice ale cetățenilor din Myanmar, dar, de asemenea, solicităm guvernelor altor state - China, India
și Rusia - să facă ceea ce le stă în putință prin exercitarea unor presiuni de natură economică și politică asupra
autorităților din Myanmar, pentru a determina anumite schimbări în această țară.

Véronique De Keyser, autoare. – (FR) Dnă preşedintă, punctul de plecare al acestei rezoluţii este dizolvarea
aproape mezza voce a partidului condus de Aung San Suu Kyi, care a primit Premiul Saharov şi care a fost ani
întregi arestată la domiciliu. Prin dizolvarea partidului său, Liga Naţională pentru Democraţie, care a câştigat
ultimele alegeri, junta militară încearcă să elimine o bună parte a opoziţiei înainte de alegerile care vor avea
loc în octombrie. Oricum, pentru a pune cireaşa pe tortul care este mai mult o farsă electorală totală decât
un scrutin democratic, deţinuţii politici şi călugării nu vor mai avea dreptul să voteze. Junta îşi continuă
abuzurile de putere, marile companii multinaţionale profită în continuare de contractele cu aceasta, iar
Comisia a redus ajutoarele pentru refugiaţii care au fugit la graniţa cu Thailanda.

Din păcate, avem o serie de exemple de ţări şi regiuni în care comunitatea internaţională nu deține nicio
putere în vederea restaurării democraţiei şi a statului de drept. Myanmar este una dintre acestea, cu numeroșii
săi combatanți și martiri, dintre care Aung San Suu Kyi este cea mai cunoscută. Este prea mult, aş putea spune
chiar indecent, să solicităm Uniunii Europene să nu reducă ajutoarele pentru refugiaţii de la graniţa dintre
Thailanda şi Myanmar şi să acorde de îndată finanţare pentru ajutoarele transfrontaliere, în principal cele
medicale? Înaltul Reprezentant, dna Ashton, şi statele membre nu trebuie, oare, să sprijine de urgență
recomandările Raportorului Special al Organizației Naţiunilor Unite pentru Myanmar, și anume, stabilirea
unei comisii care să investigheze crimele de război şi crimele împotriva umanității, care ar putea fi incluse
într-o rezoluţie a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din acest an?

Haideți să transformăm cazul Myanmar într-un caz de manual, un caz care demonstrează capacitatea noastră
de a promova democraţia fără bombe şi tancuri.

Barbara Lochbihler, autoare. – (DE) Dnă preşedintă, în 1990, activista pentru drepturile omului, Aung San
Suu Kyi, din Myanmar, a primit Premiul Saharov, oferit de Parlamentul European. Atât în perioada anterioară,
cât şi în cea ulterioară acestei date, situaţia critică a drepturilor omului în Myanmar a constituit subiectul a
numeroase rezoluţii parlamentare. În mod similar, în această situaţie s-au implicat şi alte organizaţii
internaţionale pentru apărarea drepturilor omului. Deşi în unele cazuri s-au înregistrat progrese, situaţia
drepturilor omului în Myanmar rămâne extrem de problematică.

În contextul unui raport foarte bun şi cuprinzător, Raportorul Special al ONU pentru Myanmar a solicitat
în prezent înființarea unei comisii internaţionale care să investigheze crimele de război şi crimele comise
împotriva umanității. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, dna
baroneasă Ashton, trebuie să preia şi să sprijine această solicitare, de exemplu, în cadrul următoarei Adunări
Generale a Organizației Naţiunilor Unite.
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Alegerile din Myanmar sunt programate pentru sfârşitul anului 2010 şi guvernul a pus în aplicare anumite
măsuri care îi privează pe mulți cetăţeni de dreptul de a vota şi de a candida în cadrul alegerilor. Aceste măsuri
îi vizează, în special, pe deţinuţii politici şi pe călugării budişti, care în total reprezintă 400 000 de persoane.
Protestăm împotriva acestor măsuri şi facem apel la Înaltul Reprezentant în vederea transmiterii clare a
poziției noastre critice în cadrul discuţiilor sale bilaterale şi multilaterale.

În cele din urmă, în lumina problemelor complexe din Myanmar cu privire la drepturile omului, este
inexplicabil faptul că Uniunea Europeană a redus sprijinul financiar acordat refugiaţilor de la graniţa dintre
Thailanda și Myanmar. Acest fapt este inacceptabil, motiv pentru care solicităm Comisiei să înceapă să ofere
din nou sprijin transfrontalier refugiaţilor din Myanmar.

Marie-Christine Vergiat, autoare. – (FR) Dnă preşedintă, este a doua oară de la începutul anului când discutăm
despre situaţia din Myanmar. Preocupările pe care le-am exprimat la 10 martie anul curent, cu privire la
aşa-zisul proces electoral iniţiat de junta din Myanmar, au fost confirmate. Condiţiile impuse de legea electorală
au condus la refuzul Ligii Naţionale pentru Democraţie de a lua parte la acest proces. Trebuie reţinut faptul
că aceste legi electorale interzic deţinuţilor dreptul la vot şi exclud, prin urmare, sute de deţinuţi politici.

De atunci, Liga Naţională pentru Democraţie a fost interzisă. Salutăm această rezoluție care solicită sporirea
sancțiunilor economice. De asemenea, regretăm reducerea ajutoarelor umanitare pentru refugiaţi. Personal,
aş vrea să mergem mai departe şi, la fel ca președintele Obama şi Statele Unite, să interzicem Uniunii Europene
orice investiţie în euro făcută în Myanmar. Cu toate acestea, câteva grupuri economice majore din Europa
au interese puternice în această ţară. Mă bucur că am solicitat un embargo internaţional al armelor şi sper,
sincer, că UE va avea un rol activ în determinarea unui consens global cu privire la această chestiune.

Dle comisar, aş dori să ne informaţi cu privire la poziţia dumneavoastră faţă de această chestiune, astăzi sau
în zilele următoare.

Charles Tannock, autor. – Dnă preşedintă, ce altceva am mai putea adăuga cu privire la Myanmar, dacă nu
reiterarea solicitării de eliberare a deţinuţilor politici precum Aung San Suu Kyi, care a devenit un simbol
internaţional al luptei pentru libertate? Această rezoluţie, precum multe altele dinaintea sa depuse în Parlament,
prezintă represiunea brutală a cetățenilor din Myanmar conduşi de o juntă militară pe care ei nu au ales-o
niciodată şi împotriva căreia au luptat din greu ani de-a rândul.

Modul cinic în care această juntă încearcă acum să organizeze niște alegeri false pentru a se asigura că opoziţia
nu va avea ce să spună îi caracterizează întrutotul pe aceşti generali, la fel ca şi modul în care ignoră cu
aroganţă nu numai opiniile cetățenilor din Myanmar – propriul lor popor – ci şi opiniile liderilor democratici
din lumea liberă.

În ciuda faptului că rezoluţia se axează pe evenimentele actuale din Myanmar, recomand Consiliului şi
Comisiei să se gândească la cea mai bună modalitate de a sprijini Myanmar atunci când aceasta va fi, în sfârşit,
liberă şi democratică din nou. Myanmar va avea nevoie de ajutorul nostru, în special în vederea creării unei
societăți civile puternice şi a unui sistem juridic axat pe justiţia de tranziție în ceea ce privește nenumăratele
infracțiuni comise de juntă. Calea pare destul de lungă, dar dacă bravul popor din Myanmar poate învăţa
ceva de la noi cei din cadrul acestui Parlament European, este că lumina libertăţii nu poate fi stinsă niciodată
de tiranie şi că, într-o bună zi, cu siguranță se vor bucura din nou de dreptul inalienabil la libertate.

Elena Băsescu, în numele grupului PPE. – Situaţia drepturilor omului din Myanmar este deosebit de gravă.
Această ţară este condusă de câteva zeci de ani de o dictatură militară care a reprimat în mod violent opozanţii
regimului. Autorităţile au anunţat organizarea de alegeri în cursul acestui an pentru prima dată după 1990.
Acestea se vor desfăşura însă într-un cadru nedemocratic. Sute de mii de cetăţeni nu vor avea dreptul de a
vota sau candida şi cel puţin 25 % dintre parlamentari vor fi militari.

Principalul partid de opoziţie condus de doamna Aung San Suu Kyi, laureată a premiului Nobel pentru pace
şi a premiului Saharov, nu va participa la alegeri. Fac apel ca Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant,
şi comunitatea internaţională să-şi intensifice eforturile pentru democratizarea Myanmarului şi pentru
eliberarea cât mai curând a doamnei Aung San Suu Kyi. Ea se află în arest la domiciliu din 2003 şi este un
important simbol al luptei pentru democraţie şi drepturile omului.

Ana Gomes, în numele Grupului S&D. – Dnă președintă, prin organizarea acestor alegeri ridicole și prin
refuzul unui dialog național care să implice toate grupurile politice și etnice, junta demonstrează faptul că
angajamentul „pragmatic” nu funcționează deloc. Comunitatea internațională trebuie să acționeze împotriva
opresorilor populației din Myanmar.
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UE poate face mult mai mult decât să reînnoiască sancțiunile impuse regimului. Ar trebui să utilizeze orice
mijloace în vederea consolidării societății civile și să îi sprijine pe cei care se împotrivesc opresiunii din
Myanmar. Trebuie să acționeze pentru a mobiliza ONU, ASEAN și Statele Unite în vederea exercitării unor
presiuni asupra Chinei și Indiei pentru ca acestea din urmă să înceteze să mai sprijine regimul din Myanmar
și să stopeze comerțul cu arme cu Coreea de Nord.

Raportorul Special al ONU pentru drepturile omului în Myanmar a concluzionat în luna martie că „încălcările
drepturilor omului sunt rezultatul unei politici a statului care implică autorități la toate nivelurile în cadrul
puterii executive, al armatei și al justiției” și că aceste încălcări ale drepturilor omului „pot implica diferite
categorii de crime împotriva umanității sau crime de război în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale
Internaționale”. Predecesorul său a solicitat deja Consiliului de Securitate al ONU să investigheze crimele
împotriva umanităţii din Myanmar, la fel cum a procedat și în Rwanda, Bosnia și Darfur.

Oare de ce mai așteaptă statele membre ale UE pentru a solicita Consiliului de Securitate al ONU să îi trimită
pe criminalii aflaţi la putere în Myanmar în fața Curții Penale Internaționale?

Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE. – Dnă președintă, Myanmar va organiza anul acesta așa-zise
alegeri. Totuși, acestea nu pot fi libere și corecte în situația în care călugărilor budiști li se interzice să voteze,
iar opoziția nici măcar nu este implicată. Liga Națională pentru Democrație a fost dizolvată prin lege luna
aceasta, iar Aung San Suu Kyi, prizonier politic și câștigătoare a Premiului Saharov acordat de Parlamentul
European pentru libertatea de gândire, nu poate candida la alegeri.

Democrația și statul de drept sunt esențiale pentru dezvoltarea economică, iar Parlamentul European rămâne
ferm devotat cetățenilor din Myanmar. Statele asiatice sunt încurajate să facă același lucru și să îşi folosească
puterea economică în acest proces. Cetățenii din Myanmar au nevoie de susținerea noastră deoarece încălcările
flagrante și sistematice ale drepturilor omului, venite din partea statului dictatorial, continuă. Aceste infracțiuni
grave trebuie investigate, dar guvernul din Myanmar s-a autoizolat și refuză să permită trimisului Uniunii
Europene pentru Myanmar să intre în țară. Autoizolarea afectează populația la mai multe niveluri, un exemplu
în acest sens fiind mass-media care nu își poate desfășura activitatea în mod liber în această țară.

Din păcate, noua constituție nu recunoaște drepturile omului, iar noi solicităm Comisiei și Consiliului să
sprijine recomandările ONU cu privire la înființarea unei comisii de anchetă care să investigheze încălcările
drepturilor omului. Între timp, restricțiile privind libertatea de reuniune, de asociere și de expresie, inclusiv
cele cu privire la internet și la telefoanele mobile, trebuie să înceteze. Până atunci, vor trebui aplicate măsuri
restrictive prevăzute în decizia UE.

Prin interzicerea comerțului cu armament și prin înființarea unor programe pentru refugiați, UE continuă
să sprijine cetățenii din Myanmar și drepturile și libertățile fundamentale ale acestora.

Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE. – Dnă președintă, tocmai am primit o veste tristă. În
urmă cu o oră, am fost informat că un conducător important al Ligii Naționale pentru Democrație, Takin
Soe Myint, a decedat.

Este o veste foarte tristă pe care trebuie să o adăugăm la cele cu privire la bufoneria din Myanmar, pe care
unii o numesc „alegeri”. Îi susțin și eu pe cei care condamnă în mod evident aceste alegeri, și în special faptul
că sute de mii de cetățeni din Myanmar sunt privați de exercitarea dreptului lor, activ sau pasiv, de a vota.
Mă refer, de asemenea, şi la situația lui Aung San Suu Kyi, care se află în închisoare.

Nu putem rămâne tăcuţi în faţa acestei situații. Încă o dată, trebuie să solicităm regimului din Myanmar să
ia în considerare cererile comunității internaționale de a-i elibera pe toţi prizonierii politici. Acest fapt este
de asemenea important și în sensul menționat de Ana Gomes. De asemenea, înțeleg că avem responsabilitatea
imensă de a solicita, îndemna și determina India, Rusia și China să nu mai vândă armament juntei din
Myanmar.

Există, de asemenea, și vești bune. Trebuie să salutăm sprijinul Uniunii Europene față de embargoul
internaţional asupra armelor și, încă o dată, trebuie să îndemnăm statele membre ale UE să creeze o alianță
clară care să ajungă la un consens cu privire la o astfel de interdicție.

De asemenea, este foarte important să nu uităm – și acest lucru a mai fost menționat – că nu putem reduce
acum fondurile alocate refugiaților de la graniță. Trebuie să stabilim o politică clară de susținere a acestor
persoane. Am fost acolo de multe ori. Trebuie să afirmăm cu convingere că nu este momentul să punem
capăt ajutorului de care au nevoie aceste persoane, în special cu privire la asistența medicală în clipa de față.
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Cristian Dan Preda (PPE). - Myanmar nu este o democraţie, chiar dacă va organiza alegeri, pentru că, aşa
cum se ştie, autorităţile din această ţară dispreţuiesc profund orice principiu democratic. Este o dictatură
militară fără scrupule, o dictatură care rezervă, aşa cum s-a spus, locuri în parlament pentru militari şi care
interzice accesul la politică, în general, unor cetăţeni cu convingeri democratice.

Fără eliberarea lui Aung San Suu Kyi nu va putea fi vorba de o ameliorare a atmosferei politice din această
ţară. Un alt lider al Ligii Naţionale pentru Democraţie spunea la rândul lui că îi este imposibil să-şi slujească
ţara după ce a stat 20 de ani în închisoare pentru convingerile sale, pur şi simplu pentru că militarii din
Myanmar le interzic candidatura celor care au asemenea condamnări, pe care tot ei le-au pronunţat. Chem
la un dialog naţional, pentru că doar aşa societatea din această ţară va putea fi schimbată.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Dnă președintă, Myanmar organizează primele alegeri parlamentare din
ultimii 20 de ani. Nimeni nu este surprins de faptul că alegerile nu prea par, chiar şi în acest moment, libere
și democratice.

Amendamentul din 2008 la Constituție garantează armatei 25 % din locurile din parlamentul statului. În
plus, reformele legislative ale acestui an vor priva zeci de mii de cetățeni din Myanmar, inclusiv prizonieri
politici și minorități religioase, de dreptul la vot. Călugării budiști au fost multă vreme ținta unui mod deosebit
de persecuție.

Comunitatea internațională trebuie să depună eforturi pentru adoptarea unor măsuri. Este regretabilă
reducerea, de către Comisie, a fondurilor destinate taberelor de refugiați de la granița dintre Thailanda și
Myanmar. Este nevoie de ajutoare umanitare semnificative, pentru obținerea cărora trebuie depuse eforturi
internaționale. De asemenea, este foarte important ca Myanmar să lanseze un dialog între grupurile politice
și etnice.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei. – (FR) Dnă președintă, stimaţi deputați, situația din Myanmar
continuă să ne îngrijoreze. După cum știți deja, foaia de parcurs continuă să fie aplicată, prin pregătirea
primelor alegeri din ultimii 20 de ani organizate de guvern.

Treizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală. Societatea civilă este activă. Liga
Națională pentru Democrație, înființată de Aung San Suu Kyi, s-a retras din cadrul alegerilor în urma
presiunilor exercitate asupra sa de către guvern; prin urmare, a fost dizolvată. Un nou partid, Frontul Național
pentru Democrație, care ar putea fi eligibil, este format parțial din foşti conducători ai Ligii Naționale pentru
Democrație, cu alte cuvinte, din conducători ai fostului partid al lui Aung San Suu Kyi;

acesta acceptă decizia grupurilor etnice de a vota sau nu. Eventuala boicotare a alegerilor de către aceștia, în
urma neînțelegerilor cu privire la înlocuirea armatelor etnice cu polițiști de frontieră, ar reduce credibilitatea
de care au nevoie aceste alegeri. Acest fapt demonstrează măsura în care situația continuă să se schimbe și
mă îndoiesc că Uniunea Europeană va fi invitată să monitorizeze alegerile.

De asemenea, suntem foarte îngrijorați cu privire la situația drepturilor omului. Raportul elaborat de
dl Quintana, Raportorul Special al Organizaţiei Naţiunilor Unite, este foarte clar. Mulți dintre prizonierii
politici nu au fost încă eliberați, în ciuda solicitărilor comunității internaționale. Încă nu sunt respectate
drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare și libertatea de reuniune. Condițiile socio-economice
sunt dificile pentru majoritatea populației, în special în zone locuite de grupuri etnice.

Cum putem ajuta cu adevărat? Declarațiile Uniunii Europene reprezintă o dovadă a opiniei noastre critice și
a voinței de a contribui la găsirea unei soluții. Abordările noastre includ ajutor pentru dezvoltare; de fapt,
Uniunea Europeană reprezintă unul dintre cei mai generoși sponsori. În plus, Obiectivele de dezvoltare ale
mileniului și un dialog continuu cu guvernul din Myanmar cu privire la politicile sectoriale sunt absolut
esențiale. Pe lângă zonele afectate de uraganul din 2008, ajutorul nostru vizează și cele mai vulnerabile
regiuni ale statului, precum și taberele de refugiați aflate la granița dintre Thailanda și Myanmar.

Ca răspuns la întrebările dvs., vă pot asigura de faptul că această Comisie va continua să sprijine comunitățile
dezrădăcinate pentru ca acestea să aibă acces la condiții de trai decente. Nu există condiţii favorabile pentru
ca aceștia să se întoarcă în propriile state. Trebuie să avem grijă să nu permitem instituționalizarea taberelor
și, prin urmare, dimensiunea ajutorului nostru va depinde de nevoile locale.

În plus, Comisia a ținut legătura cu autoritățile thailandeze. Nu trebuie să uităm nici de existenţa unor
programe de asistenţă care se axează pe educație, agricultură și siguranța alimentară. În plus, programele
Oficiului pentru Ajutor Umanitar din cadrul Comisiei Europene furnizează asistenţă în domeniul apei și al
siguranței alimentare. Există, de asemenea, asistenţă destinată restabilirii condițiilor socio-economice din
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Myanmar. Fiecare cetățean primește în medie aproximativ 2,4 USD, în comparație cu cetățenii din Laos care
primesc 36 USD și cei din Cambodgia care primesc 60 USD.

În concluzie, pot confirma faptul că ne vom dubla eforturile de promovare a valorilor noastre. Cetățenii din
Myanmar au dreptul la sprijin și, de asemenea, au dreptul să știe că Uniunea Europeană nu își va pierde
interesul față de viitorul lor.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Dnă președintă, fără îndoială, dvs. sunteți o vicepreședintă competentă și, de
asemenea, dețineți o mare influență. Salut cu entuziasm acest fapt. Câtorva dintre deputați nu le-ați dat
posibilitatea de a lua cuvântul în cadrul procedurii „catch-the-eye”, nu pentru că nu ați vrut, ci din cauză că
programul nostru este foarte strâns.

Parlamentul European reprezintă vocea drepturilor omului iar noi ne mulțumim cu o singură oră. Atât de
mulți dintre noi au câte ceva de spus și doresc să exercite presiuni asupra Comisiei în vederea obținerii unor
rezultate. Dumneavoastră personal, sunteți de acord ca votul să aibă loc, de exemplu, la ora 17.00 sau 17.30
în loc de ora 16.00 sau 16.30, astfel încât să ne mai rămână o oră în plus și să putem modifica în final acest
regulă de procedură? Trebuie să ni se ofere posibilitatea de a interveni. Trebuie să fim capabili că exercităm
presiuni asupra Comisiei, dar ar fi de preferat să facem acest lucru nefiind atât de presați de timp. Știu că nu
este responsabilitatea dvs., dar sper că veți interveni în favoarea noastră astfel încât să putem modifica în cele
din urmă această regulă de procedură.

Președintă. – Dle Mann, vă înțeleg frustrarea. Nu îmi place să mă aflu în imposibilitatea de a le oferi cuvântul
deputaților atunci când este vorba despre o chestiune de o asemenea importanță, însă aveți de asemenea
dreptate cu privire la faptul că aplicarea propunerii dvs. ar necesita o schimbare a Regulamentului nostru de
procedură.

În al doilea rând, trebuie să adaug faptul că, dacă toți cei care iau cuvântul în timpul dezbaterilor ar respecta
timpul care le este alocat, am putea permite mai multor persoane să intervină în cadrul procedurii
„catch-the-eye”. Mă tem că aceasta este problema, însă am luat notă de observațiile dvs..

Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc în scurt timp.

13. Libertatea religioasă în Pakistan (B7-0271/2010)

Președintă. – Următorul punct pe ordinea de zi este votarea.

(Pentru rezultate şi alte detalii cu privire la vot: a se vedea procesul-verbal.)

13.1. Situaţia din Thailanda (B7-0278/2010)

- Rezoluție: Libertatea religioasă în Pakistan (RC-B7-0271/2010)

Înainte de exprimarea votului asupra punctului 13:

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Dnă președintă, colegii noștri deputați au negociat cu foarte mare abilitate și
au ajuns la un acord cu grupurile cu privire la o foarte bună rezoluție. Cu toate acestea, punctul 13 nu este
clar și în realitate nu are niciun sens. Acesta este motivul pentru care propunem o nouă formulare, după cum
urmează: «este îngrijorat cu privire la posibila utilizare abuzivă a campaniei din cadrul ONU privind
”Combaterea defăimării religiei”, subliniind concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2009».

Conținutul a rămas neschimbat, însă formularea este mai riguroasă. Vă solicităm să votați această nouă
formulare.

(Amendamentul oral a fost acceptat)

13.2. Situaţia din Thailanda (B7-0278/2010)

- Rezoluție: Situaţia din Thailanda (RC-B7-0278/2010)

67Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20-05-2010



13.3. Myanmar (B7-0283/2010)

- Rezoluție: Myanmar (RC-B7-0283/2010)

14. Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal

15. Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal

16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de
procedură): consultaţi procesul-verbal

17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi
procesul-verbal

18. Calendarul următoarelor şedinţe: a se vedea procesul-verbal

19. Întreruperea sesiunii

Președintă. – Declar suspendată această sesiune a Parlamentului European.

(Şedinţa a fost închisă la ora 16.30)
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ANEXĂ (Răspunsuri scrise)

ÎNTREBĂRI ADRESATE CONSILIULUI (Preşedinţia în exerciţiu a
Consiliului Uniunii Europene poartă întreaga răspundere pentru aceste
răspunsuri)

Întrebarea nr. 1 adresată de Bernd Posselt (H-0178/10

Subiect: Aderarea la UE a Croaţiei

Care crede Consiliul că sunt şansele de finalizare până în toamnă a negocierilor de aderare cu Croaţia şi ce
etape prevede acesta în vederea realizării de progrese semnificative în această privinţă până la încheierea
mandatului Preşedinţiei spaniole?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Această perioadă este esenţială pentru procesul de negociere al Croaţiei. Negocierile au progresat în
mod semnificativ şi intră în faza finală. UE a lăudat Croaţia pentru progresele bune înregistrate, însă trebuie
să se întreprindă încă o muncă substanţială pentru a le încheia cu succes.

Preşedinţia continuă să depună eforturi pentru a asigura progresul viitor al negocierilor, în conformitate cu
concluziile relevante ale Consiliului European şi ale Consiliului. Obiectivul nostru este de a realiza progrese
decisive în progresul de negociere al Croaţiei, prin deschiderea tuturor capitolelor rămase şi închiderea cu
titlu provizoriu a cât mai multor capitole posibile. Suntem hotărâţi, de asemenea, să realizăm progrese
considerabile în ceea ce priveşte redactarea Tratatului de aderare.

La 19 februarie, am fost în măsură să deschidem Capitolul 13 – Pescuit şi Capitolul 27 – Mediu, care sunt
capitole foarte dificile în cadrul procesului de aderare, şi necesită multă pregătire. La 19 aprilie am închis
provizoriu Capitolul 1 – Libera circulaţie a bunurilor, care a reprezentat un reper important, întrucât jumătate
din capitolele din cadrul negocierilor au fost închise acum cu titlu provizoriu. De la începutul negocierilor
care au fost iniţiate la 3 octombrie 2005, treizeci de capitole au fost deschise, dintre care optsprezece au fost
închise provizoriu. Conferinţe de aderare suplimentare vor fi planificate, după caz, pentru a continua procesul.

Câteva capitole sensibile rămân în continuare deschise, cum ar fi Capitolul 8 – Concurenţă şi Capitolul 23
– Sistemul judiciar şi drepturile fundamentale. Va trebui, de asemenea, să încheiem discuţiile privind anumite
capitole care prezintă implicaţii bugetare importante, cum ar fi agricultura şi politica regională. Permiteţi-mi
să subliniez, totuşi, că progresul Croaţiei către încheierea negocierilor va depinde, de asemenea, de finalizarea
reformelor politice, economice, legislative şi administrative necesare. Prin urmare, abordarea reformelor
neefectuate, precum şi îndeplinirea în mod oportun a tuturor celorlalte criterii de referinţă, şi transpunerea
în continuare şi punerea în aplicare în mod eficient a acquis-ului, continuă să fie esenţiale pentru Croaţia
dacă aceasta doreşte să îşi îndeplinească obiectivul de a încheia negocierile de aderare până în 2010.

*
*     *

Întrebarea nr. 2 adresată de Mairead McGuinness (H-0180/10)

Subiect: Calendarul de transpunere a Strategiei 2020 a UE

Este Consiliul în măsură să prezinte calendarul potrivit căruia statele membre vor transpune la nivel naţional
cele cinci mari obiective adoptate ca elemente-cheie ale noii strategii de creştere economică şi ocupare a
forţei de muncă, cunoscută sub numele de Strategia 2020 a UE?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.
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(EN) Consiliul European din martie a convenit asupra principalelor elemente ale noii Strategii pentru creştere
economică şi creare de locuri de muncă, care va fi adoptată oficial în cadrul Consiliului European din iunie.
Aceasta include cinci obiective principale care vor orienta deciziile statelor membre şi ale Uniunii Europene:

un nivel de 75 % al ocupării forţei de muncă pentru femeile şi bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de
ani;

o investiţie de 3 % din PIB pentru cercetare şi dezvoltare, în paralel cu dezvoltarea unui indicator care să
reflecte intensitatea inovării;

confirmarea aşa-numitelor obiective 20/20/20 privind clima şi energia;

o reducere a ratelor de abandon şcolar şi o creştere a procentului din populaţie care a absolvit studii superioare,
şi

promovarea incluziunii sociale, în special reducerea sărăciei.

Consiliul European din martie a convenit, de asemenea, în lumina acestor obiective globale, că statele membre
îşi vor stabili obiectivele naţionale ţinând cont de poziţia lor relativă de plecare şi de circumstanţele naţionale.

Activitatea întreprinsă în vederea stabilirii obiectivelor naţionale a început deja. Sprijinind eforturile la nivel
naţional în fiecare stat membru, organismele pregătitoare ale Consiliului discută în prezent obiectivele
naţionale. În paralel, au loc consultări bilaterale între fiecare stat membru, Comisie şi Preşedinţie, pentru a
reexamina situaţia generală privind toate cele cinci obiective pentru fiecare stat.

În ceea ce priveşte metodologia pentru obiectivele naţionale, concluziile Consiliului European prevăd că
statele membre le vor stabili în conformitate cu procedurile lor de luare a deciziilor, în cadrul unui dialog cu
Comisia, pentru a verifica coerenţa cu obiectivele principale ale UE. Consiliul European va examina rezultatele
acestui dialog în iunie.

La nivel naţional, obiectivele vor fi confirmate în cadrul programelor naţionale de reformă care vor fi prezentate
în toamna anului 2010.

*
*     *

Întrebarea nr. 3 adresată de Georgios Papanikolaou (H-0183/10)

Subiect: Asistenţa acordată de Uniunea Europeană pentru primirea imigranţilor clandestini care
intră prin regiunile sudice ale Europei

În pofida contribuţiei semnificative aduse de Agenţia Frontex în domeniul prevenirii imigraţiei ilegale,
numărul imigranţilor clandestini care intră în Europa prin regiunile sudice este în continuare deosebit de
ridicat. În ţările care constituie primul punct de intrare, centrele de primire şi de găzduire pentru imigranţi
se confruntă cu probleme importante, a căror agravare este probabilă având în vedere criza economică
actuală.

Intenţionează Preşedinţia spaniolă să adopte fără întârziere iniţiative mai solide pentru a furniza instrumente
concrete de asistenţă statelor membre responsabile de primirea imigranţilor clandestini?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Preşedinţia şi Consiliul continuă să acorde o importanţă considerabilă luptei împotriva imigraţiei ilegale
şi promovării solidarităţii în acest scop.

În cadrul reuniunii sale din 10-11 decembrie 2009, Consiliul European a adoptat Programul de la Stockholm,
o nouă planificare multianuală în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei pentru perioada 2010-2014. În
cadrul acestui program se precizează clar că o politică europeană globală în domeniul imigraţiei, bazată pe
solidaritate şi responsabilitate, rămâne un obiectiv politic cheie pentru Uniunea Europeană. Programul
subliniază faptul că, pentru ca UE să menţină un sistem de imigraţie credibil şi durabil, este necesar să se
prevină, să se controleze şi să se combată imigraţia ilegală, întrucât Uniunea se confruntă cu o presiune în

20-05-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO70



creştere din partea fluxurilor de migraţie ilegală şi în special statele membre de la frontierele externe, inclusiv
la frontierele sale sudice.

Preşedinţia întreprinde de asemenea activităţi pentru a finaliza, în cadrul Consiliului din iunie, prima evaluare
anuală a Pactului european privind migraţia şi azilul 2008, care subliniază, de asemenea, necesitatea de a
promova solidaritatea acelor state membre a căror locaţie geografică le expune la influxuri de imigranţi, sau
ale căror resurse sunt limitate. Comisia a adoptat primul raport anual privind migraţia şi azilul la 6 mai 2010,
pe baza căruia Preşedinţia va încerca să tragă concluziile relevante în cadrul Consiliului din iunie.

De asemenea, trebuie reamintit faptul că în cadrul reuniunii sale din 25 şi 26 februarie 2010, Consiliul JAI
a adoptat concluziile Consiliului privind 29 de măsuri pentru consolidarea protecţiei frontierelor externe şi
lupta împotriva imigraţiei ilegale. Aceste concluzii subliniază importanţa principiului solidarităţii şi al
distribuirii echitabile a responsabilităţii în gestionarea integrată a frontierelor externe şi reamintesc necesitatea
unei cooperări active între statele membre şi necesitatea de a îmbunătăţi în continuare eficienţa Agenţiei
FRONTEX, astfel încât aceasta să facă faţă mai bine provocărilor cu care se confruntă Uniunea în acest
domeniu. Acestea oferă, prin urmare, o serie de măsuri orientate spre dezvoltarea viitoare a Agenţiei FRONTEX
şi a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), lupta împotriva reţelelor de imigraţie
ilegală şi a traficului de fiinţe umane, solidaritate şi gestionarea integrată a frontierelor externe, precum şi
cooperarea cu ţările terţe.

Consiliul a convenit, în special, asupra promovării solidarităţii cu statele membre care se confruntă cu presiuni
deosebite, prin consolidarea capacităţii şi cooperarea practică.

*
*     *

Întrebarea nr. 4 adresată de Marian Harkin (H-0186/10)

Subiect: Migrarea cunoştinţelor

Având în vedere că săptămâna aceasta (17 mai 2010) Preşedinţia spaniolă găzduieşte conferinţa anuală a
Asociaţiei organizaţiilor pentru promovarea internaţională a sistemelor universitare naţionale, pe tema
„Creiere în mişcare”, intenţionează Preşedinţia să ia în considerare posibilitatea unor proiecte europene
menite să faciliteze migraţia cunoştinţelor, să prevină un „exod al creierelor europene”, să promoveze excelenţa
şi să dezvolte o reţea de universităţi de renume la nivel internaţional?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Consiliul dispune de o competenţă limitată în domeniul educaţiei în conformitate cu articolul 165 din
TFUE. Potrivit acestei poziţii, Uniunea contribuie la dezvoltarea educaţiei de calitate prin încurajarea cooperării
între statele membre şi, după caz, prin sprijinirea şi completarea acţiunii acestora, respectând pe deplin
responsabilitatea statelor membre pentru conţinutul învăţământului şi organizarea sistemelor de educaţie,
precum şi diversitatea culturală şi lingvistică a acestora. Totuşi, Consiliul este sensibil la problemele ridicare
de distinsul deputat. În acest sens, învăţământul superior – prin legăturile sale strânse cu cercetarea şi inovarea
– ocupă un rol din ce în ce mai proeminent în strategia economică globală a Uniunii. Consiliul subliniază,
prin urmare, o serie de iniţiative în care a fost implicat activ sau îndeaproape, şi care sunt destinate să sporească
atractivitatea instituţiilor de învăţământ superior din Europa şi să promoveze excelenţa academică şi
cooperarea, încurajând în acelaşi timp libera circulaţie şi schimbul de cunoştinţe şi de idei atât de esenţiale
pentru progresul social şi economic.

În primul rând, şi astfel cum reiese din Rezoluţia sa din 23 noiembrie 2007 referitoare la modernizarea
universităţilor pentru o Europă competitivă într-o economie(4) globală bazată pe cunoaştere, Consiliul
continuă să încurajeze statele membre să întreprindă o modernizare şi o restructurare ample a instituţiilor
de învăţământ superior pentru a promova şi menţine calitatea şi excelenţa în sectorul de învăţământ superior
al Europei. Modernizarea de acest tip este recunoscută nu doar ca o condiţie de bază pentru succesul Strategiei
mai ample Europa 2020 pentru creştere economică şi creare de locuri de muncă, dar şi ca parte a mişcării
mai largi către o economie din ce în ce mai globală şi bazată pe cunoaştere. Concluziile Consiliului din 11

(4) Doc. 16096/1/07 REV 1.
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mai 2010 cu privire la internaţionalizarea învăţământului superior(5) subliniază, de asemenea, aspectul
potrivit căruia promovarea calităţii şi a excelenţei sunt esenţiale pentru garantarea faptului că Europa nu
pierde în competiţia globală de a atrage şi a păstra cele mai bune talente.

În al doilea rând, Consiliul acordă, de asemenea, o deosebită importanţă promovării mobilităţii de învăţare
în învăţământul superior pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători.

Componenta Erasmus de mare succes a programului „Învăţarea de-a lungul vieţii” (6) – împreună cu programul
Erasmus Mundus în domeniul cooperării cu ţările terţe(7) – continuă să demonstreze avantajele mobilităţii
şi libera circulaţie a cunoştinţelor în ceea ce priveşte îmbogăţirea capitalului uman, consolidarea inserţiei
profesionale, consolidarea capacităţii de creativitate şi inovare, precum şi îmbunătăţirea calităţii şi a metodelor
inovatoare de predare, învăţare şi cercetare. În plus faţă de acţiunile de mobilitate, programele încurajează
şi sprijină dezvoltarea proiectelor academice comune, a reţelelor şi parteneriatelor între instituţiile de
învăţământ superior.

În sfârşit, Consiliul ar dori să adauge că progresul realizat prin procesul Bologna paneuropean mai amplu,
precum şi succesul UE în adoptarea unor abordări comune şi instrumente cu privire la recunoaşterea
calificărilor şi la asigurarea calităţii, pot contribui la consolidarea viitoare a atractivităţii învăţământului
superior pe teritoriul Uniunii.

*
*     *

Întrebarea nr. 5 adresată de Alan Kelly (H-0189/10)

Subiect: Ancheta privind decesul unor cetățeni ai Uniunii Europene în țări terțe

Ar putea Consiliul să își precizeze poziția cu privire la decesul în străinătate a unor cetățeni ai Uniunii
Europene, deces cauzat de funcționari din țări terțe?

Ce fel de sprijin ar avea în vedere să acorde unei familii aflate într-o astfel de situație?

Un exemplu îl constituie decesul în Bolivia al dlui Michael Dwyer, cetățean irlandez. Acesta a fost ucis de o
brigadă de elită a poliției boliviene și multe întrebări legate de această împrejurare rămân fără răspuns.

Consideră Consiliul că familiile celor care au decedat au dreptul, în principiu, la o anchetă corectă a acestor
decese? Ar putea lua în considerare posibilitatea de a-și utiliza influența asupra unei țări terțe pentru a garanta
realizarea unei astfel de anchete?

În acest caz concret, este Consiliul în măsură să întreprindă acțiuni de sprijinire a familiei Dwyer?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Consiliului nu i-a fost adus la cunoştinţă cazul specific ridicat de distinsul deputat. Întrucât chestiunile
consulare intră în domeniul de competenţă al statelor membre, Consiliul nu este în măsură să ofere un
răspuns la incidentul specific referitor la moartea dlui Dwyer.

Într-un mod mai general, Consiliul subliniază importanţa respectării drepturilor omului ca fiind piatra de
temelie a relaţiilor externe ale Uniunii Europene, şi recomandă distinsului deputat să consulte orientările
privind dialogurile referitoare la drepturile omului, adoptate în noiembrie 2008.

Prin urmare, misiunile statelor membre şi delegaţiile Uniunii Europene urmăresc îndeaproape cazuri precum
cel menţionat de distinsul deputat.

(5) Doc. 8261/10
(6) Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui

program de acţiune în domeniul învăţării continue – JO L 327, 24.11.2006.
(7) Decizia nr. 1298/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului

de acţiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calităţii învăţământului superior şi promovarea înţelegerii
interculturale prin cooperare cu ţări terţe.
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Lupta împotriva impunităţii şi sprijinirea unui sistem judiciar independent – şi prin urmare desfăşurarea
completă şi corectă a investigaţiilor penale – se numără printre priorităţile formulate de UE în cadrul dialogului
său cu ţările terţe. Uniunea Europeană ridică în mod regulat cazuri precum cel al dlui Dwyer în contactele
sale cu ţările terţe, şi solicită în mod sistematic ca aceste cazuri să facă obiectul unor investigaţii complete şi
adecvate.

*
*     *

Întrebarea nr. 6 adresată de Jim Higgins (H-0197/10)

Subiect: Malformații congenitale în Fallujah

Organizația Mondială a Sănătății s-a angajat să realizeze un studiu independent cu privire la mărirea numărului
de malformații în orașul irakian Fallujah în încercarea de a stabili cauza creșterii dramatice a numărului de
malformații grave la naștere.

Au fost exprimate preocupări cu privire la armele folosite de forțele americane în 2004, când Fallujah a
suferit unul dintre cele mai grele bombardamente din întregul război din Irak, inclusiv utilizarea controversată
a fosforului alb. Care vor fi măsurile luate de Consiliu în cazul în care Organizația Mondială a Sănătății
constată că expunerea la fosforul alb are legătură cu nivelul alarmant de malformații grave la naștere înregistrat
în acest oraș?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) După cum distinsul deputat cunoaşte, Consiliul urmăreşte foarte îndeaproape evoluţiile în Irak, inclusiv
cu privire la această chestiune specifică. Consiliul are cunoştinţă de anumite afirmaţii făcute în trecut,
referitoare la problema ridicată de distinsul deputat. Totuşi, pentru moment nu avem informaţii specifice
disponibile pentru a ne permite să oferim un răspuns de fond. Constatăm că este probabil ca OMS să efectueze
un studiu privind sănătatea femeilor în Irak. Desigur, UE va analiza cu atenţie acest studiu de îndată ce va fi
finalizat. Prin urmare, ar fi prematur şi inadecvat pentru Consiliu să analizeze această chestiune în această
etapă, când informaţiile de bază nu sunt încă disponibile.

Cu toate acestea, Preşedinţia ar dori să adauge că Consiliul este foarte conştient de nevoile din sectorul irakian
al sănătăţii şi este hotărât să îl sprijine. Până în prezent, un total de 117 milioane de euro din ajutorul pentru
reconstrucţia Irakului au fost alocate sectorului sănătăţii. Programul de asistenţă 2008 a inclus un proiect-cheie
care se concentrează pe sprijinul pentru serviciile medicale specializate.

Pachetul de asistenţă integrată 2009-2010 conţine, de asemenea, sprijin pentru capacitatea instituţională şi
umană din sectorul sănătăţii pentru a furniza servicii medicale de calitate (consolidarea sistemului de servicii
medicale primare, îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate în şcoli).

*
*     *

Întrebarea nr. 7 adresată de Nikolaos Chountis (H-0203/10)

Subiect: Acord al șefilor de stat și de guvern ai țărilor din zona euro cu privire la mecanismul de
ajutor

Declarația șefilor de stat și de guvern ai țărilor din zona euro referitoare la economia Greciei lasă fără răspuns
o serie de întrebări ce vizează atât procedura propusă, cât și substanța mecanismului de ajutor.

Potrivit declarației, „statele membre ale zonei euro sunt pregătite să contribuie la împrumuturi bilaterale
coordonate”; mai mult, „ne așteptăm ca statele membre ale zonei euro să participe în funcție de nivelul de
participare al fiecăruia la capitalul BCE”. Exprimă Consiliul prin aceasta o speranță, sau un angajament?

Scopul urmărit de mecanism este acela de a „crea stimulente, astfel încât să se revină la finanțarea pieței...
prin intermediul unei stabiliri adecvate a prețurilor în funcție de riscuri”. Cine va fi responsabil pentru evaluarea
riscurilor? În plus, conform acordului, „ratele dobânzii vor fi neconcesionale, adică nu vor conține elemente
de subvenționare”. La momentul redactării acestei întrebări, marja ratelor dobânzii în ceea ce privește
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obligațiunile de stat ale Greciei se apropie de 400 de puncte de bază. Ce rată a dobânzii care să „nu conțină
niciun element de subvenționare” ar putea fi considerată, teoretic, drept acceptabilă?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Programul de sprijin pentru Grecia a fost convenit şi va fi pus în aplicare de statele membre din zona
euro în afara cadrului tratatelor UE, prin intermediul unor acorduri interguvernamentale. Acesta va lua forma
unor împrumuturi bilaterale grupate de la statele membre din zona euro, precum şi o contribuţie semnificativă
de la FMI. Statele membre ale UE au convenit să încredinţeze Comisiei Europene atribuţiile referitoare la
coordonarea şi gestionarea sprijinului de stabilitate oferit de ţările din zona euro.

Prin urmare, Consiliul nu a discutat detaliile programului de sprijin financiar pentru Grecia, cum ar fi cheia
de distribuţie a participării fiecărui stat membru în parte. Statele membre şi-au prezentat, totuşi, intenţia de
a participa în conformitate cu angajamentele asumate în declaraţiile anterioare ale zonei euro şi în conformitate
cu cheia de distribuţie a BCE, sub rezerva finalizării procedurilor naţionale corespunzătoare.

La 10 mai, Consiliul a adoptat o decizie în temeiul articolelor 126 şi 136 din tratat, care stabilesc principalele
elemente ale programului economic pe care Grecia trebuie să îl pună în aplicare acum, reflectând
condiţiile-cheie anexate asistenţei financiare. Acordul de împrumut specific între statele membre care oferă
sprijin financiar şi Grecia condiţionează sprijinul financiar de respectarea de către Grecia a măsurilor prevăzute
în această decizie şi într-un memorandum de înţelegere care trebuie să fie în concordanţă cu decizia
menţionată. Memorandumul de înţelegere a fost convenit între creditori şi Grecia la 9 mai. Consiliul va
examina în mod regulat respectarea acestei decizii de către Grecia, pe baza monitorizării de către Comisie şi
a raportării periodice de către Grecia.

Se aşteaptă ca prima plată să aibă loc înainte de 19 mai.

Preşedinţia Consiliului reaminteşte că detaliile împrumuturilor bilaterale şi condiţionarea anexate acestora
au fost convenite între statele membre care participă la programul de sprijin şi Grecia. Consiliul nu este în
măsură să facă comentarii cu privire la acţiunile bilaterale ale statelor membre, şi nici la afirmaţiile făcute de
şefii de stat şi de guvern ai statelor membre.

*
*     *

Întrebarea nr. 8 adresată de Silvia-Adriana Ţicău (H-0204/10)

Subiect: Sprijin pentru disponibilizările din instituțiile publice

În februarie 2010, rata șomajului în UE a ajuns la 10 %, iar previziunile OIM arată că aceasta nu va descrește
decât în prima parte a anului 2011. Criza economică a afectat dramatic sectorul privat, mii de întreprinderi
fie efectuând disponibilizări masive, fie intrând în incapacitate de funcționare. În cazul întreprinderilor
afectate de criza economică și financiară, acestea pot utiliza atât FSE, cât și FEAG pentru a sprijini persoanele
disponibilizate. Pentru sectorul public, UE nu are însă suficiente instrumente pentru a sprijini persoanele
disponibilizate de instituțiile publice sau de interes public ca urmare a reducerii bugetelor naționale din cauza
crizei economice și financiare. În plus, anumite angajamente asumate de unele dintre statele membre cu FMI
sau CE pentru a putea depăși criza economică implică reduceri masive de personal în sectorul public.

Aș dori să întreb Consiliul dacă analizează posibilitatea creării unui instrument european dedicat sprijinirii
persoanelor disponibilizate din sectorul public din cauza crizei economice și financiare.

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Consiliul împărtăşeşte preocupările referitoare la situaţia referitoare la pierderea de locuri de muncă şi
creşterea şomajului în Uniunea Europeană, care afectează atât sectorul privat, cât şi pe cel public.
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Deşi nu există o propunere specifică a Comisiei cu privire la un instrument european de sprijinire a lucrătorilor
din sectorul public, măsurile existente la nivelul UE pot oferi deja ajutor pentru toate categoriile de lucrători
concediaţi.

Aceasta este situaţia în ceea ce priveşte Regulamentul privind Fondul european de ajustare la globalizare
(FEAG), care se aplică lucrătorilor, atât din sectorul privat, cât şi din cel public, care au fost concediaţi din
cauza schimbărilor structurale majore în structura comerţului mondial ca urmare a globalizării, şi în cazul
în care aceste concedieri au un impact negativ semnificativ asupra economiei regionale sau locale.

Pentru a atenua impactul crizei financiare şi economice, acest regulament a fost revizuit în 2009 pentru a-şi
extinde temporar domeniul de aplicare şi pentru a facilita accesul la fond prin ajustarea criteriilor de intervenţie.
Un stat membru poate solicita o contribuţie financiară de la FEAG pentru lucrătorii din sectorul public care
au fost concediaţi, cu condiţia ca cererea acesteia să îndeplinească criteriile de intervenţie stabilite în
regulamentul revizuit.

Grupul ţintă în cauză poate beneficia, de asemenea, de ajutor de la Fondul social european prin proiecte
selectate pentru a fi puse în aplicare de beneficiari precum întreprinderile în care statul deţine acţiuni sau
autorităţile administrative locale. Nu există restricţii în ceea ce priveşte sectorul de origine, fie el public sau
privat, cu condiţia ca un proiect să se încadreze în programul operaţional al statelor membre cofinanţat de
Fondul social european, şi ca foştii angajaţi din sectorul public să intre în domeniul de aplicare al unui astfel
de proiect.

Un alt instrument european, Instrumentul european de microfinanţare Progress se poate aplica de asemenea.
Instrumentul european de microfinanţare Progress vizează creşterea disponibilităţii şi a accesibilităţii
microfinanţării pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi, inter alia, şomerii care doresc să înfiinţeze sau să
dezvolte în continuare o microîntreprindere. Lucrătorii atât din sectorul privat, cât şi din cel public, care au
devenit recent şomeri şi ar dori să înfiinţeze o întreprindere online, ar putea, prin urmare, să beneficieze de
împrumuturi în cadrul unui astfel de instrument.

*
*     *

Întrebarea nr. 9 adresată de Vilija Blinkevičiūtė (H-0209/10

Subiect: Cooperarea cu parlamentele naționale

În temeiul Tratatului de la Lisabona, li s-a acordat pentru prima oară parlamentelor naționale un rol important
în abordarea chestiunilor Uniunii Europene. Astfel, parlamentele naționale sunt încurajate să ia parte în mod
activ, încă din faza inițială, la procesul de elaborare a politicilor europene. Este foarte important ca toate
formele de cooperare interparlamentară să respecte două principii fundamentale: eficiența sporită și
democratizarea parlamentară. Aș dori să subliniez că este important să se acorde sprijin parlamentelor
naționale în cadrul controlului proiectelor legislative înainte ca acestea să fie înaintate legislativului Uniunii
Europene, precum și în cadrul controlului efectiv realizat de guvernele statelor membre când acestea acționează
în cadrul Consiliului.

Ce măsuri constructive a adoptat Consiliul în vederea îmbunătățirii cooperării cu statele membre după
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Tratatul de la Lisabona încurajează o mai mare implicare a parlamentelor naţionale în activităţile Uniunii
Europene şi consolidează dimensiunea parlamentară a Uniunii.

Una dintre cele mai importante evoluţii în Tratatul de la Lisabona este noul mecanism de control al
subsidiarităţii, care conferă parlamentelor naţionale un rol specific în examinarea propunerilor legislative
pentru a se asigura că acestea respectă principiul subsidiarităţii, precum şi consolidarea informaţiilor furnizate
parlamentelor naţionale cu privire la acţiunile Uniunii Europene.

Consiliul se angajează să asigure punerea eficientă în aplicare a dispoziţiilor referitoare la aceste aspecte ale
relaţiilor cu parlamentele naţionale care intră în sfera sa de responsabilitate.
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În acest scop, o serie de proceduri au fost stabilite de către Consiliu, şi am informat parlamentele naţionale
cu privire la aceste proceduri:

a) instituirea unui sistem de transmitere către parlamentele naţionale a proiectelor de propuneri legislative
prezentate de statele membre sau instituţii, care să permită parlamentelor naţionale să efectueze verificarea
subsidiarităţii în termenul limită de 8 săptămâni menţionat la articolul 6 din Protocolul nr. 2;

b) transmiterea, pentru informare, parlamentelor naţionale, de informaţii, propuneri de modificare a tratatelor
[inclusiv proiectele care decurg din punerea în aplicare a celui de al doilea paragraf al articolului 81 alineatul
(3) din TFUE] şi cereri de aderare la Uniunea Europeană prezentate de ţările terţe;

c) transmiterea către parlamentele naţionale, pentru informare, a altor documente prevăzute în tratate, în
special:

– ordinea de zi a reuniunilor Consiliului;

– rezultatul reuniunilor Consiliului;

– procesele verbale ale părţilor de „deliberări legislative” din cadrul reuniunilor Consiliului;

– poziţiile adoptate de Consiliu în conformitate cu diferite proceduri legislative;

– informaţii cu privire la rezultatul evaluării menţionate la articolul 70 din TFUE;

– informaţii cu privire la lucrările Comitetului permanent pentru cooperarea operaţională în materie de
securitate internă (COSI), menţionat la articolul 71 din TFUE;

Aş dori să vă asigur de angajamentul Consiliului faţă de funcţionarea eficientă a acestor noi proceduri pentru
ca parlamentele naţionale să fie în măsură să îşi îndeplinească în mod corespunzător rolul important care le
este atribuit prin Tratatul de la Lisabona.

În ceea ce priveşte controlul subsidiarităţii, la începutul acestui an Consiliul a trimis, de asemenea,
parlamentelor naţionale, două iniţiative ale statelor membre în domeniul justiţiei şi afacerilor interne.
Parlamentele naţionale au fost invitate să îşi exprime opiniile cu privire la respectarea principiului subsidiarităţii
în termen de opt săptămâni. A fost primit un singur aviz negativ.

În plus, în conformitate cu articolul 48 din Tratatul UE, Consiliul a transmis deja parlamentelor naţionale,
la sfârşitul anului 2009, iniţiativa spaniolă referitoare la revizuirea Protocolului nr. 36 la tratate (deputaţi
suplimentari în Parlamentul European). Parlamentele naţionale au fost informate, de asemenea, cu privire
la cererea de aderare la UE prezentată de Serbia.

*
*     *

Întrebarea nr. 10 adresată de Gay Mitchell (H-0212/10)

Subiect: Sprijin financiar pentru călători

Ca urmare a perturbării fără precedent a traficului aerian european, cauzate de apariția norului de cenușă
vulcanică, ce măsuri constructive întreprinde Consiliul spre a-i susține financiar pe cei care au suferit pierderi?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Principalul cadru legislativ actual în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor este definit prin
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire
a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la
îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Prezentul regulament a introdus noi norme
privind compensarea şi asistenţa pasagerilor aerieni în eventualitatea refuzului la îmbarcare, anulărilor,
întârzierilor prelungite şi declasării involuntare. Acesta stabileşte drepturile minime ale pasagerilor care
trebuie să fie respectate de orice linie aeriană în cazul în care călătoria este întreruptă. Acelaşi regulament
solicită statelor membre să instituie organisme naţionale de punere în aplicare care să aibă capacitatea de a
impune sancţiuni disuasive.
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Consiliul este conştient de întreruperea fără precedent a călătoriilor cauzată de erupţia unui vulcan în Islanda
şi a consecinţelor sale extraordinare, printre care aproape zece milioane de pasageri care s-au aflat în
imposibilitatea de a zbura.

Am avut deja ocazia să discut această problemă cu deputaţi în Parlamentul European în timpul dezbaterii
din sesiunea plenară din 20 aprilie.

În timpul unei reuniuni extraordinare care a avut loc la 4 mai, Consiliul a convenit, în special, faptul că
regulamentele privind drepturile pasagerilor aerieni au fost pe deplin aplicabile şi aplicate în mod uniform,
în contextul crizei, luând în considerare circumstanţele excepţionale. Acesta a invitat Comisia Europeană să
ia în considerare experienţa şi reacţiile diferite ale tuturor părţilor interesate în timpul crizei provocate de
norul de cenuşă, în contextul actualei revizuiri a Regulamentului nr. 261/2004.

*
*     *

Întrebarea nr. 11 adresată de Malika Benarab-Attou (H-0218/10)

Subiect: Acord de cooperare între EUROPOL şi Israel - Respectarea drepturilor omului

Uniunea Europeană este pe cale de a încheia un acord de cooperare între EUROPOL şi Israel.

EUROPOL va include în acord o dispoziţie referitoare la interzicerea utilizării de către acest organism a
datelor personale obţinute prin încălcarea drepturilor omului, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4)
din Decizia 2009/934/JAI(8) a Consiliului din 30 noiembrie 2009.

Va include proiectul de acord dispoziţii care să garanteze EUROPOL că Israel nu-i va transmite date obţinute
prin încălcarea drepturilor omului, în special prin tortură sau de la persoane încarcerate în mod ilegal?

În caz afirmativ, în ce mod va fi garantată respectarea acestei dispoziţii?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Negocierile pentru încheierea unui acord de cooperare operaţională între Europol şi Israel au loc între
directorul Europol şi autorităţile israeliene. Consiliul nu este implicat în aceste negocieri. Abia în momentul
în care proiectul de acord va fi prezentat de către consiliul de administraţie al Europol Consiliului, acesta din
urmă va fi în măsură să îşi dea avizul cu privire la conţinutul acordului.

După cum distinsa deputată are cunoştinţă, Consiliul acordă o mare importanţă protecţiei datelor şi, în acest
sens, aşteaptă să primească avizul Organismului comun de supraveghere al Europol (JSB) împreună cu
proiectul de acord de cooperare operaţională. Atunci când Consiliul a decis anul trecut să autorizeze directorul
Europol să înceapă negocierile privind un proiect de acord de cooperare operaţională, Consiliul şi-a întemeiat
decizia pe un raport al consiliul de administraţie al Europol şi pe avizul JSB, care au indicat în egală măsură
că nu există obstacole pentru a începe negocierile cu Israelul, cu condiţia ca o serie de probleme ridicate de
JSB să fie abordate în timpul acestor negocieri. De îndată ce proiectul de acord operaţional va fi prezentat
Consiliului, acesta va fi în măsură să evalueze dacă remarcile JSB au fost luate în considerare pe deplin.

*
*     *

Întrebarea nr. 12 adresată de Laima Liucija Andrikienė (H-0219/10)

Subiect: Decizia parlamentului ucrainean de a prelungi contractul de închiriere a bazei de la Sevastopol

La 27 aprilie 2010, parlamentul ucrainean - Rada Supremă - a luat o decizie neașteptată de a ratifica un nou
tratat, care prelungește contractul de închiriere a bazei de la Sevastopol pentru flota rusă pe o perioadă de
25 de ani începând cu anul 2017, cu posibilitate de prelungire ulterioară pe o perioadă de încă cinci ani.
Hotărârea a fost adoptată cu o majoritate de 236 de voturi dintr-un total de 450 de voturi, într-o atmosferă

(8) JO L 325, 11.12.2009, p. 6
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penibilă creată de altercația izbucnită în camera Radei Supreme. Duma rusă a reacționat rapid și a ratificat
tratatul cu o majoritate surprinzătoare de 98 %.

În opinia Consiliului, ce impact va avea acest acord asupra suveranității Ucrainei? De asemenea, cum va
afecta acest acord perspectivele de integrare euro-atlantică ale Ucrainei?

Având în vedere faptul că, după extinderea din 2007, UE are deschidere directă la Marea Neagră, ce impact
va avea prezența acestei puternice baze navale ruse în apropierea granițelor UE asupra securității pe termen
lung a UE?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Îmbunătăţirea relaţiilor Ucrainei cu Rusia este unul dintre obiectivele-cheie de politică externă ale
preşedintelui Ianukovici. Acest lucru a fost salutat de UE, care a susţinut în mod constant relaţii constructive
între Ucraina şi Rusia.

În cadrul unei reuniuni, în prezenţa preşedintelui Medvedev, care a avut loc la Harkov, la 21 aprilie, Rusia şi
Ucraina au semnat un acord privind prelungirea contractului de leasing a bazei de la Sevastopol a Flotei ruse
a Mării Negre (BSF) până în 2042, cu o prelungire automată de cinci ani, în cazul în care nu se convine altfel.
Acordul a cuprins, de asemenea, o scădere cu 30 % a preţului la gazul rusesc, ca parte a plăţii contractului
de leasing.

Consiliul a luat act de acest acord pe care îl consideră a fi decizia suverană a Ucrainei. Consiliul a considerat
în mod constant că Ucraina a avut dreptul suveran fie de a rezilia contractul de leasing când acesta expiră în
2017, fie să îl prelungească. De asemenea, Consiliul a luat act de faptul că rabatul din preţul gazului acordat
Ucrainei a fost parte a acestui acord. Consiliul îşi exprimă speranţa că preţul mai scăzut al gazelor nu ar
distrage Ucraina de la activitatea sa în scopul creşterii eficienţei energetice şi de la realizarea agendei sale de
reformă, în special în sectorul energetic. Consiliul speră, de asemenea, că preţurile mai mici la gaze vor spori
disciplina bugetară, contribuind la refacerea cooperării cu FMI.

Înainte de extinderea din 2007, UE a delimitat deja direct Marea Baltică, unde Rusia are mai multe baze navale
puternice. Consiliul consideră că prezenţa bazei navale ruse din Sevastopol nu ar trebui să aibă niciun impact
asupra securităţii Uniunii Europene.

*
*     *

Întrebarea nr. 13 adresată de Liam Aylward (H-0224/10)

Subiect: Ziua europeană împotriva obezităţii

Ziua europeană împotriva obezităţii va avea loc sâmbătă, 22 mai. Obezitatea este în prezent una dintre cele
mai mari probleme cu care se confruntă cetăţenii Uniunii Europene şi serviciile medicale din statele membre.

Până la sfârşitul anului curent, se estimează că 20 % din populaţia Europei - 150 de milioane de adulţi şi 15
milioane de copii şi adolescenţi - vor fi consideraţi obezi. Ce măsuri ia Consiliul pentru a combate creşterea
nivelului de obezitate în statele membre şi în Uniunea Europeană, per ansamblu?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) În concluziile sale adoptate la 6 decembrie 2007, Consiliul a invitat statele membre să colaboreze pentru
a dezvolta activităţi menite să reconstituie modul de producţie a alimentelor pentru a reduce nivelul de sare,
grăsimi saturate, acizi graşi trans, adaos de zahăr şi densitatea de energie, dat fiind rolul pe care aceste elemente
îl joacă în dezvoltarea bolilor cronice, al excesului de greutate şi al obezităţii.

În plus, la 8 iunie 2010, Preşedinţia spaniolă va invita Consiliul să adopte concluzii care recomandă măsurile
care trebuie luate de statele membre şi de Comisie pentru a promova şi monitoriza reducerea aportului de
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sare de către populaţia europeană. Consumul de sare în exces provoacă daune pentru sănătate, în special
probleme de obezitate. Excesul de sare, prin inducerea de sete şi consumul de băuturi calorice, contribuie la
obezitate.

Consiliul examinează în prezent o propunere de regulament prezentată de Comisie „privind informarea
consumatorilor referitoare la produsele alimentare”, astfel încât etichetarea produselor alimentare să fie mai
informativă, mai lizibilă, mai uşor de citit şi să permită comparaţii între produse similare.

Mai informativă, întrucât inscripţia menţiunilor nutriţionale (zaharuri, lipide, sare etc.) ar trebui să devină
obligatorie.

Mai lizibilă, întrucât o dimensiune minimă de caractere este luată în considerare.

Mai uşor de citit, întrucât toate informaţiile ar trebui să apară împreună într-un singur tabel şi pentru a
permite comparaţii, deoarece cantităţile ar trebui să fie întotdeauna exprimate în 100 g pentru solide sau
100 ml pentru lichide.

Obiectivul este de a motiva consumatorii să aleagă produsul cel mai bine adaptat nevoilor lor şi de a-i învăţa
cum să evite alimentele care pot fi dăunătoare sănătăţii acestora.

*
*     *

Întrebarea nr. 14 adresată de Pat the Cope Gallagher (H-0229/10)

Subiect: Cerul unic european

Având în vedere perturbarea majoră cauzată de norul de cenuşă vulcanică, intenţionează Consiliul să introducă
măsuri pentru accelerarea procesului de punere în aplicare a iniţiativei „Cerul unic european”?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) La 25-26 februarie 2010, Preşedinţia spaniolă a organizat la Madrid Conferinţa la nivel înalt privind
foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a cerului unic european. Participanţii la Conferinţă au convenit
asupra faptului că crearea cerul unic european este de o importanţă majoră pentru viitorul aviaţiei europene.
Această iniţiativă urmăreşte obiective ambiţioase: reducerea costurilor de zbor la jumătate, scăderea cu 10 %
a impactului zborurilor asupra mediului printr-o mai bună utilizare a spaţiului aerian, completată printr-un
program de eliminare a conţinutului de carbon din aer şi posibilitatea unei creşteri de trei ori a capacităţii,
în paralel cu îmbunătăţirea în continuare a recordului de siguranţă deja ridicat al spaţiului aerian european.
Participanţii au aprobat, de asemenea, o foaie de parcurs ambiţioasă pentru realizarea cerului unic european.

Erupţia vulcanului Eyjafjallajökull în Islanda începând cu 14 aprilie, a creat un nor de cenuşă vulcanică care
ameninţa să acopere cea mai mare parte a Europei. În conformitate cu procedurile relevante elaborate la
nivel internaţional, autorităţile naţionale au închis tot spaţiul aerian afectate, ceea ce a avut un impact uriaş
asupra traficului aerian în Europa.

Miniştrii transporturilor din UE au abordat în primul rând întreruperile de trafic aerian în cadrul unei conferinţe
audio-video, la 19 aprilie, unde au convenit asupra unei deschideri progresive şi coordonate a spaţiului aerian
european, subliniind totodată că siguranţa trebuie să fie considerată drept o prioritate absolută. Miniştrii au
decis asupra unui sistem comun cu trei zone, în funcţie de concentraţia de cenuşă, care a intrat în vigoare la
20 aprilie şi continuă să fie aplicabil. De asemenea, au convenit asupra unei reuniuni extraordinare a Consiliului
la 4 mai 2010.

În cursul acestei reuniuni din 4 mai, Consiliul a organizat un schimb de opinii cu privire la consecinţele
întreruperii traficului aerian, pe baza informaţiilor furnizate de către Comisie. Consiliul a convenit asupra
importanţei de a acorda cea mai mare prioritate accelerării şi anticipării punerii în aplicare pe deplin a cerului
unic european. Acesta a invitat instituţiile europene şi statele membre să adopte de urgenţă deciziile adecvate
privind o serie de măsuri identificate, în special cu privire la:

– crearea imediată a unei celule de coordonare a crizei,
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– nominalizarea fără întârziere a coordonatorului Blocurilor funcţionale ale spaţiului aerian,

– punerea în aplicare accelerată a Blocurilor funcţionale ale spaţiului aerian,

– numirea administratorului reţelei europene înainte de sfârşitul anului 2010,

– adoptarea înainte de vara anului 2010 a planului de performanţă,

– accelerarea punerii în aplicare a noilor competenţe ale Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, în
special cu privire la gestionarea transportului aerian, care să fie asumate înainte de 2012,

– adoptarea strategiei de desfăşurare a Programului SESAR de cercetare în domeniul ATM în contextul cerului
unic european înainte de sfârşitul anului 2010.

*
*     *

Întrebarea nr. 15 adresată de Brian Crowley (H-0233/10)

Subiect: Situația politică din Myanmar

Ar putea Consiliul să prezinte o evaluare actualizată a situației politice din Myanmar?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Situaţia politică din Birmania/Myanmar nu poate fi separată de provocările sociale şi economice profunde
cu care se confruntă ţara. Concentrarea doar asupra alegerilor în aşteptare şi a reînnoirii instituţiilor nu va fi
suficient pentru a redresa deficienţele fundamentale şi pentru a aduce progrese durabile.

Pentru prima dată în 20 de ani, ţara se pregăteşte pentru alegeri parlamentare multipartid, la o dată care
urmează să fie anunţată. Forţele militare controlează procesul şi vor păstra, de asemenea, controlul asupra
viitorului Parlament. Legile electorale exclud un număr de aproximativ 2 000 de deţinuţi politici ca persoane
aflate în închisoare de la a fi membri de partid şi de a fi aleşi, printre care Aung San Suu Kyi, al cărui partid,
NLD, a decis, prin urmare, să nu participe. Acest lucru atribuie poziţia principală partidului sponsorizat de
guvern USD. 25 de alte partide s-au înregistrat, câteva dintre acestea neavând legătură cu armata. Nu credem
că alegerile vor transforma pe loc dictatura militară într-o democraţie, dar acestea ar putea fi primul pas
într-un proces de tranziţie mai lung.

Includerea grupurilor etnice este chiar mai importantă pentru progres decât rolul opoziţiei. Acestea alcătuiesc
40 % din populaţie şi trăiesc pe 50 % din suprafaţă. Unele grupuri care susţin încetarea focului pot, de
asemenea, să se alăture procesului electoral. Un punct-cheie este transformarea miliţiilor de încetare a focului
în grăniceri. În plus faţă de riscul de conflict armat reînnoit, în special în zonele de frontieră, există presiune
asupra grupurilor rămase de non-încetare a focului şi pericolul unor fluxuri crescute de refugiaţi.

Situaţia drepturilor omului rămâne o preocupare serioasă pentru UE. Nu există niciun stat de drept, nicio
independenţă judiciară; impunităţi pe scară largă pentru infracţiuni legate de drepturile omului; restricţii
severe asupra libertăţii de exprimare şi o mass-media strict controlată.

Situaţia economică oferă o imagine mixtă, însă în cea mai mare parte sumbră. Birmania/Myanmar rămâne
o ţară cel mai puţin dezvoltată, cu sărăcie larg răspândită în rândul cetăţenilor obişnuiţi. Redresarea şi
reconstrucţia după ciclonul Nargis vor dura mai mulţi ani. Veniturile statului provin în principal din vânzările
de gaze naturale în regiune. Acestea continuă să susţină rate de creştere modestă, însă o mare parte din aceasta
este folosită pentru armată şi proiectele majore de construcţie, cum ar fi noua capitală Naypyidaw. Investiţiile
extrem de scăzute în domeniul sănătăţii şi al educaţiei împiedică perspectivele pe termen lung ale ţării. În
sfârşit, criza economică globală, cu performanţe mai slabe pentru partenerii comerciali importanţi ai Myanmar
şi remitenţe mai puţine de la lucrătorii de peste mări, precum şi boicoturi economice externe au un impact
grav asupra situaţiei.

UE, împreună cu întreaga comunitate internaţională, este de acord că realizarea de schimbări în
Birmania/Myanmar este un proces pe termen lung. Vom continua să jucăm rolul nostru în aceasta printr-o
implicare activă împreună cu toţi actorii de la faţa locului, precum şi printr-un amestec atent echilibrat de
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presiune si de angajament. Alegerile, chiar dacă pot avea vicii, ar putea fi un prim pas către o societate mai
inclusivă şi democraţie. Punctul nostru de vedere este că nu ne putem permite să ratăm această şansă de a
ne implica, şi suntem pregătiţi să ne continuăm activitatea, împreună cu partenerii noştri, cum ar fi SUA,
ONU şi ţările asiatice, după această dată.

*
*     *

Întrebarea nr. 16 adresată de Anna Hedh (H-0235/10)

Subiect: Traficul de persoane

Comisia a prezentat recent propunerea sa de directivă privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
și protejarea victimelor (2010/0065 (COD) – COM(2010)0095). Aceasta este o directivă importantă, care
oferă UE posibilitatea de a combate una dintre cele mai grave infracțiuni din lume. În consecință, este important
ca toate statele membre să coopereze armonizându-și legislațiile, îmbunătățind protecția victimelor și luând
măsuri preventive. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru faptul că în țările noastre există o cerere
pentru serviciile victimelor traficului de persoane. De aceea, sunt uluită și dezamăgită că Comisia nu prevede,
la articolul 15 alineatul (4) din propunerea sa de directivă, incriminarea celor care utilizează aceste servicii
știind că persoana care le oferă este o victimă a traficului de persoane.

Ce perspective există ca statele membre să examineze posibilitatea de a transforma cumpărarea serviciilor
furnizate de victimele traficului de persoane într-o infracțiune?

Răspuns

Prezentul răspuns, care a fost formulat de către Preşedinţie şi nu are caracter obligatoriu nici pentru Consiliu,
nici pentru membrii acestuia ca atare, nu a fost prezentat oral în timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului,
în cadrul sesiunii plenare din mai 2010 a Parlamentului European, de la Strasbourg.

(EN) Îi sunt recunoscătoare Parlamentului pentru posibilitatea de a răspunde la acest punct specific legate
de traficul de fiinţe umane (TFU). Aceasta este o chestiune importantă. Combaterea traficului de fiinţe umane
este o prioritate pentru Preşedinţia spaniolă, aceasta fiind evidenţiată ca o chestiune prioritară în programul
de la Stockholm, iar eforturile de prevenire şi combatere a traficului au fost intensificate considerabil în
ultimul an. Traficul de fiinţe umane reprezintă o încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale omului, în
privinţa căruia UE ar trebui să promoveze o abordare proactivă, coordonată şi coerentă. O politică
cuprinzătoare, din cuprinsul căreia prevenirea reprezintă un element important, capătă treptat formă.

În conformitate cu articolul 15 privind „prevenirea” menţionată în întrebare, statele membre trebuie să „ia
măsurile adecvate” pentru a descuraja cererea care favorizează toate formele de exploatare legate de traficul
de fiinţe umane. În conformitate cu alineatele (2) şi (3), aceasta include acţiuni cum ar fi informarea şi
campaniile de sensibilizare, programele de cercetare şi educaţie, care vizează creşterea gradului de
conştientizare şi reducerea riscului ca oamenii, în special copiii, să devină victime ale traficului de fiinţe
umane, şi formare pentru funcţionarii care ar putea intra în contact cu victime şi potenţiale victime. În
conformitate cu alineatul (4) al articolului 15, „statele membre trebuie să ia în considerare luarea de măsuri
pentru a stabili ca infracţiune utilizarea serviciilor care sunt obiecte de exploatare, în conformitate cu articolul
2, având cunoştinţă de faptul că persoana este o victimă a unei infracţiuni prevăzute la articolul 2.”; cu alte
cuvinte, statele membre trebuie să ia în considerare incriminarea utilizării forţei de muncă ieftină şi cumpărarea
de servicii sexuale, atunci când iau cunoştinţă de faptul că persoana este victimă a traficului. Aceasta este o
prevedere cu caracter neobligatoriu care lasă la latitudinea statelor membre modul de abordare în detaliu a
problemei incriminării.

Formularea este identică cu modul de redactare a propunerii precedente pentru decizia-cadru aprobată în
cadrul Consiliului JAI din 1 decembrie 2009, dar care a devenit nulă odată cu intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona. Din discuţiile în cadrul Consiliului, reiese clar că o prevedere obligatorie nu ar fi acceptabilă
pentru marea majoritate a statelor membre. Aceasta se reflectă, de asemenea, în expunerea de motive a
Comisiei care însoţeşte propunerea, punctul 2.1.2, care prevede că „problema introducerii unei obligaţii
specifice de a incrimina clienţii care utilizează cu bună ştiinţă servicii sexuale de la o persoană victimă a
traficului a fost controversată în rândul părţilor interesate. Mai multe state membre au subliniat faptul că, în
orice caz, o astfel de dispoziţie nu ar trebui să fie obligatorie.”
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*
*     *

ÎNTREBĂRI ADRESATE COMISIEI

Întrebarea nr. 30 adresată de Silvia-Adriana Ţicău (H-0193/10

Subiect: Măsuri pentru dezvoltarea politicii industriale a UE

Competitivitatea UE este recunoscută în domenii industriale precum producţia de automobile, industria
chimică şi cea constructoare de maşini, Uniunea asigurând în 2008 27 %, 30 %, respectiv 38 % din producţia
mondială. De asemenea, în 2008, UE era al treilea, respectiv al doilea mare producător în domeniul farmaceutic
şi în domeniul construcţiei de aeronave civile. Criza economică a afectat grav industria europeană. Astfel,
în luna februarie 2010, producţia industrială a scăzut cu 2 % faţă de februarie 2009, iar numărul şomerilor
(UE-27) a ajuns la 23,019 milioane, în creştere cu 3,1 milioane faţă de februarie 2009. Îngrijorător este faptul
că, în cazul tinerilor (sub 25 de ani), rata şomajului a ajuns la 20 % în februarie 2010.

Având în vedere legătura strânsă dintre rata de ocupare a forţei de muncă şi creşterea producţiei industriale,
aş dori să întreb Comisia care sunt măsurile pentru dezvoltarea unei politici industriale ambiţioase, ecologice
şi sustenabile, care să permită reducerea ratei şomajului şi păstrarea producţiei industriale în UE?

Răspuns

(FR) Industria europeană reprezintă încă 18 % din totalul locurilor de muncă, în ciuda unei reduceri a ocupării
forţei de muncă industriale cu aproximativ 0,5 % pe an în perioada 1995-2007, în timp ce ocuparea forţei
de muncă în serviciile de afaceri a înregistrat o rată a creşterii anuale de 4,5 %. Cu toate acestea, criza financiară
a demonstrat importanţa de a menţine o bază industrială sigură în Europa.

Strategia Europa 2020 anunţă elaborarea unei politici industriale pentru epoca globalizării, o politică care
se concentrează pe menţinerea şi dezvoltarea unui baze industriale sigure, competitive şi diversificate, precum
şi pe orientarea spre o eficienţă energetică sporită şi o utilizare mai raţională a resurselor. În plus, acum este
clar că politicile UE vor trebui să faciliteze o îmbunătăţire a competitivităţii întreprinderilor europene în
toate sectoarele.

În septembrie 2010, Comisia va elabora noua sa viziune pentru o politică industrială pentru epoca globalizării.
Prioritatea acesteia va fi de a facilita tranziţia către o bază de producţie mai competitivă, mai inovatoare şi
mai durabilă. Comisia va face propuneri specifice, bazate pe o analiză a punctelor forte şi a deficienţelor din
cadrul diferitelor sectoare industriale, şi va lua în considerare următoarele puncte:

necesitatea de a integra problema competitivităţii în toate politicile Uniunii;

punerea în aplicare a infrastructurilor modernizate trebuie să fie accelerată, în special în ceea ce priveşte
energia, transportul şi reţelele de telecomunicaţii. Mai mult decât atât, este necesar, de asemenea, să se
intensifice eforturile în ceea ce priveşte inovaţia şi promovarea tehnologiilor-cheie generice care sprijină
dezvoltarea de noi industrii, centre de competitivitate şi servicii;

în plus, tranziţia spre o economie ecologică care utilizează resursele în mod eficient, în diferitele ramuri ale
industriei, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), constituie o provocare majoră. Cu toate acestea,
acest obiectiv este, de asemenea, o oportunitate pentru industria europeană, atât din punctul de vedere al
competenţei tehnologice, cât şi al creării de locuri de muncă;

în sfârşit, la nivel internaţional, va fi necesar să se asigure condiţii de concurenţă loială pentru companiile
europene pe piaţa mondială, şi să se extindă normele şi standardele UE în afara Europei. Pe de altă parte, va
fi de asemenea necesară o atitudine foarte vigilentă cu privire la livrările de materii prime.

*
*     *

Întrebarea nr. 31 adresată de Kathleen Van Brempt (H-0231/10)

Subiect: Politica Comisiei referitoare la diminuarea resurselor de materii prime

Până la sfârșitul acestui an, Comisia intenționează să elaboreze o propunere pe marginea politicii referitoare
la diminuarea resurselor de materii prime. În timpul vizitei pe care a efectuat-o la 28 aprilie 2010 la Comisia
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ITRE, dl comisar Tajani a subliniat în mod repetat faptul că gestionarea resurselor constituie una dintre
principalele sale priorități. Pe lângă accesul la resursele de materii prime pe teritoriul UE și în afara acesteia,
printre preocupările majore invocate de domnia sa s-au numărat reciclarea și reutilizarea.

Ar putea Comisia să precizeze în ce mod interpretează și definește termenii „reciclare” și „reutilizare” și cât
de eficientă și ambițioasă va fi politica pe care intenționează să o propună în acest domeniu? În această
politică se vor regăsi conceptele clasice de reciclare și downcycling sau Comisia va merge mai departe,
respectând și promovând practici mai noi, precum abordarea circulară de tip „cradle to cradle”? Dacă da,
cum va traduce Comisia în mod concret astfel de concepte în această politică? De exemplu, va constitui în
viitor abordarea circulară unul dintre criteriile necesare pentru acordarea de contracte de achiziții publice?

Răspuns

(EN) Comisia mulţumeşte distinsei deputate pentru că i-a oferit posibilitatea de a discuta problemele legate
de utilizarea eficientă a resurselor, politicile în materie de deşeuri şi reciclare şi iniţiativa privind materiile
prime (RMI).

Înainte de a aborda punctele ridicate de distinsa deputată, Comisia ar dori să sublinieze faptul că RMI este o
strategie integrată, care reuneşte aspecte politice diferite care vizează asigurarea aprovizionării durabile cu
materii prime în contextul îndreptării continue a Europei faţă de o economie mai eficientă din punct de
vedere al resurselor. Asemenea Comunicării RMI 2008, această strategie integrată urmează trei piloni:

asigurarea accesului la materii prime de pe pieţele internaţionale pe o bază echitabilă şi de egalitate cu ceilalţi
concurenţi industriali;

instituirea condiţiilor-cadru corecte pe teritoriul UE, pentru a promova aprovizionarea durabilă cu materii
prime din surse europene;

sporirea eficienţei resurselor globale şi promovarea reciclării pentru a reduce consumul UE de materii prime
şi reducerea dependenţei relative de importuri.

Într-adevăr, al treilea pilon al RMI se axează pe reducerea consumului de materii prime prin creşterea eficienţei
resurselor şi promovarea reciclării. Aceasta se bazează pe politicile şi legislaţiile extinse ale UE privind
gestionarea deşeurilor, inclusiv reciclarea, care sunt deja în vigoare, cum ar fi Directiva-cadru privind deşeurile,
Regulamentul privind transportul deşeurilor şi gama de directive dedicate gestionării de deşeuri specifice,
cum ar fi deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Într-adevăr, unul dintre obiectivele RMI este să
încurajeze şi să faciliteze punerea pe deplin în aplicare a legislaţiei privind deşeurile şi reciclarea.

În ceea ce priveşte definiţiile unor termeni precum „reciclare” şi „reutilizare”, Directiva-cadru privind deşeurile,
adoptată în noiembrie 2008, defineşte reciclarea şi schiţează o ierarhie a deşeurilor prin intermediul căreia
se acordă prioritate, în primul rând, prevenirii, apoi pregătirii pentru reutilizare şi ulterior reciclării. Per total,
aceasta înseamnă că politicile UE se bazează deja pe o abordare coerentă pentru a încuraja refolosirea şi
reciclarea în mod prioritar faţă de alte forme de eliminare. În plus, conceptul „gândirii bazate pe ciclul de
viaţă” (Life Cycle Thinking) este deja prevăzut în prezenta directivă şi, prin urmare, termeni derivaţi cum ar
fi „cradle to cradle” sunt abordaţi şi promovaţi în mod activ de politicile UE în domeniu. Mai mult decât atât,
o platformă pentru evaluarea ciclului de viaţă dezvoltată de Centrul Comun de Cercetare oferă o gamă de
exemple şi metode privind gândirea bazată pe ciclul de viaţă şi evaluarea.

În plus, o serie de măsuri sunt luate de către Comisie pentru a permite o realizare mai eficientă a obiectivelor
noastre în acest domeniu:

O activitate importantă se referă la lucrările de stabilire a criteriilor privind „încheierea stadiului de deşeu”
pentru o serie de fluxuri de deşeuri în vrac, cum ar fi fierul şi oţelul, aluminiul şi cuprul.

Pentru a face faţă metalelor mai rare care în prezent sunt dificil de reciclat, Comisia adoptă o abordare dublă.
Prima abordare se referă la cercetarea privind substituibilitatea, iar a doua se referă la comercializare. În
Europa, Comisia urmăreşte să încurajeze cercetarea privind substituibilitatea, şi anume în materiale noi
pentru înlocuirea de materiale strategice sau prime insuficiente, cum ar fi de exemplu metalele platinate şi
pământurile rare. În ceea ce priveşte strategia comercială, Comisia acordă o atenţie deosebită practicilor
comerciale neloiale şi de denaturare din partea ţărilor terţe, asigurând în acelaşi timp faptul că considerentele
de mediu sunt luate în considerare în mod corespunzător.

Un alt domeniu de acţiune se referă la transporturile ilegale de materii prime secundare. Ne angajăm împreună
cu industria să analizăm această situaţie şi să propunem recomandări concrete, astfel încât transferurile
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ilegale de deşeuri existente (o sursă importantă de materii prime secundare) în afara UE să poată fi remediate
prin punerea integrală în aplicare a Regulamentului privind transportul deşeurilor.

Ca parte a iniţiativei noastre privind piaţa pilot, examinăm în prezent modul în care industria europeană de
reciclare poate fi mai competitivă. Printre problemele investigate în prezent se numără măsuri de stimulare
a reciclării produselor şi măsuri de stimulare a cererii pentru eco-inovaţii în reciclare.

În sfârşit, achiziţiile publice ecologice sunt un instrument voluntar, care permit autorităţilor publice să
achiziţioneze produse, servicii şi lucrări cu impact redus asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viaţă.
Cele mai actualizate criterii comune în materie de achiziţii publice ecologice iau în considerare reciclarea
sau recuperarea materialelor, printre alte cerinţe de mediu.

După cum distinsa deputată cunoaşte, Comisia s-a angajat să prezinte un raport Parlamentului European şi
Consiliului referitor la punerea în aplicare a RMI până la sfârşitul anului 2010. Aceasta va lua forma unei
comunicări, în care vom schiţa măsurile noastre propuse. Ca atare, această activitate este în desfăşurare.

În plus, în cursul acestui an, Comisia intenţionează să publice revizuirea Strategiei tematice privind prevenirea
deşeurilor şi reciclarea.

Comisia continuă să salute faptul că Parlamentul se concentrează asupra acestui subiect important şi aşteaptă
cu nerăbdare discuţiile viitoare pe care le vom avea pe parcursul anului 2010.

*
*     *

Întrebarea nr. 32 adresată de Ivo Belet (H-0237/10)

Subiect: Ecoscorul european

Mai multe state membre, printre care și Belgia și Germania, au elaborat deja un ecoscor propriu, care exprimă
performanța de mediu a vehiculelor.

Ecoscorul ia în considerare nu doar indicatorii obișnuiți precum emisiile de CO2, ci și emisiile de gaze cu
efect de seră (metanul și oxizii de azot), emisiile care afectează calitatea aerului și emisiile sonore ale vehiculelor.

Calcularea ecoscorului diferă de la țară la țară. Un ecoscor european ar putea asigura mai multă uniformitate.

Intenționează Comisia să introducă un ecoscor european? Dacă da, în ce termen?

Răspuns

(FR) UE şi-a asumat un angajament puternic şi continuu faţă de calitatea aerului. În ultimii ani, acest angajament
a fost formulat mai clar prin adoptarea unui număr considerabil de acte legislative care reglementează diverse
aspecte care trebuie luate în considerare în acest vast domeniu.

Pentru a atinge obiectivul prevăzut în Acordul de la Copenhaga – şi anume de a limita creşterea globală a
temperaturii, în comparaţie cu nivelurile pre-industriale, la un maxim de 2° C – este esenţial ca emisiile de
gaze cu efect de seră să fie reduse cu cel puţin 50 % în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990.

Pentru a atinge obiectivul de 2° C este necesar să se adopte rapid măsuri specifice pentru sectorul
transporturilor, deoarece acesta generează cea mai mare parte din emisiile de CO2la nivel mondial. De
exemplu, maşinile eliberează în atmosferă 12 % din emisiile de carbon ale UE.

Ecoscorul reprezintă una dintre măsurile care pot fi dezvoltate pentru a reduce efectele negative ale traficului
asupra mediului, în primul rând prin îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea nivelului de zgomot. Până
în prezent, Comisia nu a luat măsuri pentru a crea un ecoscor european, sau pentru a armoniza activităţile
din diferite state membre cu privire la sistemele create.

Cu toate acestea, activităţile Comisiei referitoare la mediu sunt foarte extinse. Acestea includ aspecte legate
de informarea publicului cu privire la performanţele ecologice ale vehiculelor comercializate în UE. În această
privinţă, Directiva 1999/94/CE(9) privind disponibilitatea informaţiilor cu privire la consumul de carburant
şi emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi are drept obiectiv asigurarea
faptului că informaţiile referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale noilor autoturisme sunt

(9) JO L 12, 18.01.2000.
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puse la dispoziţia consumatorilor pentru a le permite acestora să facă o alegere informată. Comisia va iniţia
în scurt timp o revizuire a prezentei directive, cu scopul de a crea condiţii mai favorabile şi eficiente pentru
comunicarea informaţiilor de mediu către public. Comisia ar dori, de asemenea să sublinieze faptul că
activităţile Comisiei referitoare la asigurarea unei bune calităţi a aerului afectează toate domeniile generatoare
de emisii de trafic prin stabilirea unor limite şi standarde pentru poluanţi (CO, HC, NOx, particule poluante),
precum şi pentru gazele cu efect de seră (în special emisiile de CO2) şi, de asemenea, ţinând seama de diferitele
tipuri de vehicule de pe drumurile noastre (de pasageri, comerciale uşoare, camioane). Aceste activităţi ne-au
permis să înfiinţăm un organism al legislaţiei europene capabil să garanteze dezvoltarea durabilă a economiei
europene în următorii ani.

În cele din urmă, în ceea ce priveşte reducerea nivelurilor de zgomot, este necesar să se menţioneze Directiva
70/157/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la nivelul de zgomot
admis şi la sistemul de evacuare al autovehiculelor(10). Această directivă a fost modificată de mai multe ori
în scopul adaptării sale la progresul tehnic; cea mai recentă modificare a fost făcută prin Directiva
2007/34/CE(11) a Comisiei. Comisia va propune, de asemenea, un nou amendament pentru anul viitor, cu
scopul de a reduce limitele emisiilor de zgomot.

*
*     *

Întrebarea nr. 33 adresată de Mairead McGuinness (H-0181/10)

Subiect: Reexaminarea bugetului Uniunii Europene

În 2005, în perioada Preşedinţiei britanice, Consiliul European a invitat Comisia „să efectueze o reexaminare
completă şi globală a tuturor aspectelor legate de cheltuielile UE, inclusiv a Politicii Agricole Comune, precum
şi a celor legate de resurse, inclusiv de rabatul acordat Regatului Unit şi să prezinte un raport în 2008-2009.”

Este Comisia în măsură să prezinte informaţii cu privire la stadiul actual al acestei reexaminări? Intenţionează
Comisia să publice o comunicare în acest sens şi poate aceasta să prezinte un calendar detaliat cu privire la
acest lucru?

Răspuns

(EN) După consultarea Comisiei pentru bugete a Parlamentului şi în vederea asigurării unei mai bune legături
între revizuirea bugetară şi strategia Europa 2020 şi programul de lucru al noii Comisii, precum şi pentru a
permite noului Colegiu să îşi asume această iniţiativă majoră, Preşedintele Comisiei a decis să amâne
prezentarea revizuirii bugetare în al treilea trimestru al anului 2010. Această planificare ar trebui să permită
Parlamentului să îşi facă publice opiniile asupra viitoarelor orientări ale bugetului UE până la sfârşitul anului
2010. Preşedintele Comisiei a anunţat această planificare în cadrul sesiunii plenare a PE, la începutul anului
2010.

În prezent, Comisia lucrează la revizuirea bugetară şi este, de asemenea, pe cale să lanseze pregătirea internă
pentru viitorul cadru financiar multianual care are o legătură strânsă cu aceasta. Comisia intenţionează să
prezinte o comunicare pe această temă în cursul primului semestru al anului 2011.

*
*     *

Întrebarea nr. 34 adresată de Georgios Papastamkos (H-0182/10)

Subiect: Reforma budgetară și PAC

În octombrie 2009 au circulat o serie informații privind un proiect de comunicare a Comisiei cu privire la
reforma bugetului Uniunii Europene. Acest proiect de comunicare ar fi menționat o reducere importantă a
cheltuielilor consacrate PAC și ar fi prezentat, de asemenea, alte propuneri referitoare la viitoarea orientare
a acesteia. În cadrul unei reuniuni publice a Comisiei pentru agricultură a Parlamentului European, dna
Fischer Boel, Comisar pentru agricultură în perioada respectivă, ar fi declarat că nu ar exista un astfel de text.

(10) JO L 42, 23.02.1970
(11) JO L 155, 15.06.2007
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Poate Comisia confirma că nu elaborează propuneri privind PAC în cadrul reformei bugetului Uniunii
Europene?

Se angajează Comisia, oricare ar fi situația, să procedeze astfel încât dezbaterea privind reforma bugetară să
nu se substituie discuțiilor deja în curs pe tema reformei PAC pentru perioada de după 2013?

Răspuns

(EN) Consiliul European din decembrie 2005, precum şi Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară
şi buna gestiune financiară din mai 2006, a mandatat Comisia „să întreprindă o revizuire completă şi
cuprinzătoare, care acoperă toate aspectele legate de cheltuielile UE, inclusiv politica agricolă comună, şi de
resurse, inclusiv compensaţiile Regatului Unit.”

Documentul adus în atenţia publicului în octombrie 2009 a fost un document de lucru, care nu a fost discutat
sau validat de Comisie la nivelul politic corespunzător. Acest document a fost strict un text intern care
prezintă reflecţii diferite şi scenarii alternative destinate pentru uzul intern al Comisiei.

Comisia pregăteşte în prezent poziţia cu privire la diferitele dimensiuni ale revizuirii bugetului UE. Programul
de lucru al Comisiei pentru 2010 prevede documentul privind revizuirea bugetului care urmează să fie
disponibil în trimestrul al treilea din 2010.

În plus, Comisia a lansat la 12 aprilie 2010 o consultare publică privind politica agricolă comună (PAC)
post-2013. Această consultare va aduce o contribuţie importantă în cadrul Comunicării Comisiei privind
PAC post-2013, care urmează să fie prezentată către sfârşitul anului 2010. Comunicarea va explora
posibilităţile privind viitorul PAC în ceea ce priveşte fondul, va urma Comunicarea privind revizuirea bugetară,
dar nu va anticipa niciun aspect financiar. Acestea vor fi tratate în propunerile pe care Comisia le va prezenta
în 2011 referitoare la cadrul financiar multianual.

Revizuirea bugetară şi, în special, consultarea publică cu privire la PAC post-2013 oferă o ocazie binevenită
de a examina în mod amănunţit actuala PAC şi obiectivele acesteia. PAC a fost supusă unor reforme
semnificative în ultimii ani. În mod clar, politica şi-a dovedit capacitatea de a se adapta la cererile în schimbare
şi la noile provocări. Capacitatea de reformă va fi adusă din nou în discuţie în perioada următoare.

Revizuirea bugetară va fi, de asemenea, un prilej binevenit pentru a examina în mod amănunţit ceea ce ar
trebui să fie priorităţile politice ale UE şi modul în care UE ar trebui să fie finanţată. Comisia este convinsă
că PAC va fi o parte importantă a priorităţilor UE şi după 2013. Adaptarea în continuare a PAC va fi, totuşi,
necesară, pentru a reflecta mai bine viziunea Europa 2020 şi pentru a răspunde mai bine provocărilor viitoare,
cum ar fi schimbările climatice şi siguranţa alimentară.

Fără îndoială, decizia privind viitorul buget PAC va fi dificilă. Este esenţial să se obţină în primul rând în mod
corect politicile pentru viitor, iar apoi să se vadă de ce au acestea nevoie din punctul de vedere al bugetului.

*
*     *

Întrebarea nr. 35 adresată de Vilija Blinkevičiūtė (H-0192/10)

Subiect: Utilitatea și eficacitatea metodei deschise de coordonare în statele membre ale Uniunii
Europene

Metoda deschisă de coordonare a fost creată pentru realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene
în domeniul politicilor publice. Această metodă era destinată să cuprindă elaborarea de orientări și indicatori
la nivelul Uniunii Europene, definirea de măsuri și obiective cantitative concrete la nivel național, evaluări,
rapoarte, planuri de acțiune, comparări ale performanțelor, evaluări inter pares și schimburile de bune practici.
La o evaluare a perspectivelor metodei deschise de coordonare la nivelul Uniunii Europene, trebuie subliniat
faptul că obiectivele prevăzute de strategia de la Lisabona nu au fost pe deplin puse în aplicare. În plus, având
în vedere dezechilibrele între diferitele state membre în punerea în aplicarea a acestei strategii, îndoielile cu
privire la utilitatea acestei metode cresc. Dacă indicatorii interiori ai Uniunii Europene și ai statelor membre
continuă să se diferențieze semnificativ de obiectivele fixate în strategiile Uniunii Europene, aceasta ar dovedi
încă o dată inutilitatea și ineficacitatea metodei deschise de coordonare.

Nu consideră Comisia că metoda deschisă de coordonare prezintă, prin natura sa, lacune și că are o influență
redusă în statele membre din cauza fragilității mecanismelor sale? Este această metodă utilă? Cum ar putea
contribui aceasta în mod concret la reducerea nivelului de sărăcie, la lupta împotriva excluderii sociale, la
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eficacitatea măsurilor de protecție socială, la creșterea economiei și a numărului locurilor de muncă în statele
membre? Care este poziția Comisiei cu privire la stabilirea unor norme sociale minime cu caracter obligatoriu
în întreaga Uniune Europeană?

Răspuns

(EN) O serie de evaluări şi studii efectuate de Comisie sugerează faptul că metoda deschisă de coordonare
(MDC) în domeniul politicii sociale şi în domeniul ocupării forţei de muncă şi politica în domeniul educaţiei
în conformitate cu Strategia de la Lisabona a avut un rol esenţial în promovarea progresului în punerea în
aplicare a politicii datorită identificării comune a provocărilor şi priorităţilor, definirii şi acordului cu privire
la indicatorii comuni ca bază pentru monitorizarea periodică, schimbul de bune practici şi învăţarea reciprocă.
Cooperarea dintre statele membre, cum ar fi cea din domeniul protecţiei sociale şi incluziunii sociale („MDC
socială”), este un caz specific.

Învăţarea reciprocă este în general considerată ca fiind unul dintre aspectele cele mai de succes a MDC şi ca
un instrument de îmbunătăţire a politicii de către statele membre şi părţile interesate. Efectul de pârghie al
schimburilor de bune practici, în special la nivel local şi regional, va fi esenţial pentru transpunerea obiectivelor
viitoarei strategii Europa 2020 şi, în special, creşterea inclusivă către rezultate practice. Iniţiativa pilot a
Comisiei propusă care implică dezvoltarea unei platforme europene pentru sărăcie ar trebui să sprijine, să
consolideze şi să lărgească cooperarea la nivelul UE în acest domeniu.

Pentru a obţine informaţii suplimentare referitoare la modul în care MDC a funcţionat şi progresele realizate,
Comisia a lansat un studiu extern major pentru a evalua eficacitatea şi impactul „MDC sociale”. Studiul va
analiza modul în care MDC a operat ca o metodă de coordonare a politicilor şi a învăţării reciproce, precum
şi impactul acesteia la nivel naţional. Rezultatele acestui studiu ar trebui să fie disponibile până la sfârşitul
anului.

*
*     *

Întrebarea nr. 36 adresată de Salvatore Iacolino (H-0199/10)

Subiect: Repartizarea competenţelor în cadrul strategiei europene privind drogurile

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) este o agenţie a Uniunii Europene a cărei
sarcină este să ofere un ansamblu de date obiective care să constituie baza dezbaterilor europene referitoare
la droguri şi la toxicomanie. Controlul activităţii sale este efectuat de Direcţia Afaceri interne din cadrul
Comisiei.

Fenomenul abuzului de droguri şi al traficului ilicit de stupefiante este abordat la nivel european de o manieră
globală, care îşi găseşte expresia în politicile europene în materie de droguri elaborate de Direcţia Generală
Justiţie, libertate şi securitate din cadrul Comisiei.

În consecinţă, este greu de înţeles de ce Comisia a decis să includă controlul Observatorului din Lisabona
printre atribuţiile Direcţiei general Afaceri interne, repartizând, în acelaşi timp, sarcina elaborării întregii
strategii europene în domeniul drogurilor portofoliului Justiţie, libertăţi fundamentale şi cetăţenie.

Intenţionează Comisia să menţină separarea competenţelor sau consideră că trebuie să modifice cadrul
actual, pentru a ameliora circulaţia informaţiilor şi a crea condiţii pentru o mai bună coordonare între agenţia
de la Lisabona şi DG Justiţie, libertate şi securitate cu activităţile comisarilor responsabili?

Răspuns

(EN) Provocarea de a aborda problema drogurilor este una care necesită o serie de măsuri folosind o varietate
de instrumente. O politică de succes depinde de o coordonare eficientă în cadrul unei viziuni de ansamblu:
în acest domeniu, la fel ca în altele, diferiţi comisari şi serviciile acestora colaborează pentru a oferi decizii
colegiale şi pentru a pune în aplicare acţiuni colective.

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie îndeplineşte o serie de roluri-cheie, în special de
monitorizare a situaţiei drogurilor în UE, care include monitorizarea aprovizionării cu droguri (preţ, capturi
de droguri şi infracţiuni cu droguri), precum şi pieţele de droguri. Aceste informaţii sunt de o importanţă
directă pentru activitatea efectuată de comisarul pentru afaceri interne şi sarcina serviciilor aflate sub autoritatea
acesteia de combatere a crimei organizate. Această orientare este diferită de cea a comisarului responsabil
pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie, inclusiv responsabilităţile pentru politicile globale anti-drog.
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*     *

Întrebarea nr. 37 adresată de Franz Obermayr (H-0200/10)

Subiect: "Participarea Europei" la centrala nucleară bulgară de la Belene

Deoarece Bulgariei îi lipsesc resursele financiare pentru terminarea centralei nucleare de la Belene,
prim-ministrul bulgar Borisov speră să primească un sprijin financiar european. Dacă proiectul ar eşua, pe
lângă cele 1,2 miliarde de euro investite deja, Bulgaria ar mai trebui să plătească firmei ruseşti
Atomstroyeksport, însărcinată cu construcţia, penalităţi între 600 şi 900 de milioane de euro. Rusia a oferit
Bulgariei un împrumut de 2 miliarde de euro în vederea continuării construcţiei. Totuşi, Bulgaria aşteaptă
în continuare investiţii europene, întrucât nu ar dori să fie dependentă de Rusia. În timpul unei vizite la Sofia,
Günther Oettinger, comisarul pentru energie, l-a informat pe prim-ministrul Borisov în legătură cu o
„participare a Europei” şi l-a asigurat de sprijin în ceea ce priveşte căutarea de investitori potenţiali.

În ce constă concret o asemenea „participare a Europei”?

Cu ce sumă intenţionează Comisia să sprijine finalizarea centralei nucleare de la Belene?

În cazul asistenţei promise, a ţinut Comisia seama de riscurile majore de dimensiune transfrontalieră pe care
le implică o nouă centrală nucleară în UE?

Va fi condiţionat un eventual sprijin de o procedură adecvată de evaluare a impactului asupra mediului?

Răspuns

(EN) În ceea ce priveşte întrebările 1 şi 2, Comisia ar dori să reamintească faptul că, în conformitate cu articolul
194 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, statele membre au dreptul de a stabili
condiţiile de exploatare a propriilor resurse energetice, de a alege diferite surse de energie şi structura generală
a aprovizionării lor cu energie. În conformitate cu principiile prevăzute de tratate şi principiul subsidiarităţii,
deciziile de investiţii sunt responsabilitatea exclusivă a investitorilor şi a statelor membre.

La nivel Euratom, mecanismele financiare concrete care ar putea fi examinate în acest context sunt
împrumuturi Euratom şi împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii. În prezent, nu a fost prezentată
nicio solicitare formală de către autorităţile bulgare pentru un împrumut Euratom, care ar putea acoperi
doar o parte a proiectului global, adică până la 20 % din costurile proiectului. Prin urmare, Bulgaria trebuie
să asigure deja alte surse de finanţare înainte ca un împrumut Euratom să poată fi acordat. În prezent, doar
aproximativ 600 de milioane de euro sunt încă disponibile la instrumentul de împrumut Euratom, în timp
ce costul estimativ pentru CNE Belene este de cel puţin 4 miliarde de euro.

În ceea ce priveşte întrebarea numărul 3, rolul UE este de a dezvolta, în interesul tuturor statelor membre,
cel mai avansat cadru juridic pentru utilizarea energiei nucleare, pentru a asigura cele mai înalte standarde
de siguranţă, securitate şi neproliferare. În prezent, Bulgaria trebuie să transpună prevederile Directivei
privind securitatea nucleară(12) până la 22 iulie 2011. În plus, Bulgaria este parte la toate convenţiile
internaţionale relevante, inclusiv Convenţia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear şi Convenţia
privind asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.

În sfârşit, potrivit informaţiilor furnizate de autorităţile bulgare, consimţământul privind dezvoltarea fost
deja acordat pentru centrala nucleară de la Belene, înainte de data aderării Bulgariei la UE la 1 ianuarie 2007.
Prin urmare, Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată(13) (Directiva EIA) nu se aplică în acest caz.
Cu toate acestea, potrivit autorităţilor bulgare, o evaluare a impactului asupra mediului (EIA) a fost efectuată
în 2004, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare la acea dată, care transpuseseră deja dispoziţiile
Directivei EIA. Pe această bază, Comisia nu are competenţa de a solicita Bulgariei să iniţieze o nouă procedură
EIA cu privire la acest proiect.

(12) Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea
nucleară a instalaţiilor nucleare, JO L 172, 2.07.2009.

(13) Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, JO L 175, 5.07.1985, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului
din 3 martie 1997, JO L 73, 14.03.1997, şi prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 26 mai 2003, JO L 156, 25.06.2003, şi Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23
aprilie 2009, JO L 140, 5.06.2009.
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Pentru informaţii mai detaliate cu privire la procedura EIM şi alte probleme conexe referitoare la centrala
nucleară de la Belene, Comisia face trimitere la răspunsurile sale la următoarele întrebări parlamentare:
E-4186/08; E-1337/08; E-6141/07; E- 5669/07; E-5506/07 şi H-0996/07.

*
*     *

Întrebarea nr. 39 adresată de Jean-Luc Bennahmias (H-0202/10)

Subiect: Un organism european de supraveghere a activităților sportive

În această perioadă, în care reîncep activitățile de pe piața sportivă, există multe întrebări cu privire la lipsa
de transparență în transferurile sportive, ca de exemplu în privința remunerării agenților jucătorilor.

Consideră Comisia că este adecvată propunerea Uniunii Europene privind înființarea unui organism european
independent, care să supravegheze aceste activități, bazat pe modelul francez al Direcției naționale de control
de gestiune sau pe cel al Agenției mondiale anti-doping?

Ar sprijini Comisia instituirea unui organism deschis statelor membre ale Consiliului Europei, care să garanteze
transparența financiară în scopul împiedicării abaterilor și disparităților în remunerare, care ar duce la o
concurență denaturată între cluburi?

Răspuns

(FR) Comisia ar dori să informeze distinsul deputat că a comandat un studiu independent privind agenţii de
sport în Uniunea Europeană, ale cărui rezultate au fost publicate pe site-ul său, în decembrie 2009(14). Acest
studiu oferă un raport detaliat şi în profunzime referitor la problemele privind activităţile agenţilor sportivi
din Uniune; acesta constată că practicile legate de remunerarea agenţilor diferă în funcţie de ţară şi disciplinele
sportive luate în considerare.

De asemenea, studiul constată faptul că majoritatea infracţiunilor financiare în care sunt implicaţi agenţii
sportivi au loc în contextul transferurilor de jucători, care sunt caracterizate de o anumită complexitate şi
opacitate, astfel cum a subliniat distinsul deputat.

Comisia consideră că rezultatele studiului reprezintă o bază solidă pentru iniţierea unei discuţii cu părţile
implicate în acest domeniu (mişcările sportive, statele membre, Parlamentul European) cu privire la problema
agenţilor sportivi.

În ceea ce priveşte crearea unui organism de monitorizare a transferurilor şi activităţilor financiare ale
cluburilor sportive, Comisia consideră că aceasta este o chestiune care ţine de dreptul organizaţiilor sportive.
Comisia respectă şi sprijină autonomia sportului; pentru a fi eficient, acest lucru trebuie să fie însoţit de
norme privind buna guvernare bazate pe principiile democraţiei, reprezentării şi responsabilităţii tuturor
celor implicaţi în domeniul sportului. În acest context, Comisia ia act de activitatea desfăşurată în cadrul
UEFA de a institui un sistem de monitorizare a finanţelor cluburilor participante în competiţiile organizate
de UEFA, pe baza principiului de „fair play financiar”.

Comisia consideră că scopul acestui proiect – acela de a curăţa finanţele şi de a promova investiţiile pe termen
lung în fotbal, cu scopul de a garanta un echilibru mai bun al competiţiilor – pare să îndeplinească unul dintre
obiectivele Uniunii Europene în domeniul sportului – şi anume, promovarea echităţii în competiţiile sportive
(articolul 165 din TFUE). Comisia ar dori, de asemenea, să sublinieze faptul că orice măsură luată în acest
sens trebuie să respecte normele din tratat în ceea ce priveşte piaţa internă şi concurenţa.

Comisia consideră că aceste norme, ca urmare a caracterului pan-european al UEFA, s-ar putea aplica cluburilor
de fotbal din statele membre ale Uniunii, precum şi din statele membre ale Consiliului Europei.

*
*     *

(14) http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/index_en.htm
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Întrebarea nr. 40 adresată de Mara Bizzotto (H-0206/10)

Subiect: Burqa, niqab și politicile de securitate

Chestiunea burqa, niqab și a altor forme de vestimentație care acoperă în întregime corpul utilizate de femeile
musulmane este în general abordată din punctul de vedere al discriminării de gen; cu toate acestea, problema
vestimentației care camuflează integral ar merita tratată nu doar din perspectiva drepturilor fundamentale
ale femeilor, ci și din cea a politicii de securitate și a ordinii publice.

Având în vedere faptul că unele aspecte ale securității publice au dobândit o importanță supranațională și
că acoperirea în întregime a corpului femeilor cu burqa sau niqab reprezintă o practică ce încalcă drepturile
fundamentale ale femeilor, drepturi pe care UE ar trebui să le garanteze, în ce măsură consideră Comisia
chestiunea burqa/niqab în Europa ar putea intra în domeniul politicilor de securitate și de egalitate de gen?
Intenționează Comisia să promoveze vreo măsură în această privință, pentru a satisface exigențele legate de
securitate și de respectarea drepturilor fundamentale ale femeilor în UE?

Răspuns

(EN) Portul burqa şi al vălului, asemenea altor simboluri religioase, poate ridica o serie de probleme complexe
şi se referă la situaţii care diferă foarte mult în funcţie de circumstanţe. Statele membre au diferite tradiţii şi
abordări pentru această problemă.

Purtarea de simboluri religioase ar trebui să reprezinte exercitarea liberă a religiei, şi nu o constrângere impusă
de cineva. Încălcări ale drepturilor femeii nu sunt acceptabile. În acelaşi timp, problema simbolurilor religioase
nu ar trebui să fie exploatată pentru a stigmatiza religiile şi a alimenta xenofobia. De asemenea, este clar că
burqa nu poate împiedica poliţia necesară sau controalele de securitate.

Dacă problema voalului sau a baticului islamic apare în contextul dreptului comunitar, în special în directivele
anti-discriminare, cea mai importantă fiind Directiva 2000/78/CE de interzicere a discriminării pe criterii
de religie în ocuparea forţei de muncă, Comisia nu va ezita să ia măsurile necesare pentru a se asigure că legea
este respectată.

Statele membre ar trebui să garanteze că drepturile fundamentale sunt protejate în mod eficient, în
conformitate cu dreptul internaţional, european şi naţional.

*
*     *

Întrebarea nr. 41 adresată de Frank Vanhecke (H-0207/10)

Subiect: Situația locuințelor în Flandra

Conform relatărilor din mass-media, Comisia investighează în prezent patru plângeri privind încălcarea
dreptului UE cu privire la accesul la locuințe în Flandra.

Se pare că două dintre plângeri se referă la dispozițiile din secțiunea „Locuința în propria regiune” din Decretul
privind terenul și proprietatea din Flandra, iar celelalte două privesc reglementări municipale care se aplică
în Zaventem și, respectiv, Vilvoorde.

Câte plângeri privind accesul la locuințe investighează în prezent Comisia? Referitor la fiecare dintre plângeri,
poate Comisia să prezinte pe scurt argumentele juridice invocate de reclamanți, să indice stadiul în care se
află procedurile, care sunt următoarele proceduri și etape și să precizeze când speră să își încheie investigațiile?
Consideră Comisia că inițierea procedurii privind încălcarea legislației comunitare împotriva Belgiei reprezintă
o posibilă cale de acțiune?

Răspuns

(EN) Comisia examinează în prezent mai multe probleme legate de presupusele încălcări ale legislaţiei UE
de către normele privind accesul la locuinţe sau locuinţe sociale, aflate în vigoare în anumite părţi din Belgia.
Atenţia Comisiei a fost atrasă asupra acestor probleme prin intermediul unor plângeri individuale, întrebări
adresate de destinşi deputaţi în Parlamentul European şi mass-media.

Preocupările exprimate de Comisie sunt strict legate de situaţiile în care legislaţia UE este în joc, în virtutea
unui cetăţean UE sau a unei societăţi din UE care au făcut uz de una dintre libertăţile fundamentale garantate
de Tratatul UE. Nu există nicio competenţă a UE cu privire la măsurile care nu prezintă niciun factor de
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legătură cu oricare dintre situaţiile reglementate de legislaţia UE şi care sunt limitate din toate punctele
relevante într-o singură ţară UE, cum ar fi cele legate de aplicarea normelor care se aplică cetăţenilor belgieni
cu reşedinţa în Belgia.

Două din cele patru chestiuni se referă la regulamente adoptate de consiliile municipale din Zaventem şi
Vilvoorde care prevăd un tratament mai favorabil pentru vorbitorii de limba olandeză care doresc să cumpere
terenuri municipale.

Comisia urmăreşte aceste cazuri, având în vedere posibila încălcare a libertăţii de circulaţie a cetăţenilor UE,
întrucât cerinţa privind competenţa lingvistică poate dezavantaja cetăţenii UE din ţările Uniunii Europene,
altele decât Belgia sau Olanda.

De asemenea, Comisia urmăreşte conformitatea cu legislaţia UE a Decreet van 27 maart 2009 betreffende
het Grond-en Pandenbeleid din Regiunea flamandă, care a fost publicat la 15 mai 2009. Decretul solicită
potenţialilor cumpărători de terenuri şi/sau locuinţe să aibă o legătură suficientă cu municipalitatea. Comisia
examinează dacă decretul nu încalcă legislaţia UE prin introducerea unei cerinţe care poate dezavantaja
cetăţenii UE din ţările Uniunii Europene, altele decât Belgia.

Comisia ia foarte serios în considerare cazurile de mai sus de posibilă încălcare a drepturilor fundamentale
ale cetăţenilor UE non-belgieni cu reşedinţa în anumite părţi din Belgia şi se angajează să realizeze progrese
în privinţa cazurilor menţionate anterior.

*
*     *

Întrebarea nr. 42 adresată de Czesław Adam Siekierski (H-0208/10)

Subiect: Situația în zona euro: problema Greciei

Problemele cu care se confruntă Grecia în ultima vreme arată unde poate duce lipsa de acțiune sau neglijența
în materie de control și supraveghere financiară stricte în zona euro. Pentru moneda unică europeană, criza
financiară și economică s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari provocări ale istoriei sale. Această criză a
scos la iveală în întregime neregulile disimulate deja de câtva timp. Pactul de stabilitate și creștere, conceput
pentru a garanta respectarea criteriilor de convergență, a fost neglijat în mod inadmisibil atât de organismele
naționale, cât și de cele ale Uniunii Europene. Lipsa disciplinei și a unui sistem corespunzător de sancțiuni a
condus la criza monedei unice.

În acest sens, ar putea Comisia să răspundă la întrebările de mai jos? Intenționează Comisia să ia măsuri care
să garanteze respectarea strictă a Pactului de stabilitate și creștere în zona euro, pentru a evita ca situația
actuală să se repete în viitor? Ce măsuri anume intenționează să ia Comisia?

Răspuns

(EN) Pactul de stabilitate şi creştere este cadrul adecvat pentru a face faţă provocărilor fiscale generate de
criza economică şi financiară. Acesta furnizează o ancoră deosebit de necesară pentru politici fiscale în faza
actuală dificilă de ieşire din criză şi riscuri faţă de datoria suverană. Cu toate acestea, Comisia a tras concluzia
că componenta preventivă trebuie să fie consolidată, iar stimulentele referitoare la componenta rectificativă
trebuie să fie oportune şi să fie consolidate. În acest scop, în Comunicarea privind „Consolidarea coordonării
politicii economice”, pe care a prezentat-o la 12 mai 2010, aceasta a stabilit, de asemenea, propuneri privind
„Respectarea mai strictă a Pactului de stabilitate şi creştere şi coordonarea mai profundă a politicii fiscale”.

Mai precis, Comisia intenţionează să facă supravegherea bugetară şi de coordonare a politicilor mai
prospective. În zona euro, în special, o abordare mult mai amplă a evaluării politicilor bugetare pare justificată,
inclusiv o revizuire mai omniprezentă a deficienţelor planurilor bugetare naţionale, înainte de adoptarea
lor. Mai mult decât atât, cadrele fiscale interne ar trebui să fie mai coerente cu priorităţile de supraveghere
bugetară a UE, de exemplu, prin reflectarea procedurile bugetare multianuale. În ceea ce priveşte datoria
publică şi durabilitatea, se propune ca acesteia să i se acorde mai multă importanţă, şi în special criteriul
datoriei din cadrul procedurii de deficit excesiv ar trebui să fie pus în aplicare în mod eficient. În plus, pentru
a oferi stimulentele adecvate pentru statele membre în vederea combaterii dezechilibrelor fiscale, funcţionarea
procedurii de deficit excesiv (PDE) ar putea fi îmbunătăţită prin accelerarea procedurilor individuale, în
special cu privire la statele membre care încalcă în mod repetat Pactul. În cele din urmă, pentru a asigura o
mai bună respectare a Pactului, ar trebui, de asemenea, să se acorde mai multă importanţă utilizării diferitelor
fonduri de la bugetul UE.

91Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20-05-2010



*
*     *

Întrebarea nr. 43 adresată de Nessa Childers (H-0210/10)

Subiect: Respingerea de către Ryanair a cărților de identitate și a permiselor de conducere

Compania aeriană cu tarife scăzute Ryanair recurge la numeroase politici cu care eu și alegătorii din
circumscripția mea electorală nu suntem de acord. Deși această companie s-a dovedit una dintre cele mai de
succes întreprinderi irlandeze din ultimii douăzeci de ani, abordarea sa axată pe obținerea de economii se
află, pe de altă parte, la originea unor experiențe negative cu care s-au confruntat numeroși pasageri.

Una dintre politicile companiei a produs un efect deosebit de negativ pe durata săptămânii în curs, concomitent
cu închiderea temporară a biroului de pașapoarte de la Dublin. Ca urmare a unei acțiuni sindicale desfășurate
la biroul de pașapoarte, numeroși cetățeni nu au obținut pașapoarte și au fost constrânși să utilizeze alte
documente de călătorie. Totuși, deoarece Ryanair nu acceptă decât pașapoartele ca documente de identitate
valabile și respinge cărțile de identitate sau permisele de conducere eliberate de autoritățile de stat, numeroși
călători s-au aflat, prin urmare, în imposibilitatea de a călători.

Este legal refuzul Ryanair de a recunoaște cărțile de identitate sau permisele de conducere eliberate de
autoritățile de stat ca acte valabile ce dovedesc identitatea? Ar exista posibilitatea de a obliga Ryanair să
accepte aceste documente?

Răspuns

(EN) Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede că fiecare cetăţean
al UE are dreptul de liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi
condiţiilor prevăzute de tratate şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării acestora. Limitările şi condiţiile
respective se regăsesc în Directiva 2004/38/CE(15).

Toţi cetăţenii UE care au o carte de identitate naţională valabilă sau paşaport au dreptul de a părăsi un stat
membru şi intra în altul, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (1) şi articolul 5 alineatul (1) din
directivă. Permisele de conducere sau alte documente de identitate decât cartea de identitate naţională valabilă,
nu sunt, în principiu, documente de călătorie acceptabile.

Normele de mai sus sunt adresate statelor membre şi nu aduc atingere dreptului companiilor aeriene de a
stabili norme privind documentele de călătorie acceptate. Companiile aeriene au dreptul de a efectua controale
de identitate într-un cadru comercial de securitate sau în scopuri de identificare. În cazul în care sunt supuşi
unui astfel de control, cetăţenii UE au dreptul de a-şi dovedi identitatea fie prin prezentarea unei cărţi de
identitate naţionale valabile, fie a unui paşaport.

Potrivit actualilor Termeni şi condiţii de călătorie adoptate de compania Ryanair(16), o carte de identitate
naţională valabilă eliberată de guvernul unui stat din Spaţiul Economic European este un document de
călătorie acceptabil care permite deţinătorului să se îmbarce la bordul unui avion care efectuează un zbor al
companiei Ryanair. Termenii exclud în mod explicit permisele de conducere ca mijloc de a dovedi identitatea
pasagerilor.

Nu există nicio prevedere a legislaţiei UE care ar putea fi invocată pentru a restrânge libertatea comercială a
companiilor aeriene de a accepta documente de călătorie altele decât o carte de identitate naţională valabilă
sau paşaport.

*
*     *

(15) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie
şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, JO L 158 din 30 aprilie
2004.

(16) http://www.ryanair.com/en/terms-and-conditions.
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Întrebarea nr. 45 adresată de Tadeusz Zwiefka (H-0214/10)

Subiect: Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri
de către autoritățile publice

În conformitate cu comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și
clădiri de către autoritățile publice (97/C 209/03)(17), o vânzare de bunuri imobiliare realizată printr-o
procedură de licitație deschisă și necondiționată, ca urmare a unei publicități corespunzătoare, nu reprezintă
ajutor de stat. Procedura de licitație este considerată deschisă atunci când a fost făcută publică în presa
națională sau chiar la nivel internațional. Cheltuielile de publicare a ofertelor precum și obligația de a le
publica în mod repetat, afectează bugetul alocat colectivităților teritoriale. Având în vedere că
mai-sus-menționata comunicare a fost publicată cu 13 ani în urmă, într-o perioadă când accesul la internet
era încă limitat, ar putea Comisia să răspundă la următoarele întrebări:

Ar putea Comisia să prevadă o anulare totală sau parțială a obligației ce revine instituțiilor implicate de a
face publice aceste oferte în presă?

Ar putea Comisia să examineze posibilitatea reducerii termenului limită pentru publicarea ofertelor referitoare
la proprietățile imobiliare al căror preț de vânzare depășește 100 000 EUR?

Răspuns

(EN) Obiectivul Comunicării Comisiei privind ajutorul de stat în vânzările de terenuri si clădiri(18) publicată
în 1997 a fost de a oferi statelor membre orientări clare cu privire la procedurile care, în general, exclud
existenţa unui ajutor de stat în vânzarea de terenuri şi clădiri.

Prezenta comunicare a contribuit la simplificarea sarcinilor administraţiilor naţionale şi la reducerea numărului
de notificări.

Concret, Comunicarea indică două posibilităţi de a exclude prezenţa ajutorului: vânzare prin intermediul
unei proceduri de licitaţie necondiţionată sau vânzare fără o procedură de licitaţie necondiţionată, ci pe baza
unei evaluări a unui expert independent.

În ceea ce priveşte doar prima opţiune, vânzare prin intermediul unei proceduri de licitaţie necondiţionată,
Comisia solicită o serie de precauţii procedurale. Aceste cerinţe sunt, totuşi, formulate într-un mod care, în
mod normal, ar trebui să permită statelor membre să se conformeze acestora, fără a schimba procedurile
lor interne.

O cerinţă importantă (printre alte elemente) este că oferta trebuie să fie suficient de bine mediatizată.

Potrivit comunicării, o ofertă este „suficient de bine mediatizată atunci când este publicată în mod repetat,
pe o perioadă rezonabil de lungă (două luni sau mai mult), în ziarele de difuzare naţională, în revistele de
proprietăţi imobiliare sau în alte publicaţii specializate, astfel încât să poată ajunge la cunoştinţa tuturor
potenţialilor cumpărători.”

Comisia este de acord cu distinsul deputat că noile tehnologii, cum ar fi internetul, au contribuit la facilitarea
comunicării. Cu toate acestea, comunicarea prin intermediul presei rămâne un element bine stabilit şi esenţial
al procedurilor de achiziţii publice, care pot fi uşor respectat. Acestea fiind spuse, publicaţiile pe internet pot
fi folosite ca un mijloc suplimentar de informare.

În ceea ce priveşte termenele de publicare, un minim de două luni încă pare a fi o perioadă de timp adecvată,
chiar şi pentru vânzările în valoare de mai puţin de 100 000 de euro.

Comisia va lua cu siguranţă în considerare observaţiile distinsului deputat atunci când va revizui comunicarea
în cauză. Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să furnizeze un calendar specific în acest sens.

*
*     *

(17) OJ C 209 din 10.7.1997, p. 3.
(18) JO C 209, 10.07.1997.
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Întrebarea nr. 46 adresată de Takis Hadjigeorgiou (H-0215/10)

Subiect: Viitorul politicii agricole comune și al dezvoltării rurale

Având în vedere sprijinul acordat de UE extinderii dezvoltării rurale, tendința de globalizare și criza economică
care a arătat cum probleme locale pot conduce la o criză globală, nu ar trebui acordat sprijin micilor ferme
familiale pentru a conserva biodiversitatea și pentru a dezvolta producția ecologică, pentru a asigura că se
iau măsuri compensatorii ca răspuns la bolile plantelor și în scopul de a conserva plantele și de a acoperi
cererea la nivel național?

Poate indica Comisia și impactul crizei economice actuale asupra agriculturii statelor membre, cu precădere
asupra micilor fermieri, precum și acțiunile pe care intenționează să le întreprindă în acest sens?

Răspuns

(EN) În ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii în zonele montane, documentul de lucru al serviciilor Comisiei
intitulat „Performanţă de vârf: Noi descoperiri în agricultura montană în UE” ajunge la concluzia că situaţia
din munţi variază în mare măsură de la un stat membru la altul, iar condiţii diferite pot exista chiar şi în
cadrul unui stat membru. Când vine vorba de sprijin, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală oferă
în prezent diverse măsuri pentru zonele montane şi de deal. Cel mai substanţial sprijin este reprezentat de
plăţile pentru agricultorii din zonele cu handicapuri naturale, care vizează menţinerea agriculturii durabile
locale pentru a se evita abandonarea terenurilor. În afară de acest sistem, cantităţi mai mari de ajutor se pot
aplica în astfel de zone pentru investiţii agricole sau forestiere. O serie de alte tipuri de măsuri pentru dezvoltare
rurală care vizează creşterea competitivităţii şi/sau a calităţii vieţii sunt de asemenea disponibile.

În ceea ce priveşte sprijinul pentru micii agricultori, instrumentele existente de dezvoltare rurală oferă sprijin
pentru investiţiile în agricultură, prelucrare, silvicultură şi diversificare, acestea putând sprijini de asemenea
şi crearea de microîntreprinderi şi turismul rural. Pentru noile state membre, Regulamentul privind dezvoltarea
rurală oferă plăţi specifice pentru exploataţiile agricole de semi-subzistenţă. Această măsură tranzitorie
vizează acele exploataţii agricole care au capacitatea şi au drept obiectiv restructurarea.

În ceea ce priveşte criza economică, Comisia nu deţine date privind impactul acesteia asupra micilor agricultori.
Cu toate acestea, pentru a răspunde crizei economice, crizei laptelui şi produselor lactate şi schimbărilor
climatice, statele membre au programat fonduri suplimentare de aproximativ 5 miliarde de euro care decurg
din bilanţul de sănătate al politicii agricole comune şi planul european de redresare economică, care sunt
disponibile în prezent pentru investiţii în agricultură, mediu şi internet în bandă largă în zonele rurale.

În sfârşit, Comisia ar dori să atragă atenţia distinsului deputat asupra faptului că Comisia şi statele membre
pun în aplicare dezvoltarea rurală în cadrul gestionării partajate. Direcţionarea fondurilor este o
responsabilitate a statelor membre.

*
*     *

Întrebarea nr. 47 adresată de Justas Vincas Paleckis (H-0216/10)

Subiect: Eficiența activității economice în noile state membre

Țările care au aderat la UE în secolul al XXI-lea au beneficiat de un sprijin financiar foarte mare începând cu
2004. De exemplu, Lituania a primit și continuă să primească anual între 4 000 și 5 000 milioane LTL prin
intermediul fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii socio-economice, a resurselor umane
și a producției, pentru dezvoltarea rurală și a pescuitului, precum și pentru dezvoltarea capacităților
administrative. Totuși, chiar și cu un astfel de sprijin, în prezent activitatea economică din multe state membre
noi stagnează și întreprinderile se închid, având ca rezultat o rată foarte mare a șomajului.

Cum evaluează Comisia rezultatele acestui sprijin financiar? Care este opinia Comisiei cu privire la calitatea,
eficiența și productivitatea activității economice din noile state membre?

Răspuns

(EN) Comisia recunoaşte situaţia economică dificilă din Lituania. Şomajul şi închiderea companiilor sunt de
mare interes pentru noi, acesta fiind motivul pentru care există politica europeană de coeziune şi pentru care
a fost creat Fondul european de dezvoltare regională. Comisia reaminteşte, de asemenea, faptul că criza
economică şi financiară a dus la un declin al activităţilor economice în toate regiunile europene, nu numai
în noile state membre.
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Cu toate acestea, Comisia are convingerea fermă că sprijinul său acordat întreprinderilor este eficient. De
fapt, evaluarea sa ex post a perioadei 2000-2006 precizează crearea a 1 milion de locuri de muncă în Europa
ca urmare a unui astfel de sprijin. În plus, Comisia va publica în curând ultimele rezultate ale evaluării ex
post a sprijinului pentru întreprinderi, care arată că subvenţiile noastre au amplificat în mod semnificativ
investiţiile, producţia şi productivitatea.

În ceea ce priveşte opinia noastră asupra calităţii şi productivităţii în noile state membre, al 6-lea raport
intermediar referitor la coeziunea economică şi socială a constatat că în majoritatea acestor ţări (inclusiv
Lituania), există o calitate ridicată a capitalului uman – productivitatea scăzută se datorează în întregime
lipsei de capital de investiţii şi de infrastructură.

Politica de coeziune cheltuieşte aproximativ 1,5 miliarde de euro cu spiritul antreprenorial, inovare şi TIC
în Lituania, în perioada 2007-2013. Comisia este convinsă că, prin investiţii pe termen lung în inovare,
întreprindere şi economie putem face o diferenţă.

*
*     *

Întrebarea nr. 48 adresată de Iva Zanicchi (H-0217/10)

Subiect: Modificările regulamentelor ca urmare a înființării Serviciului european de acțiune externă

Drept urmare a înființării Serviciului european de acțiune externă, mai multe oficii și direcții generale vor fi
implicate într-o reorganizare globală a competențelor, care, deși nu este bine definită momentan, ar trebui
să poată conduce la o nouă redistribuire a responsabilităților în ceea ce privește programarea, atât la nivel
geografic, cât și la nivel tematic.

Reglementările cu privire la programarea fondurilor, în special cele legate de cooperarea pentru dezvoltare,
ar trebui să fie adaptate pentru a face față restructurării descrise mai sus. În acest context, ar fi oportun să se
clarifice pe viitor modul în care vor fi implementate aceste modificări.

Prin urmare,intenționează Comisia să elaboreze noi reglementări sau se mulțumește să le actualizeze pe cele
vechi?

Răspuns

(EN) Înalta Reprezentantă/vicepreşedintă a prezentat o propunere de decizie a Consiliului de instituire a
Serviciului european pentru acţiunea externă(19) (SEAE), la sfârşitul lunii martie 2010. La 26 aprilie, Consiliul
a ajuns la un acord politic global asupra textului, care este în prezent dezbătut împreună cu Parlamentul
European. În acest context, la 11 mai, Înalta Reprezentantă/vicepreşedintă, vicepreşedintele Comisiei pentru
relaţii interinstituţionale şi administraţie, ministrul de externe Moratinos şi dl Brok, dl Verhofstadt şi dl
Gualtieri, deputaţii în Parlamentul European, au organizat o reuniune comună. Toată lumea depune eforturi
însemnate pentru a asigura o înţelegere timpurie între cele trei instituţii, care să permită noului serviciu să
funcţioneze cât mai curând posibil.

Dezvoltarea se află în centrul acţiunii externe a UE. Aceasta este parte a imaginii dobândite de UE la nivel
internaţional, nivel la care UE este un actor de vârf la nivel mondial. Programele sale de cooperare reprezintă
un instrument-cheie în relaţiile sale bilaterale şi regionale.

Aceasta rămâne cazul în noul context de la Lisabona. Provocarea este de a spori eficienţa politicii şi a cooperării,
şi de a se asigura că acestea fac pe deplin parte dintr-o abordare integrată şi coordonată faţă de diferite ţări
şi regiuni ale lumii.

Proiectul de decizie cuprinde norme specifice privind repartizarea sarcinilor în ceea ce priveşte programarea
asistenţei externe a UE: în conformitate cu responsabilitatea sa pentru coordonarea relaţiilor externe, SEAE
contribuie la programarea tuturor instrumentelor geografice (cu excepţia Instrumentului de asistenţă pentru
preaderare) SEAE va avea, în special, responsabilitatea de a pregăti deciziile privind măsurile strategice,
multianuale în perioada ciclului de programare: fonduri alocate ţărilor, documente de strategie
naţională/regională, programe indicative naţionale/regionale.

(19) Documentul Consiliului 8029/10.
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Aceste proiecte de decizii ale Comisiei trebuie să fie pregătite sub supravegherea şi îndrumarea membrilor
Comisiei pentru dezvoltare şi pentru politica de vecinătate, şi vor fi propuse în comun de către Înalta
Reprezentantă/vicepreşedintă şi membrii responsabili ai Comisiei.

Comisia va rămâne responsabilă pentru celelalte etape ale ciclului şi punerea în aplicare, pe deplin în
conformitate cu responsabilităţile sale financiare care îi revin în temeiul tratatului. Programele tematice vor
fi elaborate de Comisie sub responsabilitatea membrului Comisiei pentru dezvoltare.

Programele tematice, cu excepţia Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omului, precum
şi Instrumentul de cooperare pentru siguranţa nucleară, trebuie să fie pregătite de serviciul corespunzător
al Comisiei, sub îndrumarea membrului Comisiei pentru dezvoltare, şi trebuie prezentat Colegiului, de comun
acord cu Înalta Reprezentantă/vicepreşedintă şi alţi membri relevanţi ai Comisiei.

O schimbare importantă, ca urmare a propunerii SEAE este că, spre deosebire de trecut, programarea
cooperării în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (cooperare cu Asia şi America Latină)
se va afla sub supravegherea unui membru al Comisiei pentru dezvoltare. În acest fel, profilul de dezvoltare
corespunzător va fi asigurat pentru toate programele naţionale, indiferent că este un program cu, de exemplu,
Benin, Bangladesh sau Bolivia.

Textele juridice ale instrumentelor de cooperare vor fi prezentate în comun de membrul Comisiei pentru
dezvoltare şi Înalta Reprezentantă/vicepreşedintă pentru decizia luată de către Comisie.

Această diviziune efectivă a muncii va permite livrarea continuă către partenerii UE ca cel mai mare donator
din lume, şi obţinerea de rezultate maxime cu politica sa de dezvoltare.

*
*     *

Întrebarea nr. 49 adresată de Konrad Szymański (H-0222/10)

Subiect: Discriminarea cetățenilor polonezi de către serviciile germane de asistență socială pentru
copii și tineri (Jugendamt)

Comisia a afirmat în mai multe rânduri că este la curent cu problemele legate de activitățile serviciilor germane
de asistență socială pentru copii și tineri (Jugendamt) în cazurile transfrontaliere.

Ținând cont de angajamentul său de a proteja drepturile copiilor de orice formă de discriminare și tratamente
inegale, ce măsuri a luat Comisia în acest sens?

Cum intenționează Comisia să susțină schimburile de experiență între judecătorii germani și polonezi în
vederea ameliorării politicii judiciare în conformitate cu declarația făcută inițial de comisarul Jacques Barrot
î n  r ă s p u n s u l  s ă u  d i n  1 5  d e c e m b r i e  2 0 0 8
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2008-5951&language=RO")?

Este și Comisia de părere că obligația de a vorbi în germană în cursul vizitei unei rude poloneze poate dăuna
situației psihologice a unui copil, îi încalcă drepturile și libertățile și constituie o discriminare pe motive
lingvistice?

Răspuns

(EN) Comisia ar dori să asigure distinsul deputat că protecţia drepturilor copilului este o prioritate a activităţii
sale. Comisia se angajează să protejeze copiii împotriva oricărui tip de discriminare şi tratament inegal în
conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind drepturile
copilului.

Conştient de dificultăţile care pot exista în situaţii transfrontaliere, şi pentru a facilita viaţa cetăţenilor europeni,
obiectivul Uniunii Europene în materie de drept al familiei este de a stabili norme comune în cadrul spaţiului
judiciar european. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003(20) stabileşte norme comune privind competenţa
instanţelor judecătoreşti care se ocupă de chestiuni matrimoniale şi în materie de răspundere părintească, şi

(20) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1347/2000, JO L 338, 23.12.2003.
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asigură că hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie de familie sunt recunoscute şi executate în celelalte
state membre.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 include un mecanism special cu privire la drepturile de acces, prevăzând
că un ordin judecătoresc emis într-un stat membru este recunoscut în mod automat şi este direct executoriu
în alte state membre, astfel încât să se asigure că copiii pot menţine relaţia lor cu cei doi părinţi după separarea
cuplului, în special atunci când acei părinţi locuiesc în state membre diferite. Procedura de executare este,
totuşi, reglementată de legea statului membru de executare. Instanţele din statul membru de executare pot,
de asemenea, să decidă modalităţile practice de organizare a exercitării dreptului de acces.

Problemele citate de distinsul deputat se referă la aplicarea drepturilor de acces şi, astfel, privesc aplicarea
legislaţiei naţionale de către autorităţile naţionale.

În domeniul său de competenţă, Comisia îşi continuă eforturile în cadrul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003
pentru a asigura cea mai bună aplicare a prezentului regulament. În conformitate cu articolul 58 din
regulament, autorităţile centrale, care sunt responsabile în fiecare stat membru de punere sa în aplicare, se
întrunesc în mod regulat. Ultima întrunire a autorităţilor centrale a avut loc la 2 martie 2010. În acel context
au fost organizate întâlniri bilaterale între autorităţile centrale pentru a se ocupa de cauzele aflate pe rol.
Această iniţiativă a fost considerată un succes de către participanţi, şi este posibil să fie reluată în cadrul
întrunirilor viitoare. Comisia salută, de asemenea, toate iniţiativele luate de statele membre care ar putea
permite schimburi şi cooperare între statele membre în acest domeniu.

Comisia s-a informat în prealabil cu privire la problema presupusei discriminări a părinţilor non-germani
cărora autorităţile germane le solicită să comunice cu copiii lor doar în limba germană în cadrul unor reuniuni
organizate si supravegheate de către Jugendamt (Oficiul german de asistenţă socială pentru copii şi tineret).

Autorităţile germane au comunicat observaţiile lor scrise cu privire la aceste cazuri Comisiei pentru petiţii(21),
precum şi Comisiei. Potrivit acestor observaţii, autorităţile germane iau în considerare în primul rând cele
mai bune interese ale copilului în toate acţiunile care privesc copiii. Potrivit autorităţilor germane, este posibil
ca dreptul la o vizită să fie exercitat sub supraveghere pentru a proteja un copil de riscul de răpire, influenţe
negative etc. În aceste cazuri, folosirea exclusivă a limbii germane poate fi impusă în mod excepţional atunci
când taxele suplimentare pentru administraţia germană ar fi excesive. Interzicerea totală a contactelor cu un
părinte poate fi, de asemenea, luată în considerare în scopul de a proteja cele mai bune interese ale copilului.

*
*     *

Întrebarea nr. 50 adresată de Ryszard Czarnecki (H-0223/10)

Subiect: Respectarea drepturilor femeilor şi ale minorităţilor religioase în Pakistan

Creştinii din Pakistan au demonstrat în Europa împotriva persecutării femeilor şi a minorităţilor religioase
din Pakistan. Ce măsuri ia Comisia pentru a asigura respectarea drepturilor femeilor şi ale minorităţilor
religioase din Pakistan?

Răspuns

(EN) UE urmăreşte îndeaproape situaţia în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi al minorităţilor religioase
din Pakistan.

UE a folosit în mod constant dialogul politic cu Pakistanul pentru a ridica problema drepturilor omului, şi
a existat o serie de demersuri diplomatice. Aceasta a fost completată începând cu anul 2007 cu dialogul
privind drepturile omului în cadrul Acordului de cooperare cu Pakistanul, care permite un dialog periodic
şi bilateral privind guvernanţa şi drepturile omului. UE a insistat asupra faptului ca drepturile femeilor şi al
minorităţilor să fie respectate.

Au existat unele realizări către progrese instituţionale în domeniul drepturilor omului în Pakistan, în special
înfiinţarea unui Minister al drepturile omului, un Minister al minorităţilor şi acţiuni spre crearea unei Comisii
naţionale independente pentru drepturile omului. Furnizarea de contingente pentru femei în parlamentele
federale şi provinciale începând din 2002 a contribuit la îmbunătăţirea participării femeilor în instituţiile
democratice din Pakistan.

(21) Petiţia nr. 38/2006.
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Însă Pakistanul va trebui să consolideze în continuare aceste eforturi pentru a integra mai bine femeile şi
minorităţile religioase în structurile sociale, economice şi politice. O serie de legi care discriminează femeile
continuă să existe, acestea intrând în conflict cu garanţiile oferite în Constituţia Pakistanului şi limitând
accesul la justiţie al femeilor din Pakistan.

Aplicarea în continuare a legilor blasfemiei în mod repetat a fost adusă în discuţie de către UE cu guvernul
din Pakistan, ca parte a acestui dialog privind drepturile omului. Deşi în termeni absoluţi, majoritatea celor
acuzaţi în conformitate cu legile aparţin credinţei musulmane, legile blasfemiei au fost adesea aplicate
împotriva minorităţilor religioase, şi acuzaţii false au fost folosite ca un instrument de soluţionare a litigiilor
private sau pentru câştig personal.

Ultima reuniune a Comisiei mixte dintre Pakistan şi UE a avut loc la 25 martie 2010, acesta fiind precedată
de un subgrup privind guvernarea, drepturile omului şi migraţia, la 24 martie. Situaţia femeilor şi a
minorităţilor religioase din Pakistan a fost ridicată cu acea ocazie. UE intenţionează, de asemenea, să ridice
aceste probleme în cadrul viitorului summit cu Pakistanul, la 4 iunie 2010.

În ceea ce priveşte finanţarea, UE oferă subvenţii reduse pentru ONG-urile locale din Pakistan în domeniul
drepturilor omului şi democratizării, în cadrul Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile
omului (IEDDO).

În acest sens, fondurile au fost angajate pentru finanţarea proiectelor privind chestiuni precum violenţa
împotriva femeilor şi copiilor, accesul la justiţie, emanciparea politică a femeilor, promovarea drepturilor
lucrătorului, rolul mass-media în procesul de democratizare, traficul de fiinţe umane, hărţuirea sexuală la
locul de muncă, reforma justiţiei juvenile, drepturile minorităţilor, eradicarea torturii şi furnizarea de servicii
de reabilitare pentru victimele acesteia, sensibilizarea societăţii civile cu privire la drepturile omului şi
consolidarea capacităţii ONG-urilor care desfăşoară activităţi în acest domeniu.

*
*     *

Întrebarea nr. 51 adresată de Laima Liucija Andrikienė (H-0226/10)

Subiect: Finanţarea programelor de ajutor pentru comerţ

În 2005, UE a promis că va acorda 2 miliarde de euro pentru diverse programe care vizează ajutorul pentru
comerţ. În calitate de raportoare responsabilă de redactarea avizului Comisiei pentru comerţ internaţional
referitor la raportul Comisiei pentru dezvoltare „privind progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor
de Dezvoltare ale Mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a
ONU din septembrie 2010”, aş dori să solicit o informare din partea Comisiei cu privire la atingerea acestei
ţinte şi cu privire la liniile bugetare specifice care sunt utilizate pentru finanţarea programelor menţionate
anterior.

Pe lângă aceasta, poate furniza Comisia informaţii cu privire la fondurile totale prevăzute pentru realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului? Care este procedura efectivă de mobilizare a fondurilor, pentru
ca acestea să ajungă la beneficiarii care au cea mai mare nevoie de sprijin? Poate oferi Comisia exemple de
proiecte implementate în vederea creşterii capacităţii comerciale a ţărilor în curs de dezvoltare?

Răspuns

(EN) Comerţul poate fi un instrument puternic în îmbunătăţirea mijloacelor de subzistenţă a celor săraci.
Printr-o ocupare a forţei de muncă şi salarii crescute, precum şi prin venituri fiscale publice şi cheltuieli sociale
sporite, acesta poate contribui la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). Aceasta este
motivul pentru care UE şi statele sale membre s-au angajat să mărească ajutorul lor pentru comerţ.

La 15 octombrie 2007, UE şi statele sale membre au adoptat strategia UE de ajutor pentru comerţ. Iniţiativă
comună a UE şi a statelor membre ale UE, aceasta are ca scop sprijinirea tuturor ţărilor în curs de dezvoltare,
în special ţările cel mai puţin dezvoltate (LDC), pentru a asigura o mai bună integrare în sistemul comercial
mondial bazat pe norme şi pentru a folosi comerţul într-un mod mai eficient în lupta împotriva sărăciei.

Comisia a monitorizat punerea în aplicare a strategiei de la adoptarea sa, şi tocmai a lansat al treilea raport
al său de monitorizare, care acoperă progresele înregistrate de UE şi statele membre ale UE în acest domeniu,
şi analizează fluxurile ajutorului pentru comerţ în 2008. Astfel cum se va putea observa, eforturile comune
ale UE şi ale statelor sale membre în domeniul ajutorului pentru comerţ încep să se vadă, atât în ceea ce
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priveşte activităţile crescute de politică în UE şi statele membre, precum şi în fluxurile crescute de ajutor
pentru comerţ pentru ţările în curs de dezvoltare.

În 2005, UE şi statele sale membre şi-au luat angajamentul de a creşte asistenţa lor comercială (TRA) – o
sub-serie a întregului ajutor pentru comerţ – la 2 miliarde de euro anual până în 2010. Raportul din acest
an arată că acestea au atins deja acest obiectiv.

Cele mai substanţiale creşteri au fost raportate la ajutorul pentru comerţ extins – inclusiv transportul şi
energia, sectoarele de producţie şi adaptarea comercială. Raportul de anul trecut a arătat că valoarea ajutorului
pentru comerţ al UE şi al statelor membre ale UE s-a ridicat la 7 miliarde de euro în 2007. Noile cifre arată
creşteri importante în 2008, atât din partea UE şi a statelor membre, până la 10,4 miliarde de euro în total.
Prin urmare, Uniunea Europeană a rămas cel mai mare furnizor de ajutor pentru comerţ din lume.

Ajutorul pentru comerţ al UE este finanţat din Fondul european de dezvoltare, contribuţii naţionale, regionale
şi intra-ACP, precum şi de la bugetul UE. Cu excepţia unei linii de buget mici pentru activităţile multilaterale
privind ajutorul pentru comerţ, precum şi unele resurse specifice retrase din circuitul agricol pentru sprijinul
de adaptare pentru zahăr şi banane, fondurile nu sunt în general alocate pentru ajutorul pentru comerţ de
la bun început, ci sunt alocate acestor sectoare în colaborare cu ţările partenere, în urma unor proceduri de
programare obişnuite. Raportul complet 2010 referitor la monitorizarea ajutorului pentru comerţ poate fi
g ă s i t  l a  u r m ă t o r u l
link:http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF" \o
"blocked::http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"

Comisia nu efectuează nicio evaluare comparativă directă a fondurilor pentru realizarea ODM. Defalcarea
sectorială a ajutorului nostru pentru cooperarea pentru dezvoltare este rezultatul unui exerciţiu de programare
în comun efectuat împreună cu ţările noastre partenere. Rezultatul reflectă priorităţile partenerilor noştri,
precum şi încercarea Comisiei de a maximiza valoarea adăugată a intervenţiei sale şi de a îmbunătăţi diviziunea
muncii cu statele membre ale UE şi alţi donatori. Mai mult decât atât, rezultatele privind ODM pot fi atinse
prin diferite mijloace, în special prin sprijin bugetar, prin intermediul căruia plăţile sunt legate de indicatori
de performanţă în sectoarele ODM (educaţie, sănătate, dar şi, mai în general, reducerea sărăciei). ODM pot
fi afectate, de asemenea, prin investiţii în alte sectoare (apă şi canalizare, dezvoltare rurală, guvernare...), iar
Comisia le acordă şi acestora o atenţie sporită.

În vederea creşterii gradului de conştientizare a partenerilor noştri şi a altor donatori, şi pentru a accelera
calea către atingerea ODM, Comisia a adoptat un plan de acţiune pentru ODM la 21 aprilie 2010, care conţine
exemple de proiecte finanţate de UE şi poate fi găsit la următorul link:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr"

*
*     *

Întrebarea nr. 52 adresată de Georgios Toussas (H-0227/10)

Subiect: Ridicarea restricţiilor de cabotaj: efectul asupra echipajelor ambarcaţiunilor destinate
transportului de pasageri

Implementarea Regulamentului (CEE) nr. 3577/92(22) al Consiliului de aplicare a principiului liberei circulaţii
a serviciilor la transporturile maritime, prin care s-au ridicat restricţiile de cabotaj în cadrul liberalizării totale
a pieţelor, a avut consecinţe grave asupra echipajelor ambarcaţiunilor şi asupra agenţiilor de turism mici şi
mijlocii din Grecia. Argumentele invocate de UE şi de guvernele PASOK şi ND, conform cărora libera
concurenţă ar fi în avantajul lucrătorilor, s-au dovedit a fi false. Armatorii au crescut foarte mult preţul
biletelor şi al afretării, în timp ce subvenţiile care le-au fost alocate de la guvern de-a lungul celor şapte ani,
din 2003 până în 2010, au crescut de zece ori. Consorţiile din domeniu au disponibilizat mii de angajaţi din
personalul echipajelor, pe care i-au înlocuit cu muncitori străini, care nu se bucură de drepturi în ceea ce
priveşte condiţiile de muncă şi nu au contract colectiv de muncă. La ora actuală, guvernul PASOK şi UE
anunţă abolirea totală a restricţiilor de cabotaj pentru toate navele de croazieră, fapt care va avea un impact
cu atât mai grav asupra personalului din sistem. De exemplu, cei 613 membri ai echipajului navei de croazieră
sub pavilion maltez „Zenith” provin din 27 de ţări diferite, cu precădere din ţări terţe, nu sunt asiguraţi, nu

(22) JO L 364, 12.12.1992, p. 7.
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au niciun drept cu privire la condiţiile de plată şi de muncă şi nu au contract colectiv de muncă, în timp ce
mii de membri ai echipajelor ambarcaţiunilor din Grecia şi din alte state membre ale UE sunt şomeri.

Admite Comisia faptul că ridicarea restricţiilor de cabotaj pentru navele de croazieră aduce beneficii mai
degrabă consorţiilor din domeniu decât angajaţilor acestora?

Răspuns

(EN) Trebuie să se facă distincţia între cursele obişnuite de feribot spre insule şi croaziere. Conform
reglementărilor privind cabotajul maritim, statele membre solicită navelor care asigură pasagerilor curse
programate spre insule să aibă echipaj aparţinând Uniunii Europene, aşa cum se întâmplă în Grecia. Astfel,
operatorii de feriboturi nu vor angaja navigatori care nu provin din statele Uniunii Europene, iar îngrijorarea
exprimată de distinsul deputat nu pare să aibă niciun temei în acest sens.

În privinţa croazierelor, în cazul cărora numărul total al navigatorilor angajaţi este totuşi mai mic decât în
cazul feriboturilor, a fost posibilă o trecere de la navigatori greci la cei care nu provin din statele Uniunii
Europene.

În ceea ce priveşte nava malteză „Zenith”, informaţiile deţinute nu sunt suficiente pentru a evalua dacă sunt
încălcate normele comunitare sau nu. Distinsul deputat este invitat să furnizeze informaţii suplimentare
printr-o plângere oficială adresată Comisiei.

*
*     *

Întrebarea nr. 53 adresată de Pat the Cope Gallagher (H-0228/10)

Subiect: Sprijin bugetar din partea UE pentru sport

Ca urmare a adoptării Tratatului de la Lisabona, care sunt noile măsuri de sprijin bugetar pe care le va introduce
Comisia pentru susţinerea iniţiativelor lansate de statele membre în domeniul sportului?

Răspuns

(EN) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, care conferă Uniunii
Europene o nouă competenţă în vederea sprijinirii activităţilor statelor membre în domeniul sportului,
Comisia intenţionează ca în cursul acestui an să propună noi iniţiative care cel mai probabil vor lua forma
unei comunicări politice de stabilire a cadrului pentru cooperarea la nivelul UE în domeniul sportului, şi a
unei propuneri pentru măsuri stimulatoare în favoarea acesteia.

În vederea atingerii acestui scop, au început deja consultările cu acţionarii, urmând ca acestea să se intensifice
în următoarele luni. După stadiul consultărilor, şi la încheierea prezentei perioade de 3 ani de acţiuni
pregătitoare (2009-2011), Comisia va fi în măsură să propună noi măsuri stimulatoare care vor putea demara
în 2012. Aceste noi măsuri vor răspunde obiectivelor tratatului respectând în acelaşi timp competenţele
statelor membre şi mişcarea sportivă. Măsurile vor avea în vedere sprijinirea proiectelor transnaţionale
demarate de organismele publice sau organizaţiile societăţilor civile şi care încurajează crearea reţelelor şi
schimbul de bune practici în domeniul sportului.

Natura provocărilor cu care se confruntă Europa se traduce prin faptul că măsurile coordonate vor oferi mai
multă valoare europeană iniţiativelor naţionale. Propunerile Comisiei vor răspunde cererilor privind luarea
unor măsuri explicite care să sprijine acele părţi interesate, în special organizaţiile sportive, care nu intră în
programele existente în prezent la nivel european. De asemenea, noile măsuri stimulatoare vor sprijini
Uniunea în vederea atingerii obiectivelor în alte domenii, precum educaţia, sănătatea şi incluziunea socială.

Propunerile Comisiei vor trebui să ţină seamă de libertatea de mişcare în prezentul cadru financiar european,
care în prezent este foarte limitat. Consultările menţionate anterior vor permite Comisiei să stabilească
priorităţi în cadrul domeniilor care ar putea beneficia de pe urma primelor măsuri stimulatoare.

*
*     *
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Întrebarea nr. 54 adresată de Lena Ek (H-0230/10)

Subiect: Acţiuni ale Comisiei în legătură cu măsurile luate de UE pentru a controla substanţele
chimice perturbatoare endocrine - întreprinderi şi alternative mai sigure la BPA

În întreaga lume, producătorii şi comercianţii cu amănuntul de produse destinate copiilor mici iau măsuri
pentru a înlocui bisfenolul A (BPA), utilizat la fabricarea plasticului policarbonat şi cunoscut pentru
proprietăţile sale de perturbare a proceselor hormonale. Impactul presupus al acestei substanţe este asociat
în principal cu probleme legate de metabolism, fertilitate şi dezvoltarea neuronală. Plasticul din policarbonat
se regăseşte la scară largă în conservele de mâncare şi în băuturile la doză, precum şi într-o gamă largă de
produse din plastic, cum ar fi telefoanele mobile, computerele şi echipamentul medical.

Cum intenţionează Comisia să încurajeze întreprinderile din UE să se numere printre primele întreprinderi
care utilizează şi dezvoltă alternative mai sigure, asigurând în acelaşi timp competitivitatea UE?

Răspuns

(EN) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) revizuieşte în prezent un studiu privind
efectele de dezvoltare ale bisphenolului A şi, în plus, reexaminează literatura apărută în domeniu în contextul
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind materialele şi obiectele
destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi al Directivei Comisiei 2002/72/CE privind materialele
şi obiectele din material plastic. Până la sfârşitul lunii mai 2010, EFSA va oferi Comisiei Europene un raport
actualizat privind siguranţa bisphenolului A, care ar completa opiniile deja existente.

De îndată ce opinia elaborată de EFSA va fi disponibilă, se va lua o decizie privind măsurile viitoare în cadrul
legislaţiei menţionate mai sus.

Este prioritar să se redacteze alternative sigure pentru articolele care intră în domeniul de aplicare al
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 şi al Directivei 2002/72/CE, care reprezintă sursa principală de expunere
la bisphenol A pentru infanţi şi copii. În acest sens, Comisia a stabilit deja contacte cu industria maselor
plastice pentru a le solicita să ia în considerare folosirea altor materiale plastice care vin în contact cu alimentele
pentru a înlocui bisphenolul A.

Restricţii în privinţa substanţelor din componenţa altor produse de consum decât articolele şi materialele
care vin în contact cu alimentele sunt stipulate la Titlul VIII şi în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 a Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH). În prezent, REACH nu dispune de nicio restricţie privind
bisphenolul A, întrucât o evaluare a riscurilor realizată în cadrul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93
privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente, care a fost publicată în 2003 pe site-ul Biroului
European pentru Substanţe Chimice, şi o revizuire a acelei evaluări publicate în aprilie 2008 conchid că nu
era necesară adoptarea de restricţii(23). Rezultatul raportului privind siguranţa bisphenolului A, raport
întocmit de către EFSA ar putea furniza mai multe informaţii care urmează să fie luate în considerare în
cadrul proceselor prevăzute de REACH.

În privinţa substanţelor care întrerup buna funcţionare a sistemului endocrin, Comisia efectuează un studiu
important, care va fi definitivat în toamna anului 2011, şi va cuprinde toate informaţiile ştiinţifice de ultimă
oră. Rezultatele studiului vor fi luate în considerare în revizuirea strategiei comunitare deja existente privind
disruptorii endocrini.

*
*     *

Întrebarea nr. 55 adresată de Silvana Koch-Mehrin (H-0239/10)

Subiect: Revizuirea bugetului

Comisia a început în 2007 revizuirea bugetului (SEC(2007)1188), pe care Consiliul și Parlamentul au
solicitat-o în 2006. Parlamentul și Consiliul au invitat Comisia „să efectueze o revizuire completă și de
ansamblu, care să acopere toate aspectele legate de cheltuielile UE, inclusiv PAC, precum și de resurse, […]
și să raporteze în 2008-2009 pentru a pregăti terenul pentru un nou consens asupra orientării politicilor de
cheltuieli ale UE, care să poată răspunde provocărilor următorului deceniu și nu numai”.

(23) Rapoarte disponibile la adresa: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ora, număr EINECS 201-245-8.
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Pare puțin probabil ca revizuirea bugetului să fie finalizată înainte de primul trimestru al anului 2011, dată
la care este prezentat cadrul financiar multianual, deoarece președintele Comisiei, dl Barroso, dorește un
acord prealabil asupra Strategiei UE 2020 - programat pentru Consiliul European din iunie 2010.

Este esențială clarificarea rolului Parlamentului în Strategia UE 2020 în contextul revizuirii bugetului sau
identificarea altor piste de reformă bugetară înainte de următorul cadru financiar multianual. Poate Comisia
să confirme faptul că procesul de revizuire a bugetului va include și Parlamentul, după cum a fost inițial
prevăzut și în conformitate cu Tratatul?

Răspuns

(EN) Acum că noul Colegiu a definit priorităţile politicii sale în cadrul strategiei Europa 2020 şi programul
de lucru al Comisiei, poate fi confirmat faptul că documentul privind revizuirea bugetară este prevăzut pentru
al treilea trimestru din 2010.

Comisia s-a angajat în discuţii foarte fructuoase cu Parlamentul cu privire la toate aspectele bugetare, şi
doreşte să continue acest dialog aprofundat cu Parlamentul European privind orientările viitoare ale bugetului
european.

Este fundamental în acest stadiu să se poată dezvolta un consens între instituţii şi cu statele membre referitor
la cel mai bun mod de a reflecta priorităţile politice în bugetul european. Aceasta implică examinarea
domeniilor în care valoarea adăugată europeană este optimă şi realizarea de alegeri, în special în această
perioadă de dificultăţi economice şi bugetare grave.

Documentul privind revizuirea bugetară prevăzut pentru 2010 va servi ca o etapă pregătitoare a discuţiilor
privind viitoarele perspective financiare. Aceasta va constitui, de asemenea, o ocazie de a prezenta principiile
de bază care ar trebui să ghideze reforma bugetară pe termen lung.

Iar Comisia consideră că implicarea deplină a Parlamentului nu este numai necesară, ci şi fundamentală
pentru asigurarea succesului exerciţiului.

*
*     *
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