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PRZEWODNICZY: SILVANA KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00)

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa
prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

3. Składanie dokumentów: patrz protokół

4. Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie
transportu drogowego (debata)

Przewodnicząca. – Pierwszym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pani poseł Bauer, w imieniu
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 –
2008/0195(COD)) (A7-0137/2010).

Edit Bauer, sprawozdawczyni. – (HU) Celem przedłożonego wniosku jest zmiana dyrektywy 2002/15/WE
w zakresie ochrony socjalnej. Wniosek Komisji dotyczy trzech kwestii: wyłączenia kierowców działających
na własny rachunek z zakresu prawa, precyzyjniejszego zdefiniowania pracy w nocy oraz wsparcia egzekucji
przepisów. Sama dyrektywa, a zatem również jej zmiana, mają charakter uzupełniający i mają zastosowanie
wyłącznie do pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, podobnie jak inne przepisy mające zastosowanie
do działalności w transporcie drogowym. Dlatego nie można jej rozszerzyć na kierowców mniejszych
samochodów służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
głosowała przeciwko przyjęciu zmiany (stosunkiem głosów 30 do 19).

W trakcie opracowywania przepisów pojawiło się kilka nieporozumień. Chciałabym odnieść się do tych,
które być może miały wpływ na stanowisko posłów do PE. Po pierwsze, eksperci doszli do jednomyślnego
wniosku, że odrzucenie wniosku Komisji, skutkujące rozszerzeniem zakresu dyrektywy również na kierowców
działających na własny rachunek, nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Według
dostępnych danych statystycznych i analiz dotyczących wypadków zaledwie 6 % wypadków jest
spowodowane błędami kierowców pojazdów ciężarowych, a jedynie w 0,06 % wypadków jako przyczynę
podaje się zmęczenie. Ponadto czas kierowania pojazdem, który ma realny wpływ na bezpieczeństwo w
transporcie drogowym, jest uregulowany w innym akcie prawnym, w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006,
które ma zastosowanie również do kierowców działających na własny rachunek. Czas załadunku ma charakter
uzupełniający i nie może być uznany za znaczną część czasu pracy, ponieważ przepisy nie obejmują na
przykład podróży o długości do 100 kilometrów. Po drugie, związki zawodowe obawiają się, że w przypadku
braku uregulowań kierowcy działający na własny rachunek mogą pracować nawet do 86 godzin.

Rozporządzenie obejmuje restrykcyjne przepisy dotyczące czasu kierowania pojazdem. Jego maksymalny
poziom wynosi średnio 45 godzin tygodniowo w okresie dwóch kolejnych tygodni i nie może przekraczać
56 godzin w trakcie jednego tygodnia. Podlega to dokładnemu zapisowi za pomocą tachografów cyfrowych,
a w rozporządzeniu zawarto również szczegółowe postanowienia dotyczące czasu odpoczynku. Dlatego
twierdzenie dotyczące 86-godznnego tygodnia pracy nie znajduje poparcia w żadnych danych statystycznych,
analizach czy ankietach. Po trzecie, wniosek Komisji służyłby ograniczeniu zakresu dyrektywy do
pracowników oraz fałszywych kierowców działających na własny rachunek. Jak dotąd brakuje przepisów
regulujących czas pracy przedsiębiorców działających na własny rachunek. Ograniczenie czasu pracy jest
ważnym środkiem ochrony socjalnej pracowników. Jednakże w przypadku kierowców działających na
własny rachunek pracodawca i pracownik to ta sama osoba, a ochrona przewoźników prywatnych przed
nimi samymi jest środkiem ekstremalnym. Po czwarte, kiedy kończą się argumenty, na jaw wychodzi
prawdziwy powód: dumping socjalny. Proszę nie dać się zwieść definicją, ponieważ kierowcy działający na
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własny rachunek i małe przedsiębiorstwa również mogą być niemiłymi konkurentami na rynku, podobnie
jak działający na własny rachunek kierowcy pochodzący z nowych państw członkowskich.

Niestety, według moich doświadczeń powróciło widmo polskiego hydraulika, aby nas nękać. Chciałabym
zacząć dyskusję na temat zjawiska wspólnego rynku pracy, którego nie należy i nie można postrzegać
wyłącznie w dziedzinie transportu drogowego. Na tym polega kwestia fałszywych przedsiębiorców
działających na własny rachunek, która jest prawdziwym problemem europejskim, wywierającym negatywny
wpływ na konkurencję i rynek pracy. Należy rozwiązać ten problem, a ta nadzieja znalazła wyraźne
odzwierciedlenie w proponowanej zmianie.

Proponowana poprawka 30, przedłożona w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich
Demokratów), Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów oraz Grupy Europy Wolności i Demokracji, opiera się na wniosku Komisji i ma poparcie
Rady, której chciałabym podziękować za jej wsparcie. Będziemy głosować po kolei sekcjami nad przyjęciem
poprawki. Chciałabym powiedzieć jeszcze jedno. W ramach rozwiązania kompromisowego zalecamy
umożliwienie każdemu państwu członkowskiemu rozszerzenia zakresu dyrektywy na przewoźników
działających na własny rachunek, jeżeli taka będzie ich wola.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Pani przewodnicząca! Dzisiaj w tej Izbie omawia się niezwykle
trudną i delikatną kwestię. Pytanie brzmi, czy przedsiębiorcy, będący kierowcami działającymi na własny
rachunek, powinni być objęci dyrektywą w sprawie czasu pracy pracowników wykonujących czynności w
trasie, czy też nie.

Uwzględnienie przedsiębiorców byłoby precedensem i wyraźnym odstępstwem od ogólnej dyrektywy w
sprawie czasu pracy. W przedmiotowej dyrektywie reguluje się czas pracy wyłącznie pracowników, a nie
przedsiębiorców. Od długiego czasu toczą się dyskusje dotyczące uwzględnienia kierowców działających
na własny rachunek. Za pierwszym razem konsultacje prowadzone z partnerami społecznymi w latach 90.
XX wieku nie przyniosły żadnego rezultatu. Następnie prawodawca nie potrafił dojść do ostatecznego
wniosku po czterech latach dyskusji – w okresie od 1998 roku do 2002 roku – dlatego zwrócił się do Komisji
o szczegółową ocenę wpływu. Komisja przeprowadziła już analizy i sporządziła ocenę wpływu, w której
jasno pokazuje się, że przedmiotowa dyrektywa nie jest właściwym sposobem rozwiązania problemów w
zakresie polityki transportowej, takich jak bezpieczeństwo drogowe czy zasady konkurencji, ale rzeczywistym
problemem pozostaje egzekucja w odniesieniu do osób niedziałających na własny rachunek. Taki jest również
sens wniosku Komisji.

Po pierwsze chciałbym wyrazić swój głęboki szacunek dla sprawozdawczyni, pani poseł Bauer, która
wykonała świetną pracę. Bardzo się cieszę mogąc stwierdzić, że sprawozdawczyni podziela wyrażane przez
Komisję obawy dotyczące słabego egzekwowania przepisów i ogólnego problemu fałszywego
samozatrudnienia, oraz doceniam zgłoszone przez nią konstruktywne propozycje. Uważam, że poprawki
zaproponowane przez sprawozdawczynię mogą pomóc jeszcze lepiej chronić pracowników przed
ewentualnym wykorzystywaniem przez pracodawców.

Dziedziną, w której Europa zdecydowanie powinna podjąć działania, jest zagadnienie tak zwanych fałszywych
samozatrudnionych kierowców, czyli tych kierowców, którzy formalnie są niezależni, ale którzy w praktyce
są zatrudnieni przez jedno przedsiębiorstwo, które udziela im zleceń i im płaci. Zarówno wniosek Komisji,
jak i poprawki przedłożone przez sprawozdawczynię stanowią jasny sygnał dla tego sektora: nie będzie się
tolerować zjawiska fałszywego samozatrudnienia, a prawodawca będzie uważnie egzekwował w praktyce
te przepisy w całej Europie.

W odniesieniu do bezpieczeństwa drogowego chciałbym podkreślić, że nie można mylić czasu pracy z
czasem kierowania pojazdem. Sytuacja dotycząca tego ostatniego uległa diametralnej zmianie po 1998
roku. Jak państwo wiedzą, ta Izba, wraz z Radą, przyjęła nowe przepisy regulujące czas kierowania pojazdem,
wprowadziła nowoczesne, wiarygodne rejestratory cyfrowe i przyjęła konkretną dyrektywę w sprawie
egzekucji. Dzisiejsza debata nie dotyczy bezpieczeństwa drogowego. Statystyka i analizy, które Komisja
udostępniła Parlamentowi, w najmniejszej mierze nie wskazują, aby uwzględnienie kierowców działających
na własny rachunek mogło poprawić bezpieczeństwo drogowe.

W okresie, kiedy – jak mamy nadzieję – zaczynamy wychodzić z kryzysu gospodarczego, nakładanie
dodatkowych obciążeń administracyjnych i finansowych na małe i wrażliwe przedsiębiorstwa, którym udało
się przetrwać recesję gospodarczą, nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Zamiast narzucanej przedsiębiorcom
biurokracji Europa potrzebuje dyrektywy w sprawie czasu pracy, która naprawdę zagwarantuje ochronę
tym zatrudnionym i zależnym kierowcom, którzy tej ochrony potrzebują.
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Pervenche Berès (S&D). – (FR) Pani przewodnicząca! Moja uwaga formalna dotyczy przyjętego przez ten
Parlament kodeksu postępowania w przypadku negocjacji w ramach zwykłej procedury prawodawczej. Nie
rozumiem, jak pan komisarz może mówić o porozumieniu z Parlamentem, kiedy rozmawiał tylko z jednym
posłem, posłem, który praktycznie nie został uprawniony przez właściwą komisję do negocjowania tego,
co pan nazywa dobrym porozumieniem.

Panie komisarzu! Narusza pan zasady działania tej instytucji. To daje nam prawo zapytać, w jaki sposób
działa instytucja, którą pan reprezentuje.

Przewodnicząca. – To nie była uwaga formalna. Jest pani zgłoszona jako mówca w późniejszej części
debaty.

Thomas Mann, w imieniu grupy PPE. – (DE) Pani przewodnicząca! W imieniu Grupy Europejskiej Partii
Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) chciałbym podziękować pani poseł Bauer za jej sprawozdanie i
doskonałą pracę w ostatnich miesiącach.

Mamy do czynienia z zasadniczym pytaniem, czy po raz pierwszy należy uregulować czas pracy
samozatrudnionych pracowników w sektorze transportu. Komisja twierdzi, że nie, prawie wszystkie państwa
członkowskie twierdzą, że nie, a większość mojej grupy również mówi, że nie. Uwzględnienie
samozatrudnionych pracowników w dyrektywie służyłoby wyłącznie interesom wielkich przedsiębiorstw.
Musimy jednak wzmacniać małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wszystkim tym, którzy przytaczają niedociągnięcia w bezpieczeństwie drogowym jako uzasadnienie dla
uwzględnienia pracowników działających na własny rachunek, musimy powiedzieć, że przepisy dotyczące
czasu kierowania pojazdem i czasu odpoczynku zostały już dawno temu zaostrzone. Wszyscy kierowcy –
bez względu na to, czy działają na własny rachunek, czy też są zatrudnieni – muszą korzystać z co najmniej
11 godzin odpoczynku w okresie 24 godzin. Właśnie temu służą tachografy cyfrowe, które automatycznie
rejestrują czas kierowania pojazdem, a władze kontrolują przestrzeganie tego przepisu.

Swego czasu byłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie tachografów. Jestem wdzięczny
pani poseł Bauer za to, że zapobiegła rozszerzeniu przepisów na pojazdy o masie poniżej 3,5 tony.
Wprowadzenie unijnych cyfrowych urządzeń kontrolnych we wszystkich samochodach służących działalności
gospodarczej spowodowałoby czasochłonne i kosztowne obowiązki w zakresie dokumentacji. Chcemy
ograniczać biurokrację, a nie rozszerzać ją.

Dlatego zalecam, aby ta Izba poparła kompromis osiągnięty przez sprawozdawczynię z innymi grupami.

Stephen Hughes, w imieniu grupy S&D. – Pani przewodnicząca! Stanowisko tej grupy było przez cały czas
konsekwentne; moje stanowisko jako sprawozdawcy było konsekwentne przez cały czas od 2002 roku,
kiedy po raz pierwszy zaproponowaliśmy uwzględnienie kierowców niezależnych i działających na własny
rachunek. W dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że tak powinno się stać, i dlatego mam ogromną nadzieję,
że w jutrzejszym głosowaniu uda się przyjąć propozycję służącą odrzuceniu wniosku Komisji, podobnie
jak stało się na posiedzeniu plenarnym wiosną zeszłego roku oraz w Komisji Zatrudnienia w marcu bieżącego
roku.

Głęboko ubolewamy nad pomyłką, jaką sprawozdawczyni najwyraźniej popełniła przy realizacji swojego
mandatu. Zamiast odzwierciedlać i promować poglądy zdecydowanej większości posłów Komisji Zatrudnienia
Parlamentu Europejskiego, aktywnie wspierała stanowisko Komisji i Rady. Pozostałe instytucje, o czym już
wspominała pani poseł Berès, nie okazały ni cienia lojalnej współpracy, lecz zeszły ze swojej drogi dla
obalenia bardzo jasnego zalecenia Komisji Zatrudnienia na posiedzenie plenarne: odrzucić wniosek Komisji.

Pani przewodnicząca! Zmęczony kierowca to niebezpieczny kierowca, bez względu na sposób zatrudnienia;
nie możemy pozwolić, aby podróż drogami była jeszcze większym ryzykiem, niż jest obecnie. Dziś rano
sprawozdawczyni po raz kolejny pokazała, że myli definicje czasu kierowania pojazdem a czasu pracy. W
istniejących ramach całkiem prawdopodobne jest, aby samozatrudniony, „fałszywie” samozatrudniony
kierowca kierował pojazdem od 86 do 95 godzin tygodniowo; być może nie w każdym tygodniu, ale jeden
tydzień to wystarczająco niebezpieczne. Jeżeli pan komisarz wątpi w tę liczbę, to może się ze mną spotkać
w dowolnym momencie; dysponuję danymi pochodzącymi od osób pracujących w tym sektorze. To fakt.
Musimy odrzucić wniosek Komisji.

Marian Harkin, w imieniu grupy ALDE. – Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałabym podziękować
sprawozdawczyni, pani poseł Bauer, za jej ciężką pracę.
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Sedno kwestii, z którą mamy do czynienia w przedmiotowym sprawozdaniu, polega na tym, czy włączyć
kierowców działających na własny rachunek do dyrektywy w sprawie czasu pracy, czy też ich z niej wyłączyć.
Musimy pamiętać, że wszyscy kierowcy – zatrudnieni bądź samozatrudnieni – są objęci pochodzącymi z
2006 roku przepisami dotyczącymi czasu kierowania pojazdem, czasu przerw oraz czasu odpoczynku.
Dlatego na mocy przedmiotowej dyrektywy odpowiednio uregulowano zagadnienie bezpieczeństwa
drogowego, a jeżeli ktokolwiek ma odmienne zdanie, to musimy zająć się dyrektywą w sprawie czasu
kierowania pojazdem.

Nie ma danych dotyczących związku między wypadkami a czasem pracy kierowców zawodowych, ani
danych rozróżniających kierowców zatrudnionych od kierowców działających na własny rachunek. Dlatego
nie mamy żadnych danych dotyczących decyzji o uwzględnieniu kierowców samozatrudnionych.
Prawodawstwo musi opierać się na pewnych, wiarygodnych danych, a ta cała panika dotycząca pracy
kierowców działających na własny rachunek w wymiarze 86 godzin tygodniowo i powodujących wypadki
to właśnie to: panikowanie, które nie opiera się na żadnych wiarygodnych danych.

Jeżeli niniejsze przepisy obejmą działających na własny rachunek, ich egzekwowanie stanie się praktycznie
niemożliwe. Czy mamy zamiar stworzyć armię inspektorów zaglądających przez ramię pracownikom
działającym na własny rachunek aby sprawdzić, czy wykonują ogólne obowiązki administracyjne bądź te
zadania administracyjne, które związane są z pracą w trasie? Zgodnie z przepisami czas pracy to czas, kiedy
osoba samozatrudniona znajduje się w swoim miejscu pracy. W przepisach zdefiniowano to jako główne
miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, wraz z różnymi uzupełniającymi miejscami prowadzenia
działalności. Czy biuro, znajdujące się w małej sypialni bądź na strychu domu kierowcy działającego na
własny rachunek, zostanie określone jako jego miejsce pracy i kto będzie kontrolował i egzekwował
przestrzeganie przepisów? Tak, istnieją kwestie związane z konkurencją ze strony działających na własny
rachunek, ale przedmiotowe prawodawstwo nie dotyczy tych zagadnień. W rzeczywistości w moim kraju
ojczystym bardzo skutecznie rozwiązujemy ten problem za pomocą systemu podatkowego.

Wreszcie jeżeli odrzucimy wniosek Komisji, zostaniemy ze złymi przepisami. Są one nieproporcjonalne i
nie spełnią związanych z nimi celów, jak również dołożą jeszcze więcej obowiązków i biurokracji już ledwo
zipiącym MŚP w wielu krajach, a zwłaszcza w moim kraju, Irlandii. To nie do wyegzekwowania i to kpina
z prawa.

Emilie Turunen, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DA) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Zagadnienie,
nad którym dzisiaj debatujemy, związane jest z bezwzględnie zasadniczą kwestią: czy w Parlamencie
Europejskim chcemy zagwarantować Europę socjalną z uczciwą konkurencją i godnymi warunkami pracy?
Czy też w podlegającym coraz większej presji sektorze transportu będą rządzić rynek i prawo przypadku?
Zdaniem członków Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Chcemy, aby kierowcy działający na własny rachunek
zostali objęci dyrektywą w sprawie czasu pracy. Dlatego z następujących trzech przyczyn odrzucamy wniosek
Komisji, dotyczący wyłączenia kierowców działających na własny rachunek. Po pierwsze, kierowcy działający
na własny rachunek muszą być objęci uregulowaniami czasu pracy, abyśmy mogli zagwarantować
bezpieczeństwo ruchu w Europie. Kiedy mają oni za sobą ciężarówkę ważącą wiele ton, bezwzględnie
konieczne staje się ograniczenie ich czasu pracy, aby zapobiec zmęczeniu kierowców i wypadkom. Po drugie,
chcemy zapewnić uczciwą konkurencję w sektorze transportu. W ostatnich latach byliśmy świadkami
niewiarygodnego wzrostu liczby „fałszywych” kierowców działających na własny rachunek. Takie rozwiązanie
sektor zastosował w celu uniknięcia uregulowań dotyczących czasu pracy. Jako prawodawcy nie możemy
tworzyć zachęt dla zwiększania liczby kierowców działających na własny rachunek w Europie. Zamiast tego
musimy zapewnić jednolite przepisy, umożliwiające stworzenie jednakowych warunków konkurencji. Po
trzecie, chcemy zapewnić wszystkim dobre warunki pracy. Na podstawie badań unijnych wiemy, że kierowcy
działający na własny rachunek częściej są chorzy i bardziej zestresowani, niż kierowcy zatrudnieni. Czy to
rozsądna sytuacja z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa? Naszym zdaniem nie.

Wiele powiedziano o przedmiotowej dyrektywie, w tym wiele rzeczy nieprawdziwych. Chciałabym rozwiać
dwa mity. Po pierwsze istnieje mit dotyczący pracy administracyjnej. Prace biurowe nie są częścią
uregulowania i bardzo istotne jest ustalenie tego faktu. Musimy wykorzenić ten mit. Po drugie istnieje mit
dotyczący egzekucji. Słyszałam wypowiedzi moich kolegów posłów, zgodnie z którymi egzekucja przepisów
tej dyrektywy będzie niemożliwa. Chciałabym po prostu powiedzieć tym posłom, że dysponujemy
tachografami cyfrowymi, które mogą dokonać pomiarów. Tak się obecnie dzieje w przypadku zatrudnionych
kierowców, dlatego z pewnością tak może też być w przypadku samozatrudnionych kierowców.
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Chciałabym wreszcie powiedzieć kilka słów pani poseł Bauer. Jako kontrsprawozdawczyni z ramienia
Zielonych byłam bardzo rozczarowana niedawnym przebiegiem procesu. Pani poseł Bauer złamała wszystkie
dobre zasady negocjacji, złamała „kodeks postępowania” tej Izby, a teraz przedstawia coś, co nazywa
kompromisem. Moim zdaniem na nią spada odpowiedzialność – to nie jest kompromis wiążący Parlament.
To jej obrzydliwa propozycja, wypracowana wspólnie z Radą, łamiąca wszelkie zasady.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że nie chodzi o sposób negocjowania pani poseł Bauer; chodzi o
ludzi i o to, czy chcemy zapewnić godne warunki coraz bardziej uciśnionemu sektorowi transportu. Mam
nadzieję, że wszyscy w Parlamencie poprą to w jutrzejszym głosowaniu.

Peter van Dalen, w imieniu grupy ECR. – (NL) Pani przewodnicząca! Niektórzy spośród moich kolegów
posłów twierdzą, że przestrzeganie 48-godzinnego tygodnia pracy jest korzystne dla kierowców działających
na własny rachunek i dla bezpieczeństwa w transporcie drogowym. To brudna kampania, ponieważ
kierowców działających na własny rachunek w każdym wypadku nadal obowiązuje rozporządzenie w
sprawie czasu kierowania pojazdem i czasu odpoczynku. W żadnym razie nie ma najmniejszego zagrożenia
dla bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Problem polega na tym, że niektóre związki zawodowe z
południa Europy obawiają się, iż rumuńscy i bułgarscy kierowcy przejmą cały interes. Ci posłowie działają
pod dyktando związków zawodowych niczym drżące pieski salonowe. Na tym polega problem.

Pan Kallas, komisarz do spraw transportu, chciałby wyłączyć kierowców działających na własny rachunek
z zakresu dyrektywy. Zasługuje na nasze poparcie w jutrzejszym głosowaniu. Jeżeli go nie uzyska, 16czerwca
będzie czarnym dniem w historii Parlamentu Europejskiego. Będzie to cios dla obywateli, którzy są w ciężkiej
sytuacji, a dodaje się im górę biurokracji. A potem narzekamy, że w każdych kolejnych wyborach spada
frekwencja.

Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL. – (PT) Pani przewodnicząca! Po raz kolejny prowadzimy debatę,
która ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw pracowników sektora transportu drogowego i dla
bezpieczeństwa w tym transporcie. Trwające od października 2008 roku naciski ze strony Komisji na zmianę
dyrektywy z 2002 roku są niedopuszczalne. Teraz Komisja chce, aby przestała ona obowiązywać wobec
tak zwanych samozatrudnionych kierowców, co pogorszyłoby warunki pracy wszystkich, szczególnie z
uwagi na możliwość zwiększenia wymiaru godzin pracy do niedopuszczalnego poziomu po prostu na rzecz
ewentualnych większych zysków największych pracodawców w tym sektorze.

Na przykład tak zwani samozatrudnieni kierowcy mogą w efekcie pracować do 86 godzin tygodniowo
przez cały rok. Byłoby to nie tylko zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, ale również stanowiłoby
zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich pozostałych użytkowników dróg. Stanowiłoby to również zachętę
do dumpingu socjalnego i deregulacji zatrudnienia poprzez coraz większą liczbę kierowców, którzy
niezgodnie z prawdą oświadczają, że działają na własny rachunek.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, wrażliwa na argumenty i badania pokazujące zagrożenia związane
z przyjęciem takiego wniosku, już dwukrotnie go odrzuciła, ale niestety sprawozdawczyni, przy wsparciu
Komisji i Rady, nalegała na samodzielne kontynuowanie negocjacji w sprawie dyrektywy, jak gdyby Komisja
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych nigdy nie podjęła swojej decyzji.

Właśnie dlatego obecnie znaleźliśmy się w tej bardzo poważnej sytuacji. Ta kwestia wymaga zdecydowanego
sprzeciwu większości w Parlamencie, ale pojawiło się już zagrożenie ze strony pana komisarza. Opowiadamy
się za odrzuceniem wniosku, aby uniknąć dalszego poważnego zagrożenia dla praw pracowników i
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w Unii Europejskiej.

Dlatego wzywamy do odrzucenia wniosku Komisji i przestrzegania dyrektywy z 2002 roku, która od 2009
roku powinna mieć zastosowanie do kierowców działających na własny rachunek, aby zapobiegać
dumpingowi socjalnemu, chronić prawo pracowników sektora do zdrowia i odpoczynku oraz poprawić
warunki bezpieczeństwa drogowego.

Mara Bizzotto, w imieniu grupy EFD. – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Z uwagi na rzekomą
poprawę bezpieczeństwa zamierzamy rozszerzyć przedmiotową dyrektywę na kierowców działających na
własny rachunek.

Jednakże przedstawione argumenty są mylące i będą miały negatywne skutki. Są mylące, ponieważ
bezpieczeństwo zapewnia już rozporządzenie z 2006 roku, a będą miały negatywne skutki, ponieważ
zagrożona jest konkurencyjność tysięcy małych, niezależnych przedsiębiorstw, które już przeszły gorzką
próbę kryzysu gospodarczego.
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Panie i panowie! Nie udawajmy, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż spory prawne i techniczne dotyczące
dyrektywy stanowią w rzeczywistości przykrywkę dla kolejnych zmagań o wpływy pomiędzy statystami
europejskimi, którzy są gotowi narzucić nowe, niebezpieczne obciążenie na przedsiębiorstwa, a zwolennikami
ludzkiego oblicza Europy, którzy rozumieją rzeczywiste potrzeby naszych obywateli.

Ingerencja Parlamentu, polegająca na ustanowieniu przepisów w sprawie organizacji czasu pracy kierowców
działających na własny rachunek, stanowiłaby niebezpieczny precedens, uzasadniający przejęcie
przedsiębiorczości i wolnych przedsiębiorstw przez Europę.

Nadszedł czas, aby przekształcić nasze słowa w praktykę. Przestańmy wykorzystywać małe i średnie
przedsiębiorstwa do naszych własnych celów. Bardzo łatwo jest chwalić powszechną przedsiębiorczość,
kiedy celem jest opracowanie skutecznych strategii wyjścia z kryzysu, a następnie poświęcić ją, kiedy
biurokracja europejska chce odzyskać swoje wpływy. Sprzeciwiam się utopijnej wojnie pomiędzy zasadami
a praktyką. Europa nie może naruszać sfery prywatnych przedsiębiorstw i musi spełniać żądania naszych
regionów.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Pani przewodnicząca! Opowiadam się za uwzględnieniem kierowców
działających na własny rachunek w projekcie dyrektywy, i dlatego odrzucam zarówno przedmiotowy
wniosek Komisji, jak i sprawozdanie pani poseł Bauer.

Jestem oburzona tym, w jaki sposób ten wniosek jest sprzeczny z interesami małych i średnich przedsiębiorstw
wskutek wprowadzenia, od dnia dzisiejszego, nieuczciwej konkurencji ze strony fałszywych kierowców
działających na własny rachunek. Za pomocą przedmiotowego sprawozdania wprowadza się praktykę
nieuczciwej konkurencji i umożliwia się jej rozwijanie wraz ze zwiększaniem się liczby fałszywych
samozatrudnionych kierowców.

Przedmiotowy wniosek jest również sprzeczny z interesami pracowników. Właśnie w tym okresie, kiedy
wszyscy działamy wspólnie na rzecz stworzenia Europy socjalnej, za pomocą przedmiotowego sprawozdania
wzmacnia się dumping socjalny między państwami członkowskimi. To wbrew interesom pracowników,
to wbrew interesom Europy.

Krótko mówiąc, przedmiotowe sprawozdanie jest sprzeczne z bezpieczeństwem drogowym. Kierowałam
regionem, w którym zbiega się intensywny ruch z całej Europy, wraz z poważnymi wypadkami, będącymi
podstawą działań prawnych. Nie powinniśmy lekceważyć tych poważnych wypadków. Musimy być
odpowiedzialni za podejmowane przez nas decyzje wobec naszych obywateli. Co więcej, w 2002 roku dwa
państwa członkowskie Unii Europejskiej zaapelowały do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o
uchylenie dyrektywy 2002/15/WE, ponieważ obejmowała ona kierowców działających na własny rachunek;
Trybunał odrzucił ich wniosek ze względu na bezpieczeństwo drogowe.

Wreszcie tym, czego potrzebujemy, jest uregulowanie europejskie pomiędzy wszystkimi państwami
członkowskimi, ponieważ obecnie transport należy do kompetencji europejskich. Wynik głosowania w
komisji był jasny. Mam nadzieję, że równie jasne będzie głosowanie na sesji plenarnej.

Alejandro Cercas (S&D). – (ES) Pani przewodnicząca, pani poseł Bauer! Na wstępie muszę przede wszystkim
wyrazić swoje rozczarowanie sposobem prowadzenia przez panią negocjacji, w których Parlament nie został
uwzględniony, jak również sposobem przedstawienia przez panią tej debaty dzisiaj, który jest dość odległy
od prawdy.

To nieprawda, panie komisarzu, że chodzi o uwzględnienie kierowców działających na własny rachunek:
są oni już uwzględnieni od 2009 roku. To pan chce wyłączyć osoby samozatrudnione z zakresu dyrektywy.

Nie jest również prawdą, panie komisarzu, że nie mówimy o zdrowiu i bezpieczeństwie na drogach: właśnie
o tym rozmawiamy, panie komisarzu. Nie mówimy o niczym innym, jak tylko o bezpieczeństwie kierowców
działających na własny rachunek oraz członków społeczeństwa europejskiego, którzy jeżdżą po drogach;
właśnie o tym tutaj rozmawiamy, a pan przytacza nieprawdziwe argumenty.

Jak zwykle powołują się państwo na biurokrację. To nieprawda. Wychwalali państwo pod niebiosa tachografy
i wielki postęp, jaki dzięki nim udało się osiągnąć w uregulowaniu kierowania pojazdami w Europie. Można
je stosować bez jakiejkolwiek potrzeby biurokracji. Tym, co państwo czynią, jest przedkładanie interesów
nielicznych ponad prawa większości; właśnie z tym mamy do czynienia. Po raz kolejny zaprzecza pan temu,
co państwo mówicie o przedkładaniu ludzi ponad biznesy: dla państwa biznes jest ważniejszy od ludzi.

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL6



Chciałbym, aby nasz protest tutaj został odnotowany, i mam nadzieję, że Parlament po raz kolejny ogłosi,
że najważniejsze są społeczeństwo, bezpieczeństwo, prawo i prawda.

Protestuję, panie komisarzu: jestem bardzo rozczarowany.

Pani poseł Bauer! Jestem bardo rozczarowany sposobem prowadzenia przez panią tej debaty i tych negocjacji.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Pani przewodnicząca! Usłyszeliśmy już bardzo wiele. To prawda, co
powiedziała pani poseł Figueiredo, że w zamierzeniach ta dyrektywa miała być skierowana do pracowników.
To prawda. Jednakże istnieją również osoby samozatrudnione, które nie są klasyfikowane jako pracownicy.

Dla obywateli Europy istotne znaczenie ma możliwość podjęcia decyzji, w jaki sposób chcą pracować – czy
jako pracownicy, czy też jako osoby samozatrudnione. To zupełnie słuszne. Oczywiście osoby
samozatrudnione również muszą przestrzegać pewnych zasad. Tachografy cyfrowe są już montowane we
wszystkich ciężkich pojazdach transportowych i analogicznych pojazdach, o których tutaj rozmawiamy.
Gdybyśmy teraz mieli objąć przedmiotową dyrektywą osoby samozatrudnione, byłoby to zbytnim
ograniczeniem ich wolności wyboru. Właśnie dlatego moja grupa opowiada się za wyłączeniem za wszelką
cenę osób samozatrudnionych z przedmiotowej dyrektywy. Uważamy, że propozycja pani poseł Bauer i
propozycja Komisji są słuszne. Należy to wziąć pod uwagę. Chcemy chronić małe i średnie przedsiębiorstwa,
a w tym przypadku możemy to uczynić przyjmując wniosek.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Pani przewodnicząca! W poprzednim wystąpieniu opisano świat
idealny, w którym kierowca samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce działać na własny rachunek, czy też
być pracownikiem. Niestety w rzeczywistości kierowcy już nie mają takiego wyboru; wręcz przeciwnie, w
większości przypadków zmusza się ich do podejmowania działalności na własny rachunek, a przynajmniej
pozornie na własny rachunek. To ogromny problem, z którym musimy się tu zmierzyć, a jeżeli mamy tu
do czynienia z prywatnym kompromisem miedzy posłem do Parlamentu a Radą, który przedstawia się jako
ogólny kompromis, a w którym nie bierze się pod uwagę tej kwestii, to oznacza to sprzyjanie dumpingowi
socjalnemu w Europie.

Proszę pójść zobaczyć w punkcie kontroli drogowej, co się dzieje na drogach. Proszę zobaczyć, co naprawdę
dzieje się w tym sektorze. Proszę pójść obejrzeć wypadki – wtedy uświadomią sobie państwo, że jako posłowie
do Parlamentu Europejskiego nie możemy pozwolić sobie na popieranie dumpingu socjalnego.

Julie Girling (ECR). – Pani przewodnicząca! Kluczowe znaczenie ma to, aby osoby samozatrudnione
pozostały poza zasięgiem szponów dyrektywy w sprawie czasu pracy. Ta dziedzina pracy została już
restrykcyjnie uregulowana za pomocą rozporządzenia w sprawie czasu kierowania pojazdami, a absurdem
są wygłaszane przez niektórych stwierdzenia, że obywatele są zmuszani do podejmowania działalności na
własny rachunek – to ich wybór. Jedynym fałszywym wątkiem w tych wszystkich dyskusjach są siejące
panikę twierdzenia niektórych osób, że mamy tu do czynienia z zagrożeniami dla bezpieczeństwa drogowego.

Bezustannie mówimy tu o wspieraniu przedsiębiorców; mówimy o tym, by pozwolić im rozwijać się w Unii
Europejskiej. Aktywnie wspieramy tu małe przedsiębiorstwa, a ich zniechęcanie po prostu nie może należeć
do kanonu naszych działań. Dlatego wzywam państwa do głosowania za propozycją pani poseł Edit Bauer.

Thomas Händel (GUE/NGL). – (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Od wielu miesięcy omawiamy
kwestię czasu kierowania pojazdem i czasu pracy w transporcie drogowym. Zaczynam się zastanawiać, jaki
będzie kolejny argument służący pokazaniu, że wszystko, nad czym przez wiele miesięcy debatowaliśmy,
jest zupełnie pozbawione sensu. Ostatni argument polega na tym, że musimy pilnie coś zmienić, aby nic się
nie zmieniło. Pani poseł Bauer! Czy nie potrafi pani dostrzec, jak absurdalny stał się ten argument, jak bardzo
jest od podszyty kłamstwami i półprawdami?

Dyskutujemy tutaj tylko i wyłącznie o wydłużeniu czasu pracy osób działających na własny rachunek.
Jednakże od ponad 150 lat zasadą prawodawstwa dotyczącego czasu pracy jest ochrona ludzi przed zbyt
długim czasem pracy. Odnosi się to w takiej samej mierze do osób samozatrudnionych, jak i do pracowników.
Nie ma żadnej różnicy, czy to osoba działająca na własny rachunek wymaga od siebie zbyt wiele, czy też to
pracodawca wymaga zbyt wiele od zatrudnianego przez siebie kierowcy. Chodzi o ochronę ludzi przed nimi
samymi i przed zbyt długim czasem pracy, jak również częściowo przed pracodawcami i innymi osobami
zlecającymi pracę.

W drugiej kwestii, dotyczącej bezpieczeństwa drogowego, dowodzono tutaj, że nic nie da się w tej sprawie
zrobić. Panie i panowie! Nie jesteśmy amatorami czy ochotnikami! Nie możemy uchwalać praw zgodnie z
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zasadą „pożyjemy, zobaczymy”. Wszyscy wiemy, że zbyt długa praca zwiększa ryzyko wypadku, szczególnie
w transporcie drogowym, gdzie konsekwencje mogą być niezwykle poważne.

Po trzecie chciałbym zapytać, kto miałby kontrolować to proponowane zróżnicowane uregulowanie na
naszych drogach? Bez długiego badania dowodów nasi sędziowie już teraz mają problemy z podjęciem
decyzji, czy ktoś jest samozatrudniony czy też pozornie samozatrudniony.

Zlikwidujmy ten nonsens. Chodzi o uczciwą konkurencję. Nie chodzi o to, aby dziś rano ustanowić precedens
dla przyszłych debat o wydłużeniu czasu pracy. Proszę nie prowadzić takich gierek z tą Izbą!

Derek Roland Clark (EFD). – Pani przewodnicząca! Ogromne znaczenie ma przyjęcie poprawki 30, a
zwłaszcza w odniesieniu do ust. 7 lit. a). Dzięki temu samozatrudnieni kierowcy nie zostaną objęci tymi
przepisami.

Tu nie chodzi o bezpieczeństwo drogowe. Wszyscy kierowcy mają ograniczony czas kierowania pojazdem
i czas związanej z tym pracy, co podlega monitorowaniu za pomocą tachografu. Uwzględnienie kierowców
działających na własny rachunek będzie równoważne z ich ukaraniem, szczególnie tych, którzy nie korzystają
z agencji. Kierowcy zatrudniani przez przedsiębiorstwa mają własny harmonogram, ale prawdziwie niezależni
kierowcy tracą czas na przygotowywanie swoich własnych harmonogramów i pozyskiwanie nowych zleceń.
Jeżeli zostaną oni objęci przedmiotowymi przepisami, te zadania będą stanowić część ich tygodniowego
czasu pracy, zatem w porównaniu do kierowców zatrudnianych przez przedsiębiorstwa będą mieć mniej
czasu na kierowanie pojazdem, załadunek, rozładunek i opiekę nad pasażerami. W ten sposób dojdzie do
zmniejszenia aktywności i wzrostu bezrobocia w sektorze małych przedsiębiorstw. Więksi operatorzy
przejmą udział w rynku, a my będziemy mieć jeszcze jeden przykład wspierania przez UE wielkich
przedsiębiorstw kosztem MŚP, które zatrudniają połowę siły roboczej.

Dlatego popieram sprawozdawczynię i Komisję w odniesieniu do poprawki 30. Nie słyszy się tego zbyt
często z tej strony Izby.

Veronica Lope Fontagné (PPE). – (ES) Pani przewodnicząca! Uważamy, że objęcie osób samozatrudnionych
przedmiotową dyrektywą ma ogromne znaczenie, a ten pogląd podzielają zarówno związki zawodowe, jak
i stowarzyszenia pracodawców w moim kraju, które zdecydowanie zażądały uwzględnienia osób działających
na własny rachunek w przedmiotowej dyrektywie.

Uważamy, że istnieje wiele powodów takiego uwzględnienia. Po pierwsze z uwagi na bezpieczeństwo
pracowników: kierowcy działający na własny rachunek zasługują na taki sam poziom ochrony, jak inni
kierowcy, nie tylko w czasie kierowania pojazdem, ale również kiedy podejmują inne działania, które są
bezpośrednio związane z czynnościami w transporcie drogowym.

Po drugie z uwagi na uczciwą konkurencję, ponieważ powrót do dyskryminacji między osobami działającymi
na własny rachunek a pracownikami zaburzy rynek pracy oraz rynek transportowy.

Wreszcie moim zdaniem niewłaściwe jest również zapewnienie każdemu państwu członkowskiemu
możliwości samodzielnego decydowania o objęciu kierowców postanowieniami dyrektywy. Konieczne jest
wprowadzenie ogólnej zasady dla całej UE, ponieważ większość kierowców pracuje poza granicami swojego
kraju; bez takiego kroku uczciwa konkurencja będzie utrudniona.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Pani przewodnicząca! Po raz kolejny odniosę się do procedury. Oczywiście
wszyscy się zgadzają, że musimy wspierać MŚP i słusznie wszyscy powinni być zaniepokojeni kwestiami
dotyczącymi jednocześnie bezpieczeństwa, pracowników, użytkowników dróg i warunków dla wolnej i
uczciwej konkurencji.

Jednakże po odrzuceniu tego tekstu przez Parlament wiosną 2009 roku pański poprzednik, pan komisarz
Tajani, zabiegający w swoim rządzie o ponowną nominację na stanowisko komisarza, powiedział nam, że
będzie miał nowe propozycje do przedstawienia. Te nowe propozycje nigdy nie zostały przedstawione do
rozpatrzenia właściwej komisji parlamentarnej. Co więcej, sprawozdanie pani poseł Bauer zostało odrzucone
większą liczbą głosów członków komisji, niż poprzednie sprawozdanie.

Pani poseł Bauer nie miała mandatu do prowadzenia w imieniu Parlamentu negocjacji porozumienia w
pierwszym czytaniu z Radą. Komisja i Rada świadomie złamały zasady działania między instytucjami. Pani
poseł Bauer złamała kodeks postępowania tej instytucji. Czasami nasz Parlament kwestionuje charakter
porozumienia w pierwszym czytaniu, ponieważ ogranicza ono możliwości prowadzenia przez nas negocjacji.
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Teraz, w tym przypadku, jeżeli poprawki pani poseł Bauer zostaną przyjęte, będziemy mieć do czynienia z
porozumieniem w pierwszym czytaniu, które nie zostało zbadane przez organy tego Parlamentu.

W chwili, kiedy jesteśmy świadkami przywracania równowagi międzyinstytucjonalnej dzięki traktatowi
lizbońskiemu, ten Parlament rezygnuje z możliwości wykorzystania swojej zbiorowej inteligencji. Domagam
się, aby propozycje pani poseł Bauer, które nigdy nie zostały sprawdzone przez komisję, zostały co najmniej
zwrócone do komisji w celu ich rozpatrzenia.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Pani przewodnicząca! Popieram pana komisarza. Osoby działające na własny
rachunek same organizują swój czas pracy i tak powinno pozostać. Słusznie i właściwie istnieje różnica
między osobami samozatrudnionymi a pracownikami. To nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem
drogowym, ponieważ czas kierowania pojazdem i czas odpoczynku jest identyczny bez względu na to, czy
osoba jest samozatrudniona, czy też jest pracownikiem. Są one monitorowane przez tachografy, które służą
tylko i wyłącznie do tego celu. Nie patrzymy dalej, aby badać sytuację w zakresie bezpieczeństwa drogowego
w przypadku osób zatrudnionych i samozatrudnionych.

Druga uwaga dotyczy kwestii, którą uważam za bardzo problematyczną w propozycjach przedstawianych
przez zwolenników objęcia osób samozatrudnionych zakresem dyrektywy: jak, na miłość boską, mają
państwo zamiar to monitorować? W jaki sposób chcą państwo odwiedzać osoby samozatrudnione i pytać,
kiedy, gdzie i ile pracowały? Ten rodzaj systemu monitorowania jest niewykonalny i w efekcie zostałby
uznany za niedopuszczalny. Nie powinniśmy przyjmować takiego prawodawstwa; nie powinniśmy
obejmować osób samozatrudnionych zakresem dyrektywy dotyczącej pracowników.

Timo Soini (EFD). – (FI) Pani przewodnicząca! Pochodzę z Finlandii, gdzie ludność jest nieliczna, odległości
są duże i wiele osób działa na własny rachunek. Nie potrzebujemy, nie będziemy tolerować i nie godzimy
się na nakładanie dodatkowych ograniczeń dla kierowców działających na własny rachunek. Cieszę się, że
estoński komisarz, który zna warunki panujące w krajach północnych, o tym wie, podobnie jak słowacka
sprawozdawczyni. Chciałbym państwu za to podziękować.

To ważna kwestia zasad. Nie możemy nakładać na małe przedsiębiorstwa ograniczeń, które obowiązywałyby
w całej Europie. To mógłby być precedens i to bardzo niebezpieczne. W jaki sposób Europa ma zamiar
osiągnąć wzrost i zwiększyć zatrudnienie, jeżeli jej decyzje administracyjne niszczą zatrudnienie i warunki
dojścia do wzrostu oraz je uniemożliwiają?

Opowiadam się po stronie fińskich kierowców działających na własny rachunek, a w tym przypadku również
po stronie małych przedsiębiorstw w całej Europie. Przecież w Europie nie ma co liczyć na wzrost czy większy
dobrobyt, jeżeli decyzje administracyjne uniemożliwiają funkcjonowanie małych przedsiębiorstw.

(Oklaski)

Sari Essayah (PPE). – (FI) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W żadnym razie nie można wprowadzać
jakichkolwiek ograniczeń czasu pracy kierowców działających na własny rachunek oprócz tych, które
dotyczą czasu kierowania pojazdem.

Problem bezpieczeństwa drogowego został rozwiązany poprzez ograniczenie czasu kierowania pojazdem
i wprowadzenie obowiązkowych okresów odpoczynku, czego dotyczy obowiązujące rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu drogowego oraz czasu kierowania pojazdem i
okresów odpoczynku, które ma zastosowanie do wszystkich – tak, do wszystkich – kierowców ciężarówek
i autobusów, w tym także działających na własny rachunek. Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania
wypadkom spowodowanym zmęczeniem byłoby skuteczne monitorowanie obowiązującego czasu kierowania
pojazdem i okresów odpoczynku, zamiast sztucznego ograniczania czasu pracy osób samozatrudnionych.

Padła propozycja, aby w ograniczeniach dotyczących czasu pracy kierowców działających na własny rachunek
uwzględnić takie zadania, jak czyszczenie pojazdu, konserwację techniczną czy wypełnianie dokumentów
przewozowych. W jaki sposób możemy sprawdzić, czy kierowca działający na własny rachunek myje w
swoim ogródku samochód swojej żony, czy też swoją ciężarówkę? To dość niezrozumiałe, ponieważ nie
ma ograniczeń dotyczących czasu pracy pozostałych przedsiębiorców. Taki krok stanowiłby poważny
precedens.

Jak słusznie zauważył poprzedni mówca, w krajach skandynawskich, na przykład w moim kraju – Finlandii,
w sektorze transportowym dominują małe przedsiębiorstwa, głównie firmy mające jeden lub dwa pojazdy.
Ograniczenie czasu pracy przedsiębiorców byłoby równoznaczne z faworyzowaniem wielkich,
ponadnarodowych przedsiębiorstw transportowych i utrudniłoby rozpoczynanie działalności przez nowe
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firmy transportowe. Ten sektor z pewnością nie będzie atrakcyjny dla młodych osób, jeżeli sztucznie
ograniczymy możliwości zarabiania na życie. Oznaczałoby to brak potencjału i zwiększone koszty. Już
teraz koszty logistyki w krajach skandynawskich są przeciętnie wyższe niż w pozostałej części Europy, ze
względu na nasze północne położenie i niewielką liczbę ludności.

(Oklaski)

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym od razu przejść do
sedna sprawy, czyli kwestii osób samozatrudnionych. Z pewnością wskazane byłoby przypomnienie, że od
marca zeszłego roku zakres obejmował wszystkich kierowców działających na własny rachunek. Tak obecnie
wygląda sytuacja; taki jest punkt wyjścia, który sprawozdawczyni powinna wziąć pod uwagę.

Z tego względu nie mamy do czynienia z precedensem, jak twierdził pan komisarz. Należało przyjąć bardziej
pragmatyczne podejście, mianowicie włączenie osób samozatrudnionych do zakresu dyrektywy, ale
jednocześnie uwzględnienie szczególnego charakteru pracy kierowców działających na własny rachunek i
ograniczenie biurokracji do bezwzględnego minimum.

Sprawozdawczyni wie, że jako sprawozdawca Komisji Transportu i Turystyki przedstawiłem szereg
propozycji. Na przykład zgłosiłem propozycję, aby tachografy cyfrowe mierzyły nie tylko czas kierowania
pojazdem i okresy odpoczynku, ale również operacje załadunku i rozładunku, uzupełnione o pewien rodzaj
niepodlegającego monitorowaniu określonego czas na szereg innych działań, na przykład zadania
administracyjne oraz czyszczenie i analogiczne zadania. Sprawozdawczyni doskonale zdaje sobie również
sprawę z tego, że takie działania jak kontakty z klientami w żadnym razie nie podlegają monitorowaniu i
nie są liczone jako czas pracy.

Dlatego ubolewam, że ani Komisja, ani sprawozdawczyni nie wykazali chęci jakiegokolwiek uwzględnienia
tej kwestii. Propozycja, aby państwa członkowskie samodzielnie mogły decydować o objęciu osób
samozatrudnionych zakresem dyrektywy, nie wydaje mi się dobra. Musimy dążyć do wspólnych, jednakowych
zasad podstawowych na szczeblu europejskim, aby wszystkich obowiązywały te same zasady.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wniosek Komisji i stanowisko
przyjęte przez sprawozdawczynię pozostawiają państwom członkowskim wybór, czy objąć osoby
samozatrudnione zakresem dyrektywy, czy też nie.

Taki opcjonalny przepis jest niedopuszczalny i sprzeczny z unijnymi zasadami konkurencji. Jeżeli damy
państwom członkowskim prawo wyboru, kierowcy działający na własny rachunek w tych krajach, które
już dokonały transpozycji poprzedniej dyrektywy 2002/15/WE, zostaną narażeni na bezpośrednią
konkurencję ze strony tych konkurentów unijnych, którzy nie podlegają tym samym przepisom.

Osoby samozatrudnione mogą przenieść się do kraju, w którym obowiązują odmienne przepisy, i podlegać
mniejszej liczbie kontroli, co mogłoby spowodować poważny problem z dumpingiem, a zatem poważne
zaburzenie konkurencji. W rzeczywistości przedsiębiorstwa mogłyby w większym stopniu wykorzystywać
osoby samozatrudnione, ponieważ są one w stanie oferować swoje usługi w sposób elastyczniejszy i po
niższych kosztach. Nie trzeba wspominać, że niższe koszty często oznaczają jednocześnie obniżenie jakości,
a przede wszystkim bezpieczeństwa, które w sektorze transportowym może skutkować poważnym
zwiększeniem zagrożeń w ruchu drogowym.

W tym kontekście uważam, że wniosek jest niedopuszczalny i sprzeczny z jedną ze swoich podstaw prawnych,
mianowicie z art. 153 traktatu, ponieważ ani nie poprawia warunków pracy, ani nie chroni zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników.

David Casa (PPE). – (MT) Wydaje mi się, że ten Parlament zgodzi się, iż należy zapewnić najlepsze warunki
europejskim kierowcom, że powinniśmy zagwarantować, aby nasze drogi były bezpieczne, i że powinniśmy
zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uregulować ten sektor bez zagrażania konkurencyjności europejskiej.
Jednakże brak zgody, czy to wszystko powinno obejmować osoby działające na własny rachunek.

Uważam, że nie powinniśmy przyznawać sobie prawa do regulowania, w jaki sposób wykorzystują oni swój
czas. Jeżeli wśród osób samozatrudnionych dochodzi do nadużyć, powinniśmy walczyć z nadużyciami, a
nie z tymi uczciwymi osobami wśród samozatrudnionych, które próbują jak najlepiej usprawnić ten sektor.

Uważam, że powinniśmy niezwykle ostrożnie podchodzić do wprowadzania biurokracji, ponieważ jej
nadmierna ilość może zaszkodzić i złamać ten sektor, szczególnie w takim okresie jak ten, kiedy walczymy
z kryzysem, który wywiera niekorzystny wpływ na wszystkie sektory europejskie. Dlatego gratuluję pani
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poseł Bauer jej sprawozdania i proponowanego przez nią kompromisu. Chciałbym zaapelować do nas
wszystkich, aby zachować ostrożność przy regulowaniu samych osób samozatrudnionych.

Georges Bach (PPE). – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Dyrektywa stanowi istotny krok na
drodze do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników tego sektora, ale również zwiększenia
bezpieczeństwa i zapewnienia uczciwej konkurencji. Takie były słowa samej Komisji, kiedy przedstawiano
dyrektywę 23 marca 2005 r.

Od tego czasu Komisja wykonała zwrot o 180 stopni i przedłożyła wniosek, za pomocą którego wyłącza
się osoby działające na własny rachunek. Stanowi to precedens, a ja nie mogę bronić takiej polityki. Istnieje
wiele powodów, aby nie poprzeć wniosku, który moim zdaniem stanowi krok wstecz pod względem
socjalnym, oznacza zmniejszenie bezpieczeństwa drogowego i zachęca do nieuczciwej konkurencji. Celem
wniosku nie było również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Moim zdaniem ten zwrot o 180 stopni świadczy o niezdolności do realizacji polityki europejskiej. Chociaż
dyrektywa – prawo europejskie – została dwukrotnie odrzucona przez Komisję Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych i raz na sesji plenarnej, jest sprzeczna ze sprawozdaniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to po prostu się ją zmienia dążąc do punktu,
gdzie liczą się wyłącznie interesy gospodarcze.

Proinsias De Rossa (S&D). – Pani przewodnicząca! Jako były kierowca ciężarówki działający na własny
rachunek popieram utrzymanie osób samozatrudnionych w zakresie przedmiotowej dyrektywy. Dobrze
wiem, że kierowcy działający na własny rachunek podlegają ogromnym naciskom, aby pracować dniem i
nocą. Panie komisarzu Kallas! Pańskie wystąpienie i pański wniosek to hańba. Stanowi on zagrożenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa kierowców. Zagraża innym użytkownikom dróg. Wystawia MŚP na ryzyko
nieuczciwej konkurencji oraz zwiększa presję na uczciwych pracodawców, aby zmuszali swoich pracowników
do samozatrudnienia.

Połowa kierowców przyznaje się do zaśnięcia za kierownicą. 20 % wypadków spowodowanych jest
zmęczeniem. Załadunek i rozładunek oraz pomoc dla pasażerów zajmują 30 % czasu pracy kierowców.
Pani poseł Harkin, jeżeli jest pani tu nadal obecna, to chciałbym powiedzieć, że to, co robią na swoim strychu,
jest ich własną sprawą. Ten Parlament musi bronić bezpieczeństwa obywateli i sprzeciwić się tym, którzy
dążą do nieuregulowanego sektora transportu. Panie komisarzu Kallas, proszę zacząć myśleć nad tą sprawą
od początku.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym zgodzić się z panią poseł
Morin-Chartier. Nie możemy zapominać, że w tej kwestii mamy do czynienia z Europejskim Trybunałem
Sprawiedliwości, który dość jasno stwierdził, że należy priorytetowo potraktować bezpieczeństwo drogowe,
co wiąże się z obecną dyrektywą w sprawie czasu pracy i okresów odpoczynku.

Czy nagle mamy zamiar zakwestionować wspólne europejskie uregulowania dotyczące bezpieczeństwa
drogowego? Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Byłoby to absurdalne i niezrozumiałe. Gdyby osoby działające
na własny rachunek miały zostać ponownie wyłączone z zakresu przedmiotowej dyrektywy, to oprócz 56
godzin kierowania pojazdem mogłyby przeznaczyć kolejne 28 godzin na załadunek i rozładunek. W efekcie
staliby się zagrożeniem na drogach. Z pewnością nie chciałabym spotkać takich kierowców na drogach
Europy.

W jaki sposób możemy nagle zacząć popierać zaburzenie konkurencji kosztem naszego wspólnego zdrowia?
Jak możemy wytłumaczyć to naszym obywatelom? Właśnie dlatego wzywam do odrzucenia wniosku
Komisji.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – (DE) Pani przewodnicząca! Podobnie, jak to czyniłem od wielu lat, pracuję
dziś na rzecz bezpieczeństwa drogowego, na rzecz poprawy warunków pracy zawodowych kierowców
oraz poprawy ich wizerunku zawodowego.

To oczywiste, że nie debatujemy dziś nad przepisami dotyczącymi czasu kierowania pojazdem i okresów
odpoczynku, które mają wpływ na bezpieczeństwo drogowe i mają zastosowanie do wszystkich kierowców
zawodowych, bez względu na to, czy są oni zatrudnieni, czy też działają na własny rachunek; chodzi raczej
o uregulowanie czasu pracy. To uregulowanie dotyczy przede wszystkim ochrony pracowników – inaczej
mówiąc, chodzi wyłącznie o ochronę socjalną kierowców, co w żadnej mierze nie wpływa na bezpieczeństwo
drogowe. Nie ma potrzeby chronić osób działających na własny rachunek przed nimi samymi. W jaki sposób
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mielibyśmy skontrolować czas pracy samozatrudnionych kierowców ciężarówek i autobusów bez ogromnej
biurokracji i właściwie na jakiej podstawie mielibyśmy to kontrolować?

Złym sygnałem byłoby ograniczanie w ten sposób dopuszczalnego czasu pracy zawodowych kierowców
działających na własny rachunek, a w przyszłości być może również działających na własny rachunek
handlowców, architektów czy posłów do Parlamentu. Zamiast tego państwa członkowskie powinny
podejmować działania na rzecz przeciwdziałania problemowi pozornego samozatrudnienia wśród kierowców.
Opowiadam się za wnioskiem przedstawionym przez Komisję Europejską i panią poseł Bauer.

John Bufton (EFD). – Pani przewodnicząca! Rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie czasu pracy, aby
objąć osoby działające na własny rachunek, jest pozbawione sensu. Robi się to pod pozorem ochrony praw
pracowników, zatem nie ma na to miejsca w ramach samozatrudnienia. Nie da się również tego
wyegzekwować bez naruszania swobód obywateli poprzez kontrole w ich domach.

Tu nie chodzi o bezpieczeństwo drogowe. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 obejmuje już czas kierowania
pojazdem i ma zastosowanie do wielkich przedsiębiorstw, małych firm i osób działających na własny
rachunek. Osoby samozatrudnione nadal potrzebują licencji kierowcy do pracy, zatem są zarejestrowanymi
posiadaczami takiej licencji. Dlatego wszystko, co mogłoby stanowić zagrożenie dla licencji jest jednocześnie
zagrożeniem dla całego dobrobytu jej posiadacza. Pamiętając o tym można spokojnie założyć, że kierowcy
działający na własny rachunek mają dobry powód, aby być nawet bardziej skrupulatnym niż wielkie
przedsiębiorstwa. Wszystko związane bezpośrednio z usługą byłoby uznawane za część czasu pracy; na
przykład robota papierkowa, konserwacja i ogólne zarządzanie. W wielkich przedsiębiorstwach zatrudnia
się pracowników do tych zadań; dlatego czas poświęcony na zarządzanie nie ma wpływu na czas kierowania
pojazdem. Zgodnie z dyrektywą osoby samozatrudnione, które samodzielnie wykonują swoje zadania
administracyjne, miałyby niewiele czasu na samo kierowanie pojazdem.

Oprócz tego uważam, że Komisja zaproponowała również rozluźnienie ograniczeń dotyczących pracy
nocnej, poprzez wprowadzenie dwugodzinnego okresu kwalifikowanego przed obowiązywaniem ograniczeń
czasu pracy w nocy. Rzadko zgadzam się z Komisją, ale to również byłoby słuszną zmianą. W pełni zgadzam
się ze sprawozdawczynią, panią poseł Bauer.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałabym ponownie zaapelować
do konserwatystów i liberałów, ponieważ nie możemy tutaj przedkładać interesów osób działających na
własny rachunek ponad bezpieczeństwo mieszkańców Europy.

Swoboda przedsiębiorczości jest bezsprzecznie bardzo dobrą rzeczą, ale bezpieczeństwo naszych dzieci i
wszystkich użytkowników dróg jest ważniejsze – i to, moim zdaniem, odpowiedzialny sposób postępowania
przez Europę. Jutrzejsze głosowanie jest sposobem pokazania, że nie są państwo zwolennikami dumpingu
socjalnego.

W ostatnich miesiącach ta debata pokazała również, że dyskusja na temat pozornego samozatrudnienia w
Europie jest zdecydowanie spóźniona. Coraz większa liczba zwykłych stosunków pracy jest zastępowana
przez pozorne samozatrudnienie i właśnie dlatego pilnie należy zbadać tę sytuację oraz przedstawić
propozycję, co możemy z tym uczynić. Jak dość jasno stwierdził dziś pan komisarz, słyszeliśmy już wiele
deklaracji chęci w tej sprawie. Nadszedł czas, aby wreszcie zacząć działać.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Chciałbym zapytać: jak w czasach kryzysu pobudzić przedsiębiorczość? Jak
pobudzić wzrost ilości małych i średnich przedsiębiorstw? W jaki sposób np. pobudzić działalność
gospodarczą, jeżeli to miejsce – Parlament Europejski – będzie miejscem, gdzie wprowadzamy nowe przepisy,
które ograniczają tę przedsiębiorczość? Przecież ludzie, jeżeli chcą zakładać działalność we własnym zakresie,
w tym transportową, to powinni mieć do tego prawo. Nie możemy ich traktować z jednej strony jak
przedsiębiorców, a z drugiej strony mówić, że muszą oni spełniać takie kryteria jak pracownik. To samo
możemy wprowadzić dla kogoś, kto prowadzi restaurację, sam i z rodziną, czy dla kogoś, kto prowadzi
sklep. Nie musimy mylić tych dwóch rzeczy.

Jest pewien nadmiar przepisów i do tego przyczynia się również Parlament Europejski. Ja wiem, że najlepsze
uregulowania dotyczące działalności gospodarczej w Polsce mieliśmy na początku lat 90. Teraz zwiększyliśmy
ilość tych obciążeń regulacyjnych i okazuje się, że spotyka się to z krytyką. Kogo? Tych ludzi, którzy prowadzą
działalność gospodarczą.

Ja popieram to, co mówi pani Bauer, natomiast nie wchodzę oczywiście w kwestie, które wynikły na etapie
negocjowania tego kompromisu.
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Diane Dodds (NI). – Pani przewodnicząca! W okresie wyzwań gospodarczych ten Parlament dużą część
swojej wiarygodności uzyskał dzięki wspieraniu przedsiębiorczości i konkurencyjności, ale jednocześnie
mamy zamiar ograniczyć prawo do pracy kierowców ciężarówek działających na własny rachunek. Muszę
powiedzieć, że odrzucam zupełnie fałszywe stwierdzenia wygłoszone dziś rano w tej Izbie, jakoby chodziło
o zdrowie i bezpieczeństwo. Wszyscy poświęcamy wiele uwagi zdrowiu i bezpieczeństwu i nie chcemy
oglądać kolejnych wypadków na naszych drogach.

Reprezentuję Irlandię Północną. To dokładnie na skraju Europy. Sektor transportu drogowego ma ogromne
znaczenie dla gospodarki, a objęcie kierowców ciężarówek działających na własny rachunek będzie miało
wyłącznie negatywny wpływ na konkurencyjność. To sektor restrykcyjnie uregulowany za pomocą przepisów
dotyczących tachografów, a skutki finansowe związane ze zwiększeniem biurokracji byłyby katastrofalne.
Miałyby również bardzo szkodliwy wpływ na tych, którzy mają nadzieję zostać niezależnymi kierowcami.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Sprawozdawczyni, pani poseł
Bauer, okazała swoją niezdolność do zrozumienia demokracji, ponieważ w dalszym ciągu prowadziła
negocjacje, bez jakiegokolwiek mandatu, wbrew decyzji komisji. Jeżeli Parlament Europejski poważnie
traktuje wspieranie wzrostu i dobrobytu, to posłowie muszą odrzucić wniosek Komisji.

Nie można wyłączać kierowców działających na własny rachunek z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie
czasu pracy. Byłby to krok wstecz, ponieważ samozatrudnionych kierowców autobusów i kierowców
ciężarówek realizujących przewozy na dużych odległościach powinny obowiązywać te same zasady, które
obowiązują pracowników przedsiębiorstw. Naszym celem nie może być dążenie do coraz mniejszej liczby
osób pracujących coraz ciężej – i to ogólnie za coraz niższe wynagrodzenie. Naszym celem nie może być
powodowanie zagrożenia przez kierowców autobusów i ciężarówek realizujących przewozy na dużych
odległościach, dla ich zdrowia oraz dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Pani przewodnicząca! Uważam, że europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa
mają obecnie szczególne znaczenie, ponieważ prawdą jest, że będziemy w stanie wyjść z kryzysu
zadłużeniowego jedynie wtedy, jeżeli będziemy pracować więcej. Całkowicie niepotrzebne jest obciążanie
osób działających na własny rachunek jeszcze większą biurokracją i ilością roboty papierkowej. Po prostu
jeżeli chcemy być w stanie zapewnić bezpieczeństwo socjalne w Europie, to niezwykle istotne jest zwiększenie
produktywności i konkurencyjności. Zatem czas kierowania pojazdem i czas odpoczynku, gwarantowany
obecnie przez tachografy, jest całkowicie wystarczający. Chciałbym zwrócić się do tych posłów, których
zdaniem dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich, aby zastosowali ją do siebie i zainstalowali
tachograf w swoich samochodach – a następnie nie korzystali z samochodów, kiedy w czwartek wieczorem
udają się do domów po tym, jak pracowali tu przez piętnaście godzin.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest istotnym zadaniem, ale z drugiej strony musimy również chronić osoby
samozatrudnione.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Pani przewodnicząca! Uprzejmie dziękuję za tę debatę. Z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchałem wszystkich państwa wystąpień. Mam ogromną pokusę, aby wejść w szczegóły
i przeprowadzić debatę na temat szczegółów dyskusji, ale chciałbym jedynie powiedzieć, że nadal
potwierdzam stanowisko Komisji, które opiera się na faktach. Nie dysponujemy przywoływanymi tutaj
analizami, zgodnie z którymi kierowcy działający na własny rachunek mieliby regularnie pracować po 90
godzin tygodniowo, i uważamy, że rozporządzenie w sprawie czasu kierowania pojazdem, które chcielibyśmy
wdrożyć, spowoduje ujednolicenie praktyki pomiędzy państwami członkowskimi i spełni zadanie, polegające
na zapewnieniu i poprawie bezpieczeństwa drogowego.

Bezpieczeństwo drogowe poprawiło się w znacznej mierze dzięki stosowaniu dyrektywy w sprawie czasu
kierowania pojazdem. Nie dysponujemy informacjami, że czują się oni gorzej, i dlaczego czasami wydaje
się nam, że małe i średnie przedsiębiorstwa miałyby zachowywać się nieodpowiedzialnie i nie troszczyć się
o bezpieczeństwo drogowe czy o własne zdrowie, aby musiały być bardziej uregulowane niż inne?

Komisja nie może poprzeć prawodawstwa ograniczającego prawo przedsiębiorców w sektorze transportu
drogowego do organizowania swojego czasu pracy, podczas gdy w innych sektorach przedsiębiorcy nie
podlegają podobnym ograniczeniom w zakresie czasu pracy. Jednakże jeżeli głosowanie w tej Izbie potwierdzi
odrzucenie wniosku Komisji, to Komisja zbada wszelkie możliwe opcje, w tym wycofanie wniosku, a jeżeli
Parlament podejmie decyzję o objęciu kierowców działających na własny rachunek przedmiotową dyrektywą
– zrealizujemy państwa wolę. Niezwłocznie zwrócimy się do państw członkowskich o informację, w jaki
sposób stosują przepisy dotyczące czasu pracy wobec kierowców działających na własny rachunek i w jaki
sposób badają przestrzeganie tych przepisów.
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Edit Bauer, sprawozdawczyni. – (HU) Chciałabym krótko odnieść się do pięciu spraw. Regulamin. Dokładnie
przeanalizowałam Regulamin i o ile wiem, posłowie do PE mają pełną swobodę w realizacji swojego mandatu,
zatem mogą konsultować się z kimkolwiek zechcą. Zgodnie z Regulaminem komisja parlamentarna nie
zwraca się do posła do PE o przedstawienie stanowiska komisji. To stanowisko przyjęte na sesji plenarnej
jest wiążące. Dokładnie to jest zapisane w Regulaminie. Nie kwestionuję również zasad, na podstawie których
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów przedłożyła proponowane przez siebie poprawki,
ani z kim je konsultowała.

W porozumieniu z kontrsprawozdawcami przeprowadziłam również nieformalne dyskusje z
przedstawicielami Komisji i Rady, kiedy uznałam to za istotne. Zgadzam się, że kwestia pozornie
samozatrudnionych przedsiębiorców stanowi prawdziwy problem europejski, i uwzględniliśmy ją w
propozycji, we współpracy z tymi posłami, których zdaniem wyłączenie samozatrudnionych przedsiębiorców
było istotne. Konieczne jest rozwiązanie tego problemu, ale nie jest to problem charakterystyczny dla jednego
sektora.

Istnieje błędne mniemanie, które było tu wielokrotnie powtarzane, że na szczeblu międzynarodowym można
kontrolować przestrzeganie tych przepisów. Te przepisy wymagają kontroli na szczeblu krajowym. Proszę
pozwolić mi dodać, że przy próbie 4 % kontrole kosztowałyby więcej, niż przeniesienie Parlamentu
Europejskiego z Brukseli do Strasburga. Chciałabym prosić kolegów posłów, aby wzięli to również pod
uwagę. Chciałabym powiedzieć kolegom posłom, że jeżeli odrzucimy ten wniosek, to będziemy faworyzować
kierowców z krajów trzecich. Chciałabym zwrócić się do kolegów posłów aby pamiętali, że mamy do
czynienia z wnioskiem zatwierdzonym przez Komisję. Odrzucenie wniosku Komisji, czyli Komisji
Europejskiej, oznacza, że będzie on pozbawiony sensu, drogi i niewykonalny.

Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę, 16 czerwca 2010 r.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), na piśmie. – (LT) Zgadzam się ze stanowiskiem przyjętym przez Komisję
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, dotyczącym odrzucenia wniosku Komisji, i zgadzam się, że w porozumieniu
z Parlamentem Komisja musi podjąć działania służące przedłożeniu w przyszłości przez Komisję nowego,
poprawionego wniosku. Chciałabym podkreślić, że wniosek Komisji dotyczący zwolnienia kierowców
działających na własny rachunek z zakresu dyrektywy oznaczałby znaczny krok wstecz w polityce socjalnej
UE i w dziedzinie transportu. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że „pozornie” samozatrudnieni kierowcy
osłabiają cały rynek pracy, a główny problem polega na tym, że w praktyce trudno jest udowodnić „pozorne”
samozatrudnienie. Jeżeli nie podejmiemy konkretnych działań i środków prawnych, to wykonywana przez
kierowców praca w ramach pozornego samozatrudnienia stanie się jednym z najważniejszych problemów
rynku pracy, a nam nie uda się uniknąć nieuczciwej konkurencji. Aby poprawić warunki pracy wszystkich
kierowców oraz zapewnić ich prawa i gwarancje socjalne, a także poprawić bezpieczeństwo drogowe i
uniknąć nieuczciwej konkurencji na europejskim rynku transportu drogowego, nie możemy przyjąć wniosku
Komisji w jego obecnym kształcie.

Pascale Gruny (PPE), na piśmie. – (FR) Dyrektywa, nad którą dziś debatujemy, jest efektem długich negocjacji
w Parlamencie Europejskim nad dwoma mandatami. Mamy do czynienia z niezwykle delikatną kwestią,
ponieważ dotyczy ona naszych miejsc pracy zarówno obecnie, jak i w przyszłości. To kwestia bezpieczeństwa
drogowego i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami w państwach członkowskich. Nie mogłabym
zaakceptować dumpingu socjalnego w samej Unii.

Czy niezależny kierowca może pracować 14 godzin dziennie, 84 godziny w tygodniu i nie stanowić
zagrożenia na drodze? W porównaniu z kierowcą zatrudnianym przez przedsiębiorstwo stanowi do
nieuczciwą konkurencję. Skłania to również niektóre przedsiębiorstwa do sugerowania swoim pracownikom
przechodzenia na samozatrudnienie. Musimy chronić naszych współobywateli i nasze przedsiębiorstwa.

Dlatego zachęcam Komisję Europejską do wycofania jej wniosku, a jeżeli tak się nie stanie, to wzywam
posłów do PE, aby w trakcie jutrzejszego głosowania zagłosowali za utrzymaniem osób działających na
własny rachunek w zakresie prawodawstwa dotyczącego czasu pracy.

Sirpa Pietikäinen (PPE), na piśmie. – (FI) W niektórych krajach UE istnieją uzasadnione obawy związków
zawodowych dotyczące pozornego samozatrudnienia w powiązaniu z dyrektywą w sprawie czasu pracy i
kierowcami działającymi na własny rachunek. Coraz większy problem stanowi outsourcing, a w efekcie
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unikanie obowiązków przez pracodawców. Jednakże zaproponowany sposób rozwiązania tego problemu,
polegający na objęciu dyrektywą kierowców działających na własną rękę, jest błędny. Dobrym sposobem
rozwiązania problemów związanych z pozornym samozatrudnieniem byłoby uzgodnienie na szczeblu UE
definicji samozatrudnienia pomiędzy organizacjami pracowników i pracodawców. Obecnie cierpią osoby
niewinne.

W odniesieniu do tej kwestii powinniśmy działać zgodnie z kompromisem, w którego tworzeniu udział
brała między innymi pani poseł Wortmann-Kool, wiceprzewodnicząca centroprawicowej Europejskiej Partii
Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). Zgodnie z nim niezależni kierowcy nie zostaną objęci zakresem
stosowania dyrektywy, ale państwa członkowskie mogą wedle swojej woli stosować w swoim kraju
uregulowania dotyczące czasu pracy w pełnym wymiarze do niezależnych kierowców. Taka sugestia
prawdopodobnie oznaczałaby osiągnięcie przez Parlament i Radę porozumienia w sprawie dyrektywy w
pierwszym czytaniu.

Szkoda, że Parlament nie daje wielu szans dojścia do kompromisu. Chociaż w większym stopniu powinniśmy
skoncentrować się na poprawie statusu przedsiębiorców, to zamiast tego prawdopodobne jest ograniczenie
czasu pracy rzeczywistych przedsiębiorców. To niepokojące, ponieważ szanse zarobienia przez małe
przedsiębiorstwa na swoje utrzymanie są ogólnie uzależnione wyłącznie od wkładanej przez nie w to pracy.

5. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności (debata)

Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pani poseł Sommer, w
imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
(A7-0109/2010).

Renate Sommer, sprawozdawczyni. – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie!
Chciałabym wydłużyć przyznane mi cztery minuty do sześciu, ponieważ to zagadnienie jest tak ogromne,
że w przeciwnym razie nie będzie możliwe jego odpowiednie omówienie.

Konsumenci mają prawo wiedzieć, co zawiera żywność. Jedynie dysponując informacją o składzie i wartości
odżywczej produktów żywnościowych są w stanie podejmować świadome decyzje w trakcie zakupów.
Chociaż prawodawstwo wspólnotowe obejmuje znaczną liczbę rozporządzeń i dyrektyw w sprawie
etykietowania żywności, to jak dotąd nie istniał wszechstronny obowiązkowy system etykietowania. Obecnie
producenci i dystrybutorzy żywności mają trudności z zachowaniem orientacji w gąszczu istniejących
przepisów – bez względu na to, czy są to przepisy unijne czy też krajowe przepisy państw członkowskich.
Istnieje niepewność prawna, zaburzenia konkurencji i bariery handlowe na rynku wewnętrznym. Z pomocą
obecnego wniosku dotyczącego rozporządzenia dąży się do rozwiązania tych wszystkich kwestii poprzez
zapewnienie jednolitego etykietowania żywności w całej UE. Cele obejmują lepszą informację dla
konsumentów, lepszą regulację, harmonizację i zmniejszenie biurokracji.

Jednakże wniosek Komisji nie spełnia tych oczekiwań, ponieważ opiera się na założeniach i przypuszczeniach
dotyczących życzeń i wymogów konsumentów, nakłada nierealistyczne wymogi w zakresie etykietowania,
na przykład wielkość czcionki wynoszącą 3 milimetry, która nawet nie zapewnia czytelności informacji, i
faworyzuje wielkie przedsiębiorstwa kosztem MŚP, które faktycznie stanowią 80 % przemysłu spożywczego.
Takie działania są sprzeczne z programem „Small Business Act”. Jest to sprzeczne również z celem
harmonizacji rynku wewnętrznego, ponieważ dąży się do wyraźnego dopuszczenia 27 dodatkowych
krajowych systemów etykietowania. Dlatego konieczna jest głęboka zmiana tekstu Komisji.

To staraliśmy się zrobić. Informacja musi być czytelna. Jednakże w tym kontekście wielkość czcionki jest
tylko jednym z wielu czynników. Potrzebujemy zasad dotyczących czcionek, grubości linii, kontrastu itp.
Potrzebujemy wiążących wytycznych dotyczących czytelności. Informacja musi być porównywalna, zatem
zawsze musi odnosić się do 100 gramów lub mililitrów, bez możliwości wskazywania wyłącznie wartości
odżywczej jednej porcji. Dzięki temu w trakcie zakupów obywatele będą w stanie od razu zobaczyć, który
jogurt jest „najlżejszy”, bez względu na wielkość jego opakowania.

Informacja musi być zrozumiała. Nadszedł czas, aby wreszcie zrezygnować z kilodżuli, które nikomu nic
nie mówią. Chcemy ponownie skupić się na kilokaloriach; właśnie tego domagają się i to rozumieją
konsumenci. Wskazane wielkości porcji muszą odzwierciedlać rzeczywistość, być realne i zrozumiałe dla
konsumentów, a jeżeli to możliwe, powinny być jednolite w całej UE. Nie można pozwolić, aby informacja
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wprowadzała konsumentów w błąd w odniesieniu do zawartości produktów, ich pochodzenia czy faktycznego
charakteru. Żywność imitująca, na przykład produkty seropodobne i przetworzone mięso, które składa się
ze zbitych razem małych kawałków, powinna być w ten sposób oznakowane na wierzchu opakowania.
Konsumenci muszą wiedzieć, co kupują.

W ostatecznym rozrachunku konsumenci nie będą jednak przejmować się czytaniem, jeżeli w rzeczywistości
przeładujemy wierzch produktu nadmiarem informacji. Dlatego proponuję, aby jedyna podawana wartość
odżywcza odnosiła się do liczby kilokalorii w przeliczeniu na 100 gram lub mililitrów. Dzięki temu
konsumenci to przeczytają – właśnie to ich interesuje, a moim zdaniem to realistyczne rozwiązanie.

Uważam również, że powinniśmy zlikwidować profile żywieniowe. Mam nadzieję, że uda się nam je
zlikwidować. Te profile są zbędne, ponieważ w nowym rozporządzeniu w każdym przypadku wskazuje się
wartość odżywczą. Profile żywieniowe są niekorzystne dla podstawowych produktów żywnościowych, a
wartości maksymalne soli, węglowodanów i tłuszczu są zupełnie arbitralne – zostały wymyślone przez
urzędników Komisji bez jakiejkolwiek podstawy naukowej.

Prawdziwym celem rozporządzenia dotyczącego zapewniania informacji o wartości odżywczej i własnościach
zdrowotnych żywności jest przekazywanie rzetelnej informacji zdrowotnej, a tym celu nie potrzebujemy
jakiejkolwiek dodatkowej oceny poszczególnych produktów żywnościowych lub ich podziału na dobrą i
złą żywność. W końcu liczy się ogólna dieta i styl życia. Musimy zastanowić się, dlaczego wielkie korporacje
spożywcze obecnie tak mocno naciskają na profile żywieniowe. Właśnie to powinniśmy naprawdę
zakwestionować.

Proponowany tu tak zwany system sygnalizacji świetlnej ma te same wady, co profile żywieniowe. On
również niesłusznie zmusza nas do zakwalifikowania produktów jako dobrych lub złych. Wartości
maksymalne kolorów są arbitralne, a spektrum każdej kategorii kolorystycznej jest zbyt szerokie. To
niekorzystne dla podstawowych produktów żywnościowych, faworyzowanie żywności imitującej, jak
również produktów zawierających sztuczne składniki; inaczej mówiąc tych, które zawierają raczej słodzik
niż cukier i raczej wzmacniacze smaku niż sól. To naprawdę nie może być korzystne dla konsumentów.

Oczywiste braki wykazuje model wskazanego dziennego spożycia (GDA), model etykietowania przez
przemysł. Jest niezrozumiały, ponieważ zawiera zbyt wiele liczb. Wprowadza w błąd, ponieważ opisuje on
dzienne zapotrzebowanie czterdziestoletniej kobiety i nie zawiera żadnego wskazanego dziennego spożycia
na przykład w odniesieniu do węglowodanów. MŚP mają trudności z wdrożeniem modelu GDA. To również
dałoby przewagę konkurencyjną wielkim przedsiębiorstwom. To jeszcze jeden powód, dla którego oznaczenie
GDA nie powinno mieć charakteru obowiązkowego.

Musimy również chronić naszą tradycyjną produkcję żywności. Jedynie w ten sposób możemy zapewnić
dalsze istnienie specjałów regionalnych i różnorodność naszej żywności w UE, z której jesteśmy tak dumni.
Dlatego potrzebujemy wszechstronnego wyłączenia z zakresu tego rozporządzenia produktów nie
sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych, ponieważ produkty tradycyjne to właśnie te, które nie
uległy standaryzacji. Ci wytwórcy nadal są w stanie przekazać przy sprzedaży ustną informację na przykład
o alergenach.

Jeszcze kilka słów o oznaczeniu kraju pochodzenia. Pytanie, czy konsumenci naprawdę chcą wiedzieć, skąd
pochodzą wszystkie składniki ich żywności, czy też naprawdę w tym przypadku chodzi o protekcjonizm.
Chciałabym najpierw wiedzieć, czy to w ogóle wykonalne, dlatego wzywam do sporządzenia oceny wpływu.

Wreszcie należy stwierdzić, że etykiety żywności nigdy nie mogą stanowić podręcznika dobrej diety.
Potrzebujemy kampanii edukacyjnych i musimy edukować mieszkańców państw członkowskich w zakresie
zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia.

Zdaniem prawodawcy nie jest niańczenie swojego zwierzchnika, którym w tym przypadku jest obywatel.
Musi zapewniać pomoc, ale nasi obywatele sami za siebie odpowiadają i nie powinniśmy przejmować tej
odpowiedzialności. Na koniec chciałabym wyrazić moje ogromne podziękowania dla wszystkich
zaangażowanych, kontrsprawozdawców, nawet jeśli nie zawsze byli gotowi na kompromis, wszystkich
osób, które mnie wspierały, zwłaszcza moich …

(Przewodnicząca odebrała mówcy głos)

John Dalli, komisarz. – Pani przewodnicząca! Jak już mówiłem przy poprzednich okazjach, naszym celem
jest zapewnienie, aby konsumenci wiedzieli co kupują i co jedzą, co ułatwi im wybór diety dla siebie i dla
swoich rodzin zgodnie z ich potrzebami, życzeniami i celami; obywatele – konsumenci – mają prawo do
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właściwej informacji. Chciałabym zaapelować do szanownych posłów, aby dobrze o tym pamiętali w trakcie
całej debaty.

Zanim przejdę do treści wniosku, chciałbym najpierw podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Sommer,
za przygotowanie sprawozdania, jak również kontrsprawozdawcom. Chociaż przychylam się do większości
zgłoszonych przez nią uwag, to nie ze wszystkimi mogę się zgodzić. Chciałbym także wspomnieć o wkładzie
wniesionym przez inne komisje, IMCO i AGRI.

Proszę pozwolić mi krótko omówić najważniejsze kwestie, które znalazły się w zgłoszonych poprawkach.

Zagadnienie obowiązkowego oznaczania pochodzenia jest bardzo ważne i wymaga rozważnej oceny.
Faktycznie istnieje powracające co jakiś czas żądanie wprowadzenia obowiązku przekazywania takiej
informacji w odniesieniu do niektórych produktów żywnościowych. Komisja może częściowo zgodzić się
ze zgłoszoną poprawką dotyczącą rozszerzenia wykazu przypadków obowiązkowego oznaczania
pochodzenia. Praktyczną opcją może być oznaczanie pochodzenia podstawowych produktów
żywnościowych, które nie zostały poddane znacznemu przetworzeniu i są ogólnie uznawane za produkty
jednoskładnikowe. Jednakże uwzględniając złożony charakter tej sprawy, wprowadzenie jakiegokolwiek
obowiązkowego oznaczania powinno być uzależnione od wejścia w życie środków wykonawczych i opierać
się na ocenie wpływu.

Czytelność jest ważnym problemem i jednym z najważniejszych powodów skarg zgłaszanych przez
konsumentów. To istotny dowód, że w naszej debacie na pierwszym miejscu stawiamy konsumentów i
mam nadzieje, że szanowni posłowie będą w stanie poprzeć koncepcję minimalnej wielkości czcionki.
Dlatego szkoda, że zgłoszone poprawki byłyby niekorzystne dla realizacji celu, polegającego na ustanowieniu
mierzalnych kryteriów jako podstawy do realizacji.

Podzielam zgłaszane przez szanownych posłów obawy dotyczące żywności imitującej. Dlatego cieszę się,
że Parlament zgłosił poprawkę zawierającą przepis wyraźnie zakazujący takich praktyk wprowadzających
w błąd. Jednakże wprowadzenie definicji i konkretnego opisu takich produktów byłoby źródłem problemów
prawnych, dlatego chcemy znaleźć takie opisy, które zapewniają konsumentom konkretną i jednoznaczną
informację. Z zadowoleniem zauważam również szerokie poparcie dla obowiązkowego oznaczania wartości
odżywczej na wierzchu opakowania i dopuszczenia systemów dobrowolnych w państwach członkowskich.

Zasada, zgodnie z którą konsumenci powinni wiedzieć, co jedzą, powinna mieć zastosowanie nie tylko do
żywności sprzedawanej w opakowaniach jednostkowych, ale również do żywności sprzedawanej zza lady
lub stołowania się poza domem. Dlatego nie zgadzam się z poprawkami, które ograniczyłyby zakres projektu
rozporządzenia. To powiedziawszy, jestem otwarty na zmianę tekstu w sprawie jedzenia sprzedawanego
bez opakowań jednostkowych, aby wyłącznie informacja o alergenach była obowiązkowa, podczas gdy
państwa członkowskie mogłyby samodzielnie zadecydować o dalszych obowiązkowych wymogach wobec
takiej żywności.

Przechodząc do sugestii obowiązkowego oznaczania nanoskładników, zasadniczo zgadzam się z poprawką,
chociaż konieczna jest odpowiednia definicja.

Wreszcie w odniesieniu do profilów żywieniowych chciałbym stwierdzić, że nie mogę zaakceptować
poprawek służących skreśleniu lub zmianie art. 4 w proponowany sposób, ponieważ ten przepis byłby
szkodliwy dla obowiązującego rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych. Wszyscy wiemy, że
wiele oświadczeń jest mylących dla konsumentów; niektóre z nich dlatego, że nie są uzasadnione, inne
ponieważ nie dają pełnego obrazu danego produktu żywnościowego, informując jedynie o jego korzystnych
aspektach. Należy również stwierdzić, że oświadczenia są składane wyłącznie z inicjatywy producenta w
celu sprzedaży większej ilości produktów. Nikomu nie narzucamy profili żywieniowych. Nalegamy na ich
stosowanie w takich przypadkach, kiedy producenci decydują się sprzedawać swój produkt za pomocą
oświadczeń, aby konsumenci dysponowali wyważoną informacją o produktach żywnościowych.

Wprowadzenie profili żywieniowych nie uniemożliwia lub nie ogranicza w żaden sposób palety produktów
żywnościowych, jakie producenci mogą wytwarzać. Producenci żywności w dalszym ciągu mogą wytwarzać
cokolwiek chcą. Jednakże dopuszczenie oświadczeń mogących wprowadzić konsumentów i obywateli w
błąd byłoby wobec nich nieuczciwe. W moim odczuciu to kwestia przekazywania naszym obywatelom
uczciwej i pełnej informacji o konsumowanych przez nich produktach. Nie zapominajmy, że rozporządzenie
w sprawie oświadczeń zostało przyjęte po pogłębionej debacie między instytucjami. Podstawowe zasady
rozporządzenia nadal są aktualne i ważne. To powiedziawszy, w otwarty sposób podchodzę do kwestii
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wprowadzenia profili żywieniowych i jestem gotów przychylić się do pewnych wyłączeń, które odnoszą
się do produktów tradycyjnych i podstawowych pełniących ważną rolę w diecie.

Na tej podstawie wzywam państwa do poparcia starań Komisji na rzecz zapewnienia rozsądnej podstawy
ochrony konsumentów i wspierania innowacji w przemyśle spożywczym.

Dziękuję za uwagę. Z niecierpliwością oczekuję na interesującą debatę i możliwość wysłuchania państwa
opinii.

Christel Schaldemose, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów. – (DA) Pani przewodnicząca! Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła
opinię do sprawozdania w sprawie etykietowania żywności, sporządzonego przez panią poseł Sommer. W
trakcie naszych prac w tej komisji kluczowe znaczenie dla nas miało zapewnienie, aby konsumenci otrzymali
właściwe narzędzia, umożliwiające im dokonywanie zdrowych i właściwych wyborów w odniesieniu do
żywności. Dlatego na forum komisji zgadzamy się, że wykorzystywanie oznaczeń żywności do wprowadzania
konsumentów w błąd jest całkowicie niedopuszczalne. Zgadzamy się także, że konsumentom należy
zapewnić jasną informację za pomocą dobrych oznaczeń. Oczywiście jesteśmy również zdania, że zasady
powinny umożliwiać jak najlepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dlatego zgadzamy się co do
podstawowych zasad. Jednakże w odniesieniu do szczegółów, czyli tego, w jaki sposób należy to osiągnąć,
na forum komisji nie było już tak powszechnego porozumienia, a taki sam zakres sporów można było
zaobserwować również w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności. To pokazuje, z jak trudnym zagadnieniem mamy do czynienia. Dlatego w rzeczywistości
chciałabym przede wszystkim wezwać sprawozdawczynię, aby pamiętała, że ta informacja dotycząca
żywności ma być przede wszystkim narzędziem dla konsumentów, a nie instrumentem marketingowym
dla przedsiębiorstw.

Marc Tarabella, sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – (FR) Pani przewodnicząca,
panie komisarzu, panie i panowie! Stojąc przed państwem jestem nieco rozgniewany, ponieważ mam zamiar
skupić się na poprawce 101 dotyczącej kraju czy też miejsca pochodzenia.

Nasza grupa zwróciła się o przeprowadzenie głosowania podzielonego w celu wyraźnego rozróżnienia
między tymi dwoma określeniami, ponieważ nie oznaczają one tego samego. Krótko mówiąc, kraj
pochodzenia to kraj, w którym produkt żywnościowy był po raz ostatni przetwarzany, podczas gdy miejsce
pochodzenia to zdecydowanie miejsce pochodzenia surowych składników, zwłaszcza owoców i warzyw,
na co zwracał uwagę pan komisarz Dalli.

Teraz szczególnie istotny jest fakt, że służby Parlamentu odrzuciły wniosek o głosowanie podzielone nad
tą poprawką i nie są w stanie powiedzieć mi, który punkt Regulaminu je do tego uprawnia. Powiedziano mi
nawet, że to standardowa procedura. Jest to bardzo ważne dlatego, że ta decyzja – moim zdaniem mająca
arbitralny charakter – w oczywisty sposób wpłynie na treść decyzji.

Pani przewodnicząca! Chciałabym zwrócić się do pani o porozmawianie w moim imieniu ze służbami, aby
potępić tę decyzję i zapewnić, aby w trakcie kolejnych 24 godzin służby ponownie przemyślały i
zaakceptowały tę rozsądną poprawkę.

Peter Liese, w imieniu grupy PPE. – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Na wstępie
chciałbym szczerze podziękować pani poseł Sommer za jej ciężką, pełną zaangażowania pracę. Była
przedmiotem bezpodstawnej krytyki, na którą nie zasługuje.

To przysłania również fakt, że w wielu kwestiach panuje porozumienie. Wszyscy domagamy się lepszego
oznaczania żywności imitującej. Ser wytwarza się z mleka, a jeżeli zawiera on inne składniki, to na wierzchu
opakowania musi być oznaczony jako imitacja. Wszyscy również domagamy się wiążącego oznaczania
wartości odżywczych. Dotychczas tego nie mamy. To coś, co wszyscy chcielibyśmy mieć. Wszyscy również
domagamy się, aby była ona wyrażona w jednostkach zrozumiałych dla konsumentów.

W tej kwestii proszę pozwolić mi opowiedzieć państwu dowcip, który krąży po Niemczech, a być może
również po innych krajach: „Jak nazywają się te małe zwierzątka, które zwężają państwa ubrania znajdujące
się w garderobie? Kalorie”. W Europie nikt nie opowiedziałby go z wykorzystaniem kilodżuli. Kilodżul nie
przyjął się jako jednostka. Wprowadza on ludzi w błąd i dlatego nie powinniśmy go uznawać za jednostkę
obowiązkową. Kaloria jest tą jednostką, którą w swoich obliczeniach wykorzystują świadomi konsumenci.
Zatem istnieje w tej kwestii szeroki konsensus. Istnieją również rozbieżności, na przykład w kwestii profili
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żywieniowych. Nasza grupa domaga się ich likwidacji, a przynajmniej wyjaśnienia, że zwolnione z nich
będą podstawowe produkty żywnościowe.

Mieliśmy do czynienia z ożywioną dyskusją dotyczącą zawartości soli w chlebie, serze francuskim i podobnych
produktach. Chciałbym podziękować panu komisarzowi Dalliemu i przewodniczącemu Barroso za podjęcie
próby wyjaśnienia tego zagadnienia. Jednakże kolegium nie podjęło żadnej decyzji, zatem musimy to raz
na zawsze wyjaśnić. Zwracam się do państwa o poparcie poprawek przedłożonych w tej sprawie przez
Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).

Glenis Willmott, w imieniu grupy S&D. – Pani przewodnicząca! Przedmiotowy wniosek jest niezwykle
kontrowersyjny i nadzwyczaj złożony. Jako kontrsprawozdawczyni z ramienia mojej grupy kierowałam
się zawsze pytaniem: jakiej informacji domagają się konsumenci przy kupowaniu żywności dla swojej
rodziny i w jaki sposób możemy im najlepiej przekazać tę informację?

Nasz kontynent zmaga się z epidemią otyłości o niespotykanej skali. Spożywamy za dużo tłuszczów,
węglowodanów i soli, co jest jedną z przyczyn chorób serca, cukrzycy, zwiększonego ryzyka nowotworów,
zawałów, chorób wątroby, a nawet depresji. Oczywiście proste zapewnienie konsumentom możliwości
łatwego zidentyfikowania wartości odżywczej ich żywności nie stanowi panaceum, ale da to konsumentom
szansę lepszej świadomości tego, co jedzą, szansę na porównanie produktów i natychmiastowe znalezienie
najzdrowszej opcji, a zatem zdobycie kontroli nad tym, co jedzą.

Proponuję, abyśmy w tym celu wykorzystali system oznaczeń kolorowych, nie oceniając produktu jako
całości, ale informując konsumentów, czy kupowany przez nich produkt zawiera małą, średnią lub dużą
ilość soli, tłuszczu i węglowodanów. Będzie to miało zastosowanie wyłącznie do złożonych przetworzonych
produktów żywnościowych, na przykład gotowych do spożycia posiłków, płatków śniadaniowych i tych
wszystkich gotowych posiłków wytwarzanych na skalę przemysłową, których wartości odżywczej – często
kiepskiej – konsumenci zwykle nie są świadomi lub w sprawie której są wprowadzani w błąd.

Chciałabym podkreślić, że to nie będzie miało zastosowania do niemieckiego chleba. Nie będzie się tego
stosować do masła, sera czy soku jabłkowego, a nawet alkoholu. Do każdego posła wysłałam wiadomość
elektroniczną zawierającą dalsze informacje, zatem proszę o jej przeczytanie przed podjęciem decyzji, aby
państwo dokładnie wiedzieli, co się proponuje, zamiast wysłuchiwania mylących argumentów lobby
przemysłowego lub niedoskonałych argumentów niektórych części tej Izby.

Chciałabym także zachęcić kolegów do poparcia obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia. To jasne,
że konsumenci stają się coraz bardziej świadomi pochodzenia żywności, która ląduje na ich talerzach, i
domagają się uczciwego oznaczania żywności. Oczywiście nie zawsze będzie to wykonalne. Niemniej jednak
w przypadku produktów jednoskładnikowych wyraźnie widać, że ich pochodzenie rolne powinno być
znane konsumentom i jest to w 100 % wykonalne. Stosuje się to już w odniesieniu do wołowiny, ryb oraz
świeżych owoców i warzyw. W przypadku składników produktów przetworzonych jest to oczywiście
trudniejsze, i właśnie dlatego proponuje się to wyłącznie wobec mięsa, drobiu i ryb w żywności przetworzonej.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że w tej Izbie wiele mówi się o znaczeniu wyborów konsumenckich
i prewencji w ochronie zdrowia publicznego. Teraz mamy szansę udowodnienia, że poważnie traktujemy
te zagadnienia. Koledzy, czyny są dobitniejsze niż słowa. Proszę o poparcie moich propozycji.

Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE. – (NL) Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować panu
komisarzowi za jego oświadczenie na początku tej debaty, jak również pani poseł Sommer za pracę, jaką
wykonała jako sprawozdawczyni. Spędziwszy prawie rok w tej Izbie mam wrażenie, że wydaje się nam, iż
za pomocą zwykłego aktu prawodawczego możemy po prostu zmienić nawyki milionów Europejczyków.

To samo przekonanie otacza to rozporządzenie. Musimy jednak uświadomić sobie, że nie ma nic trudniejszego
niż zmiana zachowań społeczeństwa, szczególnie gdy mówimy o 500 milionach osób. Dlatego nasz
ostateczny wpływ na to zachowanie za pośrednictwem oznaczania będzie ograniczony. Nie oznacza to, że
wskutek moich wątpliwości zupełnie neguję to rozporządzenie – z pewnością nie – ale musimy realistycznie
podejść do siły przedmiotowego instrumentu.

Musimy sobie uświadomić, że konsumenci mają prawo do informacji. Ponadto bez względu na wynik tej
debaty konsumenci uzyskają więcej informacji po drugim czytaniu. Z drugiej strony w dłuższym okresie
musimy więcej zainwestować w edukację i uczyć ludzi od podstaw, jak powinni prowadzić zdrowy tryb
życia.
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Kolejna uwaga dotyczy tego, że tocząca się w tej Izbie debata dotyczy zasadniczych celów przedmiotowej
dyrektywy. Czy zmuszamy ludzi do dokonywania wyboru zdrowej żywności, czy też dajemy im szansę
samodzielnego zdecydowania, jaką żywność chcą wybrać? My, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy, uważamy, że obywatele powinni otrzymać informację i że są w stanie samodzielnie dokonać
wyboru.

Musimy wreszcie być pewni, że uda się nam wyważyć ilość informacji przekazywanej obywatelom, ponieważ
zbyt duża lub zbyt mała jej ilość się nie sprawdzi. Uważam, że zasadniczo podążamy w dobrym kierunku.
Musimy uwierzyć, że ludzie zdolni do zagłosowania na nas będą również w stanie wybrać właściwe produkty
żywnościowe w sklepach, jeżeli przekaże się im odpowiednie informacje.

Carl Schlyter, w imieniu grupy Verts/ALE. – (SV) Pani przewodnicząca! Siła, jaką dysponują konsumenci,
opiera się na przekazywaniu im informacji. Jeżeli nie zmusimy przedsiębiorstw do zapewnienia rzetelnej
informacji, konsumenci jej nie otrzymają, a w efekcie upadnie cały rynek wewnętrzny. Nie możemy odgórnie
decydować, jaka informacja ma znaczenie dla danego konsumenta. Potrzeby konsumentów są zróżnicowane,
a naszym zadaniem jest spełnienie możliwie jak największej ich liczby.

Istnieje ryzyko, że jeżeli niechętnie podejdziemy do ostrzegania konsumentów o wysokiej zawartości kalorii,
soli, tłuszczy i tak dalej, to za bardzo pójdziemy na rękę przemysłowi. Koncepcja systemu oznaczeń
kolorowych do oznaczania wartości odżywczej nie jest dziwniejsza, niż ostrzeganie konsumentów przed
zakupem paliwożernego samochodu czy energochłonnej lodówki.

Nie możemy opóźniać wprowadzenia oznaczenia pochodzenia poprzez sporządzanie analiz, musimy je
wdrożyć już teraz. Zwierzęta i osoby chcące chronić ich dobrostan nie mogą czekać, aż dostępna będzie
informacja, czy żywe zwierzęta były przewożone do położonych daleko rzeźni.

Nie możemy także pójść na rękę przemysłowi alkoholowemu. Producenci alkoholu stale domagają się
traktowania ich w taki sam sposób, jak zwykłych przedsiębiorstw spożywczych, ale teraz, kiedy mamy
zamiar wprowadzić uregulowania produktów żywnościowych, nagle nie chcą być w to włączani. To
niesmaczne. Wielu konsumentów nie wie, że alkohol zawiera znaczną ilość kalorii i że na przykład lampka
białego wina zawiera dwa razy więcej kalorii, niż podobna ilość napoju bezalkoholowego.

W odniesieniu do profili żywieniowych mam zupełnie odmienne stanowisko niż pani poseł Sommer.
Ograniczają one przedsiębiorstwom możliwość opisywania jako korzystnych tych produktów, które takie
nie są. System określa limity i ogranicza możliwość fałszywej reklamy. Całkowicie zgadzam się w tej kwestii
z Komisją.

Wreszcie chciałbym wspomnieć o kilku pomniejszych kwestiach. Na wczesnym etapie powiedzieliśmy „nie”
trombinie. Na rynku istnieje kilka podobnych produktów, a wspólnie z panią poseł Sommer przedstawiłem
poprawki służące właściwemu opisywaniu takich produktów. Mam nadzieję, że uzyska ona poparcie.
Obecnie na rynku sprzedawane są kiełbaski zawierające znaczną ilość tkanki łącznej i tłuszczu, niemniej
jednak opisywane jako mięsne. Teraz mamy szansę skorygować ten błąd. W odniesieniu do produktów
jajecznych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego możemy je oznaczyć zgodnie z systemem już
stosowanym w przypadku jaj, inaczej mówiąc określającym, w jakich warunkach przetrzymywane były
zwierzęta. Byłby to krok we właściwym kierunku.

Struan Stevenson, w imieniu grupy ECR. – Pani przewodnicząca! Jedną z najbardziej spornych kwestii w
trakcie tej debaty było oznaczenie kraju pochodzenia. Mocno wierzę, że konsumenci mają prawo znać
pochodzenie kupowanej przez siebie żywności oraz wiedzieć, zwłaszcza w przypadku mięsa, czy zostało
ono wyprodukowane zgodnie z wysokimi standardami dobrostanu i czy zwierzęta nie były transportowane
na znaczne odległości przed ubojem. Ale ustalenie pochodzenia surowców w przetworzonej żywności jest
nieodwracalnie złożoną kwestią, ponieważ składniki wybiera się w oparciu o cenę, jakość i dostępność, a w
pojedynczym zakładzie przetwórstwa mięsnego kraj pochodzenia może zmieniać się z dnia na dzień, a
nawet z godziny na godzinę.

Stałe dostosowywanie etykiet wiązałoby się z wyższymi kosztami i w nieunikniony sposób prowadziłoby
do powstawania odpadów opakowaniowych. Te dodatkowe koszty zostałyby przerzucone na konsumentów.
Właśnie dlatego uważam, że należy najpierw za pomocą oceny wpływu zbadać wykonalność zasad
obowiązkowych oznaczeń, i cieszę się ze stwierdzenia pana komisarza Dalliego, że to popiera.

Ale podczas gdy ta debata koncentruje się na surowcach czy składnikach produktów żywnościowych, to
nie obejmuje pochodzenia produktu końcowego. Ma to szczególne znaczenie dla niektórych produktów,
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na przykład whisky. Produkty o niskiej jakości, pochodzące z takich krajów, jak Indie, Chiny czy Japonia,
nadal mogą prezentować się jako artykuły oryginalne, za pomocą umieszczanych na ich etykietach obrazków,
rysunków i nazw, które przypominają unijne kraje tradycyjnie produkujące whisky, aby zwiększyć swoją
przewagę konkurencyjną i wprowadzić konsumenta w błąd. Musimy się przed tym chronić i dlatego wzywam
państwa do poparcia poprawki 254.

Kartika Tamara Liotard, w imieniu grupy GUE/NGL. – (NL) Po raz kolejny chodzi o to, czy Europa postawi
na przemysł spożywczy, czy na konsumenta. Jutro wybiorą państwo swój sztandar: czy poprą państwo
jasny system oznaczeń kolorowych na etykietach żywności, czy też zaufają państwo przemysłowi? W moim
przypadku wybór polityczny jest prosty. Jeżeli chcą państwo chronić interesy ekonomiczne, poprą państwo
koncepcje przemysłu spożywczego. Jeżeli chcą państwo etykiety, która pomoże nam wskazać wysoką,
średnią lub niską zawartość węglowodanów, soli czy tłuszczu, to zagłosują państwo za systemem oznaczeń
kolorowych.

60 % państwa wyborców ma nadwagę, podobnie jak 25 % naszych dzieci. 25 % obywateli ma problemy z
czytaniem. Dlaczego wszyscy uważają, że oznaczenia kolorowe są normą na przykład w odniesieniu do
etykiet energetycznych artykułów gospodarstwa domowego, samochodów czy produktów elektronicznych,
ale traktowane są z przymrużeniem oka w przypadku produktów żywnościowych? Eksperci do spraw
żywienia i organizacje konsumenckie zalecają prosty system oznaczeń kolorowych, aby etykiety żywności
stały się bardziej zrozumiałe i aby ułatwić obywatelom dokonywanie samodzielnych wyborów. Ja również
to popieram.

PRZEWODNICZY: GIANNI PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Giancarlo Scottà, w imieniu grupy EFD. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Prosi się nas o
głosowanie w sprawie projektu sprawozdania dotyczącego informacji dla konsumentów, ale czy naprawdę
zastanowiliśmy się, czego chcą konsumenci? Czy te rozważania zostały uzgodnione za zamkniętymi drzwiami
w Parlamencie, czy też odzwierciedlają interesy konsumentów?

Ostatnie badania, do których odwoływała się Komisja, mogą nie być reprezentatywne wobec wzrastającej
w ostatnich latach świadomości konsumentów dotyczącej informacji o ich decyzjach żywieniowych.
Zasadniczym elementem procesu decyzyjnego staje się nie tylko pochodzenie, ale również składniki i inne
cechy. Czy wiemy, że podejmowane przez nas dzisiaj decyzje będą miały wpływ na jutrzejsze decyzje
zakupowe? Czy to nie konsumenci powinni decydować o kształcie rynku? Dlaczego nie podjąć próby
zrozumienia, za pomocą nowych badań lub utrzymania bieżącego bezpośredniego dialogu z konsumentami,
czego oni naprawdę chcą?

Musimy reprezentować konsumentów jak najlepiej potrafimy. Właśnie po to tu jesteśmy, a dzięki spotkaniom,
w których uczestniczyłem, odkryłem, że konsumenci chcą mieć większy wpływ. Nie chcą, aby proces
zakupów był bardziej skomplikowany wskutek narzucenia bezsensownej informacji na etykietach, ale nie
oczekują również nadmiernie uproszczonych, mylących wyborów, takich jak system sygnalizacji świetlnej,
który wiąże się z ryzykiem przekazywania nieistotnej informacji, która jest zbędna przy świadomym wyborze
i która nie spełnia ich potrzeb. Nasze podejście nie powinno być paternalistyczne, lecz otwarte na dialog.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jobbik uważa, że przekazanie
konsumentom odpowiedniej informacji ma kluczowe znaczenie. Popieramy obowiązkowe oznaczenie
miejsca pochodzenia i uważamy, że należy stworzyć możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za
niezgodność z przepisami nie tylko producenta, ale również dystrybutora. Oprócz danych liczbowych,
które czasami trudno zinterpretować, naszym zdaniem należy wprowadzić jednolity system oznaczeń
kolorowych, umożliwiający rozróżnienie zdrowej żywności od niezdrowych produktów żywnościowych.
Jednakże to nie wystarczy, aby wzmocnić pozycję zdrowej żywności. Należy stwierdzić, że przedsiębiorstwa
wielonarodowe są odpowiedzialne za dystrybucję w całej Europie tych produktów o niskiej jakości, które
nazywają żywnością.

Należy stwierdzić, że Cora, Tesco, Auchan, Metro i im podobni są odpowiedzialni za zalanie rynku
węgierskiego śmieciami, które nazywają żywnością. Do czego, na miłość boską, na węgierskim rynku
potrzebne są chiński czosnek, chińskie brzoskwinie, brazylijskie mrożone kurczaki czy słowacka rakotwórcza
żywność dla niemowląt? Jobbik zdecydowanie uważa, że należy wspierać małe przedsiębiorstwa i
gospodarstwa ekologiczne, a nie przedsiębiorstwa wielonarodowe. To będzie rozwiązaniem zapewniającym
zdrowe produkty żywnościowe na rynku.
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Pilar Ayuso (PPE) – (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Przedmiotowe
rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla konsumentów i przemysłu rolno-spożywczego, ponieważ wcale
niełatwo jest znaleźć wyważony sposób etykietowania, uwzględniający wszelkie niezbędne informacje, ale
nie aż tak przeładowany nimi, by był zbyt skomplikowany.

Mamy do czynienia z doskonałym sprawozdaniem i należy złożyć z tej okazji gratulacje sprawozdawczyni.
Zgadzam się z nią w najważniejszych zagadnieniach dotyczących informacji o wartościach odżywczych i
kontrowersyjnej kwestii profili, szczególnie jeżeli przypomnimy sobie, że Komisji nie udało się zrealizować
swojej obietnicy ustanowienia tych profili, wraz z warunkami ich stosowania, przed 19 stycznia, o czym
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006.

Interesującą mnie kwestią jest możliwość jednoczesnego funkcjonowania krajowych standardów
etykietowania: jest to sprzeczne z celem prawodawstwa, którym jest ujednolicenie i likwidacja możliwie jak
największej liczby barier w funkcjonowaniu prawdziwie jednolitego rynku.

W odniesieniu do oznaczenia kraju pochodzenia, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem ta informacja
jest wymagana, kiedy jej brak mógłby wprowadzić konsumenta w błąd. Istnieje również przepis przewidujący
stałą możliwość dobrowolnego oznaczenia. Dalsze kroki mogą wiązać się z kosztami finansowymi i
administracyjnymi dla przedsiębiorstw, a nie przynosić żadnych znacznych i wyraźnych korzyści
konsumentowi.

W odniesieniu do kwestii stosowania różnych języków muszę powiedzieć, że wniosek Komisji jest zgodny
z istniejącą dyrektywą, która się sprawdziła i nie spowodowała problemów. Ponowne rozpoczynanie tej
dyskusji mogłoby być niebezpieczne i niepotrzebne oraz stwarzać problemy z przepływem towarów.

Nessa Childers (S&D). – Panie przewodniczący! Ponad 60 % dorosłych Irlandczyków cierpi na nadwagę
lub otyłość, a podobne liczby występują w całej Europie. Przedmiotowe rozporządzenie pomoże nam
pokonać nie tylko ten kryzys otyłości, ale również inne problemy zdrowotne, na przykład cukrzycę, zawały
i choroby serca. Niestety, obecnie funkcjonujący system oznaczania GDA, opracowany przez przemysł, jest
złożony, prawdopodobnie mylący i ogólnie niezrozumiały.

Oznaczenia żywności metodą sygnalizacji świetlnej to prosty, powszechnie zrozumiały i przejrzysty system,
już dobrowolnie i z powodzeniem dostosowany przez opiekę zdrowotną i grupy konsumentów oraz wielu
świadomych zdrowotnie producentów żywności. Uważam również, że producenci alkoholu powinni w
podobny sposób umieszczać na swoich produktach oznaczenia wartości kalorycznej i zawartości
węglowodanów. Nikt nie podał mi dobrej przyczyny, dla której należałoby z tego wyłączyć alkohol.

Wszyscy jesteśmy świadomi ogromnej presji ze strony przemysłu, wywieranej na to uregulowanie. Wzywam
moich kolegów posłów do PE do przeciwstawienia się tej presji i przyjęcia prozdrowotnego nastawienia
poprzez poparcie w trakcie jutrzejszego głosowania systemu sygnalizacji świetlnej i oznaczania alkoholu.

Corinne Lepage (ALDE). – (FR) Panie przewodniczący! W moim wystąpieniu skupię się na kwestii oznaczeń
kolorowych. Mówi się nam, że „to skomplikowane”. To nieprawda; stanowią one ułatwienie. Mówi się nam,
że “to zakaz”. To nie zakaz – to raczej forma informacji. Mówi się nam, że “traktuje się w ten sposób
konsumentów jak dzieci”, ale w takim przypadku, panie przewodniczący, należałoby nam również powiedzieć,
dlaczego to właśnie stowarzyszenia konsumentów domagają się oznaczeń kolorowych.

Musimy postawić sprawę jasno i skończyć z tą całą hipokryzją i udawaniem. Mamy tutaj wybór pomiędzy
faktyczną obroną zdrowia publicznego konsumentów a ugięciem się przed żądaniami lobby, i to bardzo
krótkoterminowymi żądaniami, ponieważ bez tych oznaczeń mają one znaczenie wyłącznie przez bardzo
krótki czas.

Moim zdaniem – naszym zdaniem – wybór powinien być prosty. To oczywiste, że opowiadamy się za taką
informacją dla konsumentów, informacją, której domagają się również władze odpowiedzialne w Europie
za zabezpieczenie socjalne i opiekę zdrowotną, właśnie dlatego, że jest ona sposobem walki z otyłością i
wieloma chorobami.

Zatem nie poddawajmy się! Musimy mieć świadomość, po co tu jesteśmy, dlaczego zostaliśmy wybrani.
Jesteśmy tu, by bronić naszych obywateli.

Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jeżeli jesteśmy tym, co jemy, to
stopniowo stajemy się produktami przemysłowymi. Wiąże się to z faktem, że coraz powszechniejsza u ludzi
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staje się nadwaga, jak również coraz częstsze są wynikające z tego skutki uboczne, na przykład cukrzyca
typu drugiego i choroby układu krążenia.

Opakowanie żywności musi przekazywać jasną i rzetelną informację o jego zawartości. Najwyraźniejszym
oznaczenie ogólnej charakterystyki korzystnej dla zdrowia byłby model sygnalizacji świetlnej, które na
pierwszy rzut oka zrozumie nawet dziecko. Jeżeli nie uda się nam tego wprowadzić na szczeblu UE, to
przynajmniej należy zezwolić na jego stosowanie na szczeblu krajowym.

Chciałabym również zwrócić uwagę na kwestii kwasów tłuszczowych trans. Komisja parlamentarna
opowiedziała się za obowiązkowym oznaczaniem przemysłowych kwasów tłuszczowych trans, a ja mam
nadzieję, że zgodzi się z tym cały Parlament. Komisja parlamentarna zleciła sporządzenie streszczenia badań
dotyczących wpływu kwasów tłuszczowych trans na zdrowie. Zgodnie z tym streszczeniem istnieje tak
ogromna ilość dowodów świadczących o ich niekorzystnych skutkach, że najbardziej oczywistym
rozwiązaniem byłoby zakazanie przemysłowych kwasów tłuszczowych trans, jak to zrobiono w Danii.
Informacja na ich temat powinna co najmniej pojawiać się na etykietach opakowań, abyśmy wiedzieli, co
kupujemy, kiedy na przykład kupujemy kruche ciasteczka, czekoladę, chipsy ziemniaczane czy lody.

James Nicholson (ECR). – Panie przewodniczący! Chciałbym przede wszystkim z zadowoleniem przyjąć
sprawozdanie i pogratulować sprawozdawczyni. Zajmowała się tą kwestią od dłuższego czasu i z pewnością
pokazała, że jest dobrą sprawozdawczynią.

Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić jedną kwestię. Jestem zdecydowanym zwolennikiem oznaczeń
pochodzenia, ale uważam, że musimy niezwykle jasno określić, co rozumiemy jako oznaczenie pochodzenia.
Musimy przede wszystkim zapewnić, aby obywatele – konsumenci – wiedzieli, skąd pochodzi produkt.
Następnie konsument powinien równie dobrze wiedzieć, w jaki sposób żywność została przygotowana czy
w jaki sposób do niego dotarła. Zgadzam się w tej sprawie ze sprawozdawczynią i uważam, że istnieje ryzyko,
że w tej sprawie zbyt szybko posuniemy się za daleko naprzód.

Mamy do czynienia z procesem, z pierwszym czytaniem. Musimy sobie to wyraźnie uświadomić, ponieważ
będziemy wielokrotnie do tego wracać. Chciałbym, abyśmy postępowali dość ostrożnie, ale musimy zrobić
to dobrze. Nie chcę, abyśmy w Europie wprowadzili nadmierną regulację do takiego stopnia, że nawet w
Europie nie będziemy pewni, skąd się to wzięło. Istnieje ogromne ryzyko, że sami się nadmiernie wyregulujemy
z rynku. Musimy zachować nad tym kontrolę i zrobić to dobrze, a ja zdecydowanie to popieram. Moim
zdaniem powinniśmy wykorzystać czas pomiędzy pierwszym a kolejnym czytaniem na przeprowadzenie
oceny wpływu, by sprawdzić, z jakimi kosztami i skutkami się to wiąże, ponieważ właśnie tego potrzebujemy
w długim terminie.

Diane Dodds (NI). – Panie przewodniczący! Nie wydaje mi się, aby w tej Izbie znalazła się chociaż jedna
osoba polemizująca ze stwierdzeniem, że konsumenci domagają się i potrzebują bezpiecznej, wykrywalnej
i zdrowej żywności, i nikt nie może zaprzeczyć, że istnieje potrzeba wprowadzenia dokładnego i uczciwego
oznaczania żywności. Musimy jednak działać ostrożnie, aby nie stworzyć nadmiaru informacji w jakimkolwiek
systemie etykietowania. Zbyt duża ilość niezrozumiałej informacji spowoduje, że konsumenci zaczną
ignorować kluczowe informacje i zwracać uwagę na informacje, które są pozbawione rzeczywistej wartości.
Dlatego najważniejszymi kryteriami dla systemu etykietowania powinny być prostota i wartość informacji.

Podobnie jak moi koledzy popieram oznaczenie kraju pochodzenia. Moim zdaniem istotne jest, abyśmy
wiedzieli, skąd pochodzi nasza żywność. Rolnictwo i rybołówstwo oraz społeczności reprezentowane w
tej Izbie produkują żywność zgodnie z bardzo restrykcyjnymi uregulowaniami, ale na przykład 60 %
zjadanych przez nas ryb jest importowanych do UE, a w większości przypadków ich hodowla nie podlega
takim samym restrykcyjnym ramom ekologicznym i regulacyjnym. Musimy zapewnić, aby nasze systemy
tworzyły jednakowe warunki konkurencji dla naszych społeczności i sektorów gospodarczych.

W Irlandii Północnej przemysł rolno-spożywczy ma ogromne znaczenie, a ja ponownie chciałabym
zaapelować, abyśmy nie skazywali go na niepotrzebną biurokrację i robotę papierkową.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałabym
zwrócić uwagę na dwa konkretne zagadnienia. Pierwsze dotyczy profili żywieniowych. Jestem przeciwna
ich likwidacji, ponieważ – jak chciałabym państwu przypomnieć – zostały one wprowadzone wyłącznie w
celu określenia, czy dany produkt żywnościowy może być uznany za korzystny dla zdrowia, czy też nie.
Faktycznym celem jest również zapobieganie wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez oświadczenia
zdrowotne, które czasami umieszcza się na produktach żywnościowych często zawierających znaczne ilości
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tłuszczu, soli i węglowodanów. Dlatego mówię państwu, że powinniśmy odrzucić poprawkę służącą
likwidacji profili żywieniowych, profili, które zatwierdziliśmy w 2006 roku, o czym chciałabym przypomnieć.

Chciałabym zwrócić państwa uwagę także na ryzyko związane z poprawką 205, dotyczącą oznaczania
mięsa pochodzącego ze zwierząt z oboju rytualnego. Niebezpieczeństwo polega na stygmatyzacji pewnych
grup wyznaniowych, ponieważ oznaczenia tego typu tworzyłyby niesłuszny brak zaufania wśród niektórych
konsumentów. Chciałabym państwu przypomnieć, że część mięsa całkowicie zdatnego do spożycia jest
sprzedawana na zwykłym rynku, ponieważ ze względów religijnych nie może być spożywana przez osoby
wierzące. Co więcej, to mięso pochodzi ze sprawdzonych ubojni, które spełniają wszystkie kryteria zdrowotne.

Dlatego skutki gospodarcze byłyby dość istotne, zagrożone byłoby przetrwanie wielu ubojni rytualnych, a
to stanowiłoby zagrożenie dla możliwości egzystencji małych, lokalnych gospodarstw rolnych. Uważam,
że potrzebujemy pewnej dozy zdrowego rozsądku przy etykietowaniu, aby konsumenci uzyskali właściwą
informację. Co jednak ważniejsze, moim zdaniem oznaczenia kolorowe również będą powodować
stygmatyzację produktów. Nie uważam, aby to było właściwym rozwiązaniem.

Andres Perello Rodriguez (S&D). – (ES) Panie przewodniczący! Tysiąc poprawek komisji, z jakimi mamy
do czynienia w Parlamencie, jest najlepszym świadectwem naszej dobrej woli. Jednakże oprócz dobrej woli
powinniśmy wykazać się również zmysłem praktycznym przy etykietowaniu żywności, jeżeli nie chcemy,
aby nasze działania przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego celu: inaczej mówiąc, aby nie wprowadzały
konsumentów w błąd zamiast ich informowania.

Mamy do czynienia z ostrzeganiem, a nie z wyjaśnianiem. Mamy do czynienia z informowaniem ich, co
mogą jeść i w jakich ilościach. Czy oznaczenia ilości tłuszczów, węglowodanów i tłuszczów trans są
konieczne? Tak rzeczywiście jest. Czy konieczne jest oznaczanie wszystkiego, co ma wpływ na poziom
cholesterolu – wszystkich substancji, które mają wpływ na to, o czym mówiliśmy: otyłość i zdrowie ludzi?
Tak jest. Niemniej jednak dodawanie innych informacji, co może potencjalnie być bardzo pouczające, może
skończyć się wprowadzeniem w błąd w przypadku niektórych produktów żywnościowych: na przykład
miejsce pochodzenia, czy też – w przypadku mięsa – miejsca narodzin zwierzęcia, jego drogi transportu,
miejsca jego hodowli i jego uboju.

Naszym zadaniem jest zachowanie się w sposób praktyczny i zapewnienie, aby to rozporządzenie stało się
elementem harmonizującym i informującym konsumentów; w przeciwnym razie spowoduje ono większe
zamieszanie i problemy, które – choć odległe od poprawy stanu zdrowia – spowodują większe zamieszanie.

Właśnie dlatego sugeruję, aby w przypadku niektórych produktów żywnościowych opowiedzieć się raczej
za wskazanym dziennym spożyciem zamiast za systemem sygnalizacji świetlnej, ponieważ dzięki temu
bardzo wyraźnie będzie widać, że po zjedzeniu danej ilości pewnego produktu lub jej dwukrotności można
przytyć, zatem należy zjeść tylko jeden z nich. Niektórzy z nas proponują określenie maksymalnej
dopuszczalnej dziennej dawki w miejsce innych rodzajów oznaczeń, aby nie mącić jeszcze bardziej
konsumentom w głowach.

Chris Davies (ALDE). – Panie przewodniczący! Cóż może być prostszego, niż określenie zasad
przekazywania konsumentom informacji? Ale zróżnicowane interpretacje i praktyki w różnych krajach
oraz sprzeczne interesy gospodarcze spowodowały znaczny stopień złożoności.

Osobiście będę głosował za przyjęciem systemu sygnalizacji świetlnej, oznaczenia kraju pochodzenia i
lepszej informacji w odniesieniu do napojów alkoholowych, ale dotychczasowe doświadczenia sugerują,
że nadal jest wiele możliwości popełnienia pomyłek. W swoim wystąpieniu na początku debaty pan komisarz
odniósł się do prawodawstwa dotyczącego oświadczeń zdrowotnych na temat żywności. W udzielonej mi
niedawno odpowiedzi na pytanie parlamentarne poinformował mnie, że przedsiębiorstwa złożyły 44 tysiące
wniosków dotyczących oświadczeń zdrowotnych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został
nimi całkowicie zasypany, a Komisja nie udzieliła jeszcze ani jednej opinii w reakcji na te wnioski.

Obecnie Komisja sama narusza prawo europejskie, zatem mamy do czynienia ze straszliwym bałaganem.
Być może pan komisarz wykorzysta swój czas na końcu debaty do poinformowania nas, w jaki sposób ma
zamiar się z niego wydobyć.

Emma McClarkin (ECR). – Panie przewodniczący! Przedmiotowemu sprawozdaniu przyświecał cel
przekazania konsumentom większej ilości lepszej informacji dotyczącej odżywiania się, co jest godne
pochwały. Jednakże w trakcie rozpatrywania przedmiotowego sprawozdania w Parlamencie uczestniczyłam
w pouczających dyskusjach dotyczących wielkości czcionki na paczce gumy do żucia, tego, czy kurczak to
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faktycznie mięso, lub też czy batonik Twix klasyfikuje się jako jedną czy dwie porcje. Zapomnieliśmy, co
ma istotne i kluczowe znaczenie dla konsumentów.

System oznaczeń za pomocą sygnalizacji świetlnej nadmiernie upraszcza profile żywieniowe, powodując,
że nawet najbardziej podstawowa informacja staje się niejasna i abstrakcyjna. Ma to bezpośredni wpływ na
wybory dostępne konsumentom oraz nieproporcjonalnie negatywny wpływ na podstawowe produkty
żywnościowe. Podobnie jak niektórzy posłowe szybko dokonali osądu, tak system sygnalizacji świetlnej
powoduje dokonywanie zbyt krytycznej oceny produktów żywnościowych i złożonego składu odżywczego
żywności; jej miejsce w diecie nie może być ograniczone do prostego koloru.

Konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi żywność, i mieć najważniejszą informację dotyczącą jej składu
– w szczególności informację o alergenach – co umożliwi im dokonanie najlepszego wyboru produktu
żywnościowego. Uważam, że są wystarczająco inteligentni, aby to uczynić. Nie chcą, aby im dyktować, jaką
żywność mogą spożywać, a jakiej nie.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Z perspektywy wspólnego rynku wewnętrznego ogromne znaczenie ma
kwestia harmonizacji zasad etykietowania i wzajemnego uznawania produktów żywnościowych. Obecnie
dodatkowe przepisy krajowe i różnie interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie już istniejące
wspólnotowe przepisy dotyczące produktów żywnościowych są źródłem utrudnień w handlu, przepływie
towaru i problemów w dziedzinie konkurencji.

Z niepokojem przyjmuję zapisy o obowiązku podawania informacji dotyczących kraju pochodzenia
produktów konkretnych kategorii. W mojej ocenie jest to wyraz protekcjonistycznych postaw krajów
członkowskich, który kłóci się z ideą wspólnego rynku niwelującego istotne bariery i utrudnienia w przepływie
towarów. Dlatego też biorąc pod uwagę dobro konsumentów uważam, że informacje o kraju pochodzenia
produktów powinny być podawane w oparciu o zasadę dobrowolności oraz w przypadku, kiedy brak tejże
informacji mógłby wprowadzać konsumenta w błąd, co do faktycznego pochodzenia produktu. Takie
podejście uważam za wyważone zarówno, z punktu widzenia dobra konsumentów, jak i interesu producentów
żywności.

W trakcie debaty nad rozporządzeniem Komisji i raportem pani poseł sprawozdawcy wielokrotnie poruszona
była kwestia zbilansowanej diety i nawyków żywieniowych mieszkańców Unii Europejskiej. W mojej ocenie
etykietowanie żywności jest tylko jednym z wielu aspektów informowania konsumentów na temat właściwego
odżywiania się. Może ono uzupełniać wiedzę społeczeństwa w dziedzinie zdrowego stylu życia, np. poprzez
kampanie i działania edukacyjne, ale nie może jej zastąpić. Dlatego też sprzeciwiam się wprowadzeniu
oznakowania żywności kolorami, które mogłyby mieć trwałe konsekwencje dla nawyków żywieniowych.

Ostatecznie w ramach naszego porządku społecznego nie można i nie wolno wprowadzać przepisów, na
mocy których obywatele nie są odpowiedzialni za własne postępowanie i dokonywane wybory.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Zadaniem polityki i Parlamentu
Europejskiego powinna być dalsza poprawa jakości życia, jakie prowadzą Europejczycy. Obejmuje to zdrowe
środowisko naturalne, jak również zdrową żywność. Jeżeli mam się zdrowo odżywiać, to jako konsumentka
potrzebuję tej informacji.

Pilnie potrzebujemy wykonalnego w praktyce, obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia, aby
konsumenci mogli dokonywać świadomych decyzji, jaką żywność i z jakiego regionu kupują. Jednakże z
drugiej strony nadal potrzebujemy profili żywieniowych, ponieważ jedynie one mogą zagwarantować, aby
konsumenci nie byli wprowadzani w błąd odnośnie do tego, czy żywność jest zdrowa i czy składniki naprawdę
sprzyjają zdrowiu i dobrej diecie.

Oprócz tego zdecydowanie potrzebujemy jednak wyjaśniania i edukowania w dziedzinie odżywiania się.
Obejmuje to zdrową żywność ze zdrowego środowiska, jak również wymaganej ilości ćwiczeń.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Panie przewodniczący! Nie codziennie zdarza nam się debatować nad
legislacją, która wzbudza tak żywe zainteresowanie wśród naszych wyborców. Wiadomo, że czytelna etykieta
na produkcie spożywczym ma wpływ na decyzje konsumenckie i dodatkowo zachęca producentów do
promowania zdrowej żywności.

Jedno z zagadnień, które pojawiło się w procesie legislacyjnym i naszej dyskusji, dotyczy informacji o
pochodzeniu żywności. Etykiety muszą obowiązkowo informować o kraju produkcji danego artykułu, także
w przypadku żywności przetworzonej. W tym drugim przypadku będzie to z pewnością trudniejsze, ale
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dobrym rozwiązaniem wydaje mi się pomysł umieszczenia informacji o pochodzeniu głównego składnika
przetworzonego produktu spożywczego.

Równie istotna jest informacja o zawartości napojów alkoholowych. Przyłączam się do opinii, że informacja
o składnikach i wartości odżywczej napojów alkoholowych powinna być dostępna na opakowaniach.
Konsument powinien wiedzieć, czy kupowana przez niego wódka wykonana i wyprodukowana została ze
zboża, ziemniaków czy może z bananów. Nikt na tej sali nie kwestionuje potrzeby zmian i wprowadzenia
bardziej kompleksowej legislacji. Mam nadzieję, że wszyscy zgadzamy się również, że powinna ona iść w
kierunku oczekiwań konsumentów europejskich z uwzględnieniem jednakże możliwości małych i średnich
przedsiębiorstw w sektorze spożywczym.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jak wiemy, Parlament Europejski
został poproszony o wydanie ostatecznej opinii w sprawie przekazywanej konsumentom informacji o
żywności.

Na wstępie chciałbym powiedzieć, że byliśmy świadkami bezsprzecznie trudnego, długiego i
kontrowersyjnego procesu legislacyjnego, który nie mógł być skrócony. W rzeczywistości celem jest
harmonizacja prawodawstwa europejskiego w dziedzinie żywności za pomocą uregulowań zapewniających
przejrzystość informacji dla konsumentów, co umożliwi uniknięcie sytuacji, w której skłania się ich do
dokonania błędnych wyborów lub wyborów, które mogą być nawet szkodliwe dla ich zdrowia.

Dlatego w sprawozdaniu pani poseł Sommer, której należy podziękować za jej wysiłki na rzecz jednoczesnej
realizacji wielu wymogów, dąży się do znalezienia rozwiązań dla kontrowersji i różnic między systemami
informacji dla konsumentów, które funkcjonują w państwach członkowskich. Nieprzypadkowo nadal
istnieją różnice pomiędzy uregulowaniami krajowymi w zakresie sposobu opisywania cech żywności
przeznaczonej do sprzedaży, tworzące system różniący się pomiędzy poszczególnymi krajami, jak również
napędzający nieuczciwą konkurencję, ze stratą dla potencjalnych konsumentów. Dlatego na podstawie
wniosku Komisji Europejskiej podejmuje się próbę zmiany obecnego prawodawstwa poprzez zaangażowanie
tak przemysłu spożywczego, jak i konsumentów. Jednocześnie w sprawozdaniu zobowiązuje się europejski
przemysł spożywczy do wprowadzenia pewnej jasności do obowiązkowych oznaczeń oraz oznaczania i
prezentowania wartości odżywczych produktów żywnościowych.

Na rynku globalnym Unia Europejska nie może uniknąć konieczności dostosowania i zmiany prawodawstwa
w dziedzinie produktów żywnościowych, aby między innymi chronić handel produktami żywnościowymi
i zabezpieczyć go przed coraz bardziej rozprzestrzeniającą się i niekontrolowaną konkurencją
międzynarodową. Niczym nowym nie jest fakt, że coraz częściej słyszymy o zagrożeniach ze strony
produktów żywnościowych ukradkowo oznaczonych opisami i oświadczeniami, które często nie spełniają
wymogów dietetycznych, tym niemniej są reklamowane jako produkty dobre dla zdrowia ludzkiego.

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) Panie przewodniczący! Etykietowanie produktów żywnościowych
ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jestem zwolennikiem jasnej informacji
dla konsumentów, ale jednocześnie zmniejszenia biurokracji, uproszczenia uregulowań, zwiększenia
pewności prawnej i konkurencyjności przemysłu spożywczego, nie zapominając o mniejszych
przedsiębiorstwach.

Prowadzona przez rolników sprzedaż bezpośrednia nie może podlegać postanowieniom przedmiotowego
rozporządzenia, podobnie jak produkty lokalne i rzemieślnicze. Produkty tego typu gwarantują naszą
różnorodność i stanowią zabezpieczenie naszych najgłębszych korzeni. Konsumentom należy przekazywać
informację bez wywierania nacisku na ich wybór czy stygmatyzowania naszych produktów regionalnych.

Wniosek Komisji charakteryzuje się przesadną troskliwością, ponieważ dąży się w nim do konkretnego
ukierunkowania konsumentów zamiast przekazywania im informacji. Niektórzy chcą decydować o tym,
co znajdzie się w naszym jadłospisie, inni chcą nam mówić, jakie dania możemy jeść, a jakich nie. Zapewniam
państwa, że Portugalczycy, a zwłaszcza mieszkańcy regionu Minho, nigdy nie zrezygnują z jedzenia pica no
chão czy arroz de cabidela; nigdy nie porzucą caldo verde i cozido à portugesa, wraz z dobrymi deserami lokalnym
i lampką vinho verde tinto.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję poprawki, zmiany i pracę wykonaną przez sprawozdawczynię. Zgadzam
się z jej punktem widzenia i z jej sprawozdaniem i uważam, że konsumenci powinni mieć świadomość i
być dobrze poinformowani, ale to do nich powinna należeć decyzja, co zjeść.
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Mairead McGuinness (PPE). – Panie przewodniczący! Rozmawiamy o przekazywanej konsumentom
informacji dotyczącej żywności. Jako posłowie do tej Izby otrzymujemy informację o wielu sprawach i liczy
się nie tyle sama informacja, ale to, co z nią zrobimy.

Chciałabym odnieść się do dwóch konkretnych aspektów przedmiotowego sprawozdania. Jednym z nich
jest kraj pochodzenia. Mamy oznaczenia kraju pochodzenia w przypadku wołowiny. Być może Unia nie
podjęłaby decyzji o wprowadzeniu jej, ale zostaliśmy do tego zmuszeni przez kryzys. Wydaje się, że
funkcjonuje ono bardzo skutecznie i dobrze. Popieram koncepcję, że zwłaszcza w przypadku produktów
mięsnych należy przekazać konsumentom informację o kraju pochodzenia, aby wiedzieli, skąd pochodzi
ich żywność.

Chciałabym przejść do drugiej kwestii, której zapaliłabym żółte światło. Przeczytałam o sygnalizacji świetlnej
i oznaczeniach GDA – i naprawdę dziękuję tym, którzy udzielili mi tej informacji – i spróbowałam
przeanalizować tę informację niezwykle dokładnie. Chciałabym zgłosić kilka uwag. Mamy ostrzeżenia
zdrowotne na paczkach papierosów. Nie palę, uważam ostrzeżenia za cudowne i nie będę palić. Osoby
palące w dalszym ciągu palą, pomimo wszystkich alarmujących ostrzeżeń na etykietach. Chciałabym zwrócić
uwagę, że etykiety nie spowodują chudnięcia. Etykiety nie zmniejszą otyłości. Potrzebujemy zdecydowanie
głębszej dyskusji na temat tego problemu. Powinniśmy zdelegalizować windy i samochody, aby zwiększyć
dawkę ćwiczeń, ale wybór tej drogi jest mało prawdopodobny.

Cieszę się, że to pierwsze czytanie. Uważam, że niektóre kwestie są zbyt złożone, aby je rozstrzygnąć na
tym etapie. Potrzebujemy pogłębionej debaty i dyskusji oraz musimy zaproponować coś, co najlepiej
odpowiada interesom zgodnym z tytułem sprawozdania: „przekazywaniu konsumentom informacji na
temat żywności”.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym podziękować
sprawozdawczyni. Efektywne oznaczenia żywności faktycznie odgrywają istotną rolę. Konsumenci muszą
wiedzieć, co jedzą, i muszą się tego dowiedzieć w krótkim czasie, kiedy robią swoje zakupy w supermarkecie.
Jednakże informację należy przekazać w sposób niewymagający stopnia naukowego z dietetyki do jej
zrozumienia. Nasza grupa docelowa dla tej informacji jest zgoła odmienna, przecież nie chodzi o tych,
którzy już obecnie dysponują doskonałą wiedzą, na ile zdrowe są poszczególne produkty żywnościowe.

Moim zdaniem jedna dziedzina jest szczególnie istotna, i mam na myśli dziedzinę produktów wytwarzanych
w sposób tradycyjny, zwłaszcza produktów przetwarzanych i sprzedawanych bezpośrednio przez rolników.
Skład tych produktów często nie podlega standaryzacji – mam na myśli na przykład dżemy i soki – i po
prostu niemożliwe jest podanie takiej informacji, jak dokładna zawartość węglowodanów czy wartość
kaloryczna.

W ostatnich latach uczyniliśmy wiele, aby zmniejszyć odległości między rolnikami a konsumentami, a
obecnie takie czynniki, jak życie w gospodarstwie rolnym, rynki rolne i tym podobne, są ogólnie bardzo
istotne dla wizerunku rolników i rolnictwa. Wykorzystaliśmy również środki europejskie na wspieranie
takich aspektów w ramach naszych programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w ramach takich
transakcji sprzedaży często mamy do czynienia z bezpośrednimi kontaktami między rolnikami a nabywcami,
co często ma większe znaczenie, niż informacja na etykietach. Dlatego wzywam państwa do poparcia tych
poprawek, które służą znalezieniu rozsądnego rozwiązania dla tego rodzaju sprzedaży.

Richard Seeber (PPE). – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Nie ma wątpliwości, że w Unii
Europejskiej istnieją problemy zdrowotne, podobnie jak nie ma wątpliwości, że priorytetem muszą być
interesy konsumentów czy też że żywność różni się od pozostałych towarów, ponieważ to coś, co
konsumujemy i wprowadzamy do naszych organizmów. Dlatego oczywiście musimy zachować szczególną
uwagę przy dyskusjach o produktach żywnościowych i ich etykietowaniu, jak również należy tu zastosować
zapisaną w traktacie zasadę przezorności.

Jednakże opinia, że możemy rozwiązać te problemy za pomocą etykietowania, świadczy o naiwności. Proszę
spojrzeć na przykład Stanów Zjednoczonych: w Stanach Zjednoczonych żyje mnóstwo ludzi z nadwagą,
chociaż Amerykanie mają najostrzejsze przepisy dotyczące etykietowania żywności. Dlatego musimy
szczególnie uważnie zastanowić się, jak rozwiązać ten problem w Europie.

Dlatego po pierwsze uważam, że proponowany system sygnalizacji świetlnej nie spełni określanych przez
nas celów, ponieważ związane z nim zamieszanie jest większe, niż wartość przekazywanych przez niego
informacji. Po drugie uważam jednak, że zaproponowany również system GDA z dużym
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prawdopodobieństwem przekaże informację, którą poszukujący informacji konsumenci uznają za przydatną
do dokonania właściwego wyboru.

Po trzecie, moim zdaniem oznaczenie kraju pochodzenia ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku
żywności. Większość konsumentów chciałaby wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność i gdzie została
wyprodukowana. Po czwarte sądzę, że informacja zdrowotna musi opierać się na podstawach naukowych,
jeżeli ma wpłynąć na decyzje podejmowane przez konsumentów.

Na zakończenie mam jeden wniosek do pana komisarza: nadal czekamy na propozycję Komisji dotyczącą
finansowania EFSA. To jedyny organ, który nie pobiera opłat za swoje działania. Czy mógłby pan, proszę,
dać nam jakąś informację, kiedy możemy tego oczekiwać?

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Dobrą wiadomością dzisiejszego dnia jest to, że
nowe prawodawstwo zapewni jednolite, obowiązkowe oznaczenia wartości odżywczej w przeliczeniu na
100 gramów, zatem dając lepszą porównywalność. Informacje dotyczące wartości odżywczej przekazują
konsumentom informację umożliwiającą im dokonywanie świadomych decyzji zakupowych.

Model, o którym myślę, dotyczy odpowiedzialnego konsumenta, który wie co kupuje. Nierzetelnie oznaczone
produkty imitujące celowo wprowadzają konsumentów w błąd. Imitacje sera, prasowane produkty z szynki,
jogurt waniliowy, który nie zawiera ni grama wanilii – to tylko kilka przykładów. Te wszystkie produkty
imitujące muszą być odpowiednio oznaczone. Cieszę się, że jutro wyślemy Radzie jasny sygnał i że wszyscy
tu obecni zgadzają się, że potrzebujemy lepszych oznaczeń.

Uważam, że zadanie polega na przekazaniu informacji; powinniśmy jednak pozostawić konsumentom
samodzielne podjęcie decyzji. Właśnie dlatego sprzeciwiam się oznaczaniu za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Nie ma niezdrowej żywności, a jedynie niezdrowa, niezrównoważona dieta. Sygnalizacja świetlna wprowadza
w błąd. Jestem zwolenniczką oznaczania żywności zgodnie z modelem GDA i cieszę się, że jutro
najprawdopodobniej zagłosujemy właśnie za takim rozwiązaniem.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Konsumenci muszą wiedzieć, co jedzą. Właśnie dlatego partie
węgierskie w pełni popierają połączony hybrydowy system oznaczania kolorowego. Ten system ma pełne
poparcie również ze strony Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Konsumentów. Połączony system
oznaczeń kolorowych to doskonały, zrozumiały i jednoznaczny system. Umożliwia przekazanie autentycznej
informacji i pomoże konsumentom w wyborze zdrowszych produktów żywnościowych. Aby wyeliminować
obawy związane z konsumpcją produktów tradycyjnych, zalecamy jedynie wykorzystanie tego systemu
oznaczania w odniesieniu do niektórych kategorii produktów. To doskonale jasne. Popieramy również
możliwie jak najszersze oznaczenia kraju pochodzenia. Musimy zatwierdzić to rozporządzenie, zawierające
wymóg oznaczenia kraju pochodzenia dla produktów jednoskładnikowych, na przykład owoców i warzyw,
mięsa, ryb i innych produktów żywnościowych.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chociaż priorytetem tego Parlamentu
jest zapewnienie, aby konsumenci mieli bezpieczną żywność pochodzącą z zagwarantowanego, możliwego
do wyśledzenia źródła, to równie istotnym priorytetem jest wspieranie łatwego dostępu do informacji o
żywności poprzez odpowiednie systemy etykietowania. Przyjęcie jasnego, zrozumiałego systemu oznaczania
żywności stanowi krok w tym kierunku i może w rzeczywistości wpłynąć na wybory dokonywane przez
konsumentów poprzez zachęcenie ich do kupowania zdrowszych produktów z bezpiecznych źródeł.

W tym kontekście chciałbym poprosić tę Izbę o dokładne zbadanie poprawki przedłożonej i podpisanej
przez 40 posłów, poprawki 351, w której wzywa się do przekazywania konsumentom informacji nie tylko
o pochodzeniu surowców wykorzystywanych w niektórych nieprzetworzonych produktach rolnych, które
trafiają na nasze stoły, ale również o takich surowcach stosowanych w jednoskładnikowych produktach
przetworzonych, czyli takich, które oprócz produktu rolnego zawierają dodatek.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Panie przewodniczący! Chciałabym zgłosić dwie uwagi do przedmiotowego
rozporządzenia. Kluczowe znaczenie ma potwierdzenie jutro naszymi głosami stanowiska w sprawie
obowiązkowego oznaczania pochodzenia produktów żywnościowych, które już obowiązuje w odniesieniu
do wielu produktów: nie tylko ryb, owoców i warzyw, ale również nieprzetworzonej wołowiny, a ten rodzaj
oznaczania funkcjonuje od czasu choroby szalonych krów.

Musimy również zapewnić, aby to rozporządzenie europejskie chroniło inwestycje ogromnej rzeszy MŚP,
które prowadzą innowacje i tworzą miejsca pracy. Dlatego musimy zlikwidować wszelkie środki, które nie
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tylko nie spełnią swojego zadania, jak na przykład profile żywieniowe, o których mowa w art. 14, ale które
w oczywisty sposób będą dla przedsiębiorców stratą czasu i pieniędzy.

Na zakończenie chciałabym bardzo szybko zadać pytanie naszemu komisarzowi, panu Dalliemu. Chciałabym
poznać stanowisko Komisji w sprawie poprawki 205, którą szczegółowo omówiła pani poseł Grossetête,
służącej wprowadzeniu oznaczenia zwierząt zabitych w drodze uboju rytualnego. Jak już powiedziano,
oznaczałoby to bezcelową stygmatyzację tych produktów i byłoby szczególnie niekorzystne dla tego sektora.
Chciałabym poznać opinię Komisji w tej niezwykle ważnej sprawie.

Anna Rosbach (EFD). – (DA) Panie przewodniczący! Jestem konsumentem europejskim i chcę wiedzieć,
co wkładam do ust. W moim kraju mogę oczywiście przeczytać, skąd pochodzi moja sałatka, mięso i ser.
My, konsumenci, mamy prawo do jasnej informacji o składzie kupowanej przez nas żywności, nie będąc
wykwalifikowanymi chemikami czy dietetykami. Z zadowoleniem przyjmujemy obowiązek umieszczania
na wierzchu opakowania oświadczeń w przeliczeniu na 100 gramów lub 100 mililitrów, ponieważ, jak
pokazują statystyki, to jest informacja, jakiej domagają się konsumenci. Nie możemy mącić konsumentom
w głowach zbyt dużą liczbą systemów oznaczania, ani też likwidować regionalnej różnorodności obszarów
produkcji żywności poprzez narzucanie szczegółowego systemu etykietowania żywności sprzedawanej
bez opakowań jednostkowych. Nie powinniśmy również tworzyć zbyt wielu barier dla licznych małych i
średnich przedsiębiorstw składających się na przemysł spożywczy. To kosztowałoby utratę tysięcy miejsc
pracy w całej Europie, na co nie możemy sobie pozwolić.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (SV) Panie przewodniczący! Wedle moich wyobrażeń powinniśmy
wzmocnić siłę konsumentów poprzez przekazanie jasnej, prostej i zrozumiałej informacji dotyczącej
żywności, bez obciążania małych producentów większą biurokracją w ramach tego procesu. Dlatego
sprzeciwiam się wszelkim formom oznaczeń mylących i fałszywych. Jestem przeciwna systemowi oznaczeń
za pomocą sygnalizacji świetlnej, ponieważ ludzie się go boją i nie uwzględnia się w nim faktu, że wszyscy
różnimy się pod względem wymogów zdrowotnych i stylu życia. Z tych samych powodów sprzeciwiam
się oznaczeniom opierającym się na obowiązkowym dziennym spożyciu.

Jestem zwolenniczką oznaczeń kraju pochodzenia mięsa. Komisja powinna przedstawić propozycje
praktycznych rozwiązań, które mogą zostać ocenione i wobec których możemy zająć stanowisko.

Mamy dwie sprzeczne ze sobą alternatywy: albo politycy wystąpią z kazaniem i z góry nakażą, co powinniśmy
jeść, albo uzyskamy większą swobodę wyboru i prawo do lepszej informacji. Jestem zwolenniczką
elastycznego i opartego na badaniach naukowych systemu oznaczania za pomocą profili żywieniowych.
Przemysł żywnościowy musi okazać odpowiedzialność, wyczyścić swoją kartę i pracować nad eliminacją
takich elementów, których skutkiem jest gorsza żywność. Żywność to kwestia zdrowia i trzeba sobie to
uświadomić. Musimy wspólnie pracować na rzecz lepszej żywności.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Panie przewodniczący! Ja również popieram oznaczenia kolorowe, ale
chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Co godzinę dziewiczy las tropikalny o powierzchni 300 boisk
piłkarskich przekształca się w plantacje palmowe. Dzieje się tak, abyśmy mogli uzyskać olej palmowy,
wykorzystywany do produkcji żywności, która znajduje się na naszych półkach. Jednakże tę informację
ukrywa się przed naszymi obywatelami.

Wzywam Izbę do głosowania za przyjęciem poprawki 263, wprowadzającej obowiązek uwzględniania
oleju palmowego na liście składników żywności, którą nasi obywatele mogą znaleźć na półkach
supermarketów, aby nasi współobywatele nie finansowali globalnego wylesiania, utraty różnorodności
biologicznej i zmian klimatycznych wbrew swojej woli i nieświadomie, że to czynią.

Podczas jutrzejszego głosowania w tej Izbie powinniśmy podjąć decyzję, czy nasi obywatele są w stanie
przyjąć odpowiedzialność ekologiczną za wybieraną przez siebie żywność, czy też mają nieświadomie
finansować przedsiębiorstwa niszczące środowisko naturalne i naszą wspólną przyszłość.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Trzy miliony uczniów europejskich ma nadwagę, a
ta liczba wzrasta każdego roku o 85 tysięcy. Oczywiście nadwaga jest przyczyną szeregu przewlekłych
chorób i właśnie dlatego tak istotne jest to, co spożywamy jako żywność. Inaczej mówiąc, jesteśmy tym co
jemy. Jasne, zrozumiałe oznaczenia żywności, zawierające informację o niektórych składnikach, są w interesie
konsumentów. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję koncepcję informowania konsumentów na pierwszy
rzut oka o zawartości tłuszczu, węglowodanów i soli w produkcie. Jednakże elementem, który nie powinien
znaleźć się w przedmiotowym rozporządzeniu, jest odpowiedzialność za pochodzenie składników produktu.
Dlatego istotne jest, aby ktoś był odpowiedzialny za to, skąd pochodzą składniki wykorzystywane w gotowym
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produkcie. W tym kontekście, w tym niezwykle wrażliwym segmencie rynku, bardzo istotne jest ustanowienie
sankcji: sankcji wobec tych, którzy z premedytacją oszukują konsumentów i składają fałszywe oświadczenia
dotyczące produktu i jego składników.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Rozmawiamy dziś o informacji, a informację można
przekazywać na całym świecie na pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Informacji nie brakuje, ale brakuje
raczej jasnej, krótkiej i odpowiedniej informacji.

Jedno jest pewne: Etykiety żywności nie mogą być podręcznikiem zdrowego odżywiania. Wiedza o diecie
musi być przekazywana w rodzinie, w szkołach i w społecznościach. Każdy musi mieć pewną podstawową
wiedzę, jeżeli ma być w stanie wykorzystać informację znajdującą się na etykietach żywności w celu ułożenia
własnej zdrowej diety. Informacje o GDA, profile żywieniowe i oświadczenia zdrowotne nie są potrzebne
na etykiecie. Sygnalizacja świetlna, która może jednocześnie świecić się na czerwono i na zielono, ponieważ
wysoka zawartość węglowodanów i niska tłuszczów nie wyklucza się wzajemnie, jest dla konsumentów
bezużyteczna.

W obecnym świecie oznaczenie regionu pochodzenia nie jest już właściwe. W naszych produktach mlecznych
z Gór Eifel wykorzystuje się mleko z Niemiec, Belgii i Luksemburga. Zatem skąd pochodzi wyprodukowany
ser? Oczywiście musimy podjąć działania, aby ochronić konsumentów przed oszustwem. Na etykiecie
powinna znaleźć się informacja, co to za produkt, bez jakiejkolwiek możliwości nieporozumienia. Substytuty
sera powinny być wyraźnie rozróżnialne i odpowiednio opisane. Dodatek do żywności, sklejone mięso nie
mogą być sprzedawane w delikatesach jako szynka. Wzywam państwa do poparcia propozycji
sprawozdawczyni.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Panie przewodniczący! Dobre oznaczenia produktów żywnościowych odgrywają
istotną rolę. Informacja o miejscu pochodzenia jest ważna, podobnie jak informacja o zawartości tłuszczu,
węglowodanów i soli. Dlatego jeżeli informacja ma być skuteczna, to musi być jasna i dostępna oraz zawierać
wyłącznie niezbędne fakty. Jednakże nie oznacza to, że pewne produkty tradycyjne, które w wielu przypadkach
stanowią wyraz kultury w konkretnych regionach Europy, nie mogą i nie powinny zostać wyłączone.

W odniesieniu do wina uważam, że należy je również wyłączyć z dwóch powodów: po pierwsze mamy do
czynienia z produktem specjalnym, objętym już szczegółowym uregulowaniem. Wino nie zawiera tłuszczu
czy węglowodanów, lecz alkohol, który już wymienia się na obecnym oznaczeniu. Co więcej, czerwone
wino jest nawet zalecane przez Światową Organizację Zdrowia. Po drugie, nowe oznaczenia miałyby
wyłącznie szkodliwe skutki dla tego sektora gospodarki, który już obecnie przeżywa ogromne trudności.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Nie musimy obawiać się zamieszczania
informacji o miejscu pochodzenia produktów spożywanych przez nas, nasze rodziny i wszystkich obywateli.

Konsumenci, którym należy zapewnić pełną swobodę wyboru, mają prawo wiedzieć, jakie produkty kupują,
co zawierają i skąd pochodzą. To niezbędne narzędzia, umożliwiające im racjonalną ocenę ich decyzji
dietetycznych i konsumenckich. W tym kontekście świadomy zakup jest pierwszym krokiem do zdrowej,
zrównoważonej diety, pozwalającej obywatelom zadbać o swoje zdrowie.

Wiemy, że z przyczyn ekonomicznych lub z wygody wiele przedsiębiorstw wolałoby usunąć wiele informacji
ze swoich etykiet, ale nie może się na to zgodzić prawodawca, który musi działać wyłącznie w interesie
konsumentów europejskich.

Efektywne etykiety nie mogą zawierać dyskryminującego podziału na dobrą i złą żywność, ale mogą służyć
konsumentom jako instrument pomagający im w podejmowaniu niezależnych, świadomych decyzji.

Liga Północy zawsze walczyła na rzecz ochrony i zabezpieczenia produktów o wysokiej jakości, o ile to
możliwe wytwarzanych lokalnie, ponieważ uważa, że dobra, zdrowia dieta jest kluczem do lepszego zdrowia
i jakości życia.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Wydaje się, że najgorętszym aspektem dzisiejszej debaty jest kwestia
oznaczeń kolorowych. Ta koncepcja jest być może atrakcyjna, ale zdecydowanie nie jest efektywna, a nawet
jest niebezpieczna.

Niech Bóg broni przed stwierdzeniami, że priorytetem nie powinno być zapewnienie konsumentom rzetelnej
informacji i przyjęcie środków przeciwko chorobom związanym z odżywianiem się. Uważam jednak
również, że nie możemy demonizować niektórych produktów żywnościowych. Nie ma złej i dobrej żywności.
Jednak spożywanie jej w nadmiernych ilościach może skończyć się tym, że konsumenci będą unikać wielu
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tradycyjnych produktów europejskich lub producenci zmienią ich receptury, co miałoby poważne skutki
dla naszego przemysłu spożywczego.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z opinią pani poseł Grossetête dotyczącą mięsa
pochodzącego z uboju rytualnego oraz z opinią pana posła Dorfmanna dotyczącą rękodzielniczych
produktów żywnościowych, które również są istotnym elementem tradycji w Europie. Wreszcie popieram
poprawkę 351, o której mówił pan poseł Giovanni La Via.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Po pierwsze chciałbym wyrazić uznanie dla pracy sprawozdawczyni, pani
poseł Renate Sommer, która w procesie przygotowywania sprawozdania skupiła się raczej na ulepszeniu
dyrektywy przygotowanej przez Komisję. Mocno wierzę, że przy wskazywaniu wartości odżywczej produktów
żywnościowych musimy skoncentrować się na przydatności. Niezbędne dane muszą być podawane w
wartościach porównywalnych i nie mogą zostać zgubione w formie symboli i znaków.

Musimy skoncentrować się także na czytelności. Główna informacja powinna znajdować się na wierzchu,
aby była czytelna na pierwszy rzut oka. Dodatkowe informacje dotyczące składników mogą znajdować się
także na innej stronie produktu.

Musimy skupić się też na obiektywizmie. Dostawcy powinni odpowiadać za poprawność informacji dotyczącej
produktów, nawet pod groźbą sankcji. Kolejną kwestią wymagającą naszego monitorowania jest czytelność
informacji. Wielkość i grubość czcionek zaproponowana we wniosku Komisji jest niewystarczająca. Główna
informacja musi być widoczna dla klienta na pierwszy rzut oka.

W odniesieniu do oznaczenia kraju pochodzenia dostrzegam kilka nierozstrzygniętych spraw. Wytwórcy
produktu końcowego często kupują półprodukty na rynku kierując się ceną, przeskakując pomiędzy różnymi
dostawcami z różnych krajów, a następnie te surowce są mieszane ze sobą w produkcie końcowym. Mówię
o szczególnych produktach, na przykład salami czy kiełbasie. W takich przypadkach oczywiście trudno
będzie określić kraj pochodzenia.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Mamy do czynienia z niezwykle
istotną kwestią ochrony konsumentów. W niedawnym badaniu opinii ujawniono, że zdaniem obywateli
europejskich sytuacja w zakresie bezpieczeństwa żywności uległa pogorszeniu w okresie ostatnich 10 lat,
a co trzeci konsument nadal nie ma zaufana do jakości produktów. Dlatego konieczna jest aktualizacja,
uproszczenie i wyjaśnienie oznaczeń żywności w Unii Europejskiej, aby zapewnić lepszą ochronę
konsumentów.

Chciałbym zgłosić dwie uwagi. W przypadku oznaczeń kolorowych jesteśmy ich zwolennikami, pod
warunkiem, że będą one zawierać również odniesienie do wartości odżywczej wyrażonej procentowo.
Ponadto sprzeciwiam się obowiązkowemu oznaczeniu wartości odżywczej w przypadku win i napojów
alkoholowych. Wolelibyśmy, aby rozporządzenie dotyczące win i napojów alkoholowych powstało w
terminie 3 lat zamiast 5 lat, co proponowała Komisja Europejska. Na to, panie przewodniczący, panie
komisarzu, chciałem zwrócić państwa uwagę.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Chciałbym podziękować mojej koleżance, pani poseł Renate Sommer,
za jej dokładną i gruntowną pracę nad sprawozdaniem w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia.
To niezwykle ważna norma prawna, szczególnie z punktu widzenia zdrowia Europejczyków, które jest
najważniejszym priorytetem. Obecnie nie ma wątpliwości, że wiele chorób i stanów związanych ze stylem
życia wynika z kiepskiego odżywiania się, dlatego musimy podejść do tego problemu w sposób koncepcyjny.

Chciałbym podkreślić, że konsumenci muszą uzyskać jasną i przejrzystą informację o wartości odżywczej
produktu, ale następnie muszą samodzielnie podjąć decyzję. Naszym celem jest poinformowanie
konsumentów o tym, co jest, a nie o tym, co powinno być. Dlatego uważam system sygnalizacji świetlnej
za zbyteczny i raczej nieodpowiedni. Ponieważ blisko 80 % producentów rolno-spożywczych to małe i
średnie przedsiębiorstwa, należy także podkreślić, że przyjęte środki nie mogą stanowić dla nich nadmiernego
obciążenia.

John Dalli, komisarz. – Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować za tę ożywioną i interesującą debatę,
w której ujawniły się zdecydowane opinie dotyczące wielu aspektów wniosku. Komisja oczywiście uważnie
rozważy te opinie.

Istnieją pewne kwestie, które naszym zdaniem mają zasadnicze znaczenie dla konsumentów – na przykład
dostępność informacji o alergenach w przypadku każdego produktu żywnościowego, oznaczenie wartości
odżywczej na wierzchu opakowania, wraz z dopuszczeniem dodatkowego oznaczenia przez państwa
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członkowskie, uwzględnienie mierzalnych kryteriów czytelności oraz zrównoważona informacja dotycząca
zdrowia konsumentów. Chciałbym ponownie podkreślić swoje zdecydowane poparcie dla zasady profili
żywieniowych oraz zaakcentować, że nie wstrzymamy wytwarzania żadnego produktu żywnościowego i
że praca nad tym zagadnieniem będzie trwać dalej w sposób otwarty. Komisja nie może zgodzić się na
skreślenie tego postanowienia z rozporządzenia w sprawie oświadczeń.

Chciałbym, jeżeli można, odpowiedzieć na niektóre spośród zgłoszonych dzisiaj kwestii. W sprawie
finansowania EFSA mogę powiedzieć, że obecnie pracujemy nad sprawozdaniem nielegislacyjnym, które
powinno być gotowe po wakacjach i w którym zostanie określone, jaki kierunek obierzemy w tej sprawie.

W sprawie innowacji uważam, że nasze propozycje nie są niekorzystne dla innowacji. Jestem zwolennikiem
innowacji, podobnie jak Komisja, ale to muszą być innowacje odpowiedzialne. Chcemy takich innowacji,
które działają na rzecz konsumenta i na rzecz jego zdrowia.

W sprawie zgłoszonych oświadczeń i dopuszczeń, o czym mówił pan poseł Davies, chciałbym stwierdzić,
że państwa członkowskie zgłosiły około 44 tysiące oświadczeń na mocy art. 13. Kiedy zwróciliśmy się do
państw członkowskich o ich weryfikację, ich liczba spadła do 4 tysiące. Moim zdaniem wskazuje to na
niedbały i powierzchowny sposób zgłaszania oświadczeń i dlatego ważne jest, abyśmy kontrolowali te
oświadczenia, będące – jak już powiedziałem – narzędziem marketingowym służącym sprzedaży produktów.
Ten proces faktycznie uległ pewnemu spowolnieniu z uwagi na ilość, ale pracujemy nad zbiorami oświadczeń.
EFSA skończyła pierwszy zbiór, który jest sprawdzany przez Komisję przed publikacją, a prace w EFSA nad
drugim zbiorem są już mocno zaawansowane. To ciągły proces. Z drugiej strony 50 oświadczeń zostało już
ocenionych na mocy art. 14, a Komisja wyraziła już na nie zgodę lub je odrzuciła. Zatem prace nad tym
trwają – jesteśmy opóźnieni, ale pracę się toczą.

Chciałbym zgłosić jeszcze jedną uwagę w sprawie oceny wpływu. Komisja poparła ten wniosek po szerokich
konsultacjach z zainteresowanymi i oceną wpływu w sferze realnej, uwzględniającą koszty i korzyści
poszczególnych wyborów politycznych. Nie oceniano nigdy wpływu niektórych poprawek przedłożonych
dzisiaj i w przeszłości przez szanownych posłów, dotyczących przyjęcia dalszych wymogów w zakresie
etykietowania. Dla lepszej regulacji uważam, że ocena wpływu zawsze powinna być podstawą procesu
decyzyjnego.

Na zakończenie chciałbym podziękować pani poseł Renate Sommer i wszystkim szanownym posłom za
państwa wkład. Parlament jak zwykle otrzymał pełen wykaz stanowisk Komisji w odniesieniu do
poszczególnych poprawek.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę, 16 czerwca 2010 r.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Sergio Berlato (PPE), na piśmie. – (IT) Debata, którą dzisiaj prowadzimy, jest szczególnie istotna.

Prawo europejskie obejmuje szereg rozporządzeń i dyrektyw w sprawie składników żywności i jej
etykietowania. Obecnie w państwach członkowskich nie ma jednak skoordynowanych wymogów dotyczących
etykietowania. To jednak oczywiste, że znaczna liczba ogólnych zasad europejskich dotyczących informacji
na temat żywności utrudnia konsumentom europejskim znalezienie jasnych wskazówek. Przepisy
poszczególnych państw członkowskich, zamiast wypełniania istniejących luk, co powinny robić, utrudniły
prowadzenie handlu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Dlatego uważam, że tylko jednolity, paneuropejski system etykietowania może dać nadzieję na likwidację
tych problemów. Obowiązkowe oznaczenia powinny być przedstawione w sposób zrozumiały, aby
konsumenci mogli dokonać świadomego wyboru. Konsumenci faktycznie nadal odgrywają szczególną rolę
w naszych decyzjach w zakresie zabezpieczenia ich zdrowia i jakości kupowanych przez nich towarów.

Muszę podkreślić znaczenie ochrony przedsiębiorstw europejskich przed wszelkimi formami fałszowania
i nieuczciwej konkurencji, a jednocześnie wspierania zmniejszania biurokracji. Określenie nazwy producenta
na opakowaniu żywności stanowi również istotną informację z punktu widzenia wspierania konkurencyjności
europejskiego przemysłu spożywczego.

António Fernando Correia de Campos (S&D), na piśmie. – (PT) Sprawozdanie pani poseł Sommer ma
istotne znaczenie nie tylko dlatego, że przekazuje jasną informację konsumentom, ale również dlatego, że
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zapobiega zaburzeniom na rynku i działa jako katalizator dla gospodarki europejskiej poprzez przejrzyste
mechanizmy i jednolite stosowanie zasad w ramach UE. Dlatego pewną niespodzianką są podejmowane w
formie zmian na sesji ponowne próby włączenia wina do tego systemu etykietowania wraz z informacjami
o wartości odżywczej i zawartości węglowodanów.

Etykiety wina obowiązkowo muszą zawierać już szereg informacji, a dodanie nowych wymogów oznacza,
że będą one przeładowane i trudne do odczytania, a ich wartość praktyczna będzie marginalna. Szczególne
wymogi dotyczące etykietowania wina mają swoje źródła historyczne w fakcie, że mamy do czynienia z
ściśle uregulowanym produktem o szczególnych cechach. Dlatego należy je objąć proponowanym
pięcioletnim odstępstwem, umożliwiającym dokładną analizę tego, jakie informacje powinny znaleźć się
na etykiecie. Kryzys finansowy, który obecnie panuje w Europie, oznacza konieczność zachowania
roztropności w obliczu faktu, że sektor wina składa się przede wszystkim z małych i średnich przedsiębiorstw.
Obok już wysokich kosztów wytwarzania produktów o wysokiej jakości będzie to kolejny nadzwyczajny
wymóg o niewielkim znaczeniu praktycznym. Uwzględniając to uważam, że etykietowanie wina zgodnie
z obecnie rozpatrywanym rozporządzeniem byłoby niestosowne i błędne.

Robert Dušek (S&D), na piśmie. – (CS) Celem sprawozdania w sprawie etykietowania żywności jest
ujednolicenie siedmiu obowiązujących dyrektyw i jednego rozporządzenia oraz wyjaśnienie obecnych
uregulowań obowiązujących na szczeblu europejskim i krajowym. Obecne rozbieżności są przyczyną
niepewności i nieporozumień dotyczących informacji zamieszczanych na produktach żywnościowych,
dotyczących składników i wartości odżywczych. Ubocznymi skutkami tych zmian na rzecz jednolitego
etykietowania żywności w UE są zwiększenie konkurencyjności producentów europejskich oraz wspieranie
zdrowego odżywiania się w całym społeczeństwie. Zasadniczo nie zgadzam się z propozycją Komisji, aby
w przeważającej mierze pozostawić przyjęcie własnych postanowień prawnych w rękach państw
członkowskich. Powodowałoby to dalsze rozczłonkowanie i brak jedności na rynku wewnętrznym oraz
byłoby całkowicie sprzeczne z celem rozporządzenia, polegającym na ustanowieniu jednolitego i jasnego
systemu etykietowania żywności. Propozycja Komisji, dotycząca czcionki o wysokości 3 milimetrów, byłaby
w wielu przypadkach niewykonalna w praktyce. Realizacja tego wymogu oznaczałaby zmianę wielkości
poszczególnych opakowań, co w logiczny sposób wiąże się z wyższymi kosztami produkcji i pakowania,
transportowania produktów opakowanych w ten sposób i ich magazynowania, jak również wyższymi
cenami żywności i ekologicznego usuwania opakowań. Komisja całkowicie pominęła niewielkie gospodarstwa
rolne i bezpośrednią sprzedaż produktów bez opakowań jednostkowych. To niedopuszczalne, aby Komisja
przedkładała nam tak niezrównoważone i niekompletne wnioski, w których nie uwzględnia się najnowszych
osiągnięć naukowych. Zasadniczo zgadzam się ze zmienioną wersją sprawozdania Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności i dlatego będę głosował za
przyjęciem tej nowej wersji.

Elisabetta Gardini (PPE), na piśmie. – (IT) Głosujemy dzisiaj nad przyjęciem rozporządzenia, którego celem
jest ochrona konsumentów poprzez zabezpieczenie ich prawa do informacji o sprzedawanej im żywności,
aby mogli dokonywać świadomych zakupów.

Naszym zadaniem nie jest dyktowanie, co mają jeść obywatele europejscy. Dlatego nie możemy zaakceptować
takiego podejścia, jak system sygnalizacji świetlnej czy profile żywieniowe, które dają produktom
żywnościowym zielone bądź czerwone światło na podstawie tak zwanych zasad zdrowotnych, a które
między innymi nie uwzględniają tradycji kulinarnych czy specjałów lokalnych. Ponadto wiodący dietetycy
uważają, że dobra i zła żywność nie istnieją, lecz jedynie dobra i zła dieta, w zależności od sposobu łączenia
poszczególnych produktów żywnościowych w ogólnej diecie danej osoby. W przypadku systemów
sygnalizacji świetlnej oraz profili żywieniowych pomija się fakt, że organizm ludzki potrzebuje również tak
bardzo krytykowanych tłuszczy, węglowodanów i soli do prawidłowego funkcjonowania.

Chciałabym również zwrócić uwagę na potrzebę określenia pochodzenia produktów żywnościowych.
Doskonale wiemy, że w niektórych krajach możliwe jest wykorzystywanie składników szkodliwych dla
zdrowia czy tolerowanie kiepskich standardów higienicznych w sektorze produkcyjnym. Musimy też chronić
te przedsiębiorstwa, które szczycą się jakościowymi i zdrowotnymi walorami swoich produktów. Za pomocą
naszego głosowania możemy uczynić pewien krok w tym kierunku.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Wydaliśmy około 90 milionów euro na unijną kampanię promującą
zdrową dietę uczniów europejskich. Jej celem jest zachęcenie dzieci do zdrowszego odżywiania się poprzez
zapewnienie im darmowych owoców. Zatem wydajemy miliony na wbijanie dzieciom do głowy, że powinny
jeść jabłka i inne owoce. Następnie planujemy wdrożyć system etykietowania żywności, w którym produkty
żywnościowe o niskiej zawartości węglowodanów, tłuszczów i soli miałyby zielone światło na etykiecie, a
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produkty o wysokiej zawartości – czerwone. Nagle te jabłka, które dostarczyliśmy kosztem milionów euro,
dostałyby czerwoną etykietę z uwagi na swoją zawartość węglowodanów i byłyby postrzegane jako niezdrowe.
Gdyby tak się stało, dzieci raczej nie znalazłyby pochlebnych słów dla UE. Nawet do tych, którzy nie myślą
o tym, co jedzą, wreszcie dotarło, że nadmiar gotowych posiłków, ciasteczek, słodyczy i alkoholu jest
niezdrowy. Dla wszystkich, którzy chcą myśleć o swoim zdrowiu przy zakupie żywności lub są do tego
zmuszeni chorobą, o wiele ważniejsza jest pełna lista składników. Na przykład diabetykom ułatwi to
wyliczenie liczby jednostek pieczywa zamiast zgadywania, ile insuliny należy sobie wstrzyknąć. Dla około
10 % konsumentów, którzy prawdopodobnie czytają oznaczenia wartości odżywczej, idealnym rozwiązaniem
jest wartość kaloryczna i ilość kalorii. Z kolei mylący system oznaczeń kolorowych naprawdę nie jest
przydatny.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), na piśmie. – Wielu obywateli europejskich cierpi na choroby związane z
odżywianiem się, na przykład cukrzycę, nadciśnienie i choroby serca. Wzrasta liczba przypadków takich
chorób, których często da się uniknąć. Ścisłe uzależnienie od żywności przetworzonej i gotowych posiłków,
połączone z brakiem dostępnej informacji o ich zawartości, oznacza, że konsumenci nie zawsze dokonują
zdrowych wyborów dotyczących swojej diety, nawet gdyby chcieli. Mamy prawo do jasnej, dokładnej
informacji o tym, co jemy, i prawo do możliwości jasnego porównania różnych produktów, zwłaszcza pod
względem ich zawartości tłuszczów, węglowodanów i soli. Standardy etykietowania, w szczególności
oznaczenia kolorowe, które mam zamiar poprzeć w trakcie jutrzejszego głosowania, pomogą we właściwym
wyborze zarówno tym, którzy mają szczególne wymagania dietetyczne, jak również tym, którzy są świadomi
swojego ogólnego sposobu odżywiania się. Sama edukacja dotycząca diety i odżywiania się nie wystarczy
– należy ją wesprzeć za pomocą dostępnej i rzetelnej informacji, którą obywatele mogą łatwo wykorzystać.
Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby obywatele mogli dokonywać właściwych wyborów w
zakresie swojej diety, jak również to jeden z najlepszych sposobów walki z chorobami związanymi z
odżywianiem się, które są tak widoczne w Unii Europejskiej.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. – (PL) Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia
Parlamentu i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które będzie
dziś głosowane na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, to kolejny krok w stronę umożliwienia
konsumentom uzyskania potrzebnych informacji o produkcie, a więc świadomego podejmowania decyzji
o jego zakupie. Na mocy tego aktu Unia wprowadzi system etykietowania produktów spożywczych, który
stanie się obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich. Jest to przykład dobrej legislacji, która
porządkuje obecnie obowiązujący system, na który składa się siedem dyrektyw i jedno rozporządzenie.
Dzięki ujednoliceniu przepisów na szczeblu europejskim zagwarantowane zostanie prawidłowe
funkcjonowanie wspólnego rynku poprzez umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych
wyborów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prawnej producentom. Mnogość różnych systemów
oznaczania produktów spożywczych powoduje jedynie niepotrzebne wątpliwości ze strony konsumentów
dokonujących zakupu, zaś podane informacje niejednokrotnie są nieczytelne, bądź niedostatecznie
wyeksponowane na opakowaniu. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę epidemię otyłości w Europie.
Sprawozdanie Renate Sommer ma zmienić ten stan rzeczy i dlatego będę głosowała za jego przyjęciem.

6. Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w
zakresie audytu (Eurostat) (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest pytanie ustne do Komisji, zgłoszone przez
pana posła Karasa i panią poseł Bowles, w imieniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, w sprawie
jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień Komisji w zakresie audytu (Eurostatu)
(O-0080/2010 – B7-0314/2010).

Othmar Karas, autor. – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu Rehn, panie i panowie! Dzisiejsza
debata to ważny sygnał polityczny, jaki Parlament Europejski chce wysłać w obecnym okresie. Zgłoszenie
tego pytania ustnego w samym środki procesu restrukturyzacji Eurostatu i w trakcie opracowywania
oświadczenia Parlamentu Europejskiego do Komisji świadczy również o naszej determinacji.

Przedkładając odrębną rezolucję pokazujemy, że Parlament Europejski chce i wymaga, aby Eurostat działał
w sposób niezależny i kompleksowy. To pierwsza bezpośrednia reakcja organów prawodawczych na
doświadczenia związane z wydarzeniami w Grecji i z tym krajem. Jednocześnie nie możemy zapominać, że
w 2005 roku Rada odrzuciła pięciopunktowy plan przygotowany przez pana komisarza Almunię, w ten
sposób uniemożliwiając Komisji uzbrojenie się w odpowiednie instrumenty. Teraz nadrabiamy to, co można
było i co należało uczynić dawno temu. Chciałbym zatem przypomnieć zarówno Komisji, jak i Radzie, że
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istnieje polityczna wola opracowania wszystkich instrumentów potrzebnych do zapewnienia, aby euro było
podparte nie tylko filarem unii walutowej, ale również filarem unii gospodarczej. Wzywam Radę, aby nie
blokowała, nie opóźniała i nie uniemożliwiała, lecz raczej dała tę szansę Komisji.

Chcielibyśmy również wiedzieć, czy prowadzone są jakieś dochodzenia dotyczące nieprawidłowego działania
Eurostatu i/lub państw członkowskich w ostatnich latach, ponieważ dopiero kiedy będziemy mieć jasną
analizę, dowiemy się, jakie korekty i uzupełnienia należy wprowadzić.

Czego domaga się Parlament Europejski? Domagamy się niezależności, porównywalności – a więc
minimalnych standardów zbierania danych statystycznych, minimalnych standardów dotyczących struktury
instytucjonalnej władz i współpracy z EBC. Chcemy, aby istniała możliwość sprawdzenia wszystkich działań,
i właśnie dlatego Eurostat musi mieć prawo przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w dowolnej
chwili. Domagamy się rozszerzenia jego uprawnień, ponieważ chcemy mieć wgląd we wszystkie dane, w
tym na szczeblu regionalnym i gminnym oraz dotyczące zabezpieczenia socjalnego. Domagamy się
nienagannej współpracy, chcemy wzmocnić funkcje koordynacyjne, i chcemy, aby – zanim skończymy
nasze sprawozdanie – Komisja powiedziała nam, czy to, co dotychczas udało się uzgodnić z Radą, jest
wystarczające. Naszym zdaniem nie. Mówimy o oświadczeniach minimalnych, nadrobieniu tego, co nie
zostało zrobione, zrobieniu kolejnego kroku ku większej niezależności i bardziej kompleksowym
uprawnieniom.

Sharon Bowles, autorka. – Panie przewodniczący! Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych jest
konsekwentna i jednomyślna w swojej opinii, że należy wzmocnić Eurostat, a od dawna dążymy do
zapewnienia lepszej jakości danych statystycznych.

Znamy historię, o której już przypominał pan poseł Karas. W 2005 roku Rada zhańbiła się i zasiała ziarno
obecnych problemów z suwerennym długiem poprzez osłabienie paktu stabilności i wzrostu i jednoczesną
odmowę przyznania Eurostatowi uprawnień audytowych. Po takich wydarzeniach potrzeba czasu na
odzyskanie zaufania, a brak zaufania był jednym z powodów, z których w ostatnim kryzysie państwa
członkowskie musiały ponieść ogromne wydatki. Słowa i zobowiązania polityczne ze strony Rady Ecofin
były niewystarczające.

Niedługo Eurostat otrzyma wreszcie uprawnienia audytowe, co jest tym ważniejsze, że ma to kluczowe
znaczenie dla zapewnienia realizacji pozostałych planów w zakresie nadzoru ekonomicznego. Narzędzie
umożliwiające kontrolę efektów jest nieporównywalnie lepsze od kontroli tylko nad obietnicami.

Domagamy się poprawy jakości danych i ich aktualności oraz chcemy mieć prawo kontroli oddolnego
wkładu do rachunków narodowych, a także pytamy: czy nowe uprawnienia Eurostatu są wystarczające?
Nawet teraz Rada Ecofin obwarowała nowe uprawnienia audytowe pewnymi warunkami, wprawdzie mniej
restrykcyjnymi, niż wielu z nas się obawiało, ale czy osłabiło to możliwość naprawdę wczesnego prowadzenia
dochodzeń i interweniowania?

W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego popiera się bezwarunkowe prawa Eurostatu do składania tak
zwanych wizyt metodologicznych. Oczywiście należy wykorzystywać zasoby tam, gdzie to naprawdę
konieczne, ale dochodzenia muszą być przeprowadzane w chwili pojawienia się podejrzeń, a nie po fakcie.

Wreszcie kiedy będziemy mieć pewność, że porównujemy naprawdę dwie analogiczne sprawy? Jaki postęp
poczyniono w celu zapewnienia standaryzacji i dostatecznej przejrzystości procedur księgowych, aby
wychwycić przypadki kreatywnej księgowości i innych innowacyjnych praktyk?

Olli Rehn, komisarz. – Panie przewodniczący! Na wstępie chciałbym podziękować panu posłowi Karasowi,
pani poseł Bowles i innym posłom za podniesienie tych niezwykle istotnych kwestii dotyczących jakości
danych statystycznych i Eurostatu. Cieszę się również z poparcia wyrażonego w projekcie państwa stanowiska
do wniosku Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie stosowania Protokołu w sprawie
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu.

Chciałbym podkreślić, że jest to pierwszy wniosek legislacyjny drugiej Komisji kierowanej przez pana
przewodniczącego Barroso w lutym. Cieszę się, że niedługo zostanie przyjęty, na co mam nadzieję, a następnie
będziemy go mieć do dyspozycji. Jak powiedziała pani poseł Bowles, od dawna go potrzebowaliśmy.

Pierwotny wniosek służący temu celowi został przedłożony w 2005 roku, ale wówczas został odrzucony
przez państwa członkowskie. Czasy się zmieniły i obecnie cieszy się on w Radzie dużym poparciem.
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W odniesieniu do tej propozycji, w ogólnym podejściu, przyjętym w zeszłym tygodniu, 8 czerwca, przez
Radę Ecofin, potwierdza się znaczenie zapewnienia wysokiej jakości statystyki dotyczącej długu publicznego
i deficytu budżetowego oraz uznaje się w tym kontekście rolę Komisji i Eurostatu.

Obecnie dopracowywane rozporządzenie zachowuje najważniejszy cel zaproponowany we wniosku
przedłożonym przez Komisję, polegający na przyznaniu Eurostatowi większych uprawnień audytowych w
przypadku stwierdzenia poważnego zagrożenia lub problemu związanego z jakością danych. Dlatego
Komisja może zaakceptować tekst kompromisowy.

Komisja ma zamiar podjąć kilka kolejnych działań służących wzmocnieniu jakości statystyki europejskiej
w zakresie procedury nadmiernego deficytu. Niezwłocznie nastąpi kadrowe wzmocnienie służb zajmujących
się tymi zadaniami, głównie poprzez wewnętrzne przesunięcia w Eurostacie. Państwa członkowskie będą
odwiedzane częściej niż obecnie w ramach tak zwanych wizyt konsultacyjnych procedury nadmiernego
deficytu.

Komisja zapewni włączenie większej ilości informacji dotyczących danych źródłowych do opracowywania
statystyk do wykazów procedury nadmiernego deficytu, o których mowa w rozporządzeniu. W razie
pojawienia się nieprzewidzianych przypadków, w których jasno stwierdzi się poważne zagrożenie lub
problem związany z jakością danych, Eurostat wykorzysta wszelkie dostępne uprawnienia na mocy nowych
przepisów, w tym oczywiście uprawnienia audytowe.

Zanim zakończę, chciałbym powiedzieć kilka słów o Grecji w paru najistotniejszych kwestiach. Chciałbym
skorzystać z tej szansy i być może zająć dodatkową minutę z państwa czasu. Jak powszechnie wiadomo,
Komisja podjęła pogłębioną analizę statystyki greckiej z kliku lat. Dzięki zmienionemu rozporządzeniu w
przyszłości będzie można lepiej zapobiegać ryzyku oszustwa i manipulowania statystykami lub wszelkim
innym nieprawidłowościom.

Wczoraj wydarzyło się coś nowego w sprawie Grecji. Wiedzą państwo, że agencja Moody’s podjęła wczoraj
decyzję o obniżeniu oceny greckich obligacji. Rozmawiałem o tym również moim kolegą, panem komisarzem
Michelem Barnierem, oraz z przewodniczącym Komisji. Muszę powiedzieć, że decyzja Moody’s nastąpiła
w zaskakującym i niezbyt szczęśliwym momencie, po uzgodnieniu programu reform makroekonomicznych
między Grecją a Komisją, EBC i MFW.

Działania podjęte przez rząd grecki świadczą o jego determinacji na rzecz wdrożenia strategii reform systemu
statystycznego, stabilizacji finansów publicznych kraju i przywrócenia długoterminowego zrównoważonego
wzrostu gospodarczego. Decyzja agencji Moody’s wydaje się sprzeczna z trendami handlu obligacjami
greckimi oraz wartościami spreadów swapów ryzyka kredytowego, które uległy zdecydowanemu
zmniejszeniu od chwili uzgodnienia programu. To wzbudza ponowne wątpliwości dotyczące roli agencji
ratingowych w systemie finansowym i rozważnych regulacji.

Te i inne zagadnienia zostaną wzięte pod uwagę w rozważaniach Komisji dotyczących przyszłości agencji
ratingowych. W szczególności w najbliższych miesiącach Komisja zbada kwestię poziomu konkurencji w
tym sektorze, w którym obecnie panuje duża koncentracja, podobnie jak przejrzystość w zakresie metodologii
i konflikty interesów, ponieważ system jest w dalszym ciągu oparty na modelu płatnika-emitenta.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że ogromne znaczenie ma zapewnienie dokładnych i wiarygodnych
danych statystycznych dotyczących rachunków narodowych. To jeden z fundamentów właściwego i
efektywnego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, co podkreślił na przykład pan poseł Karas.
Dlatego przedmiotowa zmiana uprawnień Eurostatu jest nieodłącznym elementem wzmocnienia zarządzania
gospodarczego w Europie, co jest faktycznie niezbędnym celem.

Edward Scicluna, w imieniu grupy S&D. – Panie przewodniczący! Cieszę się, że Komisja wystąpiła z wnioskami
legislacyjnymi służącymi wzmocnieniu Eurostatu, które są obecnie przedmiotem prac komisji ECON.

Jakość zarządzania statystycznego leży u sedna kryzysu w strefie euro. Moim zdaniem nie ma wątpliwości,
że Eurostat powinien mieć szersze uprawnienia, w szczególności w zakresie przeprowadzania lokalnych
kontroli w państwach członkowskich. Ale takie kontrole nie powinny obejmować wyłącznie urzędników
ministerstwa finansów państwa członkowskiego czy krajowych organów statystycznych, czy nawet
przedsiębiorstw państwowych: jeżeli okaże się to potrzebne, powinny obejmować również naukowców
akademickich z dziedziny gospodarki, związki zawodowe, organizacje pozarządowe itp. To faktycznie robią
agencje ratingowe, a nawet delegacje MFW.
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Po drugie, musimy stworzyć wspólny system rachunkowości – stosowany przez wszystkie państwa
członkowskie, oparty na standardowych i akceptowanych w skali międzynarodowej metodach rachunkowości
oraz uzgodniony przez państwa członkowskie, Komisję i Parlament. Powinien on mieć zastosowanie nie
tylko do sprawozdań finansowych przedkładanych Komisji, ale również być wykorzystywany w samych
sektorach publicznych państw członkowskich.

Ponad dekadę po stworzeniu strefy euro i wprowadzeniu euro odkryliśmy najważniejsze wady systemu,
które powodują szkody. O ironio, te wady są ignorowane ze względu na fałszywe poczucie bezpieczeństwa
uzyskane dzięki sukcesowi euro. Musimy zapewnić, aby w przyszłości rynki miały zaufanie do rządowych
prognoz ekonomicznych i statystyk. Musimy skorygować te wady, i to szybko.

Dlatego wzywam Komisję do dalszej ścisłej współpracy z Parlamentem i Radą nad pilnym rozwiązaniem
tych problemów.

Sylvie Goulard, w imieniu grupy ALDE. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Obecnego kryzysu
w strefie euro nie można oczywiście przypisywać wadom wspólnego systemu statystycznego. Niemniej
jednak te wady miały poważne konsekwencje. Mamy skutki gospodarcze, o których wiele słyszeliśmy, ale
również skutki dla wiarygodności Unii Europejskiej. Omawiamy tu temat, który moim zdaniem jest jednym
z najważniejszych problemów związanych z obecnym funkcjonowaniem Unii. Rządy słusznie składają
obietnice swoim obywatelom; twierdzą, że wspólne przedsięwzięcia będą ściśle monitorowane, że kryteria
będą kontrolowane do ostatniej cyfry po przecinku – w oryginale niemieckim będzie to drei komma null –
ale te same rządy rok w rok odmawiały zapewnienia Eurostatowi zasobów potrzebnych mu do wykonywania
jego zadań. To wszystko dzieje się ze szkodą dla wspólnego dobra, ponieważ wszystko, co osłabia Komisję,
osłabia nas wszystkich.

Właśnie dlatego w pełni popieramy rezolucję, w której wzywa się do zapewnienia uprawnień
dochodzeniowych Komisji, Eurostatowi, oraz wzmocnienia wspólnych standardów. Bez takich działań na
rzecz zapewnienia dyscypliny w wykorzystywaniu i zbieraniu danych, obietnic dotyczących dyscypliny nie
uda się dotrzymać. Europejczycy będą czuć się coraz bardziej zagubieni i to Unia Europejska straci twarz.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Debata w sprawie zwiększonych uprawnień Eurostatu
tak naprawdę nie rozwiązuje problemu. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do sytuacji, w której państwo
członkowskie robi sztuczki ze swoimi danymi budżetowymi i przez wiele lat żyje ponad stan kosztem
innych; tam, gdzie są powody do wątpienia w dane, należy te dane sprawdzić. Jednakże UE nie może
wykorzystywać Grecji i obecnego kryzysu w strefie euro jako wymówki do całkowitego odebrania państwom
członkowskim uprawnień w zakresie suwerenności budżetowej. Należy raczej zlikwidować problem.

Pod wieloma względami struktury społeczno-gospodarcze państw członkowskich znacznie się różnią.
Nawet Eurostat, dokonujący żonglerki liczbami w imieniu UE, musi sobie z tego zdawać sprawę. Bezrobotny
w Londynie to nie to samo co bezrobotny w Paryżu z uwagi na stosowanie różnych kryteriów. Te różnice
w realiach społeczno-gospodarczych pomiędzy tradycyjnymi krajami o twardej i o miękkiej walucie są
jeszcze bardziej widoczne.

Eurostat nie może za wszelką cenę podtrzymywać tego mitu porównywalności, należy raczej od podstaw
ponownie przemyśleć porównywalność krajów strefy euro.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Na wstępie chciałabym wyrazić
pełną satysfakcję z wyrażonej przez pana wcześniej opinii dotyczącej wczorajszej niespodziewanej i
bezzasadnej decyzji podjętej przez agencję ratingową Moody’s, dotyczącej obniżenia oceny kredytowej
Grecji, decyzji, którą pan nazwał niezbyt szczęśliwą i błędną, w ten sposób potwierdzając słuszność naszego
postanowienia dotyczącego przeprowadzenia radykalnego przeglądu ram działania tych przedsiębiorstw
na terytorium europejskim i poważnego zastanowienia się nad możliwością stworzenia publicznej europejskiej
agencji ratingowej.

W odniesieniu do dzisiejszej debaty i propozycji przeglądu rozporządzenia w sprawie jakości danych
statystycznych w ramach procedury nadmiernego deficytu, wszyscy wiemy, że jest to efektem tak zwanej
„greckiej afery” w zakresie fałszowania statystyk.

Jako grecka posłanka do PE oczywiście nie jestem zadowolona, że w trakcie takiej debaty wskazuje się Grecję
jako przykład, którego należy unikać. Chciałabym jednak przypomnieć tej Izbie, podobnie jak uczynił to
pan komisarz, że Grecja i obecny rząd grecki jako pierwsi dostrzegli ten problem i niezwłocznie podjęli
radykalne decyzje służące jego rozwiązaniu, przede wszystkim poprzez przekształcenie Krajowego Urzędu
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Statystycznego w pełni niezależny organ nadzorowany przez Parlament, a po drugie poprzez podjęcie
działań służących ustanowieniu komisji śledczej w celu zbadania i wskazania winnych wśród osób
zaangażowanych w ten niedopuszczalny proceder.

Niemniej jednak musimy uznać, że przedmiotowa debata odbywa się na szczeblu europejskim zbyt późno,
ponieważ już od 2005 roku istniały właściwe dane statystyczne, które powinny nas skłonić do podjęcia
działań.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Chciałbym skierować tę debatę w nieco bardziej praktycznym kierunku,
ponieważ w zeszłym tygodniu pan komisarz zadeklarował przeprowadzenie przez Eurostat specjalnego
audytu dotyczącego danych statystycznych otrzymanych przez Komisję z Bułgarii.

Niestety z wypowiedzi pana komisarza Rehna nie dało się jednak jasno odczytać, dlaczego taki audyt miałby
być konieczny. Właśnie z tego względu chciałbym skorzystać teraz z nadarzającej się okazji do zadania mu
pytania.

Jakie kryteria spowodowały wybranie najbardziej stabilnego państwa członkowskiego na Bałkanach, skoro
wszystkie pozostałe bałkańskie państwa członkowskie przeżywają ogromne trudności? Jakie kryteria leżały
u podstaw decyzji, że należy przeprowadzić audyt właśnie w Bułgarii? Czy nie jest to pewna oznaka
bezwładności z pańskiej strony, wynikająca z pana poprzedniego zakresu zadań, rozszerzenia?

Powiedział pan przed chwilą także, że obniżenie oceny kredytowej Grecji przez agencję Moody’s było niezbyt
szczęśliwą decyzją. Czy jednak zdaje pan sobie sprawę, że wygłaszając publicznie takie oświadczenia może
pan przyczynić się do obniżenia w następnej kolejności oceny Bułgarii? Nie może pan złościć się na Moody’s.
W tym przypadku będzie pan mógł być zły wyłącznie na siebie.

Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Panie przewodniczący! Istnieją proste środki, jakie należy przyjąć w celu
zapewnienia stabilności gospodarczej w ramach UE. Jednym z najprostszych, ale jednocześnie istotnych
środków jest podniesienie jakości statystyk gospodarczych. W tej dziedzinie zdecydowanie można relatywnie
szybko osiągnąć znaczną poprawę sytuacji. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję pozytywne sygnały wysyłane
przez Komisję i Radę. Mam nadzieję, że uda się szybko dojść do porozumienia w sprawie skutecznych
pakietów działań, które podniosą jakość danych statystycznych.

Uważam, że musimy wzmocnić rolę i uprawnienia Eurostatu. Eurostat powinien w dalszym ciągu
współpracować z krajowymi urzędami statystycznymi, ale należy wyjaśnić hierarchię i szczeble podejmowania
decyzji. Eurostat powinien mieć możliwość zażądania wglądu w rzetelne dane krajowe i móc skorzystać
zarówno z sankcji, jak i specjalnej kontroli, jeżeli jakość nie będzie odpowiednia.

Jeżeli jakość statystyki ma się poprawić, to potrzebne są większe zasoby. Naszym zdaniem należy sobie
uświadomić, że wyższa jakość wymaga większych inwestycji w tej dziedzinie. Musimy opracować plan dla
Eurostatu. Należy zwiększyć jego potencjał, a my musimy zapewnić, aby jego budżet umożliwiał takie
zwiększenie potencjału. Obawiam się, że jak dotąd statystyka nie była priorytetem w tej dziedzinie w ramach
toczących się dyskusji decyzyjnych. Mam nadzieję, że będziemy świadkami tych zwiększonych inwestycji.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Wszyscy wiemy, że zmiana rozporządzenia w zakresie
jakości danych statystycznych związanych z procedurą nadmiernego deficytu jest szczególnie ważnym i
pilnym krokiem wobec obecnych problemów w większości budżetów krajowych państw członkowskich.
Bez dokładnych, jasnych danych trudno jest podejmować decyzje dotyczące dalszych środków i je
przyjmować. W tym kontekście konieczne jest ustanowienie mechanizmów kontrolnych umożliwiających
przeprowadzenie na czas weryfikacji danych przesłanych przez władze krajowe. W każdym razie nigdy nie
możemy dopuścić ponownie do takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w Grecji, gdzie dopiero po
fakcie okazuje się, że decyzje o dalekosiężnych skutkach były podejmowane na podstawie nieprawdziwych
lub sfałszowanych danych. Musimy również zastanowić się nad karami dla tych państw, które celowo
przekazują nieprawdziwe dane lub statystyki. Dlatego w każdym razie należy rozważyć wzmocnienie
Eurostatu i przekształcenie go w organ niezależny. To wcale nie stoi w sprzeczności z suwerennością
budżetową państw członkowskich, ale dotyczy raczej efektywnej kontroli danych.

Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Panie przewodniczący! Uważam, że należy podziękować Komisji za tak
szybkie zajęcie się tymi zagadnieniami. Na przykład zaledwie kilka miesięcy temu wgląd w krajowe dane
statystyczne był uznawany za ingerencję w suwerenność narodową. Wówczas uznawano to praktycznie za
niemożliwe, a teraz w oczywisty sposób przeszliśmy daleką drogę. Zwiększenie uprawnień Eurostatu to
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doskonała wiadomość. Europa popadłaby w pewien rodzaj kryzysu moralnego, gdyby ludzie, jak dotąd,
wyłącznie mimochodem dostrzegali, że statystyki zostały zniekształcone.

Zgadzam się z moją koleżanką, panią poseł Podimatą, że należy przestać wyśmiewać się w ten sposób z
Grecji. Należy mieć szacunek dla Grecji za podjęcie pewnych niezwykle trudnych decyzji. Obywatele powinni
również mieć lepszy dostęp niż dotąd do danych statystycznych i ogólnej informacji o gospodarce.

Olli Rehn, komisarz. – Panie przewodniczący! Chciałbym państwu podziękować za bardzo konkretną debatę
i państwa poparcie dla tego wniosku dotyczącego wzmocnienia uprawnień Eurostatu. Muszę powiedzieć,
że zgadzam się z panią poseł Jaakonsaari, iż w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami całkowitej zmiany
– prawdziwie kulturowej zmiany – nastawienia do koordynacji polityki gospodarczej w Europie.

Przyjęcie przedmiotowego wniosku jest jednym z fundamentów naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia
unii gospodarczej i walutowej. Zgłoszono kilka uwag dotyczących Grecji i Bułgarii, a ja chciałbym również
wyjaśnić i zareagować na pewne poruszone dzisiaj kwestie. W odniesieniu do Grecji nie będę przypominał
całej długiej historii tej sagi. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że dalsze „kopanie Grecji” jest niesprawiedliwe,
ponieważ obecnie Grecja znajduje się na właściwej ścieżce, a jej program jest skutecznie realizowany. Grecja
zasługuje na zaufanie i poparcie, a nie na „kopanie”. W zakresie reform statystyki współpracujemy z władzami
greckimi. Odbyliśmy zimą i wiosną wiele wizyt i niedawno uzgodniliśmy plan działania, którego celem jest
zwiększenie potencjału greckiego systemu statystycznego i usprawnienie greckiej statystyki dotyczącej
finansów publicznych.

W odniesieniu do Bułgarii nasze obawy dotyczą przede wszystkim dwóch aspektów prognoz budżetowych.
Wierzę, że przynajmniej bułgarscy posłowie do Parlamentu Europejskiego słuchają moich wyjaśnień
dotyczących procedury nadmiernego deficytu w Bułgarii i problemów statystycznych.

Po pierwsze, Komisja została dopiero z opóźnieniem poinformowana przez Bułgarię o znacznych zmianach
w projekcie budżetu, co stanowi naruszenie zobowiązań traktatowych. Po drugie brakuje nam informacji,
dlaczego Bułgaria zmieniła swój planowany budżet na 2010 rok z równowagi budżetowej do deficytu w
wysokości 3,8 % w okresie zaledwie kilku tygodni, chociaż scenariusz makroekonomiczny nie uległ zmianie,
a nawet się poprawił. Dlatego Komisja nie jest obecnie w stanie dokonać oceny projektu bułgarskiego budżetu
na bieżący rok.

Planowana misja Eurostatu do Bułgarii, przewidywana na drugą połowę bieżącego roku, nie będzie zajmować
się rozbieżnościami i wątpliwościami dotyczącymi projektu na 2010 rok. To nie jest kwestia statystyki.
Zamiast tego Eurostat zajmie się ewentualnymi zagrożeniami dla danych z przeszłości dotyczących procedury
nadmiernego deficytu za 2009 rok, odnoszącymi się do zobowiązań umownych rządu, które nie zostały
wcześniej zgłoszone.

Jestem bardzo wdzięczny za uwagę poświęcaną tym ważnym zagadnieniom, które mogą mieć również
wpływ na pozycję Bułgarii na rynkach. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od bułgarskich władz, ich
wewnętrzny audyt budżetowy zostanie zakończony w połowie lata. Wyniki tego audytu zostaną wykorzystane
przez Eurostat w kontekście planowanej wizyty w Bułgarii w ramach procedury nadmiernego deficytu. W
zależności od tempa procesu przyjmowania zmienionego rozporządzenia, które gwarantuje większe
uprawnienia Eurostatowi, może on skorzystać z tych uprawnień w swoich działaniach, jeżeli będzie to
konieczne.

Panie i panowie! Chciałbym jeszcze raz podziękować państwu za uwagę, a zwłaszcza za państwa szerokie
i silne poparcie dla naszego wniosku, który jest pierwszym wnioskiem legislacyjnym drugiej Komisji, której
przewodniczy pan Barroso. Jego przyjęcie ma faktycznie kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania
unii gospodarczej i walutowej.

Przewodniczący. – Dziękuję, panie komisarzu! Chciałbym panu podziękować także za pańskie szczodre
komentarze pod naszym adresem; nie słuchaliśmy ich wystarczająco uważnie. Ubolewam nad przypadkami,
kiedy ktoś występuje na forum tej Izby, a towarzyszą temu demonstracje, na przykład oklaski, które nie
mają nic wspólnego z omawianym zagadnieniem i wystąpieniem w ramach naszej debaty.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę, 16 czerwca 2010 r.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)
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Enikő Győri (PPE), na piśmie. – (HU) Parlament Europejski musi w dzisiejszej debacie przyjąć stanowisko
w niezwykle istotnej sprawie, mianowicie dotyczące kierunku, jaki powinien przyjąć system informacji
statystycznej, obecnie działający pod przywództwem Eurostatu, aby w przyszłości uniknąć sytuacji podobnych
do skandalu greckiego. Chciałabym państwu przypomnieć, że oszustwo popełnione przez władze greckie
zostało ujawnione już w 2004 roku, a mniej więcej w tym samym okresie istniały wątpliwości dotyczące
finansów rządu węgierskiego, kierowanego przez socjalistów. Pomimo to UE nadal nie podjęła żadnych
działań na rzecz reformy systemu informacji statystycznej. Chociaż uważam, że plan Komisji, polegający
na przyznaniu uprawnień audytowych Eurostatowi, jest krokiem we właściwym kierunku, to jestem
przekonana, że będziemy musieli uczynić więcej, ponieważ obecnie zagrożona jest przyszłość wspólnej
waluty. Co moim zdaniem powinniśmy zrobić w dalszej kolejności? Uważam, że w ramach procedury
nadmiernego deficytu należy nakładać sankcje nie tylko na te kraje, które stale nie przestrzegają swojego
obowiązku spełniania kryterium z Maastricht dotyczącego deficytu budżetowego w wysokości 3 %, ale
również na te, które przez wiele lat dostarczały fałszywe dane statystyczne, wprowadzając w błąd inwestorów
i UE oraz zagrażając stabilności strefy euro. Zgadzam się z podejściem polegającym na obarczeniu osobistą
odpowiedzialnością urzędników krajowych urzędów statystycznych za jakość danych przekazywanych
Eurostatowi. Właśnie dlatego proponuję, aby – uwzględniając prace prowadzone przez grupę roboczą Rady
pod przywództwem pana Hermana Van Rompuy’a – zwrócić się do Komisji o wypracowanie bardziej
restrykcyjnego systemu sankcji, który miałby zastąpić obecnie obowiązujący system.

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

7. Głosowanie

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: zobacz protokół)

7.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Przewodniczący. – Rozpoczynamy wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego zgodnie z
art. 13, 15 i 18 naszego Regulaminu.

Jak państwo wiecie, jeden z naszych kolegów, który był 11. wiceprzewodniczącym, został wybrany do
parlamentu narodowego i pełni funkcję przewodniczącego tego parlamentu. To jest nasz kolega pan Schmitt.
Na jego miejsce wybierzemy dzisiaj nowego wiceprzewodniczącego. Otrzymałem następującą kandydaturę:
kolega László Tőkés. Kandydat powiadomił mnie oficjalnie, że wyraża zgodę na kandydowanie. Mając na
uwadze, że jest tylko jeden kandydat, proponuję, aby został on wybrany przez aklamację zgodnie z art. 13
ustęp 1 Regulaminu PE.

Chciałbym zapytać, czy nikt z państwa nie wyraża sprzeciwu? To jest mój obowiązek zgodnie z tym artykułem.

Corneliu Vadim Tudor (NI). – Panie przewodniczący! Dziś po raz pierwszy wstydzę się, że jestem posłem
do Parlamentu Europejskiego. To pierwszy raz, kiedy promuje się człowieka negującego traktat pokojowy
z Trianon, zawarty po pierwszej wojnie światowej, i głosuje się nad przekazaniem mu tak ważnego stanowiska
w Europie. Społeczeństwo Rumunii…

(Przewodniczący odebrał mówcy głos.)

Przewodniczący. – Kolega się nie zgadza z tym wyborem, w związku z tym przeprowadzimy formalne
głosowanie. Głosować będziemy za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Powiedziano nam, że kandydat chciałby najpierw
wygłosić oświadczenie. Być może zostaliśmy wprowadzeni w błąd, ale jeżeli kandydat chciałby wygłosić
oświadczenie, to należałoby udzielić mu głosu.

László Tőkés (PPE). – Panie przewodniczący! Przygotowałem na dzisiaj krótkie oświadczenie, które
chciałbym odczytać.

Nominacja na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego przy poparciu Europejskiej
Partii Ludowej jest dla mnie ogromnym zaszczytem. To zaszczyt podobny do otrzymania najwyższego

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL40



oznaczenia państwowego Rumunii, Orderu Gwiazdy, w grudniu 2009 roku, dla upamiętnienia 20. rocznicy
upadku dyktatury komunistycznej w Rumunii. Dwadzieścia lat temu mieszkańcy Timişoary, o różnych
korzeniach etnicznych i różnych poglądach, zjednoczeni zrozumieniem i odwagą oraz wspólnie stawiając
czoła tym samym zagrożeniom, powstali przeciwko reżimowi Ceauşescu. Podobnie jak wówczas, również
teraz kontynuuję moje wysiłki na rzecz reprezentowania interesów mojego kraju w duchu walki o prawa
człowieka, mniejszości i religijne oraz o wolność, jednocześnie kierując się wartościami europejskimi i
chrześcijańskimi.

Aktywnie działam na rzecz poszerzenia integracji europejskiej byłych krajów komunistycznych i narodów
Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszości węgierskiej w Rumunii, którą
reprezentuję jako poseł Europejskiej Partii Ludowej. Cieszę się, że mogę być posłem do Parlamentu
Europejskiego w okresie następującym po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, oznaczającego nowy etap
w historii zjednoczonej Europy. Dziękuję państwu za uwagę.

(Oklaski)

Przewodniczący. – Będziemy głosowali elektronicznie. Po otwarciu głosowania, na ekranie wyświetlą się
następujące informacje: przedmiot głosowania i nazwisko kandydata. Aby oddać głos na kandydata, należy
nacisnąć przycisk „+”. Oczywiście można również wstrzymać się od głosu – to jest przycisk „0”, jak państwo
wiecie. A więc wszystko jest proste. Zgodnie z art. 15 Regulaminu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał
bezwzględną większość oddanych głosów, co oznacza, że brane są pod uwagę jedynie głosy za.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Panie przewodniczący! Proszę mi wybaczyć, być może jestem w tej Izbie
jedyną osobą, która nie wie, co się dzieje, ale naprawdę nie wiem, w jaki sposób mamy głosować. Mamy do
wyboru zero, jedynkę i krzyżyk. Szczerze mówiąc nie wiem, w jaki sposób głosować za, przeciw, lub
wstrzymać się od głosowania. Właściwe wyjaśnienie tego mogłoby być przydatne.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Z całym szacunkiem, chciałbym panu zadać pytanie.
Ma pan do swojej dyspozycji dużą liczbę dobrze opłacanych kolegów, którzy – jestem pewien – będą w
stanie panu pomóc w udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie. Na moim ekranie mam nazwisko
Tőkés.

Moja maszyna ma trzy przyciski, które mam do wyboru w głosowaniu imiennym. Pierwszy przycisk oznacza
głos na „tak”, drugi oznacza „wstrzymuję się”, a trzeci – „nie”. Czy mam rację?

(Okrzyki z sali)

Czy to oznacza, że osoby chcące głosować na pana posła Tőkésa naciskają przycisk „tak”, osoby przeciwne
głosowaniu na niego wciskają „nie”, a osoby chcące wstrzymać się od głosu – jak na przykład moja grupa –
wciskają przycisk „wstrzymuję się”? Czy mam rację?

(Oklaski)

Przewodniczący. – Dokładnie to powiedziałem przed chwilą. Ci, którzy chcą głosować na tak, naciskają
przycisk na tak, ci którzy chcą głosować na nie, naciskają nie, ci, którzy wstrzymują się od głosu, przyciskają
„0”.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Panie przewodniczący! Proszę mi wybaczyć, ale chciałbym ponownie zabrać
głos po pytaniu zadanym przez pana posła Schulza i pańskiej niezwykle jasnej odpowiedzi, która jest jednak
sprzeczna z tym, czego dowiedziałem się od służb Parlamentu.

Służby Parlamentu powiedziały mi przed chwilą, że mogę głosować za lub wstrzymać się od głosu, ale nie
mogę głosować przeciwko. Zatem to wcale nie jest jasne. Przykro mi, że zgłaszam taką uwagę, ale spróbujmy
zachować konsekwencję. Byłbym wdzięczny, gdyby udzielił mi pan jasnej odpowiedzi, panie przewodniczący.

Przewodniczący. – Odpowiedź jasna jest taka, że my reagujemy w tym głosowaniu tylko na głosowania
„za”, a głosowania przeciw lub wstrzymujące się liczone są razem, bo liczy się tylko ilość oddanych głosów
„za”. Sprawa jest jasna. Jeśli naciskamy na przycisk „nie” lub na przycisk „wstrzymuję się”, to jest ten sam
rezultat.

Teraz odpowiem na jeszcze trzy pytania.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Panie przewodniczący! Uważam, że w rażący sposób naruszyliśmy
Regulamin Parlamentu Europejskiego. To podejście jest niedopuszczalne, niedopuszczalne jest, aby nie
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rejestrować, kto głosował za, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosowania. Ze sposobu działania przycisków
możemy jasno zauważyć, że głosy przeciwko nie są rejestrowane. Musi pan nakazać, aby głosowanie było
jasno rejestrowane, aby zapisano, kto głosował za, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu.

Robert Atkins (ECR). – Panie przewodniczący! Z pewnością zrozumienie, że chcemy głosować za, przeciwko
lub wstrzymać się od głosu, nie przekracza zdolności pojmowania inteligentnych ludzi. Czy nie może pan
tego zarządzić? Jeżeli pan nie może, to nie możemy przeprowadzić głosowania.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym zgłosić uwagę techniczną. Na naszych
urządzeniach należy najpierw nacisnąć „tak”, a potem, kiedy przejdzie się do „nie”, świeci ono nadal na
niebiesko. Jeżeli chce się, aby wyświetliło się „nie”, to nic się nie wyświetla. Inaczej mówiąc do „nie” można
przejść jedynie za pomocą „tak”, co nie jest odpowiednim rozwiązaniem technicznym.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Powinniśmy nieco spokojniej podejść do
tego całego procesu. Wiceprzewodniczący Parlamentu zwykle wybierani są grupowo na początku kadencji
lub w trakcie kadencji. Gdy to robimy, szanowni koledzy, to zawsze otrzymujemy jedynie liczbę głosów
oddanych na „tak” za kandydatem, co również ma wpływ na to, w jakiej kolejności posłowie są wybierani
do Biura. Teraz, po zwolnieniu stanowiska przez jednego z posłów, głosujemy dzisiaj tylko nad jednym
wiceprzewodniczącym – zatem jedyną istotną kwestią jest to, czy otrzyma on liczbę głosów na „tak”
wystarczającą do dokonania wyboru. Wszystko inne się nie liczy. To inaczej, niż przy zwykłych głosowaniach.

(Oklaski)

Przewodniczący Parlamentu przedstawił doskonały opis głosowania tajnego, i w moim przypadku zadziałało
to doskonale bez konieczności naciskania różnych przycisków. Nacisnęłam ten przycisk, który chciałam
nacisnąć i zaświeciło się niebieskie światełko. Być może moglibyśmy po prostu wszyscy spróbować jeszcze
raz, panie przewodniczący.

(Oklaski)

Przewodniczący. – Otwieram głosowanie.

(W głosowaniu elektronicznym (621 głosujących, 334 głosy za, 287 głosów nieważnych), Parlament wybrał László
Tőkésa)

Nasz wiceprzewodniczący uzyskał kwalifikowaną większość. Chciałem pogratulować naszemu koledze
László Tőkésowi uzyskania w głosowaniu wyniku kwalifikującego na wiceprzewodniczącego Parlamentu
i życzę mu powodzenia w wykonaniu mandatu. Pan wiceprzewodniczący Tőkés będzie zajmował miejsce
11 wśród wiceprzewodniczących.

Norica Nicolai (ALDE). – (RO) Moja karta nie zadziałała. Głosuję przeciwko.

Stavros Lambrinidis (S&D). – Panie przewodniczący! Przykro mi, że to przedłużam. W ramach swoich
instrukcji powiedział pan, że posłowie mogą głosować za lub wstrzymać się od głosu. Jednakże w końcowym
głosowaniu widzimy wyniki „za”, „wstrzymanie się od głosu” i „przeciw”. Rozumiem, że być może wiele
osób zagłosowałoby odmiennie, gdyby wiedziały, że mają trzy możliwości do wyboru. Chciałbym prosić,
aby – jeżeli mamy to faktycznie zrobić poprawnie – przeprowadzić to jeszcze raz.

Przewodniczący. – Proszę państwa, wszystkie zastrzeżenia odnośnie do głosowania będę przyjmował w
specjalnym trybie po głosowaniu. Teraz nie będziemy na gorąco tej sprawy rozstrzygać. Zgodnie z wynikiem
głosowania, który uzyskaliśmy większością kwalifikowaną wiceprzewodniczący Tőkés został przez nas
wybrany. Wszystkie państwa zastrzeżenia zostaną uwzględnione. Bardzo proszę o ich zgłaszanie do mnie
jeszcze dzisiaj. Jutro podejmiemy w tej sprawie decyzję. Dam Państwu bezpośrednią odpowiedź na te
zastrzeżenia. Bardzo państwu dziękuję.

PRZEWODNICZY: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałem tylko panu powiedzieć, że zgodnie z
poprzednim głosowaniem mamy 789 posłów w tej Izbie. To trochę za dużo. Mam nadzieję, że wyniki
przyszłych głosowań nie będą ponownie sugerować, że mamy 789 posłów.

Przewodniczący. – Jeżeli będzie coś do dodania pod koniec głosowania, poinformuję pana o tym.
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Robert Atkins (ECR). – Panie przewodniczący! Uwaga pana posła Swobody jest całkowicie słuszna. Mój
dobry przyjaciel, pan poseł Malcolm Harbour, dokonał obliczeń, i jeżeli tak faktycznie się stało, że głosy
oddało więcej posłów, niż jest faktycznie obecnych – rzeczywiście 785 lub nawet 789 – to przedmiotowe
głosowanie z pewnością nie może być ważne.

(Oklaski)

Musimy zatem zastanowić się – i wzywam pana do przedstawienia tej sprawy na forum Biura natychmiast
po opuszczeniu przez pana fotela przewodniczącego – czy należy przeprowadzić jutro kolejne głosowanie,
być może raczej za pomocą kart papierowych lub przynajmniej za pomocą właściwie działającego systemu.

Przewodniczący. – Jak już powiedziałem, przedstawię państwu informację przed końcem obecnej procedury
głosowania. Wydaje się, że doszło do rozbieżności. Mówił o tym pan poseł Swoboda, zauważył to również
pan poseł sir Robert Atkins. Postaramy się możliwie jak najszybciej uzyskać dla państwa jakąś informację.
Naprawdę nie chciałbym tego przedłużać. Mamy problem; należy go zbadać, jest on badany, a ja przekażę
państwu informację w tej sprawie możliwie jak najszybciej.

7.2. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji
(A7-0180/2010, Barbara Matera) (głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Barbara Matera, sprawozdawczyni. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! W kontekście obecnego
kryzysu gospodarczego jednym z najważniejszych problemów, z jakim muszą się zmierzyć rozwinięte
gospodarki, jest właśnie problem bezrobocia – zagrożenie, którego poziom w strefie euro doszedł już do
alarmujących 10 %.

Instytucje europejskie, a przede wszystkim Komisja Europejska, uwzględniły w swoim projekcie budżetu
na 2011 rok szereg środków służących naprawie gospodarczej, w tym wzmocnienie Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji, w sprawie którego pełnię funkcję sprawozdawczyni, a który ma być
uruchomiony w celu realizacji czterech ważnych wniosków, w sprawie których będziemy głosować.

Dlatego uważam, że konieczne jest uproszczenie procedury uruchamiania tego funduszu, aby szybko
zareagować na potrzeby pracowników, których przedsiębiorstwa zostały dotknięte kryzysem gospodarczym
i którzy ponieśli straty na skutek procesu relokacji swoich przedsiębiorstw. Dlatego wzywam kolegów
posłów do promowania tego funduszu w poszczególnych państwach członkowskich.

7.3. Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji:
Irlandia/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (głosowanie)

7.4. Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji:
Hiszpania/Kastylia-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (głosowanie)

7.5. Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne
wsparcie inicjatywy Komisji (A7-0178/2010, Barbara Matera) (głosowanie)

7.6. Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (A7-0139/2010, Michail
Tremopoulos) (głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Michail Tremopoulos, sprawozdawca. – (EL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przyczyną opracowania
tego sprawozdania w sprawie przejrzystości w polityce regionalnej i jej finansowaniu był fakt, że ujawnienie
wszystkich beneficjentów funduszy unijnych umożliwia udział społeczeństwa w istotnej debacie dotyczącej
sposobu wydatkowania publicznych środków europejskich. Ma to kluczowe znaczenie dla funkcjonowania
demokracji na szczeblu europejskim.

Przedmiotowe sprawozdanie, powierzone mi przez Komisję Rozwoju Regionalnego, zawiera zalecenia,
które powinny zostać uwzględnione w przyszłych uregulowaniach dotyczących funduszy strukturalnych,
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na przykład przekazywanie dodatkowej informacji potrzebnej w ramach publikacji listy beneficjentów i
dostatecznie wiążące zasady partnerstwa.

Inne propozycje, które mogą zostać uwzględnione w ramach obecnych programów polityki spójności,
obejmują na przykład:

- zdefiniowanie przez Komisję bardziej szczegółowego i precyzyjniejszego formatu, określającego strukturę,
formę i zawartość przekazywanej informacji;

- także połączenie europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości z nową kontrolą finansową i audytem;

- przyjęcie bardziej restrykcyjnego podejścia przez audytorów w odniesieniu do wymogów komunikowania
i informowania, w tym „wskazywania i wytykania palcem”, jak również stosowania korekt finansowych w
potwierdzonych przypadkach oszustw;

- ściślejsze zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych oraz innych właściwych partnerów na wszystkich
etapach tworzenia i realizowania programów spójności oraz ich pełny dostęp do całej dokumentacji
projektowej;

- rozszerzenie doradztwa ze strony Komisji w zakresie sposobów praktycznej realizacji klauzuli partnerstwa
w ramach bieżących programów oraz zwiększenie przejrzystości w zakresie finansowania najważniejszych
projektów przez UE.

Chciałbym ponownie podziękować kontrsprawozdawcom z innych grup politycznych za ten ostateczny
tekst, do którego udało się nam dojść.

7.7. Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz
Irlandii (2007-2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Seán Kelly, sprawozdawca. – Panie przewodniczący! Wiem, że koledzy nie lubią osób występujących w tym
szczególnym momencie, ale proszę o ich pobłażanie na kilka krótkich minut.

Po pierwsze, ponieważ nie było to przedmiotem debaty w tej Izbie, należy coś o tym powiedzieć, szczególnie
z uwagi na rolę odgrywaną przez Unię Europejską w Międzynarodowym Funduszu na rzecz Irlandii. Po
drugie, większość mieszkańców Irlandii, jak również poza Irlandią, uważa, że ten fundusz jest finansowany
w znacznej mierze przez Stany Zjednoczone. Oczywiście odegrały one istotną rolę, za co chciałbym im
podziękować, podobnie jak Kanada, Australia i Nowa Zelandia, ale należy podkreślić, że od 2006 roku Unia
Europejska faktycznie zapewnia 57 % środków finansowych Funduszu. To nie jest powszechnie znany fakt
i oczywiście brak debaty na ten temat na forum Parlamentu oznaczał, że pozostałoby to tajemnicą. Dlatego
chciałbym zwrócić uwagę na rolę, jaką Unię Europejską odegrała dla wsparciu nawiązania kontaktu, dialogu
i pojednania z Irlandią Północną, które na szczęście nadal się utrzymuje, pomimo kruchości procesu
pokojowego.

Chciałbym dzisiaj wyrazić uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do pokoju w Irlandii Północnej –
jest ich tak wielu – a zwłaszcza, jak mi się wydaje, na krańcach. Takie partie, jak partia dr Iana Paisley’a, który
był posłem do tej Izby przez wiele lat, oraz partia Gerry’ego Adamsa zbliżyły się do siebie w procesie
pokojowym i w sprawowaniu władzy, choć jeszcze 20 lat temu nikt by się nie spodziewał, że to możliwe.
Należy pochwalić za to Unię Europejską, a przynajmniej docenić jej wkład, na co chciałbym dziś zwrócić
uwagę. Chciałbym wyrazić uznanie wszystkim, którzy podejmowali ryzyko dla osiągnięcia pokoju w Irlandii
Północnej, i mam nadzieję, że będzie on dalej trwał.

(GA) Mam nadzieję, że przedmiotowa rezolucja zostanie przyjęta jednogłośnie i chciałbym pochwalić
wszystkich zaangażowanych za wniesiony przez nich wkład w proces pokojowy w moim kraju.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Panie przewodniczący! Zauważyłem, że pomiędzy wyborem
wiceprzewodniczącego a kilkoma ostatnimi głosowaniami zniknęło 150 posłów. Nie wiem, czy ich zniknięcie
spowodowane jest niedyspozycją żołądkową czy też problemem z klimatyzacją. Być może należałoby to
zbadać.

Przewodniczący. – Nie, nie zniknęli. Wyjaśnię państwu bardzo dokładnie, co się stało w sprawie głosowania
dotyczącego pastora Tőkésa, ale nie był to efekt boskiej interwencji.
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7.8. Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport
towarowy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (A7-0162/2010, Marian-Jean
Marinescu) (głosowanie)

- Po głosowaniu:

Robert Atkins (ECR). – Panie przewodniczący! Przepraszam, że znowu się naprzykrzam, ale w rzeczywistości
na stronie znajduje się jeszcze czwarte głosowanie imienne.

Przewodniczący. – Poinformowano mnie, że opublikowano nową wersję listy głosowań, zatem
prawdopodobnie zostało ono skreślone. Zatem skończyliśmy głosować nad sprawozdaniem pana posła
Marinescu.

7.9. Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (A7-0043/2009, David
Martin) (głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Panie przewodniczący! Widzę, że w przeciwieństwie do pana przewodniczącego
Buzka nie ma pan problemów z widzeniem pobocznym i udało się panu mnie dostrzec.

Panie przewodniczący! Mam krótką uwagę formalną. Celem sprawozdania pana posła Martina jest wyjaśnienie
problemów związanych z dostosowaniem do traktatu lizbońskiego, ale wśród różnych poprawek, nad
którymi mamy głosować, jest jedna w żaden sposób niezwiązana z traktatem lizbońskim, a która – moim
zdaniem – jest sprzeczna z ogólnymi zasadami procedury parlamentarnej. Jest to zmiana pozbawiająca
posłów niezależnych prawa do wyboru swojego przedstawiciela.

Panie i panowie! To bardzo ważna kwestia, bez względu na państwa poglądy polityczne. Bez względu na
to, jak bezstronny jest przewodniczący Parlamentu, przekazanie mu prawa do wyboru posła reprezentującego
posłów niezależnych na Konferencji Przewodniczących, w oparciu o Bóg wie jakie kryteria, zamiast
przekazania tego prawa samym posłom niezależnym, naprawdę jest moim zdaniem sprzeczne z ogólnymi
zasadami prawa i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dlatego, panie przewodniczący, uważam, że należy skreślić tę poprawkę z listy poprawek, nad którymi
będziemy dzisiaj głosować.

Przewodniczący. – Dziękuję, panie pośle Gollnisch. Być może pamięta pan, że przez kilka miesięcy byłem
posłem niezależnym i – jeżeli mogę tak to ująć – moje poglądy polityczne są tak odmienne od pańskich, że
to praktycznie może być dowodem na to, iż posłowie niezależni nie są i nigdy nie będą mogli być grupą.

- Pod koniec głosowania:

David Martin, sprawozdawca. – Panie przewodniczący! Nie chcę opóźniać prac Izby, ale przed zakończeniem
tego punktu musimy rozstrzygnąć dwie kwestie techniczne.

Jak państwo wiedzą, ten proces rozpoczął się w listopadzie zeszłego roku. Musimy dodać kolejne odniesienie,
służące powiązaniu tego listopadowego głosowania z niniejszym głosowaniem, zatem zwracam się do Izby
o udzielenie zgody na dodanie sformułowania „uwzględniając swoją decyzję z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony”. To kwestia techniczna,
jak już powiedziałem.

Druga kwestia tego typu dotyczy tego, że według obecnej wersji te przepisy mają wejść w życie 1 grudnia
2009 r. Oczywiście nie jest to możliwe, dlatego zwracam się o zastosowanie normalnego trybu, o którym
mowa w art. 212 ust. 3 Regulaminu, co oznacza, że przepisy powinny wejść w życie pierwszego dnia naszej
kolejnej sesji miesięcznej.

Przewodniczący. – Panie pośle Martin! Dziękuję panu za całą pańską pracę nad tym zagadnieniem i nad
innymi.

7.10. Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu
na rok 2011 (A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (głosowanie)
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7.11. Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki
(A7-0187/2010, Werner Langen) (głosowanie)

7.12. Internet przedmiotów (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (głosowanie)

7.13. Zarządzanie Internetem: kolejne działania (A7-0185/2010, Francisco Sosa
Wagner) (głosowanie)

7.14. Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie
(A7-0143/2010, Hermann Winkler) (głosowanie)

7.15. Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd
przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów
Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (A7-0165/2010, Michael Cashman)
(głosowanie)

- Po głosowaniu w sprawie ustępu 25:

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałam tylko powiedzieć, że moja maszyna do
głosowania przestała działać. Nie byłam w stanie uczestniczyć w trzech ostatnich głosowaniach. Byłabym
wdzięczna za przysłanie technika.

7.16. Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków
delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

***

Przewodniczący. − Koleżanki i koledzy! Dla tych, którzy chcieliby wysłuchać wyjaśnień dotyczących
głosowania w sprawie pana posła Tőkésa:

Liczba posłów głosujących: 621 – co obejmuje głosy za i glosy wstrzymujące się; głosy za: 334;
wstrzymujących się od głosu: 287, ale nie są one liczone jako głosy oddane. Bezwzględna większość wynosi
168.

Pan poseł Tőkés uzyskał 334 głosy, czyli więcej, niż wynosiła większość bezwzględna. System głosowania
elektronicznego jest wykorzystywany jako alternatywa wobec głosowania za pomocą kart do głosowania.
W przypadku głosowania za pomocą kart wyborcy mają możliwość głosowania wyłącznie na danego
kandydata lub określoną liczbę kandydatów. Nigdy nie ma możliwości głosowania przeciwko, jak wyjaśniała
pani poseł Roth-Behrendt. Ci wyborcy, którzy nie chcą głosować na kandydata, pozostawiają pustą kartę.
Dlatego witam pana pastora Tőkésa jako członka Biura.

Stavros Lambrinidis (S&D). – Panie przewodniczacy! Aby dobrze zrozumieć to, co pan nam mówi, w
przypadku głosowania na wiceprzewodniczącego nie ma możliwości nieuzyskania większości kwalifikowanej,
ponieważ jeżeli można głosować wyłącznie za wyborem lub wstrzymać się od głosu, a głosy wstrzymujące
się nie są liczone do całkowitego wyniku głosowania, to z definicji zawsze uzyskuje się większość
kwalifikowaną. Czy to właśnie pan chce powiedzieć?

Przewodniczący. – Jak pan sobie przypomina, panie pośle Lambrinidis, na początku kadencji Parlamentu
odbyły się faktycznie trzy głosowania w celu wybrania wszystkich wiceprzewodniczacych za pomocą
większości kwalifikowanej, zatem taką procedurę zastosowaliśmy w tamtym przypadku. W tym przypadku
mieliśmy tylko jednego kandydata, a uwzględniając fakt, że uzyskał więcej niż 168 głosów, to jest to więcej
niż wynosi większość kwalifikowana i został on wybrany w pierwszej turze głosowania. To nietypowa
procedura, ale działaliśmy zgodnie z przepisami.

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Panie przewodniczący! Być może postąpili państwo zgodnie z przepisami,
ale kiedy zsumuję 334 głosów za, 168 głosów wstrzymujących się i 287 głosów przeciwnych, to uzyskuję
789 posłów, czyli inaczej mówiąc większą liczbę posłów, niż zasiada w tej Izbie. Oznacza to, że dodano
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głosy do urny, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wyborów na Korsyce. To głosowanie z pewnością
zostało sfałszowane i należy je powtórzyć.

Przewodniczący. – Panie pośle Goebbels! Odpowiedź na pańskie pytanie brzmi: doszło do nieporozumienia
na ekranie w zakresie liczby posłów, większość bezwzględna została wyświetlona jako wynik. Tak nie jest.
To było wskazanie większości bezwzględnej. Nie należy jej dodawać do całkowitej liczby posłów. Powtarzam:
pan poseł Tőkés uzyskał 334 głosy. To więcej, niż wynosi większość bezwzględna. Dlatego został wybrany.

Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że liczba 168 nie oznaczała 168 głosów. To było wskazanie
wielkości, progu niezbędnego do uzyskania stanowiska wiceprzewodniczącego. Przykro mi z powodu tego
nieporozumienia. Być może należało to wówczas lepiej wyjaśnić.

Adrian Severin (S&D). – Panie przewodniczący! Nie chciałbym wchodzić w szczegóły. Chciałbym jedynie
przypomnieć panu, że przewodniczący sesji i przewodniczący Parlamentu poinformował nas, że osoby
chcące wstrzymać się od głosu i osoby głosujące przeciwko zrobią to samo. To oświadczenie było oczywiście
mylące, niemniej jednak ponieważ oświadczenie wygłosił przewodniczący sesji, było to obowiązujące
ogłoszenie, dlatego uważam, że należy powtórzyć głosowanie w oparciu o wyjaśnienia, jakich nam pan
właśnie udzielił.

Przewodniczący. – Jestem przekonany, że w przypadku powtórzenia głosowania rezultat byłby taki sam.
Wierzę, że posłowie zrozumieli, że będą głosować jak w normalnym głosowaniu elektronicznym – przyciski
oznaczały to samo; rezultat był jasny. Niejasne było umieszczenie na tablicy liczby 168, która spowodowała
pewne zamieszanie. Jeżeli doszło do jakiegoś nieporozumienia, przewodniczący może samodzielnie wyjaśnić,
co oznaczały jego słowa, kiedy zjawi się przed państwem następnym razem.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Nazywam się Senyszyn.

Te wyjaśnienia są jednak absolutnie niesatysfakcjonujące, uwzględniając, że przed głosowaniem uzyskaliśmy
informację, że głosy przeciw i głosy wstrzymujące są liczone jednakowo, co jest zgodne z wymogiem
większości kwalifikowanej. Ponieważ co to znaczy kwalifikowana większość? To znaczy, że głosy za muszą
przewyższać sumę głosów przeciw i wstrzymujących się. W tym wypadku w ogóle nie mamy jasności, jaki
był wynik głosowania. Przewodniczący Buzek podał, że było 334 głosy za, 287 głosów przeciw i 168
wstrzymujących się. W związku z tym rzeczywiście wygląda na to, że głosowało 789 osób i w tej chwili
tłumaczenie, że jakieś głosy się nie liczą, może oznaczać też, że nie liczą się któreś z tych 334 głosów za.

Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, w kontekście definicji w większości krajów. Nie sądzę, żeby
akurat w naszym Parlamencie było inaczej. Większość kwalifikowana, bezwzględna większość, to przewaga
głosów za nad głosami przeciw i głosami wstrzymującymi się. W tym przypadku takiej sytuacji w ogóle nie
było, ponieważ została oddana błędna liczba głosów. To znaczy, że maszyna do głosowania źle działała i
głosowanie musi być bezwzględnie powtórzone.

Nicole Sinclaire (NI). – Panie przewodniczący! Jeżeli pan pozwoli, mam właściwie dwie sprawy formalne.
Pierwsza dotyczy głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego. To głosowanie w żaden sposób nie
może być ważne. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd co do instrukcji. W tym rzędzie próbowaliśmy głosować
przeciwko, ale maszyny nam na to nie pozwoliły. Próbowaliśmy zgłaszać kwestie formalne, które nie zostały
wówczas przyjęte, zatem wzywam o powtórzenie tego głosowania za pomocą głosowania pisemnego lub
zwykłego głosowania za/wstrzymania się/przeciwko, wraz z pełnym ujawnieniem wyników. Od osób, które
podobnie jak ja są krytycznie nastawione do tej instytucji: faktycznie bardzo państwu dziękuję – to dla
państwa pusta bramka, a ten przypadek da nam pole do znacznej krytyki, bardzo dziękuję państwu!

Moja druga uwaga formalna dotyczy odmówienia mi możliwości przedstawienia wyjaśnienia dotyczącego
sposobu głosowania nad sprawozdaniem pana posła Tremopoulosa. Było to głosowanie imienne w sprawie
przejrzystości, a ja zagłosowałam za jego odrzuceniem. Teraz nie daje mi się szansy na wyjaśnienie, dlaczego
głosowałem przeciwko, ale moi wyborcy będą mogli zobaczyć, że byłam przeciwna przejrzystości. Chcę
przedstawić wyjaśnienie, dlaczego głosowałam przeciwko przyjęciu tego sprawozdania. Czy mogę teraz
zacząć wyjaśnianie sposobu głosowania w tej sprawie?

Przewodniczący. – W pierwszej sprawie, pracownicy byli tu obecni, podobnie jak przewodniczący, który
przewodniczył głosowaniu. Jeżeli wystąpiły jakieś problemy związane z prowadzeniem tej sprawy, zostaną
rozpatrzone.
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W drugiej sprawie, w przypadku uproszczonej procedury, nie przeprowadza się debaty i nie wyjaśnia się
sposobu głosowania, ale może pani, pani poseł Sinclaire, przedstawić to na piśmie, zatem proszę skorzystać
z tej możliwości.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Panie przewodniczacy! Słuchałem pana niezwykle uważnie. Powiedział pan,
że próg większości kwalifikowanej wynosił 168. To usłyszałem, a przynajmniej tak to przetłumaczono.
Uważam, że to dość nieprawdopodobne, ponieważ w tym przypadku musiałoby to oznaczać, że próg równa
się połowie głosów oddanych na kandydata.

Zatem bez względu na wszystko zawsze uda się osiągnąć większość kwalifikowaną. To oczywiste. To
pierwszy przypadek, o którym słyszałem, kiedy większość kwalifikowana w tym Parlamencie wyniosła 168
głosów. Być może źle zrozumiałem to, co pan powiedział, ale ta cała procedura wydaje mi się zgoła absurdalna.
Być może jest ona odpowiednia w wyborach, gdzie mamy kilku kandydatów, ale z pewnością nie w celu
odnowienia mandatu wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący. – Liczba 168 została obliczona jako większość przez komputer, na podstawie liczby
oddanych głosów.

Proszę posłuchać, nigdy w życiu nie zdawałem żadnego egzaminu z matematyki, zatem już wystarczy!

Mário David (PPE). – Panie przewodniczący! Właśnie w tej kwestii zgadzam się z panem posłem Gollnischem,
chociaż mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz. Faktem jest, że głosowało 621 posłów, zatem większość
kwalifikowana powinna wynosić co najmniej 311. Cieszę się z rezultatu, ponieważ nasz kandydat uzyskał
334 głosy, zatem w każdym przypadku zostałby wybrany, ale proszę pana o skorygowanie tego, ponieważ
jeżeli takie jest faktycznie oprogramowanie komputera, to z pewnością jest ono błędne pod względem
matematycznym.

Przewodniczący. – Odnotowaliśmy tę uwagę.

Matthias Groote (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Nie mogłem zagłosować na „nie” w tym głosowaniu,
ponieważ maszyna wyświetlała coś dopiero po naciśnięciu przycisku „tak”, a następnie przycisku „wstrzymanie
się od głosu”. Czy mógłby pan, proszę, ponownie sprawdzić sposób zbierania i liczenia głosów przez
maszynę, ponieważ moim zdaniem to nie było rozstrzygające. Nie byłem jedynym, który to odkrył: wielu
innych posłów również tego doświadczyło. Nie byli w stanie nacisnąć przycisku „wstrzymanie się od głosu”
lub „nie”, lecz musieli najpierw zagłosować na „tak”. To sprawia, że ten proces głosowania jest nieco
ryzykowny. Czy mógłby pan zatem, proszę, ponownie zbadać sposób liczenia głosów?

Przewodniczący. – Coś mi mówi, że nigdy więcej nie wykorzystamy tego systemu. W przyszłości będziemy
stosować głosowanie pisemne!

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Panie przewodniczący! Chciałbym zasugerować tym, którzy reprezentują
w tej Izbie lewicę, aby powstrzymać się przed dalszą debatą na ten temat. Aż nadto jasne jest, że oddano
621 głosów. Wiceprzewodniczący otrzymał 334. To większość; zatem skończmy ten temat. Jeżeli ogląda
nas opinia publiczna w 27 krajach, nie będzie miała wysokiego mniemania o tej Izbie. Są ważniejsze kwestie
niż ta, na przykład wysokie bezrobocie. Zacznijmy debatować nad kwestiami, które są ważne, i nie traćmy
czasu na dalszą dyskusję na ten temat. Akceptuję pańskie wyjaśnienie, panie przewodniczący; akceptuję
wyjaśnienie przewodniczącego. Zatem idźmy dalej i zajmijmy się ważnymi kwestiami.

Toine Manders (ALDE). – (NL) Panie przewodniczący! Proponuję, aby przesłał pan elektronicznie to
wyjaśnienie, którego nam pan udzielił i które uznaję za jasne, do wszystkich posłów, ponieważ ubolewam,
że znaczna liczba posłów, którzy zawsze tak ekscytują się kwestiami przejrzystości, jasności i demokracji,
pospieszyła na lunch. Być może zrozumieją to, kiedy przekaże im pan to pocztą elektroniczną.

Przewodniczący. – Ta decyzja leży w gestii przewodniczącego, ale z pewnością mu to zasugeruję.

Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący! Nasze sesje plenarne
są jawne, a ta wywołuje bardzo złe wrażenie. Chciałabym dołączyć swój głos do tego, co już zostało
powiedziane. Nie proszę o wiadomość elektroniczną; zamiast tego chciałabym, aby faktycznie zostało to
oficjalnie przedstawione i wyjaśnione na stronie internetowej Parlamentu, ponieważ co najmniej jedno
stwierdzenie nie może być zgodne z prawdą. Próg nie może wynosić 168. Jeżeli oddano 621 głosów, to
próg musiał wynieść 310 – jeżeli dobrze wszystko zrozumiałam. Dlatego zwracam się o pisemne wyjaśnienie
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na stronie internetowej, aby każdy obywatel również mógł to zrozumieć. Wobec dużej liczby osób
obserwujących, naprawdę zrobiliśmy bardzo złe wrażenie na opinii publicznej.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Uwzględniając fakt, że wyjaśnienie przewodniczącego Buzka
dotyczące procedury głosowania było mylące i sprzeczne, oraz to, że niektóre maszyny do głosowania nie
zadziałały, uważam, że powtórzenie głosowania zapewniłoby przejrzystość i legalny wynik. Jak wspomniała
jedna z koleżanek posłanek, obserwują nas obywatele 27 krajów. Uważam, że musimy okazać przejrzystość
i uczciwość wobec tych, którzy nas wybrali.

To godne ubolewania, że mimo dużej liczby posłów do PE kwestionujących sposób przeprowadzenia
procedury głosowania, wniosek o powtórzenie głosowania w normalnych warunkach został odrzucony,
co pokazuje brak równego traktowania wszystkich posłów do PE.

Właśnie dlatego pańskie przeświadczenie, przeświadczenie przewodniczącego i przeświadczenie wszystkich
posłów, którzy zapewniali, że te głosy zostały odebrane, musi być przeświadczeniem nas wszystkich,
przeświadczeniem każdego obywatela Unii Europejskiej.

8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Seán Kelly (A7-0190/010)

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Panie przewodniczący! Ucieszyło mnie bardzo, choć nie zdziwiło,
zdecydowane poparcie przedmiotowego sprawozdania w głosowaniu, które było konsekwentne wyrażane
w czasie wszystkich debat na temat Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii. Oczywiście UE przyczyniła
się jako jedna z głównych stron do jego powstania w 1986 roku, kiedy to rządy w Londynie i Dublinie
ustanowiły fundusz w celu wspierania rozwoju gospodarczo-społecznego w 12 hrabstwach po obu stronach
granicy.

(GA) Wkłady na poczet funduszu wyniosły ponad 800 milionów euro, co – uwzględniając efekt mnożnikowy
– równa się inwestycji przekraczającej 2 miliardy euro.

Sam pochodzę z hrabstwa położonego przy granicy i jestem przedstawicielem regionu przygranicznego,
stąd też bardzo dobrze rozumiem rolę, jaką Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii odegrał w procesie
pokojowym.

Z pomocą Międzynarodowego Funduszu utworzono bezpośrednio ponad 40 tysięcy miejsc pracy oraz
16 tysięcy miejsc pracy pośrednio; w regionie pokrzywdzonym ekonomicznie fundusz stworzył szanse
zatrudnienia.

– Kończąc, mimo że uzgodniono strategię wygaśnięcia, która przewiduje działanie funduszu do końca
bieżącego roku, uważam, że należałoby dokładnie rozważyć możliwość przedłużenia tego cennego i
skutecznego programu. Dziękuję za wyrozumiałość.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Panie przewodniczący! Głosowałam za przedmiotową inicjatywą,
gdyż jej głównym celem jest dalsze wspieranie procesu pokojowego i pojednania na obszarach
przygranicznych w Irlandii Północnej i Irlandii w celu budowania mostów pojednania i komunikacji pomiędzy
najbardziej podzielonymi społecznościami oraz dalsza obrona przez Europejczyków wartości i praw
człowieka.

W Euskadi, czyli Kraju Basków, wciąż cierpimy z powodu przemocy terrorystycznej i czekamy, aż Euskadi
Ta Askatasuna (ETA) usłyszy wreszcie krzyk baskijskiego społeczeństwa, które jest zmęczone tym cierpieniem
i prosi, by ta organizacja raz na zawsze wyrzekła się przemocy. Oczekujemy zdecydowanej deklaracji
zawieszenia broni. W obecnych okolicznościach oczekuję od Unii Europejskiej tej samej solidarności i
całkowitego wsparcia dla Euskadi w zakresie budowy pokoju i pojednania, za którym tęsknimy.

Daniel Hannan (ECR). – Panie przewodniczący! Żadnego kraju dofinansowanie innych państw nie
skrzywdziło tak bardzo, jak Irlandii; żaden też naród nie pracował tak ciężko jak Irlandczycy. Wszystkie
decyzje podjęte przez irlandzkiego ministra finansów, Briana Lenihana, były właściwe. Wszyscy irlandzcy
funkcjonariusze publiczni od premiera do najniższego rangą urzędnika, a nawet osoby otrzymujące zasiłki
dla bezrobotnych, zacisnęli pasa i zaakceptowali olbrzymie cięcia dochodów. Teraz zaś okazuje się, że gdyby
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nie podjęli żadnej z tych bolesnych decyzji – gdyby po prostu nadal wydawali – mogliby się kwalifikować,
tak jak Grecy, do otrzymania własnej subwencji i – co gorsza – okazuje się, że muszą oni uczestniczyć w
ratowaniu Grecji. W istocie to jeszcze nie wszystko, bo okazuje się też, że w ujęciu na jednego mieszkańca
Irlandia ma w tę pomoc większy wkład niż większość pozostałych państw należących do strefy euro.

Każdy tradycjonalistycznie myślący ekonomista powiedziałby, że w obecnych okolicznościach konieczne
jest, byśmy pozwolili niektórym gospodarkom strefy euro wrócić do swych starych walut, przeprowadzić
dewaluację, trochę poczekać i powrócić na rynek. Zamiast tego skazujemy narody południowej Europy na
lata ubóstwa i deflacji, zaś podatników z Europy Północnej obciążamy olbrzymim zadłużeniem, a to wszystko
po to, by kilka osób mogło zachować twarz. Z pewnością mamy najdroższe twarze od czasu twarzy Heleny
Trojańskiej, która zwodowała tysiąc statków!

James Nicholson (ECR). – Panie przewodniczący! Nie miałem zamiaru składać wyjaśnienia dotyczącego
sposobu głosowania w tej konkretnej sprawie, lecz podczas swego wystąpienia sprawozdawca odniósł się
jedynie do dr. Iana Paisleya i Gerry’ego Adamsa, mówiąc, że dzięki nim w Irlandii Północnej zapanował
pokój. No cóż, Gerry Adams i dr Ian Paisley mogą mieć różne zasługi, jednak pokój do nich nie należy. Wiele
osób może rościć sobie prawa do zapewnienia pokoju w Irlandii Północnej, lecz tak naprawdę to David
Trimble i John Hume wykonali najcięższą pracę, by w Irlandii Północnej zapanował pokój, i mam nadzieję,
że w przyszłości sprawozdawca nie pomyli faktów. To oni w przeszłości wykonali całą ciężką pracę.

Pragnę jasno powiedzieć, że dziś w przedmiotowej sprawie głosowałem za, gdyż moim zdaniem w Irlandii
Północnej wciąż potrzeba nam obecnie wsparcia umożliwiającego utrzymanie tego, co osiągnięto. Nie ma
żadnej gwarancji, że pokój będzie trwał, gdyż po obu stronach są nadal – i ostatnio się ujawnili – ci, którzy
nadal usiłują rozmontować to, co udało się osiągnąć.

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Panie przewodniczący! Byłem wśród 334 posłów do Parlamentu
Europejskiego, którzy poparli pastora László Tőkésa na funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu
Europejskiego. Jest on bohaterem mojej młodości. Jako dziennikarz Solidarności w 1989 roku relacjonowałem
pod kulami zbrodniczej służby bezpieczeństwa Ceauşescu Securitate rewolucję rumuńską, a ta rewolucja
zaczęła się od Timişoary od wystąpienia László Tőkésa 16 grudnia 1989 roku.

Natomiast boli mnie, że jest on dzisiaj ofiarą najpierw pomyłki komputera, który błędnie wyliczył 168
głosów, a potem te 168 głosów zostało dodane przez prowadzącego obrady do ogólnej puli, co wywołało
ogólną kontrowersję. Dlatego, jeżeli miałoby być tak, że ktokolwiek miałby podnosić prawomocność wyboru
László Tőkésa na wiceprzewodniczącego Parlamentu, to byłbym za tym, żeby to głosowanie powtórzyć.
Jestem przekonany, że jego wynik będzie jeszcze lepszy. Mandat tak zasłużonej osoby w Parlamencie
Europejskim nie może być przez nikogo kwestionowany. Więc myślę, że w interesie samego zainteresowanego
jest, jeżeli ktokolwiek podnosiłby wątpliwości, powtórzyć głosowanie.

Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A7-016/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Głosowałem za sprawozdaniem
pana posła Marinescu – któremu pragnę korzystając z okazji podziękować – gdyż uważam, iż
najnowocześniejszy wydajny transport towarowy stanowi warunek podstawowy nie tylko konkurencyjności,
lecz również samego przetrwania europejskich firm. Poza tym w pełni podzielam życzenie sprawozdawcy,
aby do przedmiotowego tekstu wprowadzić ponownie pewne ustępy, które Parlament sam przyjął w
pierwszym czytaniu.

Sprawozdanie: David Martin (A7-0043/2010)

Daniel Hannan (ECR). – Panie przewodniczący! Gdy rozpoczęliśmy dziś głosowania, natrafiliśmy na
procedurę naprawdę niespotykaną w tej Izbie wcześniej – procedurę, gdzie odnotowano jedynie głosy na
„tak”. Jestem przekonany, panie przewodniczący, że było to jedynie kwestią czasu. Jest to oczywiście właśnie
takie podejście, jakie UE przyjęła w kolejnych referendach.

Konstytucja europejska czy też traktat lizboński były stale odrzucane w sondażach, przez 54 % wyborców
francuskich, 62 % holenderskich i 53 % irlandzkich, zaś reakcja za każdym razem polegała na ignorowaniu
faktów, nieuwzględnianiu zgłaszanego przez obywateli sprzeciwu, słyszenia jedynie „tak”, gdy obywatele
mówili „nie”. Teraz zaś zapisaliśmy, czy też uregulowaliśmy takie podejście w Regulaminie Izby.
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Uniemożliwiliśmy odnotowywanie głosów odrębnych wobec tego całego projektu. Kusi mnie, by zapytać,
kiedy zrozumiecie, że „nie” naprawdę znaczy „nie”?

Syed Kamall (ECR). – Panie przewodniczący! Patrząc dziś na przedmiotowe sprawozdanie w sprawie
Regulaminu i dostosowania go do traktatu lizbońskiego ciekawe jest, że rozmawiamy z wieloma samymi
posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy w istocie nie znają zapisów traktatu lizbońskiego oraz jego
wpływu na codzienne życie naszych wyborców.

Weźmy przykładowo całe to dofinansowanie Grecji. Jeśli spojrzymy na przedmiot debaty w Radzie, był nim
art. 122 traktatu lizbońskiego, który rzekomo miał być artykułem wyrażającym solidarność: „w duchu
solidarności w przypadku, gdy państwo członkowskie ma trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty,
np. w obszarze energii lub państwo członkowskie ma trudności lub jest zagrożone poważnymi trudnościami
z racji klęsk żywiołowych”. Teraz używa się go jako wymówki wobec państw członkowskich, niezależnie
od tego, czy należą do strefy euro, czy też nie, w celu dofinansowania kraju, który wpakował się w tarapaty,
które sam sobie zgotował, a nie z powodu wyjątkowych okoliczności.

Powinniśmy jasno powiedzieć wyborcom, co oznacza dla nich traktat lizboński. Czy oznacza on zabieranie
pieniędzy podatników na dofinansowywanie krajów, które nie umieją zarządzać własnymi sprawami?

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Panie przewodniczący! Parlament Europejski ma szczególny talent, jeśli chodzi
o reformy Regulaminu, które zawsze mają na celu zmniejszenie praw mniejszości czy też przegranych,
Untermenschen, którymi my w pewnym sensie jesteśmy. Przez ostatni rok lekceważyliśmy zasadę umożliwiającą
posłom niezrzeszonym wyznaczanie własnego przedstawiciela zgodnie z art. 24 Regulaminu.

Wygłaszając – przepraszam za to, co powiem – jedną z najgłupszych uwag, jaką kiedykolwiek słyszałem w
całej swej karierze parlamentarnej, stwierdził pan przed chwilą, panie przewodniczący, że nie da się tego
zrobić, gdyż ma pan inne przekonania polityczne niż ja. To prawda, ja jestem posłem niezrzeszonym dla
zasady, zaś pan był niezrzeszony jedynie dlatego, że został pan zdradzony przez przyjaciół.

Istniał jednak przynajmniej jeden sposób rozwiązania tego sporu, panie przewodniczący,,a mianowicie
głosowanie. W demokracji głosowanie to zwyczajowa procedura. Ale nie, teraz przedstawiciele posłów
niezrzeszonych będą wybierani przez przewodniczącego Parlamentu. To kolejna farsa.

W istocie to pan poseł Martin wpadł na ten pomysł i zaplanował to wraz z przedstawicielami dwóch głównych
grup. Dodatkowo przypomina mi to poprzednie zmiany Regulaminu, za którymi stał pan poseł Corbett,
choć obecnie popadł on w zapomnienie i został na szczęście pokonany w wyborach do Parlamentu
Europejskiego przez mojego przyjaciela Nicka Griffina.

Philip Claeys (NI). – (NL) Panie przewodniczący! Poprawka 86 do sprawozdania pana posła Martina
przewiduje, że przedstawiciela posłów niezrzeszonych na Konferencję Przewodniczących wybierają nie
sami posłowie niezrzeszeni, lecz przewodniczący Parlamentu. Jako przyczynę podaje się brak zgody wśród
posłów niezrzeszonych. Zadaję sobie pytanie, na czym polega problem. Przecież w samej Izbie też nie ma
zgody, gdy wybierany jest przewodniczący Parlamentu, i właśnie dlatego organizujemy demokratyczne
wybory. Przedstawiciel posłów niezrzeszonych musi być przedstawicielem, w związku z czym najlepszym
rozwiązaniem jest zorganizowanie wyborów.

Parlament Europejski powoli zaczyna przypominać takie śmieszne zgromadzenie, gdzie przewodniczący
sam decyduje, kto jest przedstawicielem niektórych z jego oponentów. Zastanawiam się również, jaka jest
podstawa tej decyzji. Czy jest nią reprezentatywność? Czy jest nią osobista sympatia do konkretnego posła
niezrzeszonego czy przyjaźń z nim? Jakie kryteria zastosuje przewodniczący decydując w sprawie
przedstawiciela posłów niezrzeszonych? Chciałbym, by przed głosowaniem przewodniczący wygłosił
oświadczenie w tej sprawie, lecz niestety nie dano nam prawa do jego wysłuchania.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Panie przewodniczący! Z całym szacunkiem dla pana i tej instytucji, w debacie
w sprawie dostosowania Regulaminu do traktatu lizbońskiego powinna również znaleźć się wzmianka o
pewnym braku regulaminowym, który umożliwia takie głosowanie i taki wynik, jak wybór pana posła
Tőkésa na stanowisko wiceprzewodniczącego.

Nie mogę pojąć, jak przewodniczący mogą upublicznić kwestionowane głosowanie, a tym samym
kwestionowany wynik głosowania, i solidaryzuję się z wszystkimi kolegami posłami, którzy mają wątpliwości
co do prawidłowości liczenia ich głosów. Z tej perspektywy sądzę, że Unia Europejska i Parlament Europejski
powinny działać w sposób jasny i przejrzysty, a jeśli niektórzy posłowie sądzą, że urządzenia do głosowania
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potraktowały ich głosy inaczej niż sami głosowali i nie mieli możliwości sprawdzenia tego na swych
monitorach, głosowanie nadal będzie wywoływało kontrowersje.

Z tej perspektywy uważam, że w interesie pana posła Tőkésa oraz wiarygodności Parlamentu Europejskiego
leży w istocie powrót do przedmiotowego głosowania i głosowanie ponowne, tak by w przyszłości nie było
żadnych wątpliwości co do wyboru wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdanie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Daniel Hannan (ECR). – Panie przewodniczący! Rak z Grecji ma przerzuty w basenie Morza Śródziemnego.
W tym tygodniu czytamy, iż Komisja Europejska przygotowuje się do dofinansowania Hiszpanii, zaś
przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, szczerze przyznaje, że w tym wypadku kwota
750 miliardów euro, odłożona już w ramach funduszu na kryzysowe dofinansowanie, będzie raczej
niewystarczająca.

Rak się rozprzestrzenia, a nasi przywódcy, zamiast rozważać amputację, zdecydowali się na długotrwałą
chemioterapię, która będzie droga i bolesna, a jej wynik jest niepewny. Chodzi mi o to, że usiłują oni stworzyć
maszynerię tego, co przewodniczący Van Rompuy nazywa zarządzaniem gospodarką, a co jego poprzednik
nazywał federalizmem fiskalnym: harmonizację podatków, opłatę od transakcji finansowych, europejską
agencję obsługi zadłużenia czy też Europejski Fundusz Walutowy. Wszystkie te instrumenty mają na celu
wysiłki zmierzające do transferowania pieniędzy, aby utrzymać ten cały projekt, gdy oczywiście łatwiej
byłoby zwolnić podatników z konieczności ponoszenia ciężaru tego dofinansowania i dać dotkniętym
kryzysem gospodarkom potężny impuls, jakim byłoby pozwolenie im na przeprowadzenie dewaluacji i
powrót na rynek. Jak wysokiej ceny oczekujemy od naszych obywateli, by spełnić fanaberie elit?

Sprawozdanie: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Z okazji szczytu milenijnego w
2000 roku najbogatsze kraje, w tym państwa Unii Europejskiej, odnowiły swe zobowiązanie osiągnięcia do
roku 2015 pewnych konkretnych celów, takich jak zmniejszenie poziomu głodu i ubóstwa, poprawa stanu
edukacji i zdrowia oraz ochrona środowiska naturalnego w krajach rozwijających się.

Po niemal dziesięciu latach uważamy, iż jako główny międzynarodowy gracz w obszarze pomocy rozwojowej
Europa musi obecnie bardziej niż kiedykolwiek odegrać rolę decydującą. Bez wątpienia w ciągu ostatnich
kilku lat zwiększone nakłady na pomoc rozwojową pomogły ulżyć cierpieniu milionów ludzi. Choć prawdą
jest, że pomoc ta działa, wciąż wiele pozostaje do zrobienia, w szczególności uwzględniając fakt, iż bieżący
kryzys międzynarodowy zmusi wiele państw członkowskich do zmniejszenia własnych budżetów na pomoc
w tych krajach.

Panie przewodniczący! Głosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem, gdyż uważam, iż w chwili obecnej
musimy zbadać nowatorskie mechanizmy finansowania. Państwa członkowskie UE muszą zacząć na
poważnie zawierać z tymi krajami strategiczne partnerstwa o charakterze politycznym. Oznacza to, że
wszyscy partnerzy muszą wykazać się odnowioną wolą polityczną osiągnięcia celów priorytetowych, którymi
nadal są: spójność polityki na rzecz rozwoju, przeciwdziałanie zmianom klimatu i globalnemu kryzysowi,
dobre rządy i prawa, prawo do wyżywienia oraz edukacja dla rozwoju. To pozostaje dla nas wyzwaniem
numer jeden, panie przewodniczący.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Głosowałam za sprawozdaniem pana
posła Cashmana, gdyż sądzę, iż obowiązkiem tej Izby oraz instytucji europejskich jest przestrzeganie i
podtrzymanie zobowiązań poczynionych na rzecz ludzi żyjących w krajach mniej rozwiniętych, w
szczególności w krajach Afryki.

Nie możemy dojść do roku 2015 i zdać sobie sprawę, że nie osiągnięto ośmiu celów, jakie sobie założyliśmy,
bo za osiągnięciem milenijnych celów rozwoju, za tymi procentami – nie zapominajmy o tym – są miliardy
ludzi, którzy cierpią i nie mają szansy godnie żyć.

Unia Europejska musi dać przykład i podjąć wiodącą rolę w zakresie pomocy rozwojowej. Anulowanie
zadłużenia publicznego wraz z większym zaangażowaniem na rzecz zapewnienia, by przedmiotowa pomoc
była dobrze wykorzystana, to jeden z głównych punktów tego projektu opartego na solidarności, którego
realizacja – musimy być tego świadomi – nie może być odłożona w czasie bez poświęcania większej liczby
ludzkich istnień.

Wyjaśnienia pisemne dotyczące sposobu głosowania
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Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) Ponieważ wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Pal
Schmitt, został niedawno wybrany na marszałka nowo wybranego parlamentu węgierskiego, moi koledzy,
koleżanki i ja musieliśmy wybrać nowego wiceprzewodniczącego. Jako że węgierski członek Grupy
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) – László Tőkés – spełnia wszelkie kryteria
konieczne do pełnienia takiej funkcji (prawość, zaangażowanie, poparcie dla idei europejskiej), głosowałam
za jego kandydaturą.

Cătălin Sorin Ivan (S&D), na piśmie. – (RO) W świetle szowinistycznego tonu wypowiedzi pana
László Tőkésa wybór tego posła na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego to obraza Rumunii.
W istocie jego wybór na to stanowisko daje jeszcze poważniejszy powód do niepokoju w związku z
podejrzaną procedurą głosowania, jaką zastosowano. Do takiego wyboru nie powinno było dojść w
Parlamencie Europejskim, stanowiącym forum odpowiedzialne przed obywatelami Europy. Ponieważ jednak
akt ten już się dokonał, pragnęlibyśmy, by głosowanie odbyło się w warunkach w pełni spełniających
procedurę standardową. Ponieważ stało się inaczej, wybór ten ma wpływ na wizerunek Parlamentu
Europejskiego, zwłaszcza w Rumunii, gdzie opinia publiczna bezpośrednio interesuje się przedmiotową
kwestią. W chwili obecnej to, czy László Tőkés będzie dobrze wykonywał swoją pracę na piastowanym
stanowisku, ma mniejsze znaczenie. Rzeczywiście istotny jest fakt, że głęboko obrażono europejski naród.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), na piśmie. – Dzisiejsze głosowanie w sprawie wyboru pana posła Tőkésa na
stanowisko wiceprzewodniczącego PE to hańba. Po pierwsze, wyjaśnienia przewodniczącego w sprawie
głosowania były w równym stopniu bezładne i sprzeczne. W rezultacie nikt nie wiedział na pewno, jak
trzeba się zachować. Po drugie, tak się ciekawie składa, że urządzenia do głosowania wielu rumuńskich
posłów do PE – po których spodziewano się głosowania przeciw – nie działały właściwie. Po trzecie, głosy
zostały i tak oddane, zaś przewodniczący pozostawił całą sprawę w zawieszeniu, opuszczając salę. Po
czwarte, odrzucono rozsądną prośbę z sali, by głosowanie powtórzyć w normalnych warunkach. Po piąte,
podobnie odrzucono komunikat o tym, że oddanych głosów jest więcej niż obecnych posłów! Po szóste
zaś, poinformowano nas po prostu, że głosowanie mimo wszystko zostało zatwierdzone! Po siódme, mimo
tego nikt nie mógł wyjaśnić, jak 168 osób może stanowić „większość kwalifikowaną” w parlamencie, w
którym zasiada 751 posłów!

W istocie w ten sposób EPP narzuciła swoją wolę przemocą całemu Parlamentowi! Ubolewam nad tym,
ponieważ z pewnością koledzy mogliby zachować się lepiej, zaś my, pozostali posłowie do Parlamentu
Europejskiego, również zasługujemy na lepsze traktowanie!

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0180/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Z powodu politycznej solidarności z moimi przyjaciółmi z Grupy
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) głosowałem za przyjęciem sprawozdania mojej
włoskiej koleżanki, Barbary Matery (PPE, IT), w sprawie wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w kwocie wynoszącej w przybliżeniu 6,6 miliona
euro pomocy dla Hiszpanii, stojącej w obliczu zwolnień w sektorze wyrobów z mineralnych surowców
niemetalicznych. Zasadniczo nie kwestionując analizy Komisji Europejskiej opartej na danych przekazanych
przez Królestwo Hiszpanii, uważam za dziwne, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ma
być uruchomiony w związku z czymś będącym zwykłą konsekwencją pęknięcia bańki na hiszpańskim rynku
nieruchomości. W istocie za spadek liczby wydanych zezwoleń budowlanych, a stąd mniejsze zużycie płytek
i ceramiki oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, odpowiada redukcja kredytów
hipotecznych. Dokąd zmierzamy, rozumując w ten sposób? Czy na poważnie możemy twierdzić, że chodzi
tu o dostosowanie do globalizacji? Uważam również, iż nieproporcjonalne są koszty administracyjne
wynoszące ponad 400 tysięcy euro, nawet jeśli głównym składnikiem tej wielkiej sumy wydaje się jedno
badanie kosztujące 60 tysięcy euro, co robi wrażenie kwoty niebotycznej. Ciąg dalszy nastąpi...

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Wyższe bezrobocie to jedna z najbardziej szkodliwych konsekwencji
ostatniego kryzysu gospodarczego i finansowego. Pogarszająca się niestabilność rynku wpłynęła na
pogorszenie sytuacji wielu przedsiębiorstw, które okazały się mniej zdolne w procesie dostosowania do
globalizacji. W tym przypadku wskutek tego wpływu ucierpiało 181 przedsiębiorstw w regionie Wspólnoty
Walenckiej. Hiszpania przedstawiła wystarczające uzasadnienie swego wniosku o uruchomienie funduszu
i uważam, że jej prośbę należy poprzeć.
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José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Sądzę, iż szczególna pomoc jest zdecydowanie istotna dla
pracowników, których zwolniono lub których dotknęła obecna sytuacja gospodarcza na świecie, tak jak to
miało miejsce w przedmiotowym przypadku, gdzie w hiszpańskim regionie Walencja w 181
przedsiębiorstwach zwolniono 2425 osób. Realizacja pomocy mającej na celu przeszkolenie tych
pracowników i ich powrót na rynek pracy ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia poprawy
sytuacji gospodarczej, lecz również stabilności społecznej. Dlatego też głosuję za przyjęciem przedmiotowej
rezolucji. Pragnę powtórzyć zalecenie Komisji, iż nie należy przenosić środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego w celu zapewnienia płatności w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(EFG). Są to fundusze mające różne i uzupełniające się cele, poza którymi jeden nie może zastąpić drugiego.
Jako że EFG jest środkiem o charakterze wyjątkowym, musi mieć on niezależne finansowanie i poważnym
błędem jest finansowanie z EFG, będącego środkiem rezerwowym, ze szkodą dla Europejskiego Funduszu
Społecznego czy jakiegokolwiek innego funduszu strukturalnego.

Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie. – (LT) W dniu 2 września 2009 r. Hiszpania złożyła wniosek o
uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze zwolnieniami
pracowników w 181 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze produkcji wyrobów z
pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych w jednym regionie na poziomie NUTS II, we Wspólnocie
Walenckiej. Sądzę, iż przedmiotowe zastosowanie jest zgodne z wymogami w zakresie określania wkładów
finansowych przewidzianymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Dlatego też zgodziłem się z
treścią przedmiotowego sprawozdania i propozycją Komisji, jaką było uruchomienie kwoty w wysokości
6 598 735 euro, gdyż jedynie instrumenty pomagające zwolnionym osobom w powrocie na rynek pracy
są finansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),
zaś pieniądze z tego funduszu tworzą warunki dla zwolnionych pracowników pozwalające im znaleźć stałą
lub tymczasową pracę, uczestniczyć w programach szkolenia zawodowego i nabywać wiedzę konieczną
do dopasowania się do potrzeb rynku pracy, zdobyć pozwolenie na prowadzenie firmy czy rozpocząć
działalność gospodarczą na własny rachunek. Litwa również skorzystała już ze wsparcia tego funduszu.

Giovanni La Via (PPE), na piśmie. – (IT) Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdań w sprawie uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), gdyż sądzę, iż podkreślenie jego znaczenia
jest bardzo istotne.

Instrument ten został utworzony z myślą o zapewnieniu środków wsparcia rynku pracy mających na celu
wyłącznie pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu
oraz wspieranie ich powrotu na rynek pracy.

Jest to bardzo przydatny instrument, w ramach którego pomiędzy rokiem 2007 a chwilą obecną 17 państw
członkowskich złożyło 55 wniosków o wsparcie dla 52 334 zwolnionych pracowników, dla których
przeznaczono ogółem fundusze w wysokości 271,9 miliona euro.

Przeprowadzona analiza danych pokazuje więc, że dla każdego zwolnionego pracownika z Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji została uruchomiona suma 5195 euro, co jest kwotą rzeczywiście
wykorzystywaną do realizacji zindywidualizowanych pakietów usług mających konkretnie na celu powrót
zainteresowanych pracowników na rynek pracy.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Z uwagi na hiszpańskich pracowników w regionie
Walencji, których złożono w ofierze globalizacji, wstrzymuję się od głosu. Uwzględniając sytuację, w jaką
wpędził ich wpływ neoliberalnych polityk narzuconych przez Unię Europejską, można czuć się
usprawiedliwionym, głosując przeciwko tym nędznym groszom, jakie europejska elita uznała za stosowne
im zaproponować. Jednak ta mała kwota, którą rzeczywiście otrzymają, może przynajmniej pomóc ulżyć
im w cierpieniu. Nie sprawia to wcale, że podejście Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
jest w jakiejkolwiek mierze przyzwoite. Wspiera on przenoszenie procesów biznesowych do Maroka i
Algierii, jakie ma teraz miejsce, i sankcjonuje zyski najzamożniejszych. Oligarchia eurokratów tanio kupuje
swe czyste sumienie.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) UE jest obszarem solidarności, zaś Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji (EFG) stanowi jej element. Przedmiotowe wsparcie ma kluczowe znaczenie dla pomocy
bezrobotnym i ofiarom przenoszenia produkcji z powodu globalizacji. Coraz większa liczba przedsiębiorstw
dokonuje delokalizacji, wykorzystując zmniejszone koszty pracy w różnych krajach, w szczególności w
Chinach i Indiach, często ze szkodą dla krajów szanujących prawa pracownicze. Celem EFG jest pomoc
pracownikom będącym ofiarami przenoszenia przez firmy produkcji; ma także zasadnicze znaczenie w
ułatwianiu im dostępu do nowego zatrudnienia w przyszłości. EFG był już wykorzystywany przez inne
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państwa UE, a teraz może udzielić tej samej pomocy hiszpańskiej Walencji, w związku z niedawną sytuacją
w regionie, gdzie w sektorze „produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych”
z 181 przedsiębiorstw zwolniono ponad 2400 pracowników. Dlatego też zagłosowałem tak, a nie inaczej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy uruchomienia EFG
z myślą o hiszpańskim regionie Walencji (6 598 735 euro) w następstwie zwolnienia 2425 pracowników
w 181 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze „produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych”. Fundusze te trafią bezpośrednio do zainteresowanych
pracowników. Sprawozdanie zostało przyjęte na forum Komisji Budżetowej bez debaty. My – Zieloni –
również poparliśmy je na plenum.

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0181/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Z powodu solidarności z Grupą Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratow) i Irlandią oraz na podstawie sprawozdania mojej znakomitej włoskiej
koleżanki, Barbary Matery, głosowałem za wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w kwocie wynoszącej w przybliżeniu 2,7 miliona
euro pomocy dla Irlandii, która stoi w obliczu zwolnień w sektorze kryształów. Większość z sześciuset
zwolnień dotyczy przedsiębiorstwa Waterford Crystal. Nie kwestionując analizy Komisji Europejskiej,
uważam za dziwne, że ta firma, będąca w tarapatach od roku 2005, może stanowić główną przyczynę
dostosowania do globalizacji. W roku 2005 ogłosiła ona zamknięcie swej fabryki w Dungarvan, co miało
na celu konsolidację całości działalności w mieście Waterford w Kilkenny, w głównej fabryce, która zatrudniała
tysiąc osób. Krok ten obejmował zniknięcie z Dungarvan niemal 500 pracowników. Po zamknięciu tego
zakładu 30 stycznia 2009 r. byli pracownicy i ich rodziny organizowali demonstracje, które zakończyły się
w marcu 2009 roku po zawarciu ugody z pracownikami i wypłacie 10 milionów euro (źródło: Wikipedia).
Czy chodzi tu o dostosowanie do globalizacji?

Liam Aylward (ALDE), na piśmie. – (GA) Szczerze cieszy mnie odszkodowanie z Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji, które trafia do byłych pracowników przedsiębiorstwa Waterford Crystal i
firm pomocniczych. Przedmiotowy fundusz ustanowiono w celu pomocy pracownikom cierpiącym z
powodu zmian strukturalnych w światowej sieci handlu i będzie on miał bardzo istotne znaczenie dla lokalnej
społeczności, gdzie centralne miejsce zajmował sektor, w którym działało przedsiębiorstwo Waterford
Crystal.

Ponieważ branża ta miała kluczowe znaczenie dla regionu, ponieważ wielu wykwalifikowanych lokalnych
pracowników było zatrudnionych w sektorze szkła i przez firmy pomocnicze oraz ponieważ sektor ten
miał bardzo duże znaczenie dla tożsamości regionu Waterford, środki te istotnie pomogą pracownikom i
ich rodzinom, również w zapewnieniu im innych możliwości zatrudnienia.

W celu zapewnienia prawidłowego rozdziału przedmiotowej pomocy należy ustanowić środki koordynacyjne
na szczeblu lokalnym. Jako że ci pracownicy należą do starszych niż inni, a przy tym wykonywali pracę
wyspecjalizowaną, należy zagwarantować, by środki pomocowe zostały wykorzystane na dalsze szkolenie
i kształcenie w celu wspierania przedsiębiorczości i poprawy dostępu do zatrudnienia.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Unia Europejska ma główny udział w Międzynarodowym
Funduszu na rzecz Irlandii, wpłacając w przybliżeniu 57 % rocznych wkładów na jego poczet.

Z zadowoleniem przyjmuję więc rolę odgrywaną przez Wspólnotę Europejską w świadczeniu pomocy
gospodarczej i społecznej na rzecz Irlandii w celu zapewnienia pokoju i pojednania.

Bieżący okres funkcjonowania funduszu dobiega końca, lecz ważne jest, by Wspólnota Europejska nadal
łożyła na Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii, zmierzając do osiągnięcia takich celów jak budowa
mostów, integracja społeczności oraz pobudzanie rozwoju w tych regionach obu części wyspy, które w
ostatnich latach ucierpiały najbardziej z powodu braku stabilności.

Proinsias De Rossa (S&D), na piśmie. – Wyrażam serdecznie zadowolenie z przedmiotowej decyzji w
sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w celu pomocy pracownikom
przedsiębiorstwa Waterford Crystal. Światowy kryzys gospodarczy oraz poważne zmiany w handlu
światowym doprowadziły do zwolnień wielu pracowników w Irlandii i całej Europie. Wzywam irlandzki
rząd do podjęcia szybkich działań, aby zapewnił szybkie i skuteczne zastosowanie tych zasobów w celu
spełnienia indywidualnych potrzeb pracowników w zakresie przeszkolenia i kształcenia. Ramy czasowe
wykorzystania środków z funduszu są ograniczone, nie wolno więc tracić ani chwili, jeśli chodzi o zapewnienie
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potrzebnych świadczeń. Zachodzi potrzeba poprawienia rozporządzenia w sprawie EFG w celu umożliwienia
większej elastyczności wykorzystania przyznanych zasobów, zwłaszcza w odniesieniu do ram czasowych.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Kiedyś kraj zwany „celtyckim tygrysem” mógł się pochwalić znaczącym
poziomem wzrostu, jednak w ostatnich latach cierpi on w następstwie kryzysu i efektów globalizacji.
Dotknęły one irlandzki sektor szkła i obecnie niemal 600 pracowników znajduje się w sytuacji wymagającej
pomocy. Popieram uruchomienie funduszu.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Uwzględniając cele Europejskiego Funduszu Dostosowania
do Globalizacji (EFG), głosuję za udzieleniem wsparcia zwolnionym pracownikom przedsiębiorstw Waterford
Crystal w Republice Irlandii. Przedmiotowa pomoc wynosi ponad 2,5 miliona euro, co będzie mieć istotne
znaczenie dla zachęcania zainteresowanych osób do podniesienia kwalifikacji, jako że olbrzymia większość
z nich ma ponad 45 lat. Pragnę jednak wskazać na olbrzymie różnice i nierówności występujące w ramach
EFG. Są one spowodowane powtarzającymi się przypadkami niewykorzystania przez państwa członkowskie
dostępnych środków, z wyraźną szkodą dla pracowników, którzy stracili pracę w tych krajach, tak jak to
ma miejsce w Portugalii w wyniku ciągle rosnącej liczby przypadków upadłości i stopy bezrobocia.

Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie. – (LT) W dniu 7 sierpnia 2009 r. Irlandia złożyła wniosek o uruchomienie
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie
Waterford Crystal oraz u trzech z jej dostawców/przetwórców. Sądzę, iż przedmiotowy wniosek jest zgodny
z wymogami w zakresie określania wkładów finansowych określonych w art. 10 rozporządzenia
(WE) nr 1927/2006. Zgodziłem się z treścią przedmiotowego sprawozdania i propozycją Komisji, dotyczącą
uruchomienia kwoty w wysokości 2 570 853 euro, gdyż jedynie instrumenty pomagające osobom
zwolnionym w powrocie na rynek pracy są finansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG), zaś pieniądze z tego funduszu tworzą zwolnionym pracownikom
warunki pozwalające znaleźć stałą lub tymczasową pracę, uczestniczyć w programach szkolenia zawodowego
i nabywać wiedzę konieczną do dopasowania się do potrzeb rynku pracy, zdobyć pozwolenie na prowadzenie
firmy czy rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek. Litwa również skorzystała już ze wsparcia
tego funduszu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Z uwagi na irlandzkich pracowników przedsiębiorstwa
Waterford Crystal, których złożono w ofierze globalizacji, wstrzymuję się od głosu. Uwzględniając sytuację,
w jaką wpędził ich wpływ neoliberalnych polityk narzuconych przez Unię Europejską, można czuć się
usprawiedliwionym, głosując przeciwko tym nędznym groszom, jakie europejska elita uznała za stosowne
im zaproponować. Jednak ta mała kwota, którą rzeczywiście otrzymają, może przynajmniej pomóc ulżyć
ich cierpieniu. Nie sprawia to wcale, że podejście Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
jest w jakiejkolwiek mierze przyzwoite. Wspiera on mające obecnie miejsce spekulacyjne działania banków
i sankcjonuje zyski funduszy amerykańskich, takich jak KPS Capital Partners, które czerpią zyski kosztem
krzywdy europejskich pracowników. W królestwie eurokratów czyste sumienie jest tanie.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) UE jest obszarem solidarności, zaś Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji (EFG) stanowi jej element. Przedmiotowe wsparcie ma zasadnicze znaczenie dla pomocy
bezrobotnym i ofiarom przenoszenia produkcji z powodu globalizacji. Coraz większa liczba przedsiębiorstw
dokonuje delokalizacji, wykorzystując zmniejszone koszty pracy w różnych krajach, w szczególności w
Chinach i Indiach, często ze szkodą dla krajów szanujących prawa pracownicze. Celem EFG jest pomoc
pracownikom będącym ofiarami przenoszenia przez firmy produkcji, ma także zasadnicze znaczenie w
ułatwianiu im dostępu do nowego zatrudnienia w przyszłości. EFG był już wykorzystywany przez inne
państwa UE, a teraz powinien udzielić tej pomocy Republice Irlandii, w szczególności przedsiębiorstwom
sektora produkcji szkła i kryształów. Dlatego też zagłosowałem tak, a nie inaczej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy uruchomienia EFG
z myślą o irlandzkich pracownikach (2 570 853 euro) w następstwie zwolnień w przedsiębiorstwie Waterford
Crystal i u trzech z jego dostawców prowadzących działalność w sektorze kryształów. Fundusze te trafią
bezpośrednio do pracowników objętych zwolnieniem. Sprawozdanie zostało przyjęte na forum Komisji
Budżetowej bez debaty. Nie mam wątpliwości, że należy je poprzeć.

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0179/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), na piśmie. – Z zadowoleniem przyjmuję decyzje w sprawie uruchomienia
pomocy finansowej dla zwolnionych pracowników, którzy stracili pracę z powodu światowego kryzysu
finansowego i gospodarczego w trzech konkretnych przypadkach – w hiszpańskich regionach Wspólnota
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Walencka i Kastylia-La Mancha oraz w Irlandii, w przedsiębiorstwie Waterford Crystal, działającym w
sektorze produkcji kryształów. Ogółem kwota wsparcia w tych przypadkach wynosi 11 milionów euro i
trafi do 3 663 zwolnionych pracowników. Chociaż pomoc z Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji nie rozwiąże wszystkich problemów wywołanych kryzysem finansowym i gospodarczym,
wzywam instytucje unijne do przeprowadzania skutecznej i terminowej oceny wniosków, zaś państwa
członkowskie do aktywnego uczestnictwa w przedmiotowym funduszu.

W kraju, z którego pochodzę, na Litwie, przyznano niedawno pomoc finansową pracownikom, którzy
stracili pracę w branży budowlanej, meblarskiej i odzieżowej jak również pracownikom z fabryki firmy
Snaigė w mieście Olita. Osoby najbardziej poszkodowane światowym kryzysem finansowym i gospodarczym
bardzo doceniają to wsparcie.

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Z uwagi na solidarność z Grupą Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów) oraz na podstawie sprawozdania mojej włoskiej koleżanki, poseł Barbary
Matery (PPE, IT), głosowałem za wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w kwocie wynoszącej w przybliżeniu 2 miliony euro na
pomoc dla Hiszpanii stojącej w obliczu zwolnień w sektorze produkcji wyrobów z drewna. Królestwo
Hiszpanii uzasadnia swój wniosek argumentem, że kryzys gospodarczy i finansowy spowodował nagłą
zapaść gospodarki światowej, co spowodowało efekt domina w wielu sektorach, wpływając zwłaszcza na
popyt w branży budowlanej i, konsekwentnie, wyrobów z drewna. Prawda jest taka, że kryzys spowodował
pęknięcie bańki na hiszpańskim rynku nieruchomości i trudno jest dopatrzyć się jakiegokolwiek uzasadnienia
dostosowania do globalizacji. Jeśli spojrzymy na przedmiot finansowania (na przykład 57 promocji
przedsiębiorczości, z których każda kosztuje 3 tysiące euro, dając w sumie 171 tysięcy euro, 16 warsztatów
szkoleniowych połączonych z praktykami zawodowymi kosztujących po 12,5 tysiąca euro, a ogółem 200
tysięcy euro itd.), gdzie tu jest dostosowanie do globalizacji? Ciąg dalszy nastąpi...

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Duża liczba sektorów i przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem i
globalizacją prowokuje pytania dotyczące tego, czy obecny europejski model gospodarczy będzie realny i
zrównoważony. Jeśli podstawa przyznania pomocy zwolnionym pracownikom jest nie do podważenia, to
nie da się powiedzieć tego samego o utrzymywaniu status quo, często prowadzącego do pogarszania trudnych
sytuacji, takich jak te, których doświadczają drwale i plantatorzy drzew korkowych w regionie Kastylia-La
Mancha.

Poza udzielaniem pomocy w odstępach czasowych Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą mieć
możliwość promowania środowiska gospodarczego wolnego od niepotrzebnych przeszkód biurokratycznych
oraz sprzyjającego przedsiębiorcom, jak również nagradzającego ryzyko i innowacje.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyznaniem pomocy w ramach
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, uwzględniając bardzo negatywny wpływ zamknięcia
w ciągu dziewięciu miesięcy 36 przedsiębiorstw w sektorze drewna w hiszpańskim regionie Kastylia-La
Mancha, w wyniku czego pracę straciło 585 osób. Sytuację pogarsza jeszcze fakt, iż region ten boryka się z
problemem wyludnienia i niemal całkowitym brakiem szkoleń dla pracowników. Pragnę więc podkreślić
konieczność szczególnego skupienia się na kwestii negatywnego wpływu obecnego kryzysu gospodarczego
na większość obszarów wiejskich.

Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie. – (LT) W dniu 9 października 2009 r. Hiszpania złożyła do Komisji
wniosek o uruchomienie kwoty w ogólnej wysokości 1 950 000 euro w ramach Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze zwolnieniem 585 pracowników w 36 przedsiębiorstwach
zajmujących się produkcją drewna oraz wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli oraz produkcji
artykułów ze słomy oraz materiałów używanych do wyplatania w regionie Kastylia-La Mancha w okresie
sprawozdawczym od 1 listopada 2008 r. do 31 lipca 2009 r. Zgadzam się z oceną Komisji, iż przedmiotowy
wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz w zaleceniu Komisji dla władzy budżetowej, by przyjąć ten wniosek,
gdyż jedynie instrumenty pomagające osobom zwolnionym w powrocie na rynek pracy są finansowane ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), zaś pieniądze z
tego funduszu tworzą warunki dla zwolnionych pracowników pozwalające im znaleźć stałą lub tymczasową
pracę, uczestniczyć w programach szkolenia zawodowego i nabywać wiedzę konieczną do dopasowania
się do potrzeb rynku pracy, zdobyć pozwolenie na prowadzenie firmy czy rozpocząć działalność gospodarczą
na własny rachunek. Litwa również skorzystała już ze wsparcia tego funduszu.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Z uwagi na hiszpańskich pracowników w regionie
Kastylia-La Mancha, których poświęcono na ołtarzu globalizacji, wstrzymuję się od głosu. Jeśli uwzględnić
sytuację, w jaką ich wpędził wpływ neoliberalnych polityk narzuconych przez Unię Europejską, można czuć
się usprawiedliwionym, głosując przeciwko tym nędznym groszom, jakie europejska elita uznała za stosowne
im zaproponować. Jednak ta mała kwota, którą rzeczywiście otrzymają, może przynajmniej pomóc ulżyć
im w cierpieniu. Nie sprawia to wcale, by podejście Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
było w jakiejkolwiek mierze przyzwoite. Wspiera on spekulacje na rynku mieszkaniowym i jego zapaść
oraz sankcjonuje zyski banków generowane przez odsetki. Tyrania eurokratów łatwo kupuje sobie czyste
sumienie.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Unia Europejska jest obszarem solidarności, zaś Europejski Fundusz
Dostosowania do Globalizacji (EFG) stanowi jej element. Przedmiotowe wsparcie ma kluczowe znaczenie
dla pomocy bezrobotnym i ofiarom przenoszenia produkcji z powodu globalizacji. Coraz większa liczba
przedsiębiorstw zmienia miejsce działalności, wykorzystując niższe koszty pracy w różnych krajach, w
szczególności w Chinach i Indiach, często ze szkodą dla krajów szanujących prawa pracownicze. Celem
EFG jest pomoc pracownikom będącym ofiarami przenoszenia przez firmy produkcji; ma on także zasadnicze
znaczenie w ułatwianiu im dostępu do nowego zatrudnienia w przyszłości. EFG był już wykorzystywany
przez inne państwa UE, a teraz powinien udzielić tej samej pomocy regionowi Kastylia-La Mancha w Hiszpanii,
z powodu 585 zwolnień w 36 przedsiębiorstwach sektora produkcji drewna i wyrobów z drewna i korka,
z wyłączeniem mebli oraz produkcji artykułów ze słomy oraz materiałów używanych do wyplatania. Dlatego
też zagłosowałem tak, a nie inaczej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji z myślą o hiszpańskim regionie Kastylia-La Mancha
(1 950 000 euro) w następstwie zwolnienia 585 pracowników w 36 przedsiębiorstwach prowadzących
działalność w sektorze „produkcji drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli oraz produkcji
artykułów ze słomy oraz materiałów używanych do wyplatania”. Fundusze te trafią bezpośrednio do
zainteresowanych pracowników. Sprawozdanie zostało przyjęte w Komisji Budżetowej bez debaty. My,
grupa Verts/ALE, poparliśmy to sprawozdanie.

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0178/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Z uwagi na solidarność z Grupą Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów) oraz na podstawie sprawozdania mojej włoskiej koleżanki, poseł Barbary
Matery, głosowałem za wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG) w kwocie wynoszącej 1,1 miliona euro na sfinansowanie działań w
zakresie pomocy technicznej związanej z EFG. Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia z 2006 roku w sprawie
EFG 0,35 % całkowitej kwoty dostępnej z funduszu (500 milionów euro) co roku pozostaje dostępnych na
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji. Wynosi ona 1 750 000 euro. Na pomoc techniczną nie alokowano
jeszcze żadnych środków. Szczerze mówiąc, organizacja dwóch spotkań 27 ekspertów (jeden na każde
państwo członkowskie), z których każde kosztuje 35 tysięcy, co daje w sumie 70 tysięcy euro, i dwóch
seminariów na temat EFG, kosztujących 100 tysięcy euro każde, wydaje się bezcelowa, zwłaszcza jeśli EFG
musi nie tyle płacić za dostosowanie do globalizacji, ile pokrywać koszty bieżące. A cóż można powiedzieć
o dziesięciu badaniach, z których każde kosztowało 25 tysięcy euro? Ciąg dalszy nastąpi… Naprawdę jednak
można odnieść wrażenie, że te działania w zakresie pomocy technicznej wykonuje się w celu wydawania
pieniędzy, tylko dlatego, że istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), na piśmie. – (LT) Zgadzam się z treścią przedmiotowego sprawozdania, gdyż
ponad połowa zasobów w zakresie pomocy technicznej alokowanych Komisji będzie przeznaczona na
sfinansowanie badań i ocen rozpoczętych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji (EFG) oraz ich wdrożenie, wykorzystanie sukcesów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość,
zaś część przyznanych środków technicznych zostanie spożytkowana w celu założenia bazy danych
dotyczącej długofalowego powrotu na rynek pracy. Wzywam również, by przynajmniej część
przedmiotowych przyznanych funduszy wykorzystać na środki techniczne mogące stać się pomocne w
skróceniu procedury wnioskowania, która w wielu przypadkach wniosków o przyznanie pomocy jest zbyt
długa. Pragnę zachęcić państwa członkowskie do zaznajomienia się z szansami i możliwościami, jakie EFG
daje pracownikom w wypadku zwolnień grupowych i korzystania z nich oraz czerpania z dostępnych
funduszy w celu wsparcia zwolnionych pracowników i pomocy w ich powrocie na rynek pracy. Zachęcałabym
również państwa członkowskie do wymiany możliwości w zakresie najlepszych praktyk oraz uczenia się
w szczególności od tych państw członkowskich, które już mają krajowe sieci informacji na temat EFG,
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angażujące partnerów i interesariuszy społecznych na szczeblu lokalnym z myślą o ustanowieniu zdrowej
struktury pomocowej w przypadku zwolnień grupowych.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Komisja Europejska wzywa do uruchomienia Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji, co pozwoli świadczyć właściwą i wystarczającą pomoc techniczną w
odpowiedzi na wiele wniosków z różnych krajów doświadczających wzrostu liczby bezrobotnych
pracowników w związku z międzynarodowym kryzysem gospodarczym i finansowym oraz globalizacją,
które wpływają na wypłacalność wielu przedsiębiorstw. Jednomyślne głosowanie w komisji parlamentarnej
pokazuje konsensus co do tego wniosku pośród posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy najuważniej
zajmują się omawianym problemem. W związku z tym uważam, iż kwestia ta zasługuje na podobną uwagę
ze strony całej Izby.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji
promującej lepsze wdrażanie wsparcia i mechanizmów pomocowych skierowanych do zwolnionych
pracowników, gdyż doceniam znaczenie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w
zakresie przeszkoleń dla pracowników fizycznych oraz łagodzenia społeczno-gospodarczego wpływu
światowego kryzysu. Oprócz wzmocnienia środków w zakresie lepszego monitorowania, audytu oraz oceny
realizacji zatwierdzonych planów wsparcia, pragnę również wskazać na potrzebę zajęcia się inicjatywami
prowadzącymi do większego i powszechniejszego wykorzystania funduszy z EFG przez państwa
członkowskie, w szczególności Portugalię, oraz podjęcia wysiłków zmierzających do ich promowania.

Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie. – (LT) Poparłem treść przedmiotowego sprawozdania i wniosek Komisji
w sprawie uruchomienia kwoty w wysokości 1 110 000 euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji (EFG) w celu sfinansowania pomocy technicznej dla Komisji. Zgodnie z art. 8 ust. 1 podstawy
prawnej 0,35 % rocznej maksymalnej kwoty Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
może być dostępnych co roku na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji. Maksymalna kwota 1,75 miliona
euro może być każdego roku wykorzystana w celu zaspokojenia potrzeb wskazanych w zakresie wdrożenia
funduszu. Poparłem wniosem Komisji, iż przedmiotowa kwota powinna zostać przeznaczona na wykonanie
następujących działań: działań związanych ze śródokresową oceną EFG – monitorowaniem i realizacją
badań, tworzeniem bazy wiedzy, wymianą informacji i doświadczeń między ekspertami i audytorami państw
członkowskich i Komisji, rozwojem sieci, organizacją posiedzeń grupy eksperckiej osób kontaktowych ds.
EFG, organizacją seminariów na temat wdrażania funduszu – jak również działań związanych z informacją
i upowszechnianiem oraz dalszą rozbudową strony internetowej EFG i publikacjami we wszystkich językach
UE. Działania EFG odgrywają istotną rolę, a celem środków pochodzących z tego funduszu jest udzielanie
jednorazowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji lub światowego kryzysu
finansowego czy też gospodarczego na rzecz ułatwienia im powrotu na rynek pracy.

Erminia Mazzoni (PPE), na piśmie. – (IT) Głosowałam za omawianym sprawozdaniem z przemożnym
poczuciem, iż ważne jest, by procedury związane z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji
były bardziej dynamiczne.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2010 r. zawiera wezwanie do uruchomienia kwoty
1 110 000 euro na działania dotyczące kontroli finansowej i monitorowania, lecz przede wszystkim na
finansowanie działań informacyjnych oraz pomocy technicznej i administracyjnej związanej z
wykorzystaniem zasobów przez państwa członkowskie i partnerów społecznych. Przekazywanie jasnych
informacji ma zasadnicze znaczenie, jeśli mają być zredukowane ramy czasowe procedur, podobnie jak
kluczowe znaczenie ma wyposażenie Unii w instrumenty zbliżające ją do obywateli, jeśli mamy dążyć do
przejrzystości i jasności. Od 1 maja 2009 r. jest również możliwe wykorzystanie przedmiotowego funduszu
na wsparcie pracowników zwolnionych w wyniku skutków kryzysu gospodarczego i rynków finansowych,
co sprawia, że jest on jeszcze bardziej istotny i konieczny.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Unia Europejska jest obszarem solidarności, zaś Europejski Fundusz
Dostosowania do Globalizacji (EFG) stanowi jej element. Przedmiotowe wsparcie ma kluczowe znaczenie
dla pomocy bezrobotnym i ofiarom przenoszenia produkcji z powodu globalizacji. Coraz większa liczba
przedsiębiorstw dokonuje delokalizacji, wykorzystując zmniejszone koszty pracy w różnych krajach, w
szczególności w Chinach i Indiach, często ze szkodą dla krajów szanujących prawa pracownicze. Celem
EFG jest pomoc pracownikom będącym ofiarami przenoszenia przez firmy produkcji; ma on także zasadnicze
znaczenie w ułatwianiu im dostępu do nowego zatrudnienia w przyszłości. Dlatego konieczna jest również
ocena wyników przedmiotowego mechanizmu pomocowego. Wobec powyższego Komisja planuje
uruchomić EFG w celu sprostania kosztom administracyjnym związanym z przygotowaniem tymczasowej
oceny działania funduszu. Obejmie ona badania dotyczące wdrażania EFG, powrotu pracowników na rynek
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pracy oraz rozwój sieci pomiędzy zapewnianymi przez państwa członkowskie służbami zajmującymi się
kwestiami dotyczącymi EFG i wymianę najlepszych praktyk wraz z utworzeniem i realizacją strony
internetowej.

Aldo Patriciello (PPE), na piśmie. – (IT) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
jest szybkie zapewnienie wsparcia tym pracownikom, którzy padli ofiarą zmian strukturalnych w handlu
międzynarodowym.

W dniu 24 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła nową propozycję w sprawie uruchomienia EFG. Dotyczy ona
uwolnienia z funduszu 1 110 000, która to kwota objęłaby pierwszorzędne działania EFG, czyli
monitorowanie i realizację badań, tworzenie bazy wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń między
państwami członkowskimi jak również europejskimi ekspertami z EFG, organizację seminariów oraz dalszą
rozbudowę strony internetowej EFG i publikacje we wszystkich językach europejskich.

Moim zdaniem wykonaniu funduszu można jedynie przyklasnąć, gdyż jego dobrą cechą jest zachęcanie
państw członkowskich do właściwego wykorzystania możliwości oferowanych przez EFG, zwłaszcza w
odniesieniu do pracowników. Sądzę, że utworzenie bazy wiedzy jest bardzo przydatne, gdyż działałaby ona
jako siła łącząca państwa członkowskie, czyli zachęcałaby kraje do wzajemnej współpracy oraz inspirowania
się krajami mającymi w przedmiotowym obszarze większe doświadczenie. Wreszcie, uważam za budujące,
że w tym procesie państwom członkowskim przewodzi zespół ekspertów i mam nadzieję, że z uwagi na
przyszłość projektu EFG, możemy oczekiwać dalszego rozwoju wypadków.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy uruchomienia kwoty
1 110 000 euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) z myślą o zapewnieniu
pomocy technicznej z inicjatywy Komisji. Zgodnie z wnioskiem Komisji przedmiotowa kwota ma być
przeznaczona na następujące działania: działania związane ze śródokresową oceną EFG (art. 17) –
monitorowanie i realizację badań, tworzenie bazy wiedzy, wymianę informacji oraz doświadczeń między
ekspertami i audytorami państw członkowskich a także Komisji, rozwój sieci, organizację posiedzeń grupy
eksperckiej osób kontaktowych ds. EFG, organizację seminariów na temat wdrażania funduszu – jak również
działania związane z informacją i upowszechnianiem (art. 9) oraz dalszą rozbudową strony internetowej
EFG i publikacjami we wszystkich językach UE. Sprawozdanie zostało przyjęte na forum Komisji Budżetowej
bez debaty. My, Zieloni, poparliśmy to sprawozdanie.

Viktor Uspaskich (ALDE), na piśmie. – (LT) Niedawne finansowe trzęsienie ziemi doprowadziło do utraty
pracy lub skrócenia czasu pracy przez wiele osób. To dobrze, że UE opiera się na zasadzie solidarności. Od
czasu utworzenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2006 roku złożono niemal
30 wniosków na ogólną kwotę 154 milionów euro i udzielono pomocy 33 tysiącom pracowników w całej
Europie. Wsparcie to objęło wiele różnych sektorów, w tym branżę komputerową oraz branże telefonii
komórkowej i pojazdów silnikowych.

Państwa bałtyckie silnie odczuły kryzys finansowy. W okresie od października 2008 roku do lipca 2009
roku pracę straciło ponad 1600 pracowników zatrudnionych w litewskich przedsiębiorstwach budowlanych.
Połowa z nich nie znalazła innej pracy lub przeszła na emeryturę i potrzebowała wsparcia. Większość
kosztów pokryto z EFG, zaś resztę z Litewskiego Funduszu Zatrudnienia. Pragnę podziękować EFG za
udzielenie pomocy, która wybierana jest bardzo starannie i z zachowaniem społecznej odpowiedzialności.
Oto konkretny przykład: do maja 2009 roku w okresie pięciu miesięcy pracę straciło 651 osób zatrudnionych
w litewskim przedsiębiorstwie AB „Snaigė” (wytwórca lodówek i zamrażarek) i u dwóch z jego dostawców.
Miało to bezpośredni wpływ na pracowników i ich rodziny, jak również na miasto Olita, gdzie znajduje się
siedziba „Snaigė”. Uwzględniając zaistniałą sytuację, dużą część środków z EFG przekazano pracownikom.
Udzielone wsparcie da im możliwość znalezienia pracy oraz nauki i przeszkolenia.

Sprawozdania: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010)

David Casa (PPE), na piśmie. – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu
pomocy tym pracownikom, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami globalizacji. Komisja przyjęła
propozycje dotyczące dostępu do środków funduszu, aby pomóc Irlandii i Hiszpanii. Pragnę zwrócić uwagę,
iż prawdziwe przypadki, w których fundusze te są konieczne, ogólnie mają charakter bardzo pilny, w związku
z czym procedura umożliwiająca dostęp do nich powinna być jak najbardziej wydajna i szybka. W tym
zakresie zgodziłem się z wnioskami, do których doszła nasza sprawozdawczyni, i dlatego zagłosowałem za
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
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Sprawozdania: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010, A7-0178/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)
ma istotne znaczenie we wspieraniu powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w wyniku globalnego
kryzysu gospodarczego i finansowego.

Instytucje europejskie odegrały ważną rolę we wspieraniu uzdrowienia gospodarki najbardziej potrzebujących
państw członkowskich.

Ponownie wzywam instytucje UE do wspólnego działania w zakresie szybkiego i elastycznego stosowania
przedmiotowego funduszu, w oparciu o uproszczone procedury, szybko reagujące na potrzeby pracowników
najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem gospodarczym.

Sprawozdanie: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sonia Alfano (ALDE), na piśmie. – (IT) Według sondażu opublikowanego przez region Sycylii pod koniec
2009 roku aż 75 % obywateli uważa, iż fundusze europejskie nie mają żadnego pozytywnego oddziaływania
lub też jest ono bardzo niewielkie. Jeśli następnie uwzględnimy fakt, że według Trybunału Obrachunkowego
51 % zasobów przeznaczonych dla Sycylii w okresie programowania 2000-2006 pozostało nie wydanych,
zaś ze sporym odsetkiem wykorzystanych funduszy wiązały się jakieś nieprawidłowości, z łatwością
zrozumiemy niemal całkowity brak zaufania opinii publicznej.

Dlatego też w pełni popieram sprawozdanie autorstwa kolegi posła. Zaufanie do instytucji może przywrócić
jedynie całkowita przejrzystość mająca na celu uświadomienie obywatelom skutecznego wykorzystania
środków publicznych. Każdy musi mieć możliwość sprawdzenia, komu przyznawane są fundusze, a przede
wszystkim – na jakie cele są one kierowane, a jednocześnie śledzenia wszystkich etapów, od programowania
do realizacji działań interwencyjnych.

Umożliwienie obywatelom monitorowania funduszy europejskich stanowi nie tylko podstawowy przejaw
procesu demokratycznego, lecz również środek odstraszający przed wszelkimi formami wyprowadzania
tych środków publicznych. Przypominam, iż przejrzystość nie oznacza jedynie upublicznienia dokumentów;
to tylko pierwszy krok. Informacje muszą być dostępne i zrozumiałe, w innym przypadku ich opracowanie
będzie jedynie ćwiczeniem technicznym nie służącym żadnej demokratycznej kontroli.

Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, w
którym postuluje się wspólne i przystępne podejście do międzyregionalnej wymiany najlepszych praktyk
w celu umożliwienia stronom zaangażowanym w politykę spójności korzystanie z doświadczeń innych.
Uważam, iż kluczowy czynnik poprawy i ułatwienia zarządzania stanowi przewaga kwestii dotyczących
zarządzania projektem przez osoby zaangażowane we wdrażanie polityki spójności. Państwa członkowskie
powinny zdecentralizować realizację polityki spójności w celu zapewnienia właściwego prowadzenia
zarządzania wielopoziomowego, poszanowania zasad partnerstwa i pomocniczości. Z zadowoleniem
przyjmuję stworzenie ramowego podręcznika audytowego oraz jego uproszczenie, zwłaszcza w zakresie
kwestii dotyczących kwalifikowalności, inżynierii finansowej oraz sprawozdawczości finansowej.

Pragnę wskazać przeszkody przedstawiane przez potencjalnych kandydatów w zakresie korzystania z
funduszy strukturalnych. Są one bardziej obciążone biurokracją, zbyt wieloma złożonymi przepisami,
brakiem przejrzystości w zakresie procesów decyzyjnych i zasad współfinansowania oraz opóźnieniami w
płatnościach. Jeśli te bariery mają zostać pokonane, należy określić długofalowe kryteria dla projektów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz opracować szczególne środki wraz z nowymi
wskaźnikami jakościowymi dla regionów mających konkretne cechy geograficzne, np. regionów najbardziej
oddalonych.

Alfredo Antoniozzi (PPE), na piśmie. – (IT) Panie przewodniczący! Popierając stanowisko pana posła
Winklera, głosowałem za przeglądem wspólnotowej polityki innowacji. Podzielam zwłaszcza chęć
zapewnienia szeroko zakrojonej strategii dotyczącej innowacji nie tylko technologicznych, lecz również
administracyjnych, organizacyjnych i społecznych. Uważam, że w tym celu najważniejsze jest zaangażowanie
świata finansowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w określenie środków promowania innowacji,
jak i poświęcenie uwagi celom politycznym i gospodarczym na szczeblu regionalnym.

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) Pierwotna wersja przedmiotowego sprawozdania z inicjatywy
własnej autorstwa Michaila Tremopoulosa wcale nie przypadła mi do gustu. Złożyłam więc dziesięć poprawek,
by je przeorientować. W ten sposób mnie i moim kolegom z Grupy Europejskiej Partii Ludowej

61Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



(Chrześcijańskich Demokratów) udało się przywrócić status języka komunikacji językom francuskiemu i
niemieckiemu obok angielskiego, ograniczyć wymagane informacje do tych naprawdę przydatnych, utrzymać
założenie, że fundusze europejskie zostały wykorzystane prawidłowo i tak dalej. Wykorzystanie funduszy
rzeczywiście powinno być bardziej przejrzyste, lecz nie powinno to być wymówką dla nadmiernej uciążliwości
procedur ubiegania się o finansowanie z funduszy UE. To prawda, że dzięki naszym działaniom dla obywateli
Europy dostępne będą dodatkowe informacje na temat wykorzystania funduszy europejskich, jednak nie
spowoduje to zwiększenia biurokracji. Dlatego też głosowałam za przyjęciem poprawionej wersji
przedmiotowego sprawozdania.

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za sprawozdaniem z inicjatywy własnej mojego
greckiego kolegi, pana posła Michaila Tremopoulosa, w sprawie przejrzystości polityki regionalnej i jej
finansowania. Z zadowoleniem przyjmuję europejską inicjatywę na rzecz przejrzystości (EIP) przyjętą przez
Komisję Europejską w celu zwiększenia przejrzystości, otwartości i kontroli zarządzania w UE. Popieram
potrzebę metod regulacji i stosowania gwarantujących przejrzystość procedur, oferowanie potencjalnym
beneficjentom lepszego dostępu do funduszy strukturalnych oraz zmniejszanie dzięki nim obciążeń
administracyjnych dla uczestników. Instytucje zarządzające w państwach członkowskich muszą przedstawiać
wszystkie etapy projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w sposób przejrzysty. Obiecuję, że
posłowie do Parlamentu Europejskiego będą informowani i zaangażowani w realizację projektów w swych
okręgach wyborczych.

Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie. – Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych i spójności stanowi warunek wstępny rozwoju naszych
gospodarek i tworzenia miejsc pracy. Aby zapewnić przejrzystość wykorzystania funduszy, europejska
inicjatywa na rzecz przejrzystości powinna być jak najpełniej realizowana. Obecnie nie ma wystarczających
informacji na temat decyzji Komisji w sprawie finansowania większych projektów. Również państwa
członkowskie stosują różne poziomy informowania opinii publicznej o beneficjentach pomocy UE. Uważam,
że przejrzystość powinna być zagwarantowana na wszystkich szczeblach, gdyż idzie ona w parze z procesem
upraszczania procedur ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych i umożliwia uczestnictwo obywateli
w debacie na temat sposobu wydatkowania środków publicznych, co ma kluczowe znaczenie dla wydajnego
wykorzystania funduszy unijnych.

Mara Bizzotto (EFD), na piśmie. – (IT) W chwili takiej jak obecna, gdy kryzys gospodarczy i finansowy jawi
się jako zjawisko horyzontalne na oślep przetaczające się przez wszystkie sektory, sektor rolnictwa nie jest
wyjątkiem i wymaga stanowczego wsparcia finansowego oraz przejrzystości.

Sprawozdanie pana posła Tremopoulosa idzie śladem komunikatu Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy
na rzecz przejrzystości, wprowadzając propozycje zmierzające do promocji ujawniania danych na temat
beneficjentów finansowania oraz przejrzystości we współzarządzaniu i partnerstwie. Będę głosowała za
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania właśnie z tego powodu, że uważam, iż więcej informacji, a
zwłaszcza uproszczenie informacji, może zbliżyć złożony świat unijnej polityki spójności do świata biznesu.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie. – (RO) Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości obowiązuje
od 2005 roku, kiedy została przyjęta przez Komisję. Zaledwie rok później opublikowano zieloną księgę
mającą na celu poprawę przejrzystości, otwartości i kontroli zarządzania w UE. Głównym powodem przyjęcia
tych dokumentów było podstawowe prawo obywatela Europy, by wiedzieć, kto otrzymuje europejskie
fundusze. Każdy z obywateli wniósł w te projekty większy czy mniejszy wkład finansowy.

Publikowanie informacji na temat większych projektów w Internecie przed podjęciem decyzji w sprawie
ich finansowania jest powszechną praktyką stosowaną w międzynarodowych instytucjach finansowych.
Komisja Europejska była dotychczas wyjątkiem w tym zakresie, nawet jeśli nie ma wyraźnego powodu, dla
którego wspólnotowa władza wykonawcza miałaby trzymać się niższych standardów w zakresie
przejrzystości. W tych okolicznościach wniosek Parlamentu kierowany do Komisji w sprawie terminowego
publikowania informacji w Internecie, aby zapewnić bezpośredni dostęp do dokumentacji związanej z
finansowaniem ze środków europejskich, znakomicie wpisuje się w politykę przejrzystości przyjętą na
szczeblu UE. Ważne, by projekty zatwierdzone przez Komisję znajdowały się ponad wszelkim podejrzeniem
oraz by opinia publiczna była o nich informowana już od pierwszych etapów składania wniosków o
dofinansowanie.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Przejrzystość dotycząca sposobu alokacji funduszy
strukturalnych, w szczególności w drodze publikacji ex post beneficjentów, nazw działań oraz kwot funduszy
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publicznych udzielonych na dane działania, ma zasadnicze znaczenie dla debaty na temat sposobów
wydatkowania europejskich środków publicznych.

Definicja „beneficjentów” i kwoty funduszy publicznych wypłaconych beneficjentowi (kwot alokowanych
lub skutecznie zapłaconych), które podlegają obowiązkowi publikacji, jest jednak niejasna.

Z zadowoleniem przyjmuję zalecenia zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu w tym zakresie, w jakim
mają one wkład w kulturę wzajemnego zaufania pomiędzy wszystkimi interesariuszami, co będzie prowadzić
do lepszego wykorzystania funduszy europejskich.

David Casa (PPE), na piśmie. – W UE istnieje wiele funduszy udostępnianych obywatelom, jak również
innym podmiotom. Wielu skarży się, że procedury uzyskania dostępu do takich funduszy są skomplikowane
i nadmiernie biurokratyczne. Konieczna jest większa jasność informacji dotyczących procedur związanych
z tymi funduszami oraz większa przejrzystość co do sposobu ich wydatkowania. Zgadzam się z wnioskami,
do jakich doszedł sprawozdawca i dlatego też zdecydowałem się poprzeć w głosowaniu przedmiotowe
sprawozdanie.

Mário David (PPE), na piśmie. – (PT) Głosuję za środkami proponowanymi w przedmiotowym sprawozdaniu,
gdyż uważam, że przejrzystość musi stanowić kluczowy warunek osiągnięcia ogólnych celów wszystkich
polityk, a zwłaszcza polityk spójności.

Różnorodność przedstawiania i warunków dostępności danych, wynikająca z oczywistych różnic pomiędzy
państwami członkowskimi i instytucjami zarządzającymi w interpretacji minimalnych wymogów europejskiej
inicjatywy na rzecz przejrzystości, uniemożliwiają pełne porównanie na szczeblu UE. Dlatego też z
zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie jaśniejszych zasad odnoszących się do ujawniania informacji na
temat beneficjentów funduszy w ramach systemu współzarządzania. Zmniejszanie biurokracji, upraszczanie
procesu otrzymywania funduszy oraz umożliwienie większej kontroli zarządzania finansowego to kroki
pozytywne.

Sądzę też, że dobrym pomysłem jest propozycja stosowania dwóch języków w urzędowych informacjach
przedstawianych przez państwa członkowskie opinii publicznej na temat procesu udostępniania funduszy.

Wreszcie, jestem zdania, iż Komisja powinna dać przykład, podejmując praktyki promujące przejrzystość.
Należy to uczynić w szczególności w zakresie zapewniania finansowania większych unijnych projektów,
gdzie nikt nie rozumie, dlaczego standardy w zakresie przejrzystości nadal są niższe niż w przypadku
podobnych projektów, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub Banku Światowego.

Edite Estrela (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie przejrzystości
polityki regionalnej i jej finansowania, aby zapewnić większą kontrolę nad wykorzystaniem funduszy
publicznych. Oprócz bieżących wymogów minimalnych pilną kwestią jest zapewnienie, by w interesie
większej przejrzystości listy publikowane na stronie internetowej Komisji, obejmujące beneficjentów funduszy
strukturalnych, zawierały informacje bardziej szczegółowe. Przykład takich szczegółowych danych mogą
stanowić informacje na temat lokalizacji, streszczenia zatwierdzonych projektów, rodzaju udzielonego
wsparcia, jak również opis partnerów projektu.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Polityka regionalna i Fundusz Spójności Unii Europejskiej mają zasadnicze
znaczenie dla zasady solidarności między państwami członkowskimi. Jest bardzo istotne, by wykorzystywać
zasoby w sposób wydajny i ukierunkowany oraz wnosić wkład w rozwój obszarów, którym przyznano
środki. Przejrzystość wykorzystania tych funduszy stanowi jeden z głównych obowiązków państw
członkowskich, zaś kary za złe zarządzanie będą prowadzić do lepszego niwelowania nierówności w Unii
Europejskiej.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Uwzględniając wielkość i regionalną różnorodność Europy
oraz znaczenie wiarygodności instytucji europejskich, głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, gdyż moim zdaniem dzielenie się informacjami o charakterze publicznym oraz normalizowanie
procedur mają kluczowe znaczenie w zapewnianiu koniecznej przejrzystości wdrażania i finansowania
polityk regionalnych, służących spójności gospodarczo-społecznej i wzmacnianiu bardziej sprawiedliwej
Europy. Pragnę również podkreślić, że zapewnianie zgodności ze wspólnymi zasadami oraz publikowanie
obiektywnych informacji na temat inwestycji publicznych nie powinno prowadzić do zwiększenia biurokracji.
W istocie uważam, że aby poprawić przejrzystość i skuteczność europejskich polityk, należy zmniejszyć
biurokrację.
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Lorenzo Fontana (EFD), na piśmie. – (IT) Przejrzystość polityki regionalnej i jej finansowania to sprawy,
które w reprezentowanym przeze mnie regionie są szczególnie delikatne i budzą znaczne zainteresowanie.

W ramach polityki spójności na lata 2007-2013 region Veneto i pozostałe regiony północno-środkowych
Włoch objęte są celem 2 „Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie”, na którego realizację przeznaczono
16 % dostępnych zasobów. Większość środków (83 %) alokowano w regionach, których rozwój pozostaje
w tyle, i do tej grupy należą regiony leżące na południu Włoch.

Zgadzam się ze sprawozdawcą, że należy uznać, iż europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości (EIP) Komisji
musi być wsparta jednakowymi parametrami odniesienia dla wszystkich, aby zapewnić jednolity i skuteczny
poziom przejrzystości. Określenie rodzaju dokumentacji, jaką należy przedłożyć, zapewnienie dostępu do
tej dokumentacji, przede wszystkim w przypadku „większych projektów”, oraz stworzenie wspólnego
modelu, jaki należy respektować, zapobiegnie marnotrawstwu i brakowi przejrzystości proceduralnej. Z
kolei zapewnienie jasnych i bardziej szczegółowych wspólnych zasad, które nie mają wszelako negatywnego
wpływu na wydajność administracyjną, będzie stanowić nagrodę dla regionów wzorowych, zaś karę dla
tych, które nie określają swych wymogów i projektów wystarczająco precyzyjnie.

Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Punktem wyjścia w sprawozdaniu pana posła Tremopoulosa jest
koncepcja, że przejrzystość stanowi warunek wstępny osiągnięcia celów polityki spójności i w pełni popieram
zawarte w nim wezwania do większej przejrzystości w polityce regionalnej. W sprawozdaniu wzywa się
również państwa członkowskie do pełnego zaangażowania władz regionalnych i lokalnych we wdrażanie
polityk, i jestem pewien, że gdy Szkocja uzyska niepodległość, szkocki rząd w pełni włączy wszystkie regiony
Szkocji w te zagadnienia.

Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie. – (LT) Przedstawianie do wiadomości publicznej informacji na temat
beneficjentów funduszy unijnych stanowi kamień węgielny europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości
(EIP). Uważam, że zawarty w rozporządzeniu finansowym wymóg, by państwa członkowskie przedstawiały
informacje dotyczące sposobu wydatkowania współzarządzanych funduszy unijnych, w szczególności w
drodze publikacji ex-post beneficjentów, jest niewystarczający. Komisja ogranicza swoją rolę do proponowania
wspólnego orientacyjnego standardu w zakresie publikowania danych i zapewnienia obywatelom UE, przez
stronę internetową Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, odsyłaczy do elektronicznych adresów w
państwach członkowskich, gdzie publikowane są wymagane dane dotyczące beneficjentów Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Ponieważ wspomniane wcześniej fundusze
są wdrażane w systemie „współzarządzania”, te odsyłacze i ich treść leżą wyłącznie w gestii państw
członkowskich i opierają się na informacjach przekazanych przez instytucje zarządzające. Różnorodność
sposobu przedstawienia oraz warunków dostępu do danych nie pozwalają na pełne porównanie na szczeblu
unijnym. Dlatego też zgodziłem się z propozycjami Parlamentu Europejskiego zmierzającymi do zapewnienia,
by bazy danych państw członkowskich w pełni spełniały kryteria przeszukiwania i kompatybilności w celu
ułatwienia unijnego przeglądu przedstawionych danych oraz zapewnienia, by zebrane dane były publikowane
i zarządzane w sposób zorganizowany i porównywalny, co zagwarantuje ich pełną użyteczność. Realizacja
przedmiotowych propozycji byłaby z korzyścią dla EIP.

Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie.- (PL) Pozytywnie oceniam działania Komisji i Parlamentu na rzecz
przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania. Jest to sektor, który pochłania „lwią część” unijnego
budżetu, zatem podatnicy mają prawo i powinni mieć nieograniczony dostęp do wiedzy, jak zostają
wykorzystane ich pieniądze.

Chciałbym wyrazić również nadzieję, iż podejmowane działania spowodują tworzenie nowych regulacji,
inspirowanych obserwacją publikowanych danych, dzięki czemu procedury wdrażania staną się bardziej
przejrzyste i prostsze.

Petru Constantin Luhan (PPE), na piśmie. – (RO) W zakresie zbliżania instytucji i agencji europejskich do
obywateli, którym służą oraz podkreślania wkładu, jaki wnoszą w spójność społeczno-gospodarczą oraz
zrównoważony rozwój w Europie, jednym z podstawowych problemów Unii Europejskiej jest to, jak
zwiększyć własną przejrzystość.

Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż popieram Komisję w zakresie promowania
standardowej, uznanej opcji zapewnienia dostępu do informacji o beneficjentach funduszy wspólnotowych.
Pozwoli nam to wyeliminować rozbieżności w sposobie publikowania tych informacji przez państwa
członkowskie. Umożliwi nam to uzyskanie pełnego przeglądu przedłożonych danych na szczeblu
europejskim, a jednocześnie zapewnienie większej wiarygodności i rozliczalności w oczach obywateli
Europy.
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Iosif Matula (PPE), na piśmie. – (RO) Głosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem, gdyż jestem zdania,
że szczególnie istotna jest potrzeba przejrzystości w politykach regionalnych w celu zwiększenia dostępu
potencjalnych beneficjentów do bazy danych europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości (EIP). Za istotne
w zakresie przejrzystości polityk regionalnych uważam zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych,
gdyż ich obowiązkiem jest spełnianie tu podwójnej roli. Z jednej strony będą one korzystać z EIP, umożliwiając
jak największy publiczny dostęp do przedmiotowej bazy danych beneficjentów funduszy, która może
dostarczać konkretnych przykładów dobrych praktyk w dziedzinie finansowania na szczeblu regionalnym.
Jednocześnie władze lokalne i regionalne będą odgrywać kluczową rolę w promocji tej bazy danych jak
najodpowiedniejszymi środkami w celu jak najszerszego udostępnienia informacji dla obywateli.

Należy również ustanowić systemy mierzenia poziomu dostępu do bazy danych EIP, aby dać nam jak
najlepsze pojęcie co do poziomu dostępu do informacji w niej zawartych. W przypadku zidentyfikowania
niższego poziomu wykorzystania instytucje zarządzające na niższym szczeblu będą musiały znaleźć
skuteczniejsze metody promocji korzystania z bazy.

Erminia Mazzoni (PPE), na piśmie. – (IT) Identyfikowalność beneficjentów, alokowanych funduszy oraz
projektów stanowi zasadniczy aspekt instrumentów regulujących korzystanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, mając na celu
zapewnienie przejrzystości wydatkowania. Przejrzysty system optymalizuje inwestycje i obniża koszty. Tak
wysoka jego ranga oznacza, że warto podwyższać kary za naruszenia zobowiązań w zakresie komunikacji
i reklamy, promować nowocześniejszy i bardziej funkcjonalny system powiązań pomiędzy instytucjami
zarządzającymi, określić wspólną podstawę znormalizowania zachowań poszczególnych państw oraz
stworzyć powiązanie pomiędzy nagłaśnianiem, monitorowaniem a audytem. Działania te powinny zostać
włączone do pakietu działań mających na celu walkę z kryzysem. Podobną sugestię Parlament zgłosił podczas
głosowania nad sprawozdaniem rocznym w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczania
nadużyć finansowych, uwzględniając fakt, iż wymóg w zakresie przejrzystych procedur zapobiega
niewłaściwym działaniom.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Przejrzystość korzystania z funduszy wspólnotowych oraz publiczny
charakter informacji o beneficjentach funduszy unijnych mają bardzo istotne znaczenie dla europejskiej
inicjatywy na rzecz przejrzystości (EIP). Takie ujawnienie umożliwia ocenę wykorzystania środków
publicznych, co jest ważne dla dobrostanu demokracji i rozsądnego zarządzania coraz bardziej ograniczonymi
zasobami. W obecnych czasach kryzysu potrzeba nam jednak innych mechanizmów pozwalających na
zapewnienie większej przejrzystości, zwłaszcza takich jak uprzednie informowanie przez Komisję o decyzjach
dotyczących finansowania wielkich projektów. Dlatego też kluczowe znaczenie ma dalsze rozwijanie
wszelkich dostępnych mechanizmów prowadzących do większej przejrzystości w przypadku wszystkich
beneficjentów funduszy unijnych. Dlatego też zagłosowałem tak, a nie inaczej.

Miroslav Mikolášik (PPE), na piśmie. – (SK) Publikowanie informacji na temat finansowania projektów z
funduszy europejskich w widoczny sposób umożliwia opinii publicznej w państwach członkowskich
przyłączenie się do debaty na temat lepszego wykorzystania finansów publicznych.

Moim zdaniem większa przejrzystość wymaga wprowadzenia jasnych zasad dotyczących publikowania
informacji, co nie może jednak prowadzić do nadmiernego obciążenia administracyjnego potencjalnych
beneficjentów, którzy już walczą ze skomplikowanymi wymogami administracyjnymi.

Cieszyłbym się, gdyby publikowanie w Internecie informacji na temat dużych projektów następowało
terminowo, umożliwiając bezpośredni dostęp do dokumentacji projektowej, zwłaszcza studiów oceny
wpływu na środowisko, których znaczenie zainteresowane strony często lekceważą, a nawet pomijają.
Społeczeństwo obywatelskie miałoby wtedy możliwość przesyłania opinii na stronę internetową Komisji,
a tym samym wniesienia wkładu w demokratyczną kontrolę i lepszą jakość projektów.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości rozpoczęła się lata
temu, lecz odnotowała niewielkie postępy. Przykładowo publikowanie beneficjentów dopłat rolnych sprawiło,
że na światło dzienne wyszedł fakt, iż często fundusze trafiają do dużego biznesu, domów należących do
rodzin królewskich i tak dalej. Jeśli UE poważnie traktuje kwestię przejrzystości, musi być ona również
konsekwentnie wdrażana w podejmowaniu decyzji. Jak zwykle inicjatywa na rzecz przejrzystości to w dużej
mierze puste słowa, stąd też wstrzymałem się od głosu.

Franz Obermayr (NI), na piśmie. – (DE) Zbieranie informacji na temat tego, jak w rzeczywistości wydawane
są dotacje z środków publicznych i kto naprawdę korzysta z tych pieniędzy, jest ważne i właściwe. Nie może
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to jednak owocować przyznawaniem Komisji tak daleko idących uprawnień, że państwa członkowskie nie
mogą już, na przykład, wybierać własnych projektów i partnerów. Dlatego też wstrzymałem się od głosu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. – (PL) Przejrzystość finansowa instytucji publicznych jest
jednym z fundamentów współczesnej demokracji. Obywatele muszą mieć wgląd w to, jak wydawane jest
każde euro – wszak pochodzi ono z płaconych przez nich podatków. Nie da się ukryć, że przyjęta w 2005
roku przez Komisję Europejską europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości przynosi pierwsze efekty.
Przyjmuję to z zadowoleniem. Z drugiej strony wiele jest jeszcze do zrobienia. Ze smutkiem zauważam, że
standardy dotyczące przejrzystości obowiązujące w Komisji Europejskiej przy realizowaniu polityki
regionalnej są niższe niż w innych instytucjach, na czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nie ma
żadnych powodów przemawiających za utrzymaniem takiego stanu rzeczy. Podzielam zawarte w rezolucji
zadowolenie z postępu na polu społecznej kontroli nad rozdzielaniem funduszy służących realizacji celów
polityki regionalnej. Wysoko oceniam również podkreślenie w rezolucji roli instytucji społeczeństwa
obywatelskiego w systemie programowania polityki spójności. Wierzę, że rozwiązania proponowane w
rezolucji przyczynią się do zwiększenia skuteczności programów oraz legitymacji unijnej polityki spójności.
Uwzględniając te elementy, zdecydowałem się poprzeć tę rezolucję.

Robert Rochefort (ALDE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła
Tremopoulosa, które zawiera zapisy mające na celu zwiększenie wydajności i przejrzystości europejskiej
polityki regionalnej. Jeśli chcemy zapewnić potencjalnym beneficjentom europejskich funduszy strukturalnych
lepszy dostęp do osiągalnych funduszy, to wydaje mi się, że ograniczenia administracyjne związane z
wnioskami o dofinansowanie trzeba będzie uczynić mniej uciążliwymi, zaś procedury dostępu do
finansowania UE – bardziej przejrzystymi. Kiedy zasady i ich stosowanie uczynimy jaśniejszymi oraz bardziej
oczywistymi, wówczas przedmiotowe finansowanie ze źródeł UE stanie się wydajniejsze. Sądzę również,
że sprawą zasadniczą dla obywateli jest lepsza informacja o projektach realizowanych przez Unię Europejską,
zwłaszcza tych związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Popieram więc publikowanie przez
Komisję Europejską, z korzyścią dla opinii publicznej, większej ilości informacji na temat większych projektów
realizowanych z wykorzystaniem przedmiotowych funduszy oraz tego, czy projekty zostały zakończone,
czy też ich realizacja trwa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Pragnę wyrazić uznanie dla kolegi z greckich Zielonych,
Michaila Tremopoulosa, i pogratulować mu dzisiejszego przyjęcia sprawozdania jego autorstwa w sprawie
przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania. Wynik, 629 głosów za i tylko 6 przeciw, dowodzi, że
wykonał on w tym obszarze znakomitą pracę.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), na piśmie. – (FR) Poparłam sprawozdanie pana posła Tremopoulosa
i zagłosowałam za jego przyjęciem. Wzywa się w nim Komisję Europejską oraz krajowe instytucje zarządzające
do większej przejrzystości w alokacji i stosowaniu funduszy strukturalnych. Istotne jest, byśmy otrzymywali
porównywalne dane dotyczące administrowania funduszami z całej Unii, tak by właściciele projektów i
obywatele mogli mieć świadomość tego, jakie są priorytety UE w zakresie finansowania, jacy interesariusze
otrzymali już środki, jak zostały one wykorzystane oraz jakie są procedury i ramy czasowe w różnych
projektach. Celem takiego działania jest zwiększenie świadomości potencjalnych beneficjentów co do
przedmiotowych funduszy oraz skuteczniejsze monitorowanie ich wykorzystania. Istotne było jednak
zapobieżenie powstaniu nadmiernej przejrzystości i Zbytniemu obciążeniu instytucji zarządzających
funduszami oraz właścicieli projektów wymogami w zakresie informacji, które są nieistotne, nieskuteczne
i przynoszą skutek odwrotny do zamierzenia. Dlatego też moi koledzy i ja z większości przewodniczącej
Komisji Rozwoju Regionalnego zmieniliśmy pierwotny tekst, starając się osiągnąć cel – przejrzystość – ale
nie kosztem celu upraszczania polityki spójności, ponieważ musi się ona zająć właśnie tymi dwoma głównymi
sprawami: prostotą i widocznością.

Nicole Sinclaire (NI), na piśmie. – Głosowałam przeciwko przedmiotowemu środkowi, nie dlatego, że
jestem przeciwko przejrzystości, zdecydowanie nie; jako jedna z zaledwie niewielu brytyjskich posłów do
Parlamentu Europejskiego posiadających doświadczenie w prowadzeniu audytu rachunków, wierzę w
większą przejrzystość. Jednak to głosowanie jest dla UE typowe – udając, że jest przejrzyste, wnosi na koszt
podatnika więcej biurokracji. Moi wyborcy zasługują na coś lepszego.

Nuno Teixeira (PPE), na piśmie. – (PT) W przedmiotowym sprawozdaniu opisano przejrzystość poprzecznej
zasady procesu programowania i podejmowania decyzji w ramach polityki spójności, jak również
przedstawiono kilka propozycji technicznych i administracyjnych, które okazały się przydatne w zakresie
zapewnienia większej wydajności w rozwoju polityki regionalnej. Oprócz kwestii dotyczących szerszego
rozpowszechniania danych na temat beneficjentów, potrzeby mniejszej biurokracji oraz przyspieszenia
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procedur, celem przedmiotowego dokumentu, który popieram w głosowaniu, jest zapewnienie przejrzystości
w ramach partnerstwa pomiędzy regionami, państwami członkowskimi i Unią Europejską.

Z tego właśnie względu i w oparciu o podpisaną przeze mnie poprawkę dokument zawiera odniesienie do
konieczności regularniejszego i bardziej terminowego dostarczania lepiej ukierunkowanych informacji
organizacjom partnerskim, w szczególności poprzez większą pomoc techniczną i szkolenia. Jest to bez
wątpienia przydatne partnerom z najdalej położonych, np. najbardziej oddalonych regionów UE

Viktor Uspaskich (ALDE), na piśmie. – (LT) Panie i panowie! Pragnę podkreślić, że dla kraju takiego jak
mój, Litwa, przejrzystość jest bardzo istotna. Fundusze unijne, np. fundusze strukturalne i Fundusz Spójności,
pomogły kształtować rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy Litwy i przez jakiś czas w przyszłości
nadal będą go kształtować. Dlatego istotne jest, by obywatele mieli możliwość stać się świadkami alokacji
tych zasobów i wpływać na nią. Aby tak się stało, konieczne jest uczestnictwo społeczeństwa. Może ono
mieć różną postać w procesie decyzyjnym – alokowaniu funduszy unijnych i ich realizacji. Większe
uczestnictwo społeczeństwa zmniejszyłoby poziom korupcji i zwiększyło skuteczne wykorzystanie funduszy,
co ma szczególne znaczenie dla takiego kraju, jak Litwa. Równie ważne jest podawanie do wiadomości
publicznej, kto otrzymuje fundusze unijne. Zachęcałoby to do dyskusji na temat wykorzystania środków
publicznych w kraju, co z kolei stanowi jedną z podstawowych zasad w funkcjonującym państwie
demokratycznym. Pragnę również podkreślić konieczność uczestnictwa instytucji regionalnych i lokalnych
oraz, przede wszystkim, zwykłych obywateli. Sprawozdanie zawiera kilka obserwacji dotyczących
kompleksowej platformy internetowej, która pomogłaby dokonać przeglądu i lepiej uchwycić istniejące
fundusze. To dobry początek, lecz należy uczynić więcej w celu włączania obywateli z różnych warstw
społecznych – bogatych i biednych, mieszkańców dużych miast i małych wiosek. Społeczeństwo obywatelskie
i organizacje pozarządowe mogłyby również pomóc promować skuteczność programów i poprawić ich
rozliczalność.

Kerstin Westphal (S&D), na piśmie. – W imieniu grupy S&D pragnę wyrazić naszą ogólną zgodę na
przedmiotowe sprawozdanie. Ważne, by Parlament Europejski walczył o większą przejrzystość w polityce
regionalnej, odrzucamy jednak tak zwane wskazywanie palcem, do czego którego wzywa się w ust. 16
sprawozdania. Z pewnością zgadzamy się na bardziej zdecydowane podejście do wymogów dotyczących
komunikacji i informacji, jednak cel większej przejrzystości – który również popieramy – nie powinien być
osiągany błędnymi środkami. Obawiamy się „polowania na czarownice” podczas takiego wskazywania
palcem. Komisji Europejskiej nie należy czynić autorytetem moralnym, który zapewnia dyscyplinę grupową
na drodze wskazywania palcem czy wytykania. Odrzucamy takie podejście również dlatego, że mogłoby
ono prowadzić do bardziej skomplikowanej sytuacji i przypadków zaniechania w państwach członkowskich.
Niezależnie od tej obawy, zgadzamy się – jak stwierdzono powyżej – z ogólnymi ideami zawartymi w
sprawozdaniu i uważamy go za bardzo przydatny.

Sprawozdanie: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) Ojcowie Europy wyśnili ideę europejską, by zapewnić pokój w
Europie. Chociaż w Irlandii Północnej wciąż dochodzi do napięć, współczesna Europa musi nadal zapewniać
pomoc finansową, by wspierać pojednanie pomiędzy dwoma społecznościami, które tak długo ze sobą
walczyły. Unia Europejska powinna zatem zapewnić dalsze finansowanie konkretnych projektów
umożliwiających wypracowywanie powiązań koniecznych do zapewnienia trwałego pokoju. Jako że w
związku z podstawą prawną Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niedawno unieważnił rozporządzenie
(WE) nr 1968/2006, które słusznie pozwalało na przedmiotowe wkłady finansowe, posłowie do Parlamentu
Europejskiego musieli przyjąć nowe rozporządzenie w oparciu o właściwą podstawę prawną. Dlatego też
głosowałam za tym nowym rozporządzeniem.

Liam Aylward (ALDE), na piśmie. – (GA) Głosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem na temat
dalszych wkładów UE do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii. W latach 2007-2010 Unia
Europejska wpłaciła do funduszu 15 milionów euro. Finansowanie UE (wynoszące 57 % całości) ma
podstawowe znaczenie dla efektywności funduszu.

Przedmiotowy fundusz miał pozytywny wpływ na bieg wypadków zarówno w Irlandii, jak i w Irlandii
Północnej, zaś od ustanowienia w roku 1986 wsparł i wzmocnił wiele inicjatyw przygranicznych. Fundusz
wspierał pokój i pojednanie, promował integrację i uczestnictwo, pomagał też w postępie ekonomicznym
i społecznym. Fundusz miał wyraźny i istotny wpływ na obie społeczności, jak też olbrzymi wkład w wysiłki
zmierzające do osiągnięcia trwałego pokoju, zwłaszcza w zakresie działań prowadzonych we współpracy
z programem PEACE w Irlandii Północnej oraz przygranicznymi hrabstwami.
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Alain Cadec (PPE), na piśmie. – (FR) Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii stanowi dobry przykład
współpracy transnarodowej i międzynarodowej. Przedmiotowy fundusz zarządzany przez niezależne ciało
międzynarodowe finansuje wiele krajów: kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanadę, Nową Zelandię
i Australię. Zarówno w Irlandii Północnej, jak i w Republice Irlandii projekty sprzyjają kontaktom, dialogowi
i pojednaniu pomiędzy nacjonalistami i unionistami. To międzynarodowe wsparcie skończy się jednak w
roku 2010. Powinniśmy więc zastanowić się, jak po tej dacie mogą być finansowane priorytety działań
funduszu, zwłaszcza dotyczące wspierania postępu ekonomicznego i społecznego oraz zachęcania do
pokojowego dialogu.

Projekty realizowane w ramach Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii już teraz uzupełniają działania
podejmowane w unijnych programach PEACE. Przydatne byłoby ustalenie, co się stanie z tymi projektami
w kontekście nadchodzącego planowania budżetu UE. Wzywam więc Komisję Europejską do zbadania, w
jaki sposób rolę Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii mogłyby kontynuować fundusze strukturalne,
zwłaszcza w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

David Casa (PPE), na piśmie. – Po wielu latach braku stabilności w Irlandii utworzono fundusz znany pod
nazwą IFI w celu zapewnienia stabilności gospodarczej i finansowej w regionie. Widzieliśmy, że w
przedmiotowym sprawozdaniu skupiono się na planach dotyczących działania funduszu w przyszłości oraz
ustanowiono pewne kluczowe cele, jakimi należy się zająć. Zgadzam się z wnioskami, do jakich doszedł
poseł sprawozdawca, i dlatego też zdecydowałem się zagłosować za tym sprawozdaniem.

Ioan Enciu (S&D), na piśmie. – Głosowałem za sprawozdaniem posła Kelly’ego dotyczącym wniosku w
sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej
do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (IFI).

Takie międzyregionalne projekty współpracy i pojednania powinny być wspierane w szczególności z
uwzględnieniem promowania postępu ekonomicznego i społecznego. IFI stanowił kluczowy element
pojednania między społecznościami i należy uznać zasadniczą rolę, jaką w tym obszarze odegrała UE. Można
wyciągnąć wnioski z sukcesu inicjatyw w ramach IFI, które dałoby się zastosować w innych obszarach Unii,
gdzie zachodzi marginalizacja społeczności i występują napięcia między społecznościami.

Pragnę zwrócić uwagę na wykorzystanie funduszy UE w celu wsparcia projektu „Football for Peace”
realizowanego w ramach IFI. Akcentowanie pojednania i wzajemnego zrozumienia wśród młodych poprzez
medium takie jak sport to inicjatywa, której należy przyklasnąć. Naprawdę nie wolno nie doceniać roli sportu
w upodmiotowieniu jednostek i walce z wykluczeniem społecznym.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Proces pokojowy w Irlandii Północnej stanowi przykład sukcesu, który
zasługuje i powinien nadal zasługiwać na wsparcie instytucji europejskich. Podobnie jak w przypadku
integracji europejskiej w sytuacjach pokonfliktowych, takich jak ta, drogę do stabilności można wykuwać,
ustanawiając różnego rodzaju solidarność de facto ułatwiającą i intensyfikującą relacje przygraniczne i między
społecznościami. Mam nadzieję, iż dla innych części Unii Europejskiej, prześladowanych przez zjawisko
terroryzmu secesjonistów, proces irlandzki może stanowić inspirację, zaś wyciągnięte z tego wnioski pozwolą
wykorzenić przemoc i zbudować społeczeństwo, w którym każdy może czuć się jak u siebie, przy
jednoczesnym poszanowaniu prawa, tradycji i praw człowieka.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Głosowałem za przedłużeniem działania Międzynarodowego
Funduszu na rzecz Irlandii, gdyż uważam za istotne podkreślenie pokojowej misji Unii Europejskiej wśród
narodów i społeczności jako zasadniczego elementu rozwoju gospodarczo-społecznego jak też podnoszenia
wartości godności człowieka oraz jakości życia obywateli. Można to zaobserwować na konkretnym
przykładzie Irlandii. Unia Europejska powinna nadal pełnić wiodącą rolę w utrzymywaniu pokoju i
eliminowaniu napięć regionalnych, etnicznych i kulturowych, tym samym wspierając warunki postępu
ekonomicznego i społecznego.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Od czasu ustanowienia Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii
– co miało miejsce w roku 1986 – przyczynia się on do promowania postępu ekonomicznego i społecznego
oraz zachęcania do kontaktów, dialogu i pojednania pomiędzy nacjonalistami a unionistami w całej Irlandii.
Unia Europejska musi nadal wspierać irlandzki proces pokojowy poprzez wkład w Międzynarodowy Fundusz
na rzecz Irlandii, tak jak to czyni od 1989 roku. Zwiększenie przedmiotowego wsparcia będzie służyć
wzmocnieniu solidarności pomiędzy państwami członkowskimi a ich obywatelami. Dlatego też głosowałem
tak, a nie inaczej.
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Zalecenie do drugiego czytania: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) To było głosowanie w drugim czytaniu w sprawie rozporządzenia
dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. W
głosowaniu opowiedziałam się za kompromisem wypracowanym przez Parlament i Radę UE. Kompromis
ten w rzeczywistości stwarzałby warunki sprzyjające lepszemu zarządzaniu dostępem do korytarzy oraz
zarządzaniu głównymi wewnątrzeuropejskimi korytarzami transportu towarowego. Przyjęcie tego
rozporządzenia powinno zwiększyć przepustowość europejskich korytarzy pod względem dużych kolejowych
transportów towarowych, pomagając tym samym ograniczyć zanieczyszczenia powodowane przez transport.
Z tych wszystkich powodów głosowałam za przyjęciem tekstu wynegocjowanego z Radą w celu
wypracowania porozumienia w drugim czytaniu.

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za przyjęciem zalecenia do drugiego czytania
zawartym w sprawozdaniu mojego rumuńskiego przyjaciela Mariana-Jeana Marinescu, w sprawie stanowiska
Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Popieram
poprawki wprowadzone w związku z organizacją międzynarodowych korytarzy kolejowych w celu
utworzenia europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Popieram
także ideę „jednego punktu kontaktowego” w formie wspólnej jednostki utworzonej przez organ zarządzający
każdym korytarzem towarowym, umożliwiającej wnioskodawcom zamówienie w jednym miejscu i w
ramach jednej operacji trasy przejazdu przekraczającej co najmniej jedną granicę.

Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie. – (LT) Popieram przedmiotowe rozporządzenie dotyczące utworzenia
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy i mam nadzieję, że jego
wdrożenie zapewni wartość dodaną całej Wspólnocie, ponieważ Europa będzie połączona wspólną siecią
kolejową. Zapewni to skuteczne przemieszczanie się ludzi i towarów między poszczególnymi regionami
Europy. Rozporządzeniu towarzyszyła również decyzja w sprawie terminów udostępnienia korytarzy
kolejowych. W przypadku Litwy przyjęto dłuższy pięcioletni okres, w trakcie którego na Litwie trzeba będzie
zapewnić europejskie tory. Zważywszy, że Litwa aktualnie doświadcza skutków kryzysu gospodarczego,
decyzja ta jest dla niej szczególnie korzystna, ponieważ podobnie jak inne kraje dotknięte przez kryzys,
Litwa ma ograniczone możliwości finansowe, aby w najbliższej przyszłości inwestować w projekty rozwoju
infrastruktury kolejowej.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie. – (RO) Sektor transportu towarowego na szczeblu UE ma do
zaoferowania ogromny potencjał w czasach jego stałego rozwoju. W tej sytuacji wydaje się paradoksem, że
coraz mniej przedsiębiorstw składnia się ku kolejowemu transportowi towarowemu. Zaledwie 10 % transportu
towarowego w Unii Europejskiej odbywa się koleją. W rzeczywistości poziom kolejowego transportu
towarowego obniżył się o połowę w porównaniu z sytuacją sprzed dwudziestu lat. Komisja Europejska
potwierdziła kluczową rolę kolejowego transportu towarowego od 2001 roku.

W związku z powyższym, w białej księdze na temat europejskiej polityki transportowej wskazano termin
przypadający na 2010 rok. Rynek kolejowego transportu towarowego musi teraz zmierzyć się z wyzwaniami,
poprawiając jakość usług w związku z brakiem zgodności, gdyż stanowi ona przeszkodę w konkurowaniu
z innymi formami transportu towarowego. Nie można wyjaśnić spadku w sektorze kolejowego transportu
towarowego w obliczu trzech legislacyjnych pakietów kolejowych. Nie są one wystarczająco zharmonizowane
z ustawodawstwem krajowym, a systemom kolejowym brak połączeń na szczeblu transgranicznym. Mając
na uwadze tę sytuację, przedłożone przez Parlament Europejski rozporządzenie ma na celu zwiększenie
efektywności kolejowego transportu towarowego przez promowanie harmonizacji na szczeblu państw
członkowskich i zarządców infrastruktury.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), na piśmie. – Popieram dążenia do zwiększenia efektywności kolejowego
transportu towarowego z uwagi na jego przewagę nad transportem drogowym, jeśli chodzi o ochronę
środowiska. Chciałabym jednak zaznaczyć, że sprzeciwiam się trwającej liberalizacji sektora kolei w Unii
Europejskiej, skutkującej fragmentacją, brakiem inwestycji i nieefektywnością dzisiejszego kolejowego
transportu towarowego. Przedmiotowy kompromis z Radą ma na celu poprawę sytuacji i dlatego opowiadam
się za nim w głosowaniu. Opiera się on jednak na liberalizacji, której się stanowczo sprzeciwiam. Głosowanie
to nie dotyczy jednak deregulacji, którą przewidziano już w traktacie.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), na piśmie. – Popieram wszystkie wysiłki ukierunkowane na zwiększenie
efektywności kolejowego transportu towarowego z uwagi na jego przewagę nad transportem drogowym,
jeśli chodzi o ochronę środowiska.
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Chciałbym jednak zaznaczyć, że sprzeciwiam się trwającej liberalizacji sektora kolei w Unii Europejskiej,
skutkującej fragmentacją i nieefektywnością dzisiejszego kolejowego transportu towarowego oraz brakiem
inwestycji w danym obszarze.

Przedmiotowy kompromis z Radą ma na celu poprawę sytuacji i dlatego opowiadam się za nim w głosowaniu,
pomimo że opiera się on na liberalizacji, której się stanowczo sprzeciwiam. Głosowanie to nie dotyczy
deregulacji, którą przewidziano już w traktacie.

Marielle De Sarnez (ALDE), na piśmie. – (FR) W projekcie rozporządzenia określono korytarze dla
kolejowego transportu towarowego, czyli inaczej mówiąc – szlaki przecinające kilka państw członkowskich,
na których zarządcy koordynują zarządzanie infrastrukturą i jej eksploatację. Zapewnia to realną europejską
wartość dodaną, gdyż przedmiotowe rozporządzenie przyczyni się do zwiększenia przejrzystości w zakresie
przydziałów czasowych i zarządzania nimi, sprzyjając także międzynarodowej koordynacji na wszystkich
szczeblach: dostępne zdolności, inwestycje, roboty związane z infrastrukturą, zarządzanie operacyjne i tak
dalej. Utworzenie jednego punktu kontaktowego dla każdego korytarza umożliwi również przedsiębiorcom
załatwienie sprawy przy pomocy jednego kontaktu. Symbolizuje to zarządzanie korytarzem kolejowym z
europejskiej perspektywy. Przedmiotowe rozporządzenie bardzo mocno przemawia zatem na korzyść
prawdziwego europejskiego transportu i polityki odnoszącej się do infrastruktury. Jest to ważny krok w
kierunku szybszego i rzetelniejszego kolejowego transportu towarowego, stanowiąc tym samym wiarygodną
i ekologiczną alternatywę dla długodystansowego transportu drogowego. Realne europejskie podejście było
konieczne przede wszystkim z uwagi na znaczenie rynku kolejowego transportu towarowego.

Edite Estrela (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania w sprawie
wkładu w utworzenie bardziej konkurencyjnej europejskiej sieci kolejowego transportu towarowego.
Zmienny charakter sektora transportu w ostatnich dziesięcioleciach i coraz większa otwartość krajowych
rynków kolejowych (skutkująca poważnymi problemami w zakresie braku ich zgodności) wymuszają
wdrożenie tych środków, które przyczynią się do utworzenia efektywnej sieci dystrybucji łączącej państwa
członkowskie UE.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Udział kolei w rynku transportu towarowego nieustannie się zmniejszał
w ostatnich dziesięcioleciach, a w 2005 roku stanowił zaledwie 10 % tego rodzaju przewozów. Usiłując
rozwiązać ten problem, Komisja poparła pomysł jego skuteczniejszego rozwiązania. W grudniu 2008 roku
zaproponowała rozporządzenie w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny
transport towarowy.

W kwietniu 2009 roku Parlament Europejski przyjął wniosek w pierwszym czytaniu, udzielając Komisji
poparcia. Rada również osiągnęła polityczny kompromis w kwestii tego rozporządzenia, aczkolwiek z
pewnymi poprawkami. Nie kwestionując znaczenia kolejowego transportu towarowego i konieczności
koordynowania tego transportu na szczeblu Europejskim, jak również popierając utworzenie tak zwanych
korytarzy towarowych, trzeba w rzeczywistości przyznać, że w obliczu trwającego w państwach UE kryzysu
gospodarczego i finansowego utworzenie zintegrowanego systemu transportu towarowego wymaga bardzo
dużych inwestycji ze strony państw członkowskich, natomiast my nie mamy gwarancji, czy mogą one
obiecać lub zrealizować takie inwestycje. Nie podważając zatem celów przedmiotowego rozporządzenia,
jeżeli mamy je zatwierdzić, to nie możemy zapominać, że bieżący kryzys będzie miał naturalnie wpływ na
wszelkie plany.

Carlo Fidanza (PPE), na piśmie. – (IT) Z zadowoleniem przyjąłem głosowanie na posiedzeniu plenarnym,
w którym zatwierdzono zalecenie do drugiego czytania w odniesieniu do rozporządzenia dotyczącego
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.

W sprawozdaniu przewidziano utworzenie dziewięciu korytarzy towarowych między państwami
członkowskimi Unii Europejskiej oraz jednego punktu kontaktowego dla każdego korytarza w celu
zapewnienia wszystkim publicznym i prywatnym przedsiębiorstwom kolejowym koniecznych informacji
na temat przydziału zdolności przepustowych w poszczególnych korytarzach. Podkreślono w nim
interoperacyjność transportu towarowego, obejmującą połączenia z portami morskimi i śródlądowymi.

Przedmiotowe rozporządzenie bez wątpienia stanowi ogromny krok w kierunku koordynacji europejskiego
ruchu kolejowego, aktualnie tylko towarowego, dopełniając liberalizacji rynku kolejowego, która ma
bezwzględnie priorytetowe znaczenie w danym sektorze.

Żałuję, że niektórzy posłowie do PE usiłowali torpedować priorytetowy projekt korytarza Sztokholm –
Neapol, przedkładając poprawkę wykluczającą z tej trasy przełęcz Brenner. Takie nieodpowiedzialne dążenia
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udaremniono dzięki przenikliwości włoskich posłów do PE. Z tego powodu bez wahania poparłem
przedmiotowe zalecenie do drugiego czytania.

Nathalie Griesbeck (ALDE), na piśmie. – (FR) Z entuzjazmem zagłosowałam za przyjęciem tego tekstu.
Stanowi on duży krok w postępach na rzecz transportu towarowego i przewozów w Europie, które będą
teraz bardziej konkurencyjne i tańsze. Europa zmierza w kierunku lepszych wzajemnych połączeń
europejskich sieci kolejowych, korytarzy towarowych oraz portów morskich i rzecznych. To ważny krok
w zrównoważonym rozwoju sektora transportu kolejowego w Europie, który w końcu będzie mógł
zaoferować prawdziwą alternatywę dla transportu lotniczego i drogowego. Międzynarodowe korytarze
łączące państwa członkowskie będą od tej pory zarządzane przez międzynarodowe organy, które będą
koordynowały zarządzanie infrastrukturą i przydział czasu. Na szczycie tego wszystkiego będzie ulokowany
jeden punkt kontaktowy dla każdego korytarza kolejowego i za utworzeniem takich punktów aktywnie się
opowiadałam. Ta innowacja zapewnia postęp Europy i obrazuje jej wolę do lepszej współpracy oraz większej
integracji w sektorze transportu. Popieram przyjęcie przedmiotowego sprawozdania, umacniającego
podstawę dużej europejskiej sieci kolejowego transportu towarowego, o której utworzenie zabiegałam od
kilku lat.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), na piśmie. – Wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania nad
sprawozdaniem posła Marinescu (A7-0162/2010). Popieram dążenia do zapewnienia większej efektywności
kolejowego transportu towarowego z uwagi na jego przewagę nad transportem drogowym, jeśli chodzi o
ochronę środowiska. Chciałabym jednak zaznaczyć, że sprzeciwiam się trwającej liberalizacji sektora kolei
w Unii Europejskiej, skutkującej fragmentacją, brakiem inwestycji i nieefektywnością dzisiejszego kolejowego
transportu towarowego. Przedmiotowy kompromis z Radą ma na celu poprawę sytuacji i dlatego opowiadam
się za nim w głosowaniu. Opiera się on jednak na liberalizacji, której się stanowczo sprzeciwiam. Głosowanie
to nie dotyczy jednak deregulacji, którą przewidziano już w traktacie.

Thomas Mann (PPE), na piśmie. – (DE) Właśnie zagłosowałem przeciwko przyjęciu poprawki w sprawozdaniu
posła Marinescu, mającej na celu utworzenie centralnego organu koordynacyjnego w postaci jednego punktu
kontaktowego na potrzeby zarządzania ruchem towarowym. Tak samo zagłosowało moich 162 kolegów
posłów, a to w wyniku petycji, którą pomagałem skierować. Opowiadamy się za jakością i konkurencyjnością
w dziedzinie kolejowego transportu towarowego. Chcemy elastycznych i skutecznych rozwiązań i uważamy,
że transport kolejowy należy propagować z uwagi na środowisko. Nie można jednak w żaden sposób
szkodzić lokalnym i długodystansowym przewozom pasażerskim. W bardzo złożonym tekście sprawozdania
nie zawarto wyraźnego oświadczenia tego rodzaju. Niestety, ale Parlament Europejski głosował za przyjęciem
zalecenia przez Komisję, natomiast większość opowiedziała się za tym, aby Rada dysponowała w przyszłości
dodatkowym centralnym organem koordynującym, który będzie zarządzał przydziałem tras. Spowoduje
to fragmentację władzy, co będzie miało poważne skutki dla przydziałów czasowych. W Niemczech, które
tradycyjnie są krajem tranzytowym, sieć kolejowa wykorzystuje już prawie całą przepustowość. Wszystkie
trzy planowane korytarze przebiegają przez ważne ośrodki będące skupiskami ludności. W państwie
federacyjnym Hesji są takie miasta jak Fulda i Frankfurt, które znajdują się na drodze ze Sztokholmu do
Palermo. Dobra reputacja Parlamentu Europejskiego jako głównego organu zapewniającego ochronę
konsumentom w Europie doznała w dniu dzisiejszym uszczerbku. Państwa członkowskie stracą prawo do
podejmowania decyzji w sprawie swoich własnych sieci kolejowych, natomiast wszyscy obywatele odczują
wynikające z tego faktu opóźnienia w kursowaniu pociągów.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Przedmiotowe sprawozdanie potwierdza obraz Europy
będącej przeciwieństwem Europy solidarności i współpracy, której w obecnych czasach potrzebujemy
bardziej niż kiedykolwiek. Grunty należy zagospodarowywać zgodnie z ogólnym interesem obywateli
Europy, a nie z interesami poszczególnych przedsiębiorstw z prywatnego sektora. Prywatyzacja polityki
transportowej służy interesom eurokracji ze szkodą dla naszych obywateli. Głosuję przeciwko przyjęciu tak
szkodliwego tekstu.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport
towarowy ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów UE określonych w strategii UE na rzecz zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego. Utworzenie korytarzy kolejowych umożliwiających szybkie i efektywne połączenia
poszczególnych sieci krajowych pozwoli zatem poprawić warunki dla wykorzystania infrastruktury. Bardzo
ważne jest, abyśmy zatwierdzili przedmiotowe rozporządzenie w celu zwiększenia konkurencyjności
kolejowego transportu towarowego. Przyniesie to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale też środowiskowe,
gdyż transport kolejowy jest przyjazny środowisku. Z tych powodów zagłosowałem tak, a nie inaczej.
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Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Głosowałem przeciwko kompromisowym propozycjom
rozporządzenia dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport
towarowy. Rozporządzenie to doprowadzi do odebrania uprawnień krajowym organom do spraw
infrastruktury, które do tej pory skutecznie i efektywnie pracowały, również w wymiarze międzynarodowym.
Proponowane środki spowodują też rozrost biurokracji, a to nie może być naszym celem. Takie nadęcie
spowoduje spadek efektywności. Niewykorzystana będzie przepustowość. Uważam, że to wszystko będzie
miało negatywny wpływ na funkcjonowanie kolei w całej Europie.

Jeżeli UE naprawdę chce rozwoju transportu towarowego w sieci kolejowej, to powinna ustalić priorytety
na rzecz urzeczywistnienia transeuropejskich sieci transportowych. Całkowita rozbudowa południowego
korytarza za sprawą tak zwanego tunelu Koralm skutkowałaby na przykład bezprecedensowym przejściem
do korzystania z sieci kolejowej. Powinniśmy propagować kolejowy transport towarowy, nie prowadząc
przy tym do większej centralizacji.

Justas Vincas Paleckis (S&D), na piśmie. – Zdecydowałem się zagłosować za przyjęciem zalecenia do
drugiego czytania w stopniu, w jakim ostatnia seria nieformalnych spotkań trójstronnych z hiszpańską
prezydencją doprowadziła do osiągnięcia porozumienia. Uważam, że to bardzo ważne, aby nie stracić
impetu. W pierwszym czytaniu w kwietniu 2009 roku moja grupa poparła cel, jakim jest konkurencyjna
sieć kolejowego transportu towarowego w drodze utworzenia korytarzy przecinających całą Unię Europejską,
jak określono we wniosku Komisji z grudnia 2008 roku. Moje poparcie dla tego porozumienia jest jeszcze
większe z uwagi na znaczenie sieci kolejowej na Litwie oraz perspektywy gospodarcze, jakie ta sieć stawia
przed moim krajem. To sprawa najwyższej wagi – nie tylko dla Litwy, ale dla całej Unii Europejskiej – aby
powstrzymać spadek udziału kolei w transporcie towarowym. Jestem przekonany, że porozumienie to
będzie z korzyścią dla rynku kolejowego transportu towarowego. Przyczyni się ono do poprawy jakości
usług na tym rynku, zapewniając synergię krajowych systemów kolejowych.

Vilja Savisaar (ALDE), na piśmie. – (ET) Panie przewodniczący, panie i panowie! Niestety, ale nie mogłam
poprzeć czterech poprawek kompromisowych, ponieważ Estonię i Łotwę wykluczono z korytarza kolejowego
opisanego w punkcie 8 załącznika I. Mając na uwadze przyszłość kolei ogólnie oraz projekt Rail Baltica
można by oczekiwać, że korytarz ten obejmie również Tallin i Rygę. Niestety, ale przyjęte poprawki
ograniczyły nasze możliwości – możliwości Estonii i Łotwy, w wyniku czego nie dokonaliśmy żadnego
postępu na rzecz połączenia wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jednym systemem kolei.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), na piśmie. – Popieram dążenia do zapewnienia większej efektywności
kolejowego transportu towarowego z uwagi na jego przewagę nad transportem drogowym, jeśli chodzi o
ochronę środowiska. Chciałabym jednak zaznaczyć, że sprzeciwiam się trwającej liberalizacji sektora kolei
w Unii Europejskiej, skutkującej fragmentacją, brakiem inwestycji i nieefektywnością dzisiejszego kolejowego
transportu towarowego. Przedmiotowy kompromis z Radą ma na celu poprawę sytuacji i dlatego opowiadam
się za nim w głosowaniu. Opiera się on jednak na liberalizacji, której się stanowczo sprzeciwiam. Głosowanie
to nie dotyczy jednak deregulacji, którą przewidziano już w traktacie.

Nuno Teixeira (PPE), na piśmie. – (PT) Pomimo, że od lat mamy do czynienia z coraz mniejszym
wykorzystaniem kolejowego transportu towarowego z uwagi na różne alternatywy dla transportu drogowego,
to transport ten nadal oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności. Za sprawą przedmiotowego
sprawozdania usiłuje się zwiększyć udział kolejowego transportu towarowego w rynku poprzez stworzenie
korytarzy między co najmniej dwoma państwami członkowskimi, umożliwiających szybki przewóz towarów.

Po przeczytaniu sprawozdania rozumiem, że utworzenie tych korytarzy nie będzie równoważne z
utworzeniem priorytetowego szlaku dla towarów ze szkodą dla przewozów osobowych i mam nadzieję,
że oba rodzaje ruchu kolejowego traktuje się równorzędnie. Jeden punkt kontaktowy będzie miał duże
znaczenie strategiczne dla koordynacji, gdyż będzie się zajmował zarządzaniem tras, których będą dotyczyły
wnioski. W opinii Rady rola tego punktu sprowadza się do stanowiska informacyjnego, ale ja podzielam
pogląd sprawozdawcy, który uważa, że punkt taki ma zasadnicze znaczenie dla pożądanych przepływów
towarów.

Taka sieć korytarzy umożliwi lepszą synchronizację usług kolei europejskiej. Stworzy połączenia między
różnymi rodzajami transportu, nadając nowego impetu inwestycjom w danym sektorze. Uważam zatem,
że jest to warte mojego głosu.

Thomas Ulmer (PPE), na piśmie. – (DE) Zdecydowanie odrzucam przedmiotowe sprawozdanie, chociaż
niestety, ale w drugim czytaniu nie ma możliwości przeprowadzenia ostatecznego głosowania. Strategia
polegająca na jednym punkcie kontaktowym będzie oznaczała dla Deutsche Bahn, jedynego podmiotu
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mającego do czynienia z konkurencją w zliberalizowanej sieci niemieckiej, że będzie to środek równoważny
wywłaszczeniu, co doprowadzi do zachwiania konkurencji, ponieważ Niemcy nie posiadają oddzielnych
sieci kolei szybkobieżnej dla ruchu osobowego i towarowego. Doradzałbym Deutsche Bahn, aby pilnie
rozważyły wszczęcie postępowania prawnego przeciwko takiej decyzji.

Artur Zasada (PPE), na piśmie. – (PL) Jestem pewien, że idea utworzenia europejskiej sieci kolejowej
ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy jest słuszna i potrzebna. Istnieją jednak poważne
wątpliwości interpretacyjne dotyczące artykułu 12 ust. 2a przewidującego utworzenie tzw. one-stop shop.
Szczególne zastrzeżenia dotyczą uprawnień w zakresie decydowania o możliwościach wykorzystania
poszczególnych sieci kolejowych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że niektóre z państw członkowskich
Wspólnoty dotąd nie zliberalizowały dostępu do swojego rynku kolejowego.

Wobec powyższego zagłosowałem przeciwko drugiej części poprawki 83.

Sprawozdanie: David Martin (A7-0043/2009)

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za przyjęciem decyzji w sprawie dostosowania
Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony. Zmiany przyjęte na posiedzeniu plenarnym
wchodzą w życie 1 grudnia 2010 roku. Wprowadzenie poprawek do Regulaminu podyktowane było
koniecznością uwzględnienia rozszerzenia gremium o 18 nowych posłów, większych uprawnień
legislacyjnych oraz nowej procedury budżetowej, która stawia Parlament na równej stopie z Radą. Pozostałe
zmiany dotyczą poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zasady pomocniczości,
przy uwzględnieniu coraz większego wpływu parlamentów narodowych; prawa Parlamentu do wnioskowania
o wprowadzenie zmian w traktatach; procedury powoływania Przewodniczącego Komisji z uwagi na większe
uprawnienia Parlamentu w tej kwestii; możliwości wystąpienia państwa członkowskiego z Unii oraz na
koniec – naruszenia podstawowych przez państwo członkowskie podstawowych zasad. Żałuję, że nowy
Regulamin nie został poddany analizie przez organ prawny wyższego szczebla w celu upewnienia się, czy
jest on zgodny z ważniejszymi w hierarchii dokumentami, zwłaszcza z traktatami i konstytucjami państw
członkowskich.

Mário David (PPE), na piśmie. – (PT) Głosuję za przyjęciem przedmiotowego wniosku w sprawie
dostosowania Regulaminu Parlamentu do traktatu z Lizbony. Większe uprawnienia Parlamentu trzeba
odzwierciedlić, zwiększając jego odpowiedzialność. Traktat z Lizbony ma zasadnicze znaczenie, gdyż Unia
Europejska potrzebuje go, aby połączyć rozszerzenie z pogłębieniem. Za sprawą tego traktatu zdołała to
uczynić w wyważony, wiarygodny i uczciwy sposób, zapewniając poprawę w obszarze spójności, legalności,
demokracji, skuteczności oraz przejrzystości procesu decyzyjnego, jak też objaśniając podział kompetencji
między Unią Europejską a państwami członkowskimi, zwiększając tym samym efektywność wzajemnych
stosunków wewnątrz- i międzyinstytucjonalnych w UE.

Zmiany w zakresie obowiązków wprowadzone za sprawą przedmiotowego dostosowania Regulaminu do
traktatu z Lizbony to w dużej mierze wynik dążeń Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE) do wyjaśnienia
i uproszczenia procesu decyzyjnego w Parlamencie oraz jego powiązań z parlamentami narodowymi.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Wielki wkład legislacyjny instytucji europejskich oraz partycypacyjna
metoda opracowywania prawodawstwa, częsty nadmiar dokumentów i liczne niejasności co do źródeł i
hierarchii to zasadnicze czynniki, które zmuszają Parlament do zmniejszenia tego rodzaju ryzyk w drodze
działań na rzecz dostosowania jego statutu do obecnego traktatu z Lizbony. Uważam, że jest to konieczne
ze względu na jasność procedur oraz pewność prawną.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony Parlament musi
wykazać, że dostosował się do nowych warunków działania oraz współodpowiedzialności za proces
decyzyjny. Chciałbym podkreślić wpływ zwiększenia uprawnień Parlamentu, nowego składu reprezentacji
krajowej oraz wprowadzenia bliższych stosunków z parlamentami narodowymi. Popieram zaproponowane
zmiany w Regulaminie, uwzględniające także uproszczenie i wyraźne określenie procedur regulacyjnych
mające na celu lepszą reakcję na potrzeby opinii publicznej, instytucji oraz państw członkowskich, przy
jednoczesnym zapewnieniu warunków dla skutecznego wdrażania polityki europejskiej.

Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Głosowałem przeciwko przyjęciu poprawki 110, w której
przewidziano współpracę tej Izby z parlamentami państw członkowskich, nie uwzględniając jednak
współpracy z państwami narodowymi tych państw członkowskich. W ten sposób lekceważy się konstytucyjną
rzeczywistość niektórych państw członkowskich; weźmy na ten przykład Flandrię, która w tym tygodniu
dokonała historycznego kroku w kierunku niepodległości, ale w rozumowaniu UE jej narodowym
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parlamentem pozostaje Parlament Federalny Belgii. Według konstytucji belgijskiej to jednak parlament
flamandzki posiada pełne kompetencje w niektórych sprawach związanych z UE. Poprawką tą lekceważy
się również polityczną rzeczywistość w innych państwach członkowskich: to niedorzeczne, że Izba ta nie
może w pełni współpracować z parlamentem Szkocji w takich sprawach jak rybołówstwo, w którym Szkocja
ma największy udział w całym Zjednoczonym Królestwie.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Wraz z zatwierdzeniem traktatu z Lizbony zwiększył się zakres
obowiązków Parlamentu, a to wymusza na nim dostosowanie swojego Regulaminu do nowych postanowień.
Omawiana decyzja dostosowuje Regulamin Parlamentu do nowych wyzwań, które stawia przed nim traktat
z Lizbony. Dlatego zagłosowałem tak, a nie inaczej.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Zachodząca konieczność dostosowania Regulaminu wynika
częściowo z wejścia w życie traktatu z Lizbony. W tym zakresie jest to czynność formalna. W trakcie
wprowadzania tych zmian dwie duże grupy, a mianowicie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci) oraz Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, usiłują
jednak ograniczyć prawa posłów, którzy nie należą do żadnej z większych grup. Jest to szczególnie
niestosowne i nieuczciwe postępowanie, ukryte w ferworze całej debaty na temat podstawowych dostosowań
do traktatu z Lizbony. Przykładowo proponuje się, aby niezrzeszeni posłowie nie mogli samodzielnie
decydować o tym, kto ma ich reprezentować, jak to ma miejsce teraz. To wyjątkowy i niedopuszczalny
przypadek w polityce w warunkach demokracji. W każdym demokratycznym parlamencie w pełnym tego
słowa znaczeniu grupa polityczna może samodzielnie decydować o własnej reprezentacji w poszczególnych
komisjach.

Tu jednak proponuje się, aby przewodniczący, który jest członkiem jednej z dwóch dużych partii politycznych,
decydował o tym, który z niezrzeszonych posłów będzie reprezentował resztę w Konferencji
Przewodniczących. Ujmując inaczej, polityczni przeciwnicy tych posłów będą mogli wybierać przedstawiciela,
którego poglądy polityczne będą możliwie najbardziej zbliżone do ich własnych. To skandal. Uważam, że
przedstawiciela niezrzeszonych posłów można wybierać wyłącznie w drodze głosowania wszystkich posłów
niezrzeszonych. W związku z tym głosowałem za odrzuceniem proponowanej poprawki.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Coraz częściej stajemy w obliczu klęsk żywiołowych odbierających
ludziom życie lub dobytek. Obywatele z zalanych domów są szczególnie ciężko doświadczani z uwagi na
całkowite zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia tych domów. Grunty rolne również bywają poważnie
zniszczone, a przywrócenie ich do stanu używalności kosztuje ogromne pieniądze. Dotknięci obywatele
mają często problemy, aby sprostać temu zadaniu, lub też w ogóle nie są w stanie pokryć tych kosztów.
Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ponieważ ludziom dotkniętym klęską żywiołową należy koniecznie
zapewnić pomoc.

Aldo Patriciello (PPE), na piśmie. – (IT) Parlament Europejski podjął decyzję o dostosowaniu swojego
regulaminu do traktatu z Lizbony. Niektóre spośród przyjętych przez posłów do PE zmian w Regulaminie
przewidują nadejście 18 nowych posłów z 12 państw członkowskich, umocnienie uprawnień legislacyjnych
oraz wprowadzenie nowej procedury budżetowej, co postawi Parlament w równym szeregu z Radą. W
zmianach Regulaminu uwzględniono również regulamin dotyczący budżetu, w zakresie, w jakim Parlament
będzie podejmował decyzje w przedmiotowej kwestii we współpracy z Radą. Zmiany dotyczą w szczególności
trzyletnich ram finansowych, które zyskają status aktu legislacyjnego wymagającego zatwierdzenia ze strony
Parlamentu, jak również dotyczą dokumentów udostępnianych posłom, analizy projektu budżetu, uzgadniania
budżetu oraz ostatecznego jego przyjęcia.

Ponadto zmiany, które uważam za bardzo ważne, dotyczą przestrzegania Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej, prawa posłów do PE do przedkładania poprawek do traktatów, procedury wyboru
Przewodniczącego Komisji i przede wszystkim – wykreślenie szczególnych postanowień dotyczących
powoływania Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Mam nadzieję,
że zmiany te zostaną wkrótce wprowadzone do tekstu traktatu, mając na uwadze ich podstawowe znaczenie
dla całej Unii.

Paulo Rangel (PPE), na piśmie. – (PT) Głosuję za przyjęciem sprawozdania posła Davida Martina wskutek
długotrwałych negocjacji z udziałem wszystkich posłów należących do Komisji Spraw Konstytucyjnych z
ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (PPE), do której należę. W sprawozdaniu tym skoncentrowano
się na zmianach, które trzeba wprowadzić do Regulaminu w związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony.
Po wstępnym głosowaniu na listopadowej sesji, w którym poparto konieczne zmiany bezpośrednio związane
z wejściem w życie traktatu z Lizbony, przedłożono kolejne poprawki, pozostawiając dłuższy czas na ich
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rozpatrzenie. Grupa PPE, do której należy Partia Socjaldemokratyczna (PSD), podpisała różne poprawki
kompromisowe, zwłaszcza w odniesieniu do tury pytań kierowanych do przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komisji lub Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
oraz przewodniczącego Eurogrupy, jak też w odniesieniu do statutu posłów, zmiany traktatów i aktów
delegowanych. Chciałbym jednak uwydatnić zmiany dotyczące współpracy międzyparlamentarnej, stosunków
Parlamentu z parlamentami narodowymi w procesie legislacyjnym oraz składu delegacji Parlamentu do
COSAC – czyli trzy zagadnienia, którym poświęciłem szczególną uwagę jako wiceprzewodniczący PPE
odpowiedzialny za stosunki z parlamentem narodowym.

Nuno Teixeira (PPE), na piśmie. – (PT) W dniu dzisiejszym Parlament głosuje nad koniecznym dostosowaniem
swojego Regulaminu do traktatu z Lizbony. Po listopadowym głosowaniu, głosowanie nad dalszymi
zmianami, które nie są bezpośrednio związane z wejściem traktatu w życie, odłożono na tę sesję. W ramach
zaangażowania Grupy Europejskiej Partii Ludowej, do której należę, podpisano dwanaście poprawek
dotyczących kilku zagadnień: tury pytań do przewodniczącego Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii
Europejskiej, pisemnych pytań do Rady i Komisji, stałej współpracy międzyparlamentarnej, wdrożenia
statutu posłów, delegacji do Konferencji Komisji do Spraw Europejskich, zmiany traktatów oraz delegowania
uprawnień legislacyjnych.

Głosuję za przyjęciem zmian w przedmiotowym dokumencie, wśród których szczególną uwagę chcę zwrócić
na zapis dotyczący pomocniczości i proporcjonalności w obszarze oceny prawodawstwa oraz stosunków
z parlamentami narodowymi w procesie legislacyjnym.

Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. – (PL) Ta druga tura poprawek kończy długi proces dostosowywania
regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmian, jakie wniósł traktat z Lizbony. Choć przegłosowane dziś
poprawki w mniejszym stopniu dotyczą fundamentalnych zmian traktatowych, które wzmocniły Parlament
w procesie podejmowania decyzji, są one ważnym dopełnieniem zmian regulaminu, które pozwolą nam w
pełni korzystać z nowych możliwości. Jak z każdymi zmianami, a szczególnie tak ważnymi jak zmiany w
prawie podstawowym, bardzo wiele zależy od sposobu ich implementacji.

Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego tak ważne jest pilnowanie tego procesu do samego końca.

Sprawozdanie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Jednym z podstawowych celów na 2011 rok będzie
utrzymanie, propagowanie oraz pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój technologiczny w UE, przy
zapewnieniu dostatecznych funduszy na program ramowy, co przyczyni się do realizacji strategii europejskiej
do 2020 roku.

Liczba wniosków o finansowanie wzrosła w stosunku do liczby mechanizmów kontroli określonych w
ramach dążeń ukierunkowanych na zapewnienie prawidłowego wykorzystania funduszy wspólnotowych.

Wewnętrzna biurokracja i coraz liczniejsze przepisy oraz procedury administracyjne skutkują spadkiem
publicznego zaufania do całego procesu. Złożoność ta stanowi szczególny problem dla mniejszych organizacji
takich jak MŚP, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w obszarze technologii zaawansowanych,
mniejszych instytutów, uniwersytetów oraz ośrodków badawczych.

Chciałabym zaapelować o łatwiejszy dostęp do funduszy na badania naukowe. Należy wypracować kulturę
wzajemnego zaufania wśród wszystkich zainteresowanych stron. Będzie to sprzyjało badaniom naukowym
i innowacjom, stwarzając tym samym w atrakcyjniejsze warunki życia i pracy w Europie.

Marielle De Sarnez (ALDE), na piśmie. – (FR) Projekt budżetu Komisji Europejskiej na 2011 rok nie
odpowiada wyzwaniom stojącym przed Europą. Mamy 142 miliardy euro zobowiązań, co stanowi 1,15 %
DNB Europy, natomiast Komisja proponuje finansowanie nowych priorytetów oraz programów już
uwzględnionych w ramach finansowych na okres 2007-2013 w drodze uszczuplenia funduszy istniejących
programów oraz rezerwy budżetowej, którą już i tak zredukowano właściwie do zera. Bez środków
finansowych nie można realizować tak naprawdę programu na rzecz wzrostu i zatrudnienia do 2020 roku,
który ma być planem działania Unii na najbliższe dziesięć lat, ani walki ze zmianą klimatu. To
niedopuszczalne, aby finansować przyszły instrument na rzecz współpracy z krajami uprzemysłowionymi,
zabierając przy tym środki z pomocy na rzecz rozwoju. To nierozsądne, aby ograniczać europejską pomoc
finansową na rzecz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie w celu wykorzystania tych funduszy na co
innego. To nie jest poważne podejście do sprawy. Oczekiwaliśmy większej odwagi ze strony Komisji.
Parlament Europejski cały czas czeka na projekt śródokresowego przeglądu perspektywy finansowej, czyli

75Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



na coś, czego Europa bardzo potrzebuje. Kwestii tej należy koniecznie nadać podstawowe znaczenie w
nadchodzących negocjacjach w sprawie budżetu z Radą. Delegacja Ruchu Demokratycznego do Parlamentu
będzie o to zabiegała.

Göran Färm, Olle Ludvigsson i Marita Ulvskog (S&D), na piśmie. – (SV) My, szwedzcy Socjaldemokraci,
zdecydowaliśmy się głosować za upoważnieniem do negocjacji w sprawie budżetu na 2011 rok. W dużym
stopniu zgadzamy się z priorytetami wymienionymi w sprawozdaniu. Przykładowo jesteśmy przekonani
o znaczeniu inwestycji w młodzież, badania naukowe i innowacje oraz ekologiczne technologie. Uważamy
też, że wdrożenie nowej strategii „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia wymaga dostatecznych środków
finansowych.

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie uważamy, aby konieczne było zwiększanie bezpośrednich dopłat
do rolnictwa. Ponadto sprzeciwiamy się stałemu wspieraniu przez UE rynku mleka i sektora produktów
mlecznych.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony zwiększyła się rola Parlamentu
w negocjacjach nad budżetem UE. Fundusze na stymulowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności
Unii Europejskiej mają zasadnicze znaczenie teraz, kiedy doświadczamy kryzysu gospodarczego, finansowego
i społecznego. W związku z tym należy koniecznie zwiększyć Fundusz Solidarności UE, ale z zastrzeżeniem,
że rządy będą go efektywnie wykorzystywały w celu łagodzenia skutków tego kryzysu w biedniejszych
regionach.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Przypominam, że procedura budżetowa w odniesieniu do
2011 roku była pierwszą tego rodzaju procedurą od czasu wejścia w życie traktatu z Lizbony, oraz że
bezspornie wymaga ona większej współpracy i koordynacji z drugim ramieniem organu budżetowego.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na zainteresowanie oraz wysiłki podjęte w celu zapewnienia
wystarczających funduszy na strategiczne kierunki rozwoju UE, zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi
oraz innowacji, jak też w obszarze efektywności energetycznej, zwalczania zmian klimatu oraz propagowania
zatrudnienia i równouprawnienia. Uważam też, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie szansy powodzenia
mechanizmów gwarantujących zrównoważony rozwój sektora rolnictwa. Szczególnie mam tu na myśli
sektor mleczarski. W związku z bieżącym kryzysem i ogromną presją na finanse publiczne chciałbym
ponownie przypomnieć o konieczności zapewnienia budżetowej stabilności w UE w celu realizacji
podstawowego celu, jakim jest spójność społeczna i gospodarcza. Uważam jednak, że w projekcie budżetu
na 2011 rok należy koniecznie odzwierciedlić od samego początku finansowe skutki flagowych inicjatyw
przewidzianych w strategii „UE 2020”. Należą do nich takie inicjatywy jak „Unia na rzecz innowacji”, „Mobilna
młodzież”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, agenda „Nowe umiejętności w nowych miejscach
pracy” oraz „Polityka przemysłowa w dobie globalizacji”.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie. – (PT) Głosowaliśmy za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok, ponieważ nie odzwierciedla ono w najmniejszym stopniu
dzisiejszych potrzeb w obszarze finansowania w Unii Europejskiej, w której utworzenie strefy euro zaostrzyło
nierówności społeczne i terytorialne, jak również z uwagi na fakt, że w sprawozdaniu tym nie uwzględnia
się należycie zasady spójności gospodarczej i społecznej.

W obecnych czasach kryzysu zachodzi jeszcze większa konieczność opracowania kolejnego budżetu UE z
co najmniej podwojonymi funduszami, tak aby przynajmniej połowę budżetu (wyliczonego na podstawie
2 % produktu krajowego brutto) można było przeznaczyć na inwestycje w sektorze produkcyjnym oraz na
wspieranie socjalnej roli państw członkowskich. Pomogłoby to zapewnić liczniejsze miejsca pracy, zwalczać
ubóstwo oraz ograniczyć nierówności w obrębie regionów, a to wszystko w celu propagowania spójności
gospodarczej i społecznej.

Z drugiej strony zasadnicze znaczenie ma zwiększenie współfinansowania UE w przypadku krajów o słabszej
gospodarce, zwłaszcza programów socjalnych i inwestycji w produkcję.

Na koniec chcę uwydatnić konieczność znacznego ograniczenia kwot przeznaczanych na cele militarne
oraz zmiany podstawowych celów budżetu w sposób zapewniający zrównoważony rozwój i postęp
społeczny.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Projekt budżetu na 2011 rok będzie pierwszym projektem od czasu
wejścia w życie traktatu z Lizbony, a zatem jego opracowanie wymaga większej współpracy i koordynacji
wszystkich stron biorących udział w negocjacjach w celu wypracowania w trakcie tej procedury porozumienia
w sprawie łącznych wydatków. Trójstronne rozmowy, które mają się odbyć w lipcu, muszą być przygotowane
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w sposób jednoznaczny, tak aby wcześniej można było określić punkty wymagające większej jednomyślności.
Podstawowe punkty, o których trzeba pamiętać, to wpływ europejskiego mechanizmu stabilizacji, strategii
„UE 2020” oraz programów dotyczących młodych ludzi na budżet.

Franz Obermayr (NI), na piśmie. – (DE) W budżecie na 2011 rok zawarto wiele punktów, które można
poważnie skrytykować. Przykładowo, zwiększono budżet na Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, z
którego wspiera się między innymi przesiedlenia osób ubiegających się o azyl w UE, natomiast zmniejszono
fundusz na Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych (Frontex).
Ograniczono także pomoc finansową dla Palestyny, zwiększając przy tym znacznie budżet dla krajów
przystępujących do UE, w tym dla Turcji. W związku z tym zagłosowałem za odrzuceniem sprawozdania
w sprawie budżetu na 2011 rok.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Nasza Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
nie sprzeciwiła się priorytetom sprawozdawcy w odniesieniu do trójstronnych negocjacji. Przedłożyliśmy
pewne, bardziej szczegółowe, poprawki dotyczące „uekologicznienia” funduszy strukturalnych, rozwoju
obszarów wiejskich i polityki rolnej, które zostały w całości odrzucone, a które można by ponownie
wprowadzić przy okazji bardziej szczegółowego pierwszego czytania budżetu w Parlamencie we wrześniu.
Posłowie z Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego z innych komisji podpisali się pod tymi
poprawkami w imieniu komisji, do których należą. Ze względu na podejście sprawozdawcy, który
niekoniecznie chciał rozszerzyć przedmiotowy tekst, większość naszych posłów głosowała przeciwko.

Nuno Teixeira (PPE), na piśmie. – (PT) Popieram stanowisko mojej grupy wobec tego dokumentu Parlamentu
w odpowiedzi na projekt budżetu na 2011 rok proponowany przez Komisję Europejską. Uważamy, że nie
można jasno określić wpływu flagowych inicjatyw strategii na budżet, do czego potrzeba więcej i lepszych
informacji.

Cieszę się również, że jednym z priorytetów w projekcie Komisji na nadchodzący rok jest program na rzecz
młodzieży, ale jednocześnie jestem rozczarowany tak symbolicznym zwiększeniem funduszy przy dużo
większych oczekiwaniach wobec tych inicjatyw. Jeśli chodzi o regiony najbardziej oddalone, to poparłem
przedmiotową poprawkę, gdyż uważamy, że to niedopuszczalne, aby budżet na program szczególnych
opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich na 2011 rok był mniejszy niż w roku 2010, zwłaszcza
w okresie, w którym zawarcie porozumienia UE z Kolumbią i Peru będzie miało poważne następstwa dla
produkcji bananów, cukru i rumu. Postępując tak, apelujemy do Komisji o możliwie najszybsze wsparcie
badania dotyczącego skutków tej sytuacji dla omawianych regionów.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), na piśmie. – (PL) Sprawozdanie w sprawie upoważnienia
do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011, które zostało dziś przyjęte na sesji
plenarnej Parlamentu Europejskiego, wskazuje sześć priorytetów do negocjacji budżetowych na rok 2011.
Jednym z nich są programy dla młodzieży, takie jak „Młodzież w Drodze”, „Uczenie się Przez Całe Życie”,
„Młodzież w Działaniu” i Erasmus Mundus. Sprawozdanie w 12. punkcie uwag ogólnych zwraca uwagę, że
zwiększenie środków w projekcie budżetu na te programy, pomimo bardzo dużego dotychczasowego
stopnia wykorzystania środków (wynoszącego pomiędzy 95-100% rocznie w okresie 2007-2009) jest
niewystarczające. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że zaakceptowany tekst wzywa do zwiększenia tych środków,
tak by możliwa była realizacja programów młodzieżowych w sposób adekwatny do ich znaczenia dla
społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

Pomimo kryzysu ekonomicznego, który zmusił państwa członkowskie do znaczących oszczędności, Unia
Europejska coraz bardziej poszerza zakres swojej działalności, jednakże musi się to odbywać z zapewnieniem
odpowiedniego poziomu finansowania już istniejących programów. Sprawozdanie Sidonii Jędrzejewskiej
zwraca uwagę na tę kwestię, która moim zdaniem słusznie uznana została za jeden z priorytetów do negocjacji
budżetowych.

Angelika Werthmann (NI), na piśmie. – (DE) Panie i panowie! Upoważnienie do trójstronnych rozmów
ma ogromne znaczenie dla Parlamentu Europejskiego, ponieważ określa stanowisko negocjacyjne Parlamentu.
Kryzys i recesja miały poważny wpływ na budżet na 2011 rok i stąd bardzo ograniczone rezerwy budżetowe.
Są jednak i pozytywne oznaki. Jedną z nich jest nadanie priorytetowego znaczenia programom na rzecz
młodzieży. Jeżeli Unia Europejska chce znaleźć sposób na trwałe wyjście z kryzysu, to musi inwestować w
młodzież, która jest naszą przyszłością. Ponadto, mając na uwadze sytuację gospodarczą w Europie, musimy
poprzeć budżet UE, który będzie wyważony pod względem społecznym i który będzie uwzględniał również
konkurencyjność. Dziękuję państwu.
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Sprawozdanie: Werner Langen (A7-0187/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), na piśmie. – (IT) Ostatni kryzys gospodarczy i finansowy wyraźnie dowiódł, że
musimy wdrożyć lepiej uregulowaną i bardziej przejrzystą strategię w obszarze rynków instrumentów
pochodnych, aby zapobiec zbyt spekulacyjnym sytuacjom. W szczególności popieram propozycję
sprawozdawcy, aby centralną kontrolę powierzyć Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów
wartościowych (ESMA), oraz by koszty przyszłej infrastruktury rynkowej ponosili uczestnicy, a nie podatnicy.
Z tych powodów głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) W przedmiotowej rezolucji Parlament Europejski wzywa do
zaostrzenia nadzoru nad rynkami instrumentów pochodnych. Poparłam ją, gdyż wydaje mi się, że to bardzo
ważne, aby Parlament dał Radzie i Komisji do zrozumienia, że konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych.
Działanie to ma zapobiec nadmiernym spekulacjom w drodze wprowadzenia standardowej procedury i
organów nadzoru oraz wykorzystaniu wspólnego rejestru transakcji.

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania z
inicjatywy własnej mojego wspaniałego kolegi z Niemiec – Wernera Langena, w sprawie rynków instrumentów
pochodnych, sporządzonego w odpowiedzi na komunikat Komisji dotyczący tego samego zagadnienia.
Popieram inicjatywę Komisji ukierunkowaną na poprawę systemu regulacyjnego w odniesieniu do
instrumentów pochodnych. Koniecznie trzeba nadać Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd i Papierów
wartościowych (ESMA) kluczową rolę, jeśli chodzi o zatwierdzanie izb rozliczeniowych w Unii Europejskiej,
powierzając mu zadanie sprawowania nadzoru nad tymi izbami.

Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie. – (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania,
ponieważ w moim odczuciu musimy zwiększyć przejrzystość na rynkach instrumentów pochodnych (handel
w ramach przyszłych transakcji) oraz lepiej uregulować ten rynek. Instrumenty pochodne mogą odgrywać
przydatną rolę, umożliwiając transfer ryzyka finansowego w gospodarce, ale w wyniku braku przejrzystości
i regulacji zaostrzały tylko kryzys finansowy. Popieram inicjatywę Komisji ukierunkowaną na lepsze
uregulowanie rynku instrumentów pochodnych, zwłaszcza pozagiełdowych instrumentów pochodnych,
w celu ograniczenia wpływu ryzyka na stabilność rynków finansowych ogólnie, jak również na standaryzację
warunków umownych opracowywania kontraktów, korzystanie ze scentralizowanego przechowywania
danych oraz wykorzystywanie zorganizowanych systemów obrotu.

Mara Bizzotto (EFD), na piśmie. – (IT) Pan Langen proponuje w swoim sprawozdaniu zestaw środków
mających na celu zapewnienie większej przejrzystości rynku instrumentów pochodnych. Mając na uwadze
sposób, w jaki przebiegał kryzys finansowy w 2008 roku oraz wrażliwość rynków wynikającą z tak złożonych
instrumentów, jest to bez wątpienia obiecujący krok na drodze do zapewnienia większej stabilności i
przejrzystości. W związku z tym głosowałam za przyjęciem sprawozdania posła Langena.

Powinniśmy jednak skoncentrować się na innym punkcie, stanowiącym podstawową zasadę we wszelkich
rozmowach na temat finansów, kryzysu gospodarczego i rynku. Abstrahując nieco od instrumentów
pochodnych i inżynierii finansowej, kryzys w 2008 roku, który warunkował negatywny efekt domina
poważnie nadal obciążający nasze społeczeństwo, wynikał z faktu, że zbyt długo błędnie zachowywaliśmy
pozory, nie uwzględniając gospodarki realnej. W związku z tym popieram aktualne działania ukierunkowane
na propagowanie przejrzystości rynków finansowych oraz produktów oferowanych przez banki i rynki
akcji, lecz nie możemy zapominać o pilnej konieczności ponownego rozważenia systemu ekonomicznego,
na którym opierają się światowe rynki. Nasz wybór musimy zatem ukierunkować na umocnienie gospodarki
realnej, jedynego prawdziwego źródła dobrobytu i trwałej stabilności.

Vito Bonsignore (PPE), na piśmie. – (IT) Przede wszystkim chcę pogratulować mojemu przyjacielowi i
koledze – panu Langenowi projektu sprawozdania poddanego dzisiaj pod głosowanie w tej Izbie.

Kryzys finansowy i gospodarczy uzmysłowił nam niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą niektóre instrumenty
finansowe bezwstydnie wykorzystywane przez rynki, bez żadnych zasad czy ograniczeń. Wielu obywateli
i wiele władz lokalnych, również we Włoszech, padło ofiarami tych instrumentów wysokiego ryzyka, przez
co borykają się teraz z niepokojącym deficytem budżetowym.

Uważam, że aby zapobiec takim niefortunnym sytuacjom należy, a właściwie trzeba prawidłowo uregulować
rynek instrumentów pochodnych, zapewniając w ten sposób stabilniejszy i bezpieczniejszy rynek, na którym
poszczególne podmioty i konsumenci będą mogli podejmować świadome decyzje. Unia Europejska musi
stać się orędownikiem radykalnych zmian w dotychczasowej polityce finansowej, wysyłając wyraźne sygnały,

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL78



tak aby takie instrumenty jak pozagiełdowe instrumenty pochodne nie mogły w przyszłości zagrażać całemu
rynkowi finansowemu.

Na koniec chcę powiedzieć, że popieram wytyczne nakreślone przez pana Langena w przyjętym dzisiaj
tekście, ponieważ finansowe instrumenty pochodne są nie tylko przywilejem profesjonalistów z danego
sektora, ale też instrumentami do masowego wykorzystania na skalę rynkową. Bardziej zaostrzone
prawodawstwo zagwarantuje zatem większą przejrzystość, umożliwiając uczestnikom „lepszą ocenę ryzyka”.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) W bardziej zaostrzonych regulacjach w odniesieniu do
instrumentów pochodnych należy koniecznie uwzględnić szczególne warunki funkcjonowania niektórych
przedsiębiorstw, które cały czas muszą zapewniać korzystne warunki pokrycia swojego ryzyka finansowego
i operacyjnego, dostosowując je w jakiś sposób przy pomocy instrumentów pochodnych.

Przedsiębiorstwa pozafinansowe wykorzystują te instrumenty w celu pokrycia ryzyka związanego z walutą,
odsetkami i surowcami. Ochrona ta, która nie ma spekulacyjnego charakteru, pomogła przywrócić stabilność
i wzrost w obszarze zatrudnienia i inwestycji.

Proponowane środki regulacyjne nie mogą jednak skutkować oczywistym pogorszeniem się sytuacji, jeśli
chodzi o pokrycie ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorstwa.

Chciałabym zaapelować o wyłączenia i łagodniejsze wymogi, jeśli chodzi o kapitał w przypadku dwustronnych
instrumentów pochodnych, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), na piśmie. – (EL) Głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego
sprawozdania, gdyż pomimo faktu, że zawiera ono pozytywne punkty i usiłuje się w nim wprowadzić pewne
minimalne ograniczenia i zasady w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych, to w rzeczywistości
nie proponuje się w nim zasadniczo rozwiązania danego problemu. Jedną z podstawowych przyczyn braku
stabilności gospodarczej i finansowej jest rozwój oraz wzrost liczby transakcji pozabankowych, obejmujących
premie z tytułu ryzyka i inne finansowe instrumenty pochodne.

Ostatnia zapaść na rynkach pieniężnych oraz spekulacje wymierzone w greckie obligacje dowiodły
konieczności zaostrzenia regulacji nie tylko w stosunku do systemu finansowego, ale też konieczności
zakazania niektórych transakcji, takich jak transakcje w obszarze premii z tytułu ryzyka. Uważam, że to
będzie złe i niewystarczające, jeżeli skoncentrujemy się wyłącznie na „polityce regulacyjnej”, takiej jak ta
przedstawiona w sprawozdaniu, która ani nie rozwiązuje problemu ani nie proponuje odpowiednich
rozwiązań.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny, którego aktualnie
doświadczamy, dowiódł konieczności wprowadzenia skutecznych regulacji zapewniających większą
przejrzystość w obrocie handlowym omawianymi instrumentami finansowymi. Instrumenty te trzeba objąć
skuteczniejszym nadzorem, aby handel nimi nie wpływał negatywnie na rynek. Z uwagi na różnorodność
instrumentów pochodnych oraz konieczność ochrony inwestorów, ja również popieram ostrzejsze zasady,
jeśli chodzi o udzielanie informacji.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Popieram wykorzystanie instytucji europejskich w celu
zapewnienia jak największej skuteczności, bezpieczeństwa i rzetelności na rynkach instrumentów
pochodnych, mając na uwadze znaczenie tego faktu dla trwałości rozwoju gospodarczego, jak też konieczność
zapewnienia regulacji i weryfikacji procedur oraz negocjacji związanych z transakcjami lub komercjalizacją
tych instrumentów finansowych. Mając na uwadze wielkość rynku instrumentów pochodnych oraz jego
wpływ na światową gospodarkę, którego dowiódł w oczywisty sposób bieżący kryzys gospodarczy i finansowy
– oraz gwałtowny wzrost komponentu ryzyka na rynku światowym – uważam, że zapewnienie przejrzystości
to sprawa najwyższej wagi. Ma to zasadnicze znaczenie nie tylko w związku z koniecznością skutecznego
nadzoru nad rynkami, ale też na potrzeby zapewnienia jasnych, precyzyjnych i kompletnych standardów
sprawozdawczości. „Swap ryzyka kredytowego z tytułu skarbowych papierów wartościowych” stosowany
przez spekulantów finansowych doprowadził do powstania nieuzasadnionych poziomów zróżnicowania
„marż” krajowych. Dowodzi to konieczności zapewnienia przejrzystości na danym rynku oraz zaostrzenia
regulacji europejskich dotyczących negocjowania swapów ryzyka kredytowego, zwłaszcza tych dotyczących
długów państwowych. Należy mieć nadzieję, że przyszłe prawodawstwo zapewni nie tylko przejrzystość
na rynkach instrumentów pochodnych, ale również pewność finansową. Chciałbym podkreślić, że koszty
przyszłej infrastruktury rynkowej powinni ponosić uczestnicy rynku, a nie podatnicy.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie. – (PT) Zamiast proponować zniesienie rynku instrumentów
pochodnych, większość w Parlamencie ograniczyła się do obrony zakazu spekulacyjnego obrotu handlowego
swapami ryzyka kredytowego związanymi z długami państwowymi. Apelują oni do Komisji o rozważenie
maksymalnych limitów dla instrumentów pochodnych, zwłaszcza dla swapów ryzyka kredytowego, oraz
o zawarcie porozumienia w tej sprawie z partnerami międzynarodowymi. Z tego, co zostało powiedziane,
to Komisja może jednak tylko przedstawić swoją propozycję w sprawie rynków instrumentów pochodnych
we wrześniu, natomiast Parlament będzie formułował prawodawstwo w tej sprawie na równi z Radą.

Niedobrze jest tak czekać, kiedy obserwuje się dramatyczny wzrost stóp procentowych do
niezrównoważonych poziomów w obligacjach rządowych w niektórych krajach strefy euro, mając
świadomość negatywnego wpływu swapu ryzyka kredytowego na cały proces. Nie możemy dłużej zezwalać
na spekulacyjne papiery wartościowe w oparciu o długi państwowe.

To prawda, że Parlament opowiadał się za zakazem swapów ryzyka kredytowego, które są transakcjami o
czysto spekulacyjnym charakterze, będącymi zakładami na niekorzyść dłużnika, ale potem Parlament
ograniczył się do wnioskowania o dłuższe okresy pozbawienia wolności w przypadku krótkiej sprzedaży
papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. W związku z tym udzieliliśmy poparcia pozytywnym
propozycjom, ale jesteśmy przeciwni wstecznemu podejściu i ogromnemu opóźnieniu, jeśli chodzi o
uregulowanie rynków kapitałowych.

Astrid Lulling (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania posła Langena w sprawie
rynków instrumentów pochodnych, ponieważ tak samo jak sprawozdawca jestem przekonana, że sektor
ten trzeba uregulować, zapewniając większą przejrzystość na rynkach instrumentów pochodnych. Szczególnie
popieram pomysł obowiązkowego wprowadzenia izb rozliczeniowych partnerów, które będą się zajmowały
transakcjami w obszarze instrumentów pochodnych realizowanymi przez podmioty rynkowe. Standaryzacja
transakcji i zapewnienie niezależności izb rozliczeniowych zaowocują znacznym postępem.

Mechanizmy regulacyjne, które niebawem zostaną wprowadzone dzięki współpracy Komisji, Rady i
Parlamentu, nie powinny jednak ograniczać się do rynków instrumentów pochodnych, odgrywających
ważną rolę w świecie finansów. Bardzo ważne jest, aby tak jak to czyni sprawozdawca, odróżnić instrumenty
pochodne wykorzystywane do pokrycia ryzyka bezpośrednio związanego z działalnością przedsiębiorstw,
od instrumentów wykorzystywanych wyłącznie do celów spekulacyjnych. Tylko te drugie instrumenty
mogą stwarzać systematyczne ryzyko i dlatego trzeba je odpowiednio kontrolować, aby zapobiec takim
kryzysom, jakich ostatnio doświadczyliśmy.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Instrumenty pochodne w przeszłości odgrywały ważną rolę, umożliwiając
transfer ryzyka finansowego w gospodarce. Brak przejrzystości i regulacji na rynku instrumentów pochodnych
miał jednak bardzo szkodliwy wpływ w warunkach kryzysu finansowego. Jednym z instrumentów, które
najbardziej dotknęły europejską gospodarkę i doprowadziły do wyższego oprocentowania długów
państwowych były swapy ryzyka kredytowego. W rozważanym rozporządzeniu podtrzymuje się zakaz
spekulacyjnego obrotu handlowego z wykorzystaniem tego instrumentu, gdyż może to skutkować
zakłóceniami na rynkach długów państwowych. Sprawą najwyższej wagi jest odróżnienie instrumentów
pochodnych wykorzystywanych jako narzędzie do zarządzania ryzykiem w celu pokrycia faktycznego
ukrytego ryzyka, od instrumentów pochodnych wykorzystywanych wyłącznie do celów spekulacji. W
związku z tym zagłosowałem tak, a nie inaczej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Cieszy mnie, że w tekście rezolucji pozostawiono
podstawowe zapisy, przede wszystkim ustępy 33, 34, 35 i 36 oraz motywy K, S i X. Dzięki temu głosowaliśmy
za przyjęciem przedmiotowego tekstu. W przypadku odrzucenia nawet jednego z oddzielnych głosów,
nasza grupa Zielonych zagłosowałaby za odrzuceniem całego sprawozdania.

Peter Skinner (S&D), na piśmie. – Podstawowe aspekty sprawozdania posła Langena są możliwe do przyjęcia.
Podczas dyskusji w komisji wiele się jednak mówiło o zagrożeniach w danej branży. Zakres działalności w
obszarze instrumentów pochodnych nasuwa wyraźnie pytania o sposób uregulowania danego sektora, gdyż
przejrzystość i zharmonizowany nadzór uważa się za bardzo ważne czynniki. Jednocześnie zachodzi
konieczność podniesienia kosztów obrotu handlowego w drodze koncentracji rozliczeń takiego obrotu
przez pojedyncze izby. Na szczęście poseł Langen jest w pełni świadom ograniczeń takiego podejścia, które
mogłyby nawet dziesięciokrotnie zwiększyć koszty w Izbie. Musimy również zapewnić utrzymanie tak
zwanych specjalnie dostosowanych instrumentów pochodnych, aby umożliwić przedsiębiorstwom
zabezpieczenie się na wypadek przyszłych podwyżek na rynkach towarowych. Powinniśmy także zapewnić
kompatybilność międzynarodową – zwłaszcza z USA, które posiadają największy rynek.
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Sprawozdanie: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) Szybki rozwój Internetu prowadzi do rozprzestrzeniania się
połączonych przedmiotów dostępnych i wymienialnych przez Internet. W ten sposób powstaje „Internet
przedmiotów” obejmujący wszystko, od książek po samochody jak również urządzenia elektryczne i żywność.
Niniejsze sprawozdanie z inicjatywy własnej, przygotowane przez Parlament Europejski, ma być odpowiedzią
na komunikat Komisji Europejskiej, który obejmuje 14 środków, jakie należy podjąć w celu zapewnienia
głównej roli UE w opracowywaniu tych nowych sieci powiązanych ze sobą przedmiotów. W sprawozdaniu
Parlamentu zwrócono szczególną uwagę na kwestie poszanowania prywatności, sposoby, w jakie „Internet
przedmiotów” może przyczynić się do poprawy jakości życia konsumentów europejskich oraz dostępności
Internetu przedmiotów i jego charakteru włączającego. Ponieważ w pełni się zgadzam z tymi priorytetami,
głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania z inicjatywy własnej.

Mara Bizzotto (EFD), na piśmie. – (IT) Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT)
przyniósł istną rewolucję w dziedzinie wiedzy w ciągu ostatnich 20 lat spowodowaną coraz szerszym
zaznajomieniem społeczeństwa z Internetem i światową siecią.

Obecnie wiedzę umieściliśmy w Internecie, zatem wyeliminowaliśmy efekt odległości w wymianie informacji,
zaś najnowszym osiągnięciem w tej technologii jest możliwość wiązania nowego systemu identyfikacji
częstotliwości radiowej z produktami, w ten sposób informacja o produkcie natychmiast dotrze do
konsumentów.

Popieram wdrażanie projektów pilotażowych w celu sprawdzenia etycznych i społecznych konsekwencji
tego nowego zasobu informatycznego, który może oznaczać w przyszłości nowy sektor zatrudnienia, i
dlatego popieram sprawozdanie pani poseł Badii i Cutchet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Z zadowoleniem przyjmuję zasadniczą myśl wiadomości
podanej przez Komisję. Opracowywanie nowych aplikacji i samej operacji „Internet przedmiotów”, ogromne
oddziaływanie, jakie będzie mieć na życie codzienne i zwyczaje Europejczyków, są bardzo blisko związane
z zaufaniem, jakie klienci europejscy będą mieć do tego systemu.

Sprawa priorytetową jest zapewnienie ram prawnych i regulacyjnych, które z jednej strony chronią
europejskiego konsumenta, a z drugiej propagują inwestycje publiczne i prywatne w sektorze „Internetu
przedmiotów”.

Internet przedmiotów oznacza wielką szansę pod względem ekonomicznym, bowiem pozwoli na
optymalizację procesów produkcji i zużycia energii jak również tworzenie nowych miejsc pracy i nowych
usług dla rosnącej liczby obywateli oraz przedsiębiorstw w Europie.

Jeżeli UE naprawdę pragnie zajmować pierwszą pozycję na tym rynku, powinna przyjąć proaktywne podejście
w tym obszarze poprzez pobudzanie badań i projektów pilotażowych.

Carlos Coelho (PPE), na piśmie. – (PT) Szybki i niezakłócony wzrost Internetu oznacza, że obecnie około
1,5 miliarda osób jest połączonych poprzez komputery i urządzenia przenośne. Kolejnym krokiem jest
poruszanie się w kierunku postępującej transformacji sieci połączonych komputerów – Internetu przedmiotów
– od książek po samochody, od urządzeń gospodarstwa domowego do żywności. Na przykład lodówkę
można zaprogramować do rozpoznawania produktów, których data przydatności do spożycia już minęła
lub niebawem minie. Te innowacje technologiczne mogą zarówno pomóc spełnić różne oczekiwania
społeczeństwa i opinii publicznej, jak również działać jako katalizator wzrostu i innowacji, zapewniając
korzyści dla gospodarki oraz dobrobyt społeczeństwa.

Jednakże muszą one podlegać określonym i daleko idącym regulacjom, które pozwolą Internetowi
przedmiotów reagować na wyzwania w zakresie zaufania, akceptacji i bezpieczeństwa. Najważniejsze jest
zapewnienie poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Trzeba wprowadzić odpowiednie
środki ochrony danych w celu zabezpieczenia przed nadużyciami i innym ryzykiem związanym z danymi
osobowymi. Z tego powodu popieram to proaktywne podejście, nie zapominając jednak, że Internet
przedmiotów ma przede wszystkim działać z korzyścią dla człowieka.

Lara Comi (PPE), na piśmie. – (IT) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania. Rozwój Internetu
przedmiotów oznacza zarówno wielką szansę w zakresie wzrostu i konkurencyjności, jak i prowadzi do
poważnych zmian społecznych, mając przy tym poważny wpływ na zachowania obywateli. Z tego powodu
z zadowoleniem przyjmuję zamierzenie Komisji w zakresie opublikowania w 2010 roku komunikatu
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dotyczącego poszanowania prywatności i zaufania do społeczeństwa informacyjnego, bowiem – moim
zdaniem – stały monitoring aspektów związanych z ochroną danych osobowych jest sprawą zasadniczą.

Równie ważna jest debata na temat technicznych i prawnych aspektów prawa do „milczenia chipów”. Co
więcej, przy uwzględnianiu głębokich zmian, jakie przyniósł Internet przedmiotów najważniejsze jest,
abyśmy pozwolili na jednakowy rozwój technologii na poziomie regionalnym, aby uniknąć tworzenia
podziałów większych niż te, które istnieją obecnie oraz abyśmy – zgodnie z przewidywaniami – zaangażowali
w ten proces rządy i zwrócili uwagę na regiony najbardziej oddalone.

Kończąc, uważam, że ważne jest zarówno zwiększenie europejskiego finansowania Internetu przedmiotów
w kontekście projektów badawczych w ramach siódmego programu ramowego i projektów pilotażowych
w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jak również skoncentrowanie się
na rozbudowie infrastruktury szerokopasmowej oraz rozwoju szerokiego pasma i dalszym zmniejszaniu
kosztów przesyłu danych.

George Sabin Cutaş (S&D), na piśmie. – (RO) Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie Internetu
przedmiotów, ponieważ uznałem, że przyjęcie tego sprawozdania pobudzi rozwój technologii innowacyjnych
w Unii Europejskiej. Pojawią się szanse biznesowe dla firm europejskich i korzyści w formie przeciwdziałania
zmianom klimatycznym i poprawy zarządzania transportem i energią.

Jako kontrsprawozdawca przedłożyłem poprawki, które pomogą chronić dane osobowe, co z kolei pozwoli
zapobiec wykorzystywaniu ich do innych celów przez firmy mające do nich dostęp. W efekcie sprawozdanie
zawiera ważne postanowienia na rzecz ochrony podstawowych praw obywatelskich.

Ioan Enciu (S&D), na piśmie. – (RO) Internet przedmiotów to koncepcja przyszłości zakotwiczona w
teraźniejszości. Opinie co do tego czy „działa” on na korzyść wszystkich obywateli w zharmonizowany,
wydajny sposób, są zróżnicowane. Nowy system włączania technologii do życia codziennego musi być
wdrażany w ścisłej zgodności z prawem konsumenta do prywatności. Komisja musi prowadzać konsultacje
z Grupą Roboczą ds. Ochrony Danych przez cały czas, a nie tylko wtedy, kiedy uzna to za konieczne.
Mówimy o urządzeniach i technologiach umożliwiających podawanie informacji na temat pozycji przedmiotu,
jego cech i identyfikacji. Oprócz prawa do milczenia, integracja tych mechanizmów musi odbywać się tylko
na wniosek jednostki i nie może być standardową cechą produktu. Równocześnie Komisja musi brać pod
uwagę czas, kiedy podjęto decyzję o wdrożeniu projektów dotyczących Internetu przedmiotów, i to, którą
sieć należy wybrać do łączenia tych przedmiotów. Obecnie zmagamy się z licznymi cyberatakami w Internecie.
Moim zdaniem korzystanie z Internetu do połączenia się z Internetem przedmiotów może stanowić ryzyko
pod względem bezpieczeństwa i poważne obciążenie dla obecnie funkcjonującej sieci. Budowa sieci
równoległej w celu łączenia przedmiotów może stanowić rozwiązanie w obecnej sytuacji, ponieważ umożliwi
dzielenie się cyfrowym widmem i korzyściami.

Edite Estrela (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałam za sprawozdaniem pani poseł Badii i Cutchet na rzecz
stworzenia Internetu przedmiotów. Uważam, że nowe technologie informacyjne przynoszą naszemu
społeczeństwu znaczne korzyści, ale ważna jest dbałość o to, aby brać pod uwagę potencjalne oddziaływanie
na zdrowie i środowisko wraz z aspektami związanymi z ochroną prywatności.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Internet stał się częścią codziennego życia milionów osób i dzisiaj odgrywa
niezastąpioną rolę jako środek komunikacji i nośnik służący do przesyłania informacji i wiedzy. Geometryczny
przyrost treści w Internecie sprawił, że stał się on narzędziem o różnorodnym zastosowaniu, a sposoby
wykorzystania wręcz się mnożą. Jednakże równocześnie stał się też sceną nowego rodzaju przestępstw, w
których wykorzystuje się prędkość i dematerializację przepływów informacji oraz ogromne ilości danych
osobowych udostępniane użytkownikom sieci.

Podzielam obawy poruszone w rezolucji, a dotyczące potrzeby ograniczenia dostępu do Internetu z powodów
politycznych, jak również przygotowania lepszych zabezpieczeń dla dzieci i nastolatków korzystających z
sieci. Zgadzam się z opinią, że korzystanie z sieci i stałe zarządzanie siecią powinno zależeć od osób
prywatnych, ale uważam, że państwa członkowskie nie mogą być zwolnione z uczestnictwa i aktywności
w pełnieniu funkcji regulatora. Chodziłoby tu przede wszystkim o zapobieganie nadużyciom i naruszeniom
praw obywatelskich.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo publiczne
i jakość życia jest niepodważalny oraz podkreśla zarówno korzyści, jak i ryzyko z tym związane. W związku
z tym Internet przedmiotów obejmuje nowe korzyści dla obywateli nie zakłócając identyfikacji ewentualnego
ryzyka związanego z narzędziem o tak wielkim potencjale. Chciałbym podkreślić aspekt zachęcania do

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL82



badań i projektów pilotażowych wraz z jak najlepszym wykorzystaniem pojawiających się możliwości,
zwłaszcza w zakresie optymalizacji oszczędności energii, procesów produkcyjnych, tworzenia nowych
miejsc pracy i nowych wyzwań. Jednakże zasadnicze znaczenie mają wspólne dla Unii ramy odniesienia,
które pozwolą na wzmocnienie przepisów dotyczących nadzoru systemu, poufności, bezpieczeństwa
informacji, etyki zarządzania, prywatności, zbierania i przechowywania danych osobowych oraz informacji
o konsumentach. Szybka ewolucja Internetu przedmiotów wymaga takiego zarządzania, które będzie
bezpieczne, przejrzyste i wielostronne. Mając to na uwadze, podzielam obawy Komisji w odniesieniu do
bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i prywatności członków społeczeństwa, wraz z takim
zarządzaniem Internetem przedmiotów, które uwzględnia poszanowanie prywatności i ochronę danych
osobowych.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie. – (PT) Internet przedmiotów to projekt, który rozpoczęto w USA
w 1999 roku. Jego popularność coraz bardziej rośnie i według oczekiwań za kolejne 10-15 lat
zrewolucjonizuje interakcje pomiędzy osobami a przedmiotami oraz interakcje przedmiot-przedmiot
poprzez coraz częstsze wykorzystanie technologii identyfikacji radiowej (RFID).

Proces przygotowawczy Internetu przedmiotów, oprócz całej innowacji i pozytywnych aspektów, które
może wnieść w nasze życie, jest związany z wielką dozą niepewności, zarówno na poziomie koncepcyjnym,
jak i technicznym, co z kolei uzasadnia niektóre z obaw. Technologia RFID, która stoi za tym krokiem,
nazywa się znacznik – elektryczny komponent, na który składają się chip i antena. Chip, który ma szerokość
zaledwie kilku milimetrów, może zawierać, otrzymywać i przesyłać informacje bez jakiegokolwiek połączenia
kablowego. Tutaj pojawiają się między innymi kwestie własności, zarządzania i prywatności.

Jeśli chodzi o prywatność i ochronę danych, sprawozdawca mówi o „znaczeniu zapewniania w procesie
rozwoju Internetu przedmiotów ochrony wszystkich praw podstawowych, a nie tylko prywatności”, co
naszym zdaniem jest pozytywne. Jednakże mamy poważne wątpliwości co do zarządzania tymi danymi.
Droga do celu jest nadal niejasna, w związku z czym wstrzymaliśmy się od głosu.

Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Ponieważ technologia staje się coraz bardziej zaawansowana,
ważne, aby UE i inni autorzy polityki byli na bieżąco z nowinkami. Niniejsze sprawozdanie obejmuje wiele
ważnych tematów, takich jak prywatność i kwestie zdrowia, ja zaś w pełni popieram żądanie sprawozdawcy,
aby UE była proaktywna w tej sferze.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Tak zwane technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) odegrały
ważną rolę w propagowaniu rozwoju społecznego, wzrostu ekonomicznego, badań, innowacji i kreatywności
w europejskich organach prywatnych i publicznych. Szybkie zmiany, jakie przeszedł Internet w ostatnich
latach, wywołały też nowe obawy i potrzebę wspólnych ram odniesienia w Unii Europejskiej w celu
wzmocnienia istniejących przepisów dotyczących działania systemu, zwłaszcza poufności, bezpieczeństwa
informacji, etycznego zarządzania, prywatności oraz zbierania i gromadzenia danych osobowych i informacji
o konsumentach. Z tego względu konieczne jest, aby organ odpowiedzialny za Internet przedmiotów
respektował bezpieczeństwo, ochronę danych oraz prywatność każdego, kto z niego korzysta, bowiem
tylko takie podejście może przynieść korzyści obywatelom UE. Dlatego zagłosowałem właśnie w ten sposób.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Półtora miliarda ludzi jest już w sieci i korzysta z Internetu. Internet
to natarcie technologii sieciowej nowego typu, której celem jest umożliwianie pewnego rodzaju komunikacji
pomiędzy ludźmi i przedmiotami, jak również pomiędzy samymi przedmiotami. Informacje na temat
produktów mają być przechowywane, otrzymywane i wysyłane. Jednakże należy się obawiać, że wszystkie
zalety tej nowej technologii zostaną przyćmione przez jej wady. Konieczne jest zapewnienie dalszej ochrony
sfery prywatności i tego, by dane osobowe nie zostały źle wykorzystane. Jednakże wygląda na to, że przyszli
użytkownicy sieci będą jeszcze bardziej narażeni niż obecnie. Głosowałem za sprawozdaniem, ponieważ
środki zaproponowane przez autora w zakresie ochrony sfery prywatności oraz danych osobowych są
wyraźnie potrzebne.

Franz Obermayr (NI), na piśmie. – (DE) Zawsze w przypadku nowinek technologicznych, w tym przypadku
tak zwanego Internetu przedmiotów, ważne jest, aby oprócz ewentualnych korzyści zająć się kwestiami
etycznymi i ochroną praw jednostki. To sprawozdanie zmierza w dobrym kierunku, i dlatego głosowałem
za jego przyjęciem.

Justas Vincas Paleckis (S&D), na piśmie. – (LT) Internet, z którego zaczęto szeroko korzystać dwadzieścia
lat temu, stał się nieodłącznym elementem w społeczeństwie, tak jak telefon czy radio. Obecnie 1,5 miliarda
osób jest podłączonych do Internetu, a za kilka lat ta liczba wzrośnie dwukrotnie. Wkrótce dzięki nowym
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technologiom nie tylko komputery będą podłączone do sieci, ale również samochody, a nawet książki,
żywność i inne przedmioty. Z chwilą podłączenia samochodu do Internetu będzie można podać informacje
na temat kierowcy czy ciśnienia w oponach. Zaprogramowane lodówki będą rozpoznawać produkty, których
data przydatności do spożycia już minęła. Głosowałem za tym sprawozdaniem, ponieważ Internet
przedmiotów ożywi na nowo gospodarkę uwięzioną w okowach kryzysu i pomoże stworzyć nowe miejsca
pracy i nowe usługi dla coraz większej liczby obywateli i firm w UE. Pozwoli to również na optymalizację
procesów produkcji i oszczędność energii, co jest bardzo ważne w walce ze zmianą klimatu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – My, Zieloni, gorąco popieraliśmy sprawozdanie
przygotowane przez naszą koleżankę – socjalistkę, Marię Badię i Cutchet. Będzie to ważne nowe zastosowanie
technologii Internetu. Przewiduje się, że za kolejnych 10-15 lat Internet przedmiotów wejdzie w życie
codziennego. W tym przypadku wykorzystuje się technologię RFID (identyfikacji radiowej) do
bezprzewodowego otrzymywania i przesyłania informacji. Działa to na zasadzie małego chipa, w którym
można przechowywać dużo informacji o przedmiocie lub osobie, na której został umieszczony. Na przykład
w sektorze rolno-spożywczym RFID pozwala na lepsze i szybsze śledzenie produktów i dostarcza informacji
na temat ich zawartości, czyli charakterystyki chemicznej, poziomu glutenu itp. Podobne rozwiązania już
są w użyciu, np. chip, który przekazuje kierowcy informacje w czasie rzeczywistym na temat ciśnienia w
oponach. Ta nowa technologia zrewolucjonizuje i rozszerzy interakcje pomiędzy osobami a przedmiotami
oraz interakcje przedmiot-przedmiot. Innowacja polega na relacjach pomiędzy rzeczami. Najczęściej
cytowanym przykładem praktycznym jest ten dotyczący lodówki, która po właściwym zaprogramowaniu
będzie w stanie wykryć produkty, których data przydatności do spożycia minęła lub zbliża się.

Sprawozdanie: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin,
Britta Reimers i Michael Theurer (ALDE), na piśmie. – (DE) Zwalczanie wykorzystywania seksualnego
dzieci ma kluczowe znaczenie. Musimy wykorzystać całą naszą siłę w celu zwalczania dostępności pornografii
dziecięcej w sieciach komunikacyjnych. Stała i skuteczna kontrola nadużyć skierowanych przeciwko dzieciom
jest zarówno obowiązkiem politycznym, jak i nakazem prawa. Wolna Partia Demokratyczna Niemiec w
Parlamencie Europejskim uważa, że konieczne jest jak najszybsze usuwanie takich przestępczych treści.

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania z inicjatywy własnej,
którego celem jest wywarcie wpływu na zbliżające się forum zarządzania Internetem, które ma się odbyć w
Wilnie w dniach 25-29 września. Przeprowadzając te działania Parlament zwraca się do forum o szersze
uczestnictwo krajów rozwijających się i, z drugiej strony, koordynację prac z forami krajowymi i regionalnymi.
Wzywa również UE do opracowania strategii w zakresie podstawowych aspektów zarządzania Internetem
i zachęca do reformy ICANN (Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów).

Mara Bizzotto (EFD), na piśmie. – (IT) Nie mam wyboru i muszę głosować za sprawozdaniem pana posła
Sosy Wagnera w sprawie zapewnienia bezpiecznego i etycznego zarządzania Internetem.

Narzędzie, które skróciło czas i dystans w komunikacji, oferuje ogromne potencjalne korzyści, ale
równocześnie stanowi codzienne źródło zagrożeń, zarówno pod względem bezpieczeństwa danych
osobowych, jak i bezpieczeństwa dzieci. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie swobodnego obiegu informacji
i komunikacji, ale przy pewności, że najsłabsze jednostki i najbardziej wrażliwe dane będą nadal otoczone
odpowiednią ochroną. Tylko w ten sposób Internet może nadal pozostać siłą napędową pozytywnych zmian
społecznych i służyć poszanowaniu godności każdej jednostki.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Internet to „globalne dobro publiczne”, a na jego
zarządzanie i kontrolę sprawowaną przez pewien rząd spadło bardzo wiele słów krytyki.

Unia Europejska powinna wypracować taką strategię odzwierciedlającą konsensus w sprawie podstawowych
aspektów zarządzania Internetem, której można będzie stanowczo bronić na scenie międzynarodowej oraz
w dwustronnych stosunkach z USA.

Popieram przychylne podejście Komisji Europejskiej do obecnego modelu zarządzania opartego na
przywództwie w sektorze prywatnym.

Chciałabym również wezwać do większego zaangażowania krajów rozwijających się, zwłaszcza poprzez
finansowanie ich uczestnictwa.
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Carlos Coelho (PPE), na piśmie. – (PT) Internet ma ogromny wpływ na społeczeństwo i życie publiczne od
ostatnich dwudziestu lat. Unia Europejska jest tego dobrym przykładem, bowiem reprezentuje niewiele
ponad 7 % ludności świata, a stanowi prawie 19 % użytkowników Internetu na poziomie globalnym.
Zarządzanie Internetem niewątpliwie jest priorytetem w polityce publicznej zmierzającej do zapewnienia
społeczeństwu możliwości korzystania z pełnego potencjału Internetu, a równocześnie do znalezienia
najlepszych rozwiązań problemu niewłaściwych lub nielegalnych treści, zapewnienia konsumentom
odpowiedniej ochrony i prób rozwiązania problemów jurysdykcji w sferze sieci globalnej.

W pełni się zgadzam z tym, że Internet jest globalnym dobrem publicznym, które należy zawsze chronić z
poszanowaniem interesu publicznego. Bardzo ważne, aby UE wypracowała strategię w sprawie
fundamentalnych aspektów zarządzania Internetem i poparła inicjatywę prezydencji hiszpańskiej w zakresie
opracowania „europejskiej karty praw użytkowników internetu”. Ważne jest dążenie do reform wewnętrznych
Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów, która powinna mieć bardziej reprezentatywną
strukturę, przy większej kontroli sprawowanej przez wspólnotę miedzynarodową, jak również powinna
być bardziej odpowiedzialna i przejrzysta.

Edite Estrela (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałam za sprawozdaniem w sprawie zarządzania Internetem,
które obejmuje drażliwe kwestie, takie jak ochrona oraz zabezpieczenie podstawowych praw i wolności,
dostęp do Internetu i korzystanie z niego oraz cyberprzestępczość. Propozycja prezydencji hiszpańskiej w
zakresie stworzenia europejskiej karty praw użytkowników Internetu oraz uznania piątej podstawowej
wolności (wolności dostępu do sieci) może przynieść Unii bardziej skuteczne instrumenty, które pozwoliłyby
zagwarantować lepszą ochronę w kwestiach związanych z jednej strony z bezpieczeństwem, a z drugiej
strony, z szerokim i nieograniczonym dostępem do sieci.

Göran Färm, Olle Ludvigsson i Marita Ulvskog (S&D), na piśmie. – (SV) My, szwedzcy socjaldemokraci,
zdecydowaliśmy się wstrzymać od głosu w głosowaniu nad sformułowaniem dotyczącym blokowania stron
internetowych. Uważamy, że te środki mogą być usprawiedliwione w niektórych sytuacjach, na przykład
w odniesieniu do przestępstw takich jak pornografia dziecięca, ale odniesienie w rzeczonym tekście do
blokowania stron internetowych w przypadku cyberprzestępstwa było dla nas zbyt daleko idące, aby za
nim zagłosować.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Nie do podważenia jest fakt, że Internet obecnie odgrywa rolę publiczną
i wpływa nie tylko na życie codzienne, ale również na masowe ruchy, idee polityczne i strategie
komunikacyjne. To prawda, że Internet nieodwracalnie odgrywa rolę publiczną, a państwa członkowskie
Unii Europejskiej nie mogą tego ignorować. Powinny one nawoływać do szerszego dostępu i uczestnictwa
w zarządzaniu Internetem bez kwestionowania zasadniczej roli prywatnego wykorzystania i codziennego
zarządzania siecią w ten sposób, bowiem okazało się to kluczowe dla witalności i rozwoju Internetu. Rola
państw członkowskich staje się coraz ważniejsza, podobnie jak kwestie cyberprzestępczości i ochrony
bezpieczeństwa użytkowników oraz ich prywatności, a także swoboda dostępu obywateli do Internetu i
wyrażania poglądów przez Internet.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Biorąc pod uwagę stale rosnące znaczenie Internetu w
codziennym życiu społeczeństwa i instytucji, a nawet w rządzeniu niektórymi krajami, wraz z jego
oddziaływaniem na rozwój gospodarczy, kulturalny, społeczny i ludzki, zarządzanie Internetem jest sprawą
najwyższej wagi na arenie światowej. Oznacza to, że niezwykle ważne dla Unii Europejskiej jest
zagwarantowanie warunków aktywnej interwencji w tym obszarze oraz ochrona dobra publicznego, jego
wartości i zasad. Wobec tego głosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem, podkreślając znaczenie
poszerzenia reprezentacji globalnej różnorodności w organach, które obecnie kontrolują rynek internetowy,
takich jak Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) oraz Internet Assigned Numbers
Authority (IANA).

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie. – (PT) Źródłem niniejszego sprawozdania jest ważna rola Internetu,
który stał się niezbędnym narzędziem propagowania inicjatyw demokratycznych, debaty politycznej,
umiejętności cyfrowych oraz rozpowszechniania wiedzy. Dostęp do Internetu zarówno zapewnia możliwość
korzystania z wielu praw podstawowych, jak i od nich zależy. Do praw tych należą poszanowanie życia
prywatnego, ochrona danych, wolność wyrażania opinii i wolność stowarzyszeń, wolność prasy,
niedyskryminacja, edukacja oraz różnorodność kulturowa i językowa.

Dlatego sprawozdanie wskazuje, że instytucje i zainteresowane strony na wszystkich poziomach mają
ogólny obowiązek zapewnienia wszystkim prawa do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
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Przedstawia ono również zagrożenia, jakie przestępczość w cyberprzestrzeni stanowi dla społeczeństw,
które korzystają z technologii informatycznych i komunikacyjnych. Podkreśla się też w nim coraz liczniejsze
zachęty do popełniania ataków terrorystycznych, przestępstw związanych z nienawiścią lub dyskryminacją
i pornografia dziecięcą. To naraża opinię publiczną – łącznie z dziećmi – na ryzyko; w sprawozdaniu stwierdza
się, że „rolę organów publicznych należy zwiększyć podczas określania ogólnej strategii”. Wreszcie
sprawozdanie uwidacznia obawy dotyczące struktury Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i
Numerów (ICANN), która jest prawie niereprezentatywna oraz ograniczonej kontroli, jaką wspólnota
międzynarodowa, w tym UE, jest w stanie sprawować poprzez działania ICANN.

Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Przedmiotowe sprawozdanie uznaje znaczenie Internetu we
wspieraniu różnorodności kulturowej oraz zachęcaniu do obywatelstwa demokratycznego. Jednak żeby
propagować wartości demokratyczne, zasadniczą sprawą jest powstrzymanie rządów przed narzucaniem
cenzury, i dlatego z zadowoleniem przyjmuję postanowienia ustępu 13.

Iosif Matula (PPE), na piśmie. – (RO) Debata w zakresie zarządzania Internetem ma – oczywiście – szczególne
znaczenie w sytuacji, gdy ten środek komunikacji stał się bezwzględnie konieczny w wielu krajach, zarówno
w życiu zawodowym, jak i prywatnym obywateli. I właśnie z tego powodu debata świadczy co najmniej o
zupełnym braku wyobraźni z naszej strony, ponieważ chcielibyśmy zostawić strategiczne decyzje dotyczące
Internetu wyłącznie w rękach prywatnej firmy w USA.

Sprawozdanie, nad którym dzisiaj głosowaliśmy, jest niezwykle ważne w tworzeniu modelu zarządzania,
który również obejmuje użytkowników końcowych. Uważam, że powinniśmy zachęcać do współpracy
pomiędzy uczelniami a światem biznesu, obejmującej poziom lokalny, regionalny i krajowy. Równocześnie
musimy zaangażować „aktorów” z rynku azjatyckiego, pamiętając o wyjątkowo szybkim tempie rozwoju
tego obszaru. Co więcej, ważna jest dla nas większa dbałość w kwestii znalezienia równowagi pomiędzy
ochroną prywatności użytkowników a zapisywaniem danych osobowych na różnych stronach, nie tylko z
powodu powstania sieci społecznościowych, ale również z powodu rozwoju zakupów przez Internet.
Kolejne ważne fakty: Internet stanowi świetny nośnik do promowania dziedzictwa kulturowego Europy i
jej wartości, a także jest siłą napędową innowacji, umożliwiając nam zbliżenie się do innych regionów świata.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Z zadowoleniem przyjmuję preambułę niniejszego
sprawozdania, ustanawiającą Internet globalnym dobrem publicznym, którym trzeba zarządzać we wspólnym
interesie. Sprawozdanie podkreśla znaczenie Internetu w debacie politycznej. Właśnie ze względu na te
trafnie ujęte zasady głosowałem przeciwko. Faktycznie, w jaki sposób możemy opowiadać się za wspólnym
interesem z jednej strony, zaś – z drugiej strony – wzywać do wspólnego publiczno-prywatnego zarządzania,
które nie narusza swobody konkurencji? Chociaż ten tekst ma tę zaletę, że wskazuje za znaczenie interesu
ogółu, osiąga jednak zarazem efekt przeciwny do zamierzonego. Euroliberalny dogmatyzm zwiastuje
katastrofę dla Europy.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Dzisiaj Internet jest globalnym narzędziem, a więc zarządzanie nim
powinno uwzględniać wspólne interesy. Obecnie Internet to jeden z głównych sposobów rozpowszechniania
wartości demokratycznych na całym świecie; stanowi niezastąpione narzędzie propagowania wszelkiego
rodzaju pomysłów, debaty politycznej oraz rozpowszechniania wiedzy. Dlatego tak ważny jest taki rozwój
Internetu, który umożliwi wszystkim w Unii równy dostęp. Równie istotnym czynnikiem jest bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników, zwłaszcza dzieci, które są mniej zdolne do ochrony samych siebie przed
potencjalnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z jego użytkowania. Jeżeli mamy utrzymać status
Internetu jako globalnego dobra publicznego, musimy unikać scenariusza, w którym byłby zdominowany
przez pojedyncze jednostki lub grupę organizacji. I dlatego właśnie zagłosowałem w ten sposób.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Jeśli chodzi o Internet musimy, z jednej strony, stać na straży zasady
wolności słowa, a z drugiej strony – zwalczać przestępstwa w cyberprzestrzeni i jej nadużycia. Jednakże nie
wolno nam przechowywać danych w imię walki z przestępczością i terroryzmem tam, gdzie nie ma podstaw
do podejrzeń. Właśnie Internet dał początek nowym problemom, takim jak ochrona danych na stronach
portali społecznościowych czy też w związku z takimi projektami, jak Google Street View. Problemy
wynikające z najnowszych nowinek w Internecie zostały prawie całkowicie pominięte, i dlatego wstrzymałem
się od głosu.

Georgios Papanikolaou (PPE), na piśmie. – (EL) Internet jest globalnym dobrem publicznym i powinien
funkcjonować według kryterium interesu publicznego. Należy stworzyć określoną infrastrukturę zarządzania
Internetem w celu zagwarantowania jego bezpieczeństwa, uczciwości i autentyczności oraz ograniczenia
możliwości ataków z cyberprzestrzeni. Potrzebna jest otwarta współpraca globalna w zakresie zarządzania
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Internetem, i musimy opracować Europejską kartę praw użytkowników Internetu oraz uznać piątą
podstawową wolność w UE: dostępu do Internetu. To dlatego głosowałem dzisiaj za sprawozdaniem
przygotowanym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie zarządzania Internetem,
ponieważ uważam, że UE powinna przyjąć strategię, która obejmuje dostęp do Internetu bez dyskryminacji
i zabezpiecza neutralność Internetu, poszanowanie prywatności, ochronę danych, wolność wypowiedzi i
ochronę małoletnich. Szczególny nacisk należy położyć na tę grupę społeczną, która jest najbardziej narażona
na ataki w cyberprzestrzeni i nałożyć konieczne ograniczenia w celu ochrony małoletnich w najwyższym
możliwym stopniu oraz propagowania współpracy międzynarodowej w walce z nielegalnymi i szkodliwymi
treściami w Internecie.

Fiorello Provera (EFD), na piśmie. – (IT) Internet stał się teraz instrumentem, który jest najważniejszy w
rozwoju rynku wewnętrznego, będącego z kolei podstawą wzrostu i rozwoju Unii Europejskiej. Co więcej
ponad 60 % ludności Europy ma obecnie dostęp do świata technologii informatycznych. Dlatego wydaje
się konieczne, by Unia przewodziła debacie nad zarządzaniem Internetem, gwarantując w ten sposób, że
usługa, która stała się tak ważna w społecznej i komercyjnej interakcji, właściwie odzwierciedla wartości
Unii, takie jak ochrona konsumentów i małoletnich. Z tego powodu popieram treści i propozycje znajdujące
się w sprawozdaniu przygotowanym przez pana posła Sosę Wagnera.

Teresa Riera Madurell (S&D), na piśmie. – (ES) Po pierwsze, gratuluję sprawozdawcy tego sprawozdania
i świetnego wyczucia chwili, biorąc pod uwagę zbliżające się kolejne spotkanie Forum Zarządzania Internetem
(IGF), które odbędzie się w UE po raz pierwszy.

Unia jest uczestnikiem IGF od jego powstania, ale fakt, że forum odbędzie się w Wilnie, sprawia, że nasza
delegacja ma jeszcze większe znaczenie. Od momentu utworzenia IGF minęło pięć lat i zgodnie z programem
szczytu w Tunisie trzeba będzie podjąć decyzję, czy będzie to kontynuowane. Delegacja UE już w Szarm
el-Szejk wyraziła aprobatę co do kontynuacji IGF w obecnej formie z powodu ważnej roli, jaką forum
odgrywa jako instrument otwartego dialogu pomiędzy wszystkimi aktorami zaangażowanymi w zarządzanie
Internetem.

Takie nadal musi być nasze stanowisko w debatach, które odbędą się w Wilnie. Co się tyczy innych spraw,
takich jak rozwój Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów, który niewątpliwie zajmie ważne
miejsce w debatach podczas nadchodzącego forum, ze sprawozdania pana Sosy Wagnera jasno wynika
uzgodnione stanowisko, którego my będziemy razem bronić; my – czyli przedstawiciele instytucji
europejskich na IGF.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Głosowałem „przeciw” w końcowym głosowaniu nad tym
sprawozdaniem, ponieważ wspiera ono ingerowanie rządu w zarządzanie Internetem, a stanowisko Zielonych
jest nieco inne.

Alexandra Thein (ALDE), na piśmie. – (DE) Walka z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz pornografią
dziecięcą ma podstawowe znaczenie. Musimy zrobić, co w naszej mocy, aby zapobiec udostępnianiu
pornografii dziecięcej przez Internet. Stałe i skuteczne zapobieganie nadużyciom skierowanym przeciwko
dzieciom jest zarówno obowiązkiem politycznym, jak i zasadą prawa. Członkowie Wolnej Partii
Demokratycznej Niemiec w Parlamencie Europejskim uważają, że kryminalne treści tego rodzaju trzeba jak
najszybciej usuwać.

Derek Vaughan (S&D), na piśmie. – Głosowałem za sprawozdaniem posła Sosy Wagnera, ponieważ UE
powinna wykazać się silnym przywództwem we wszystkich aspektach zarządzania Internetem na arenie
międzynarodowej. W tym sprawozdaniu utrzymany zostaje nacisk UE na potrzebę bezpieczeństwa i
stabilności Internetu globalnego, poszanowanie praw człowieka, wolności wypowiedzi, prywatności, ochrony
danych osobowych i propagowania różnorodności kulturowej i językowej.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Głosowałam za przedmiotowym sprawozdaniem
w sprawie zarządzania Internetem, ale wstrzymałam się od głosu przy ustępie, w którym wzywa się do
przyznania pierwszeństwa ochronie posiadaczy praw własności intelektualnej poprzez zrównanie ich z
konsumentami.

Właściwe zarządzanie Internetem musi gwarantować w zasadzie wszystkim dostęp do dóbr, szczególnie
dóbr kultury w ramach środowiska cyfrowego, ale nie można tego osiągnąć ze szkodą dla praw twórców,
zwłaszcza autorów. Tych praw nie można traktować wyłącznie jako praw własności intelektualnej; autorzy
powinni mieć możliwość wyboru sposobu udostępniania prac społeczeństwu.
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Co więcej, należy również zagwarantować prywatność i kreatywność użytkowników.

Dlatego podstawowe znaczenie ma utrzymanie równowagi pomiędzy prawami użytkowników a prawami
twórców, tak aby jednostki mogły się rozwijać jako świadomi obywatele, konsumenci i twórcy.

Sprawozdanie: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie. – (PT) Chociaż głosowałem za tą rezolucją, zauważyłem zastrzeżenia
dotyczące pewnych regionów, zwłaszcza regionów najbardziej zapóźnionych pod względem dostępu do
innowacji. Należy brać pod uwagę trudności związane z brakiem „masy krytycznej"; trzeba też zachęcać do
lepszego wykorzystania potencjału takich dziedzin, jak badania i rozwój w tych regionach. Wyjątkowe
warunki geograficzne i klimatyczne regionów najbardziej oddalonych stanowią szczególną zaletę w przypadku
rozwoju określonych działań w zakresie bioróżnorodności, zasobów morskich, zmian klimatu, energii
odnawialnej, wody, środowiska, zasobów naturalnych, zdrowia i nowych technologii.

Jeśli chodzi o zasoby naturalne i bioróżnorodność, to szczególnie regiony najbardziej oddalone dają
europejskim badaczom uprzywilejowany dostęp do tropikalnych ekosystemów obdarzonych wyjątkową
bioróżnorodnością i rolnictwem. Umożliwia to prowadzenie badań w kontekście europejskiego obszaru
badawczego niczym w „naturalnych laboratoriach”. Równocześnie jest to dobre miejsce do prowadzenia
eksperymentów. Pomimo możliwości wielu regionów i wszystkich wysiłków w nie wkładanych, wiele z
nich ma nadal więcej trudności niż inne regiony, jeśli chodzi o poprawę czynników przyczyniających się
do zwiększenia konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, zgodnie ze strategia lizbońską, zwłaszcza w
kontekście badań i rozwoju.

Alfredo Antoniozzi (PPE), na piśmie. – (IT) Panie przewodniczący! Głosowałem „za” i popieram stanowisko
pana posła Winklera w sprawie przeglądu polityki UE w zakresie propagowania innowacji. Zgadzam się
zwłaszcza z pragnieniem przedstawienia strategii o szerokim zasięgu, która obejmie nie tylko innowacje
technologiczne, ale również administracyjne, organizacyjne i społeczne. Uważam, że najważniejsze w
realizacji tego celu jest zaangażowanie świata finansów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w proces
definiowania środków propagowania innowacji oraz skupienie uwagi na celach politycznych i gospodarczych
na szczeblu regionalnym.

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) W tym sprawozdaniu z inicjatywy własnej przedstawiono środki
wspólnotowe podejmowane w obszarze polityki innowacji i ustanowiono pewne priorytety definiowania
nowej polityki w zakresie innowacji. Parlament – między innymi – wyraża życzenie, aby innowacje nie
ograniczały się do aspektów technologicznych, ale aby obejmowały również innowacje administracyjne,
organizacyjne i społeczne. Podkreśla się tu również opracowanie nowych wskaźników innowacji lepiej
dostosowanych do gospodarek coraz mocniej przecież opartych na wiedzy. Na koniec, uważam, że ważną
kwestią jest to, że sprawozdanie sprzyja lepszym efektom synergii pomiędzy programami ramowymi na
rzecz badań i rozwoju a funduszami strukturalnymi. Ponieważ w pełni się zgadzam z kierunkami, jakie
propaguje niniejsze sprawozdanie, poparłam je w głosowaniu.

Jean-Pierre Audy (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za sprawozdaniem z inicjatywy własnej
przygotowanym przez mojego kolegę z Niemiec, Hermanna Winklera, które zostało sporządzone po
komunikacie Komisji Europejskiej zatytułowanym „Ocena polityki wspólnotowej w zakresie innowacji w
zmieniającym się świecie”. Innowacja jest niezwykle ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o reakcje na główne
wyzwania społeczne i środowiskowe, przed którymi obecnie stoi Unia Europejska oraz osiąganie
strategicznych celów politycznych. Nie osiągniemy naszych celów w zakresie energii i klimatu do 2020
roku bez przyspieszenia rozwoju jak również ogólnego zastosowania właściwych, trwałych i skutecznych
technologii energetycznych. Popieram pogłębienie dialogu pomiędzy uczelniami a biznesem. Co się tyczy
aspektów budżetowych, na poziomie statycznego finansowania sektora publicznego musimy zadbać o to,
aby polityka w zakresie innowacji jeszcze bardziej wspólnotowa.

Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie. – (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie. Badania naukowe i
innowacje stanowią klucz do sukcesu w mierzeniu się z obecnymi wielkimi wyzwaniami społecznymi i
środowiskowymi w UE oraz osiągania strategicznych celów politycznych w obszarach obejmujących
konkurencyjność, zmiany klimatu, zatrudnienie, zmiany demograficzne oraz wiele innych obszarów. Aby
utrzymać swą konkurencyjność, UE musi inwestować w zrównoważone technologie, zapewniając w tym
celu potrzebne fundusze. Do tej pory Europa wlokła się daleko z tyłu, jeżeli chodzi o obszary badań
naukowych i innowacji, ponieważ ta dziedzina jest bardzo podzielona, istnieją też różnice pomiędzy
badaniami naukowymi i innowacjami a powielaniem ich na rynku. Uważam, że przyszły plan Komisji
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Europejskiej na rzecz innowacji musi rozwiązywać kwestie finansowania badań i innowacji przez sektor
prywatny, co pozwoliłoby firmom tworzyć innowacyjne produkty i usługi a także dostosować je do rynku.

Mara Bizzotto (EFD), na piśmie. – (IT) Niezależnie od tego, czy dotyczą produktów lub procesów i czy są
radykalne, czy też etapowe, innowacje stanowią siłę napędową konkurencyjności nowoczesnych systemów
gospodarczych i biznesowych, w ramach których wyraźne są dążenia do skuteczności oraz zrównoważenia.
Dlatego należy wspierać badania, które prowadzą do innowacyjnych działań i odkryć, zwłaszcza kiedy udaje
się pomyślnie powiązać małe i średnie przedsiębiorstwa ze światem nowych technologii.

Dlatego pozostaje mi tylko posprzeć sprawozdanie z własnej inicjatywy, które wprowadza trzeci czynnik
zamykający trójkąt wiedzy, innymi słowy klientów. Potrzebujemy punktów odniesienia w związku z ciągłymi
zmianami, których obecnie doświadczamy w naszym życiu. Dlatego ważne jest, aby wzrost i konkurencyjność
systemu gospodarczego i społecznego zawsze miały ludzką skalę.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie. – (RO) W tej chwili mniej niż 1% budżetu Unii Europejskiej
przeznacza się na innowacje. Taki jest obecnie stan rzeczy w momencie, kiedy Europa zdała sobie sprawę,
że jej przyszłość leży w trójkącie wiedzy: badania – innowacje – edukacja. W tych okolicznościach żądanie
Parlamentu Europejskiego, aby zwiększyć środki przeznaczane na innowacje, jest całkowicie
usprawiedliwione. Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy analizować prognozy finansowe na okres
2014–2020, tak więc musimy wziąć te żądania pod uwagę. Przekształcanie gospodarki Europy w gospodarkę
zrównoważoną musi zwiększyć konkurencyjność firm europejskich oraz pozwolić na powstawanie nowych
szans dla gospodarek krajowych wynikających z wyzwań gospodarczych i ekologicznych, przed którymi
stoi Europa.

Co więcej, zwłaszcza na tle kryzysu finansowego oraz kredytowego, podstawowe znaczenie dla zdolności
innowacyjnych firm ma szersze udostępnienie funduszy, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym oraz
stworzenie właściwych instrumentów finansowych. Podzielenie zasobów na mnóstwo celów oraz serie
określonych inicjatyw nie przyniosło Unii do tej pory satysfakcjonujących rezultatów. Finansowanie należy
kierować do tych obszarów, gdzie skutki przeciwne do zamierzonych są największe. Tutaj kluczowym
kryterium musi być wartość dodana dla Europy.

Vito Bonsignore (PPE), na piśmie. – (IT) Głosowałem za tym sprawozdaniem. Na początku chciałbym
pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Winklerowi, świetnej pracy.

Innowacja i badania, podobnie jak edukacja i szkolenia, to niezwykle istotne elementy, które umożliwią
Europie pozytywne współzawodnictwo w świecie bardziej konkurencyjnym pod względem technologii.
Jednakże do tej pory tylko 1% budżetu UE przeznaczono na ten sektor, czyli procent, który nie wystarcza
na to, aby zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami, z którymi musi przecież zmierzyć się Europa. Już czas, aby
Unia Europejska więcej inwestowała w obszar badań i innowacji. Wierzę, że możemy przezwyciężyć kryzys
gospodarczy, a udostępnienie większych funduszy jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego.

Uważam również, że ważne jest zapewnienie zachęt i pobudzanie prywatnych inwestycji w innowacje
technologiczne, ponieważ tylko dzięki prowadzonym badaniom powstanie konkurencyjny rynek, który
będzie w stanie przeciwstawić się coraz częstszym przypadkom przenoszenia działalności. Na koniec,
popieram plany „instrumentów dostosowanych do potrzeb odbiorców” oraz ograniczenia biurokracji dla
małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno ułatwić innowacje technologiczne o decydującym znaczeniu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Polityka w zakresie innowacji musi koncentrować się na
wielkich społecznych problemach, przed którymi stoimy, łącząc wszystkich, którzy są w sprawę
zaangażowani.

W tym przypadku znaczenie zasadnicze ma inwestowanie w wiedzę i w reformy, które wspierają postęp
technologiczny, badania, innowacje, edukację i szkolenia, a to z kolei w celu propagowania dobrobytu,
wzrostu i zatrudnienia w średnim i długim okresie.

Walka z nowymi wyzwaniami wymaga innowacyjnego podejścia do wdrażania nowych technologii oraz
innowacyjnego podejścia do kwestii społecznych na poziomie organizacyjnym.

Chciałabym wezwać do zintensyfikowania wysiłków, w celu umożliwienia przejścia od innowacji
technologicznych do innowacji społecznych – innowacji w usługach społecznych i w różnych regionach.

Lara Comi (PPE), na piśmie. – (IT) Inteligentny wzrost w oparciu o gospodarkę opartą na wiedzy i innowacji
wymaga konkretnych środków ze strony instytucji ponadnarodowych i krajowych.
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Wzmocnieniu polityki wspierania przedsiębiorców w sektorze badań musi towarzyszyć polityka zachęcania
do inwestowania w nowe eksperymenty, między innymi w celu zapewnienia, że wykwalifikowani pracownicy
będą gotowi do konkurowania na europejskim rynku pracy. Równocześnie z żądaniem od krajów, aby
inwestowały większe środki w badania, powinniśmy także oferować im europejskie ramy regulacyjne, które
byłyby zarówno ogólne, jak i szczegółowe, a przy tym zawierały wspólne, skoordynowane wytyczne w
zakresie rozwoju oraz instrumenty monitorujące, czy finansowanie przynosi oczekiwane rezultaty.

Proponuję i popieram zarówno regulację praktyk zawodowych, działań szkoleniowych i przygotowujących
do zawodu na szczeblu europejskim, które zresztą zostały już wprowadzone przez niektóre kraje do systemów
kształcenia, jak również „prawa i obowiązki” w obszarze edukacji. Jeżeli jednak mamy dążyć do przeznaczenia
3% PKB na finansowanie badań, to świat uczelni wyższych musi przedstawić nam więcej gwarancji
dotyczących – na przykład – akademickiej produktywności wykładowców, i trzeba zapobiec chaotycznemu
dzieleniu środków, co w ostatnich latach dało początek niewłaściwemu i nieproporcjonalnemu wykorzystaniu
już przecież ograniczonych funduszy, które przyniosło niezadowalające rezultaty.

Na koniec zgadzam się, że potrzebna jest praca na rzecz wspólnego systemu sądów patentowych w celu
normalizacji prawa na poziomie ponadnarodowym.

Ioan Enciu (S&D), na piśmie. – (RO) Innowacja ma szczególnie ważne miejsce w nowoczesnym
społeczeństwie. Społeczeństwo oparte na innowacjach może zapobiegać ewentualnym kryzysom, zarówno
społeczno-ekonomicznym, jak i świata przyrody. W efekcie bardzo ważne jest, aby polityka w zakresie
innowacji mogła przyspieszać rozwój społeczeństwa, a nie powodować jego stagnację z powodu
wykorzystania różnych wybiegów biurokratycznych. Jak stwierdza w sprawozdaniu pan poseł Winkler,
innowacje obecnie muszą również uwzględniać wartość społeczną, jaką generują. Uważam, że w innowacjach
XXI wieku trzeba również brać pod uwagę oddziaływanie na jednostki i ogół społeczeństwa. Takie innowacje
jak – na przykład – „Internet przedmiotów”, muszą uwzględniać i respektować prawo do prywatności i
ochrony danych osobowych jednostki. Europejskie społeczeństwo nie może stać się społeczeństwem
„Wielkiego Brata”. Wręcz przeciwnie, innowacje muszą pomóc ludziom w swobodnej komunikacji w
otwartym społeczeństwie. Korzystanie z innowacji technologicznych i społecznych w zasadzie leży u
podstaw naszego postępu. To dlatego zwracam się do Komisji o potraktowanie tej sprawy z maksymalną
odpowiedzialnością i przedstawienie wizji planu działań w zakresie innowacji na przyszłość.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Znaczenie wiedzy i innowacji zyskuje na wadze jako element planu
politycznego i żargonu politycznego; niewielu jest dziś takich, którzy mają czelność kwestionować znaczenie
inwestycji w tym obszarze oraz potrzebę połączenia wiedzy, innowacji, biznesu i zatrudnienia.

Ryzyko związane z jednomyślnością wokół tej koncepcji jest jednak takie, że umniejszymy jej znaczenie,
podobnie jak to się stało w przypadku innych mód, takich jak środowisko, zrównoważenie gospodarcze
czy wspieranie przedsiębiorczości. Te tematy wypełniają strony manifestów i programów wyborczych, co
jednak prawie zawsze kończy się tym, że zatracają wszelkie wyróżniające cechy, jakie mogły kiedykolwiek
posiadać i zmieniają się w zwykłe stwierdzenia faktów. W tym względzie, pomimo poważnych wysiłków
rządowych w pewnych kwestiach, muszę zwrócić państwa uwagę na negatywny populizm technologiczny,
który – jak się wydaje – nęka premiera Portugalii. Byłoby lepiej skupić się bardziej na treści, a mniej na
oświadczeniach dotyczących poprawy warunków pracy i produkcji naukowej oraz pamiętać, że aby stać
się konkurencyjnym, oprócz ambicji trzeba mieć również realistyczne podejście.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Dzisiaj powszechnie przyjmuje się, że innowacja jest kluczem
do sukcesu i zrównoważenia rozwoju gospodarczego a także społecznego oraz sukcesu integracji europejskiej.
Znaczenie innowacji, która zawsze musi się łączyć z badaniami i edukacją, stało się jeszcze bardziej oczywiste
w obliczu coraz szybszego tempa rozwoju w globalnej rzeczywistości człowieka. Wobec tego wszystkiego
popieram niniejsze sprawozdanie w sprawie ponownej oceny polityki UE w zakresie innowacji, podkreślając
pilną potrzebę skoncentrowania wysiłków UE na wykorzystaniu środków w tym obszarze. Chciałbym
również wskazać, jak ważne są zachęty dla sektora prywatnego oraz kompleksowa, przekrojowa strategia
służąca do wypracowania europejskiej polityki w zakresie innowacji jako priorytetu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie. – (PT) Zgadzamy się z kilkoma aspektami przedstawionymi w
przedmiotowym sprawozdaniu, chociaż sposób, w jaki zostały one sformułowane, nie zawsze skupia się
na najważniejszych sprawach. Na przykład zgadzamy się, że innowacje są tylko jednym z elementów
potrzebnych do uporania się z wyzwaniami, przed którymi dziś stoimy, zarówno na poziomie społecznym,
jak i globalnego środowiska naturalnego, i że są inne obszary, równie ważne dla społeczeństwa.
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Jednakże każdy z obszarów objętych tak zwaną strategią „Europa 2020”, takich jak działalność gospodarcza,
zatrudnienie, zmiany demograficzne i społeczeństwo włączające wszystkich obywateli, otrzymuje takie
znaczenie, że dokument i analiza koniecznych innowacji w zmieniającym się świecie nie wystarczają do
wspierania prawdziwej spójności gospodarczej i społecznej, wzrostu produktywności, tworzenia miejsc
pracy oraz poprawy zarobków w państwach członkowskich, ponieważ wszystkie te sprawy uważamy za
priorytetowe. I dlatego wstrzymaliśmy się od głosu.

W komunikacie oceniającym unijną politykę w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie, wydanym
2 września 2009 roku, Komisja Europejska przedstawia zarys zmian, do jakich doszło od 2005 roku w
obszarze polityki UE dotyczącej innowacji. Obecnie należy oczekiwać, że ponownie podjęte i wdrożone
będą pewne aspekty proponowanego planu działania na rzecz innowacji, które zresztą zostaną wkrótce
przedstawione.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Sprawozdanie na temat wyzwań stojących przed
polityką innowacyjności Unii Europejskiej to bardzo dobry dokument, w którym poruszono najważniejsze
kwestie związane z tym zagadaniem. Podobnie jak koledzy z grupy S&D, głosowałam za przyjęciem
sprawozdania, w tym również poprawki 46 nawołującej Komisję i państwa członkowskie do skoordynowania
działań na rzecz porozumienia w sprawie unijnego patentu oraz jednolitej jurysdykcji patentowej. Ta sprawa
ciągnie się już od wielu lat i od wielu lat powtarzane są te same argumenty na rzecz wspólnego patentu oraz
te same kwestie sporne (np. na ile języków tłumaczyć europejskie patenty?). Od wejścia w życie Traktatu z
Lizbony wyjaśniły się niektóre kwestie prawne. Będziemy mieć dwa rozporządzania: jedno na temat samego
patentu, drugie na temat systemu językowego.

Do tego dochodzi jednak sprawa sądownictwa patentowego, którego ustanowienie będzie wymagać
uregulowania relacji między UE a EPO (Europejską Organizacją Patentową) w sposób, który pozostanie w
zgodzie z kompetencjami instytucji UE, w tym Parlamentu Europejskiego. Nie wchodząc w szczegóły
dotyczące systemu patentowego, które będą na pewno przedmiotem licznych dyskusji, chciałabym podkreślić,
że to zagadnienie jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.
Dlatego uważam, że powinniśmy na każdym kroku nawoływać pozostałe instytucje do podjęcia
konstruktywnej współpracy w tej dziedzinie, co czyni właśnie sprawozdanie H. Winklera.

Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Sprawozdanie posła Winklera porusza wiele ważnych kwestii,
łącznie z innowacyjnością w ekologii i „zielonymi przedsiębiorstwami”. Wobec wyzwań, przed którymi stoi
nasza planeta, jest jasne, że innowacje w tych obszarach mają znaczenie najważniejsze. Mój kraj, Szkocja,
przoduje pod wieloma względami w zakresie innowacji ekologicznych, zwłaszcza w dziedzinie energii
odnawialnej. Rząd szkocki ustanowił nagrodę Saltire w wysokości 10 milionów funtów, której celem jest
pobudzanie innowacji w zakresie energii pozyskiwanej z pływów i fal morskich, co doskonale wpisuje się
w szersze wysiłki UE na rzecz wypracowania właściwej polityki w zmieniającym się świecie.

Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie. – (LT) W wyniku globalnej konkurencji w zakresie przyciągania inwestycji,
coraz częściej przenosi się do krajów trzecich nie tylko zakłady produkcyjne, ale również działalność
badawczo-rozwojową z nimi związaną. Ta tendencja stanowi podstawowe zagrożenie dla Europy jako
miejsca lokalizacji przemysłu. Należy jej przeciwdziałać poprzez zdecydowane propagowanie potencjału
innowacyjnego, zanim stanie się ona nieodwracalna. Według Komisji mniej niż 1% budżetu UE przeznacza
się bezpośrednio na środki związane z innowacjami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyzwania społeczne,
które nas czekają, nie jest to wystarczający odsetek. Dlatego zgadzam się z żądaniami zwiększenia udziału
wydatków związanych z innowacjami w budżecie UE. To z kolei powinno znaleźć odzwierciedlenie w
procesie planowania w związku z perspektywą finansową na lata 2014-2020. Co więcej, zwłaszcza w
kontekście kryzysu finansowego i kryzysu na rynku kredytów, podstawowe znaczenie dla zdolności
innowacyjnej firm ma zwiększenie dostępności finansowania, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym oraz
tworzenie instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb użytkownika. W celu uzyskania bardziej
skutecznej polityki w zakresie innowacji, różne instrumenty wsparcia należy lepiej skoordynować i właściwie
powiązać ze strukturą zarządzania gospodarczego; innymi słowy wsparcie finansowe trzeba bardziej
koncentrować na celach.

Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Bez nieustannego wprowadzania innowacji nie ma szansy na
rozwój. Potrzeba nowatorskich rozwiązań jest obecna w każdej dziedzinie gospodarki i życia społecznego.
Począwszy od nowoczesnych metod leczenia czy coraz szybszych sposobów komunikowania się, poprzez
innowacyjne pomysły w przemyśle i nauce, a skończywszy na nowych, alternatywnych metodach
pozyskiwania energii. To szczególnie istotne w obliczu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz
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problemu starzejącego się społeczeństwa. Chciałbym zwrócić uwagę, iż oprócz przekrojowości tej polityki
istotna jest również inicjatywa obywateli.

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a także gospodarstw rolnych, jest nieodłącznym elementem
tworzenia konkurencyjnej gospodarki. Przy trosce o szybki rozwój gospodarki, a przy tym dbałości o
środowisko naturalne, nie należy zapominać o ludziach i braku równości społecznej, które mogą pogłębiać
się kosztem działań na rzecz rozwoju.

Clemente Mastella (PPE), na piśmie. – (IT) Głosowałem za tym sprawozdaniem, ponieważ wierzę, że obecna
przemiana gospodarki europejskiej w gospodarkę zrównoważoną musi sprawić, że europejskie
przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne. Konieczna jest przemiana wyzwań ekonomicznych w
nowe wyzwania dla gospodarek krajowych. Walka z coraz częstszym przenoszeniem działalności do krajów
trzecich, i to nie tylko zakładów produkcyjnych, ale również związanej z nimi działalności
badawczo-rozwojowej, musi stać się jednym z naszych celów.

Unia Europejska nie tylko powinna wybrać konkurencyjność jako cel polityki; musi również uporać się z
innymi ważnymi wyzwaniami, przed którymi stoją dzisiaj nasze społeczeństwa, łącznie ze zmianą klimatu
i zmianami demograficznymi. Obecnie mniej niż 1% budżetu Unii wydaje się bezpośrednio na środki
związane z innowacjami. Uwzględniając zmiany społeczne, które nas czekają uważamy, że ten procent jest
niewystarczający.

Z tego powodu poparłem stanowisko naszego sprawozdawcy, który domaga się, aby rozważyć zwiększenie
budżetu UE przeznaczonego na innowacje podczas zbliżającego się procesu planowania w ramach nowej
perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Niezbędne będzie ukierunkowanie zachęt na osiągnięcie celu
oraz identyfikacja i rozwój skoordynowanych powiązań pomiędzy instrumentami do wspierania nowych
technologii a także poprawa koordynacji pomiędzy stronami zaangażowanymi. Oprócz wsparcia z budżetu
publicznego należy także zachęcać sektor prywatny do inwestowania w innowacje i je propagować.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Wraz z badaniami i szkoleniami innowacje stanowią jeden z
najważniejszych elementów tworzenia wiedzy w UE. Polityka wspólnotowa w zakresie innowacji jest bardzo
ważna, jeżeli pragniemy osiągnąć cele ustanowione w strategii UE do 2020 roku. Jednakże innowacje
wymagają środków finansowych, których – zwłaszcza przedsiębiorstwom – brakuje, zaś ich zdobycie,
szczególnie dla MŚP, nie jest łatwe.

Dlatego przyjęcie tego przepisu to ważny krok w kierunku zapewnienia wsparcia przedsiębiorcom, którzy
są przecież siłą napędową innowacji w Europie.

Miroslav Mikolášik (PPE), na piśmie. – (SK) Uważam za sprawę nie do przyjęcia to, że globalna konkurencja
gospodarcza doprowadziła do takiej sytuacji, że nie tylko zakłady produkcyjne, ale również związane z nimi
zasoby badawczo-rozwojowe przenosi się do krajów trzecich.

Tej tendencji należy zdecydowanie się przeciwstawiać poprzez odważną i skrupulatną politykę w zakresie
innowacji, politykę, która zagwarantuje konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej oraz przejście na
gospodarkę opartą na wiedzy oraz gospodarkę niskowęglową.

Z tego powodu poziom finansowania innowacji w UE, wynoszący mniej niż 1% budżetu UE jest – moim
zdaniem – niewystarczający i zgadzam się ze sprawozdawcą, że ten niedobór należy skorygować w
perspektywie finansowej na okres 2014–2020, nad którą prace rozpoczną się pod koniec tego roku.

Ponieważ kryzys finansowy przyczynił się do zamrożenia kredytów na innowacyjne projekty w biznesie,
konieczne jest, aby państwa członkowskie pomyślały również poważnie o wyraźnym zwiększeniu
finansowania badań i rozwoju, które zagwarantują im konkurencyjność w dłuższej perspektywie oraz
pomogą utrzymać i tworzyć miejsca pracy.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Badania, innowacje i edukacja to ważne czynniki wpływające na
konkurencyjność kraju. Jeżeli przedsiębiorstwa mają utrzymać zdolność do innowacji, to muszą zainwestować
w to duże środki – co często jest problemem, zwłaszcza w obliczu kryzysu na rynku kredytów. W czasach,
kiedy środki są mniej dostępne, najważniejsze są rozwój i propagowanie technologii zrównoważonych. Raz
jeszcze musimy wspierać regiony rolnicze poprzez rozbudowę szerokopasmowej sieci na tych terenach,
podczas gdy w tym samym czasie poziom dostępnej infrastruktury w tych regionach obniża się w wyniku
prywatyzacji linii kolejowych, poczty itp.
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Mówimy o znaczeniu uniwersytetów i zakładów badawczych, jednak w rzeczywistości finansowanie dla
tych instytucji jest ograniczane. Jak zawsze podkreślamy znaczenie MŚP w tym kontekście, ale dopiero okaże
się, czy towarzyszą temu jakieś prawdziwe działania. Sprawozdanie stanowi w gruncie rzeczy przeróbkę
starych środków, i właśnie dlatego wstrzymałem się od głosu.

Georgios Papanikolaou (PPE), na piśmie. – (EL) W strategii na następnych dziesięć lat („UE 2020”) jako
drugi podstawowy cel ustanowiono zwiększenie inwestycji w badania i rozwój do wysokości 3 % PKB do
roku 2020. To sprawozdanie z inicjatywy własnej wzywa Komisję do podjęcia określonych i ambitnych
inicjatyw z powodu możliwości porażki strategii lizbońskiej w tym właśnie sektorze.

Należy zauważyć, że wydatki na badania i rozwój w Europie wynoszą mniej niż 2 %, w porównaniu z 2,6 %
w USA i 3,4 % w Japonii, a to głównie z powodu niskiego poziomu inwestycji prywatnych. Zmiany na rynku
pracy wskutek obecnego kryzysu gospodarczego oraz procesu zmiany produkcji powodują konieczność
budowy sektora innowacji, który będzie nie tylko generować technologie, ale także dodaną wartość społeczną.

Robert Rochefort (ALDE), na piśmie. – (FR) To właśnie innowacje umożliwią w przyszłości Europie
zaradzenie głównym wyzwaniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym w nadchodzących
dziesięcioleciach. Musimy zwiększyć wysiłki w celu wdrożenia ambitnej polityki innowacji w Europie. To
rozumowanie wynika ze sprawozdania pana posła Winklera, które zresztą poparłem. Po pierwsze, musimy
zwiększyć pomoc finansową przewidzianą na realizację tej polityki. Należy znacznie zwiększyć nakłady z
budżetu europejskiego na innowacje, i mam nadzieję, że zostanie to uwzględnione w następnej perspektywie
finansowej na lata 2014–2020.

Państwa członkowskie muszą również zintensyfikować wysiłki, aby jak najszybciej osiągnąć cel określony
w Barcelonie, czyli przeznaczenie przynajmniej 3% PKB na badania i rozwój. Podstawowe znaczenie ma
również poprawa koordynacji pomiędzy polityką na szczeblu europejskim i krajowym. Skuteczna polityka
w zakresie innowacji musi powstawać w sposób całkowicie wszechstronny i spójny oraz z uwzględnieniem
dłuższego okresu. Co więcej, dialog pomiędzy sektorem badań a sektorem gospodarczym trzeba pogłębić.
Pod tym względem z zadowoleniem przyjmuję powołanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii,
który pomoże poprawić relacje pomiędzy tymi dwoma światami.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Niestety, w głosowaniu podzielonym, o które wnioskowali
Zieloni, nie przeszedł postulat dotyczący usunięcia wezwania do utworzenia Europejskiego Sądu Patentowego
i – niestety – zostało to ujęte w sprawozdaniu. Jednakże przedmiotowe sprawozdanie wzywa do stosowania
wspólnych narzędzi i platform patentowych oraz licencji przyznających pełnię praw oraz podkreśla znaczenie
jakości patentów.

Sprawozdanie: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałem za tym sprawozdaniem, ponieważ uważam, że
zwalczanie ubóstwa jest sprawą najwyższej wagi. Likwidacja ubóstwa stanowi główny cel ustanowiony
przez traktat lizboński w zakresie polityki współpracy i rozwoju UE; biorąc pod uwagę fakt, że jest to moralny
obowiązek o kluczowym długoterminowym znaczeniu dla interesów UE, sądzę, że ustanowienie tego celu
jako priorytetu naszej polityki zagranicznej ma wyjątkowe znaczenie. Należy również zauważyć, że pomimo
głębokiego kryzysu ekonomicznego, którego doświadcza Europa i reszta świata, nie możemy i nie powinniśmy
zaniedbywać pomocy zagranicznej, bowiem jest ona konieczna w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i
solidarnego świata.

Biorąc pod uwagę dwie sprawy: po pierwsze, że zanim zrealizujemy cele przedstawione na szczycie
milenijnym w roku 2000, kiedy to zobowiązaliśmy się do szerszego udziału w walce z ubóstwem, czeka
nas jeszcze długa droga, oraz, po drugie, że rok 2015 – docelowy rok realizacji tych celów – zbliża się,
zbadanie różnych czynników, które mają na celu maksymalizację realizacji wyników MCR powinniśmy
traktować jako sprawę wyjątkowo pilną. Dlatego chciałbym podziękować sprawozdawcy za ten dokument
i, korzystając z okazji, wyrazić poparcie dla tego projektu.

Roberta Angelilli (PPE), na piśmie. – (IT) Co roku umiera prawie osiem milionów dzieci przed piątym
rokiem życia. Trzy i pół miliona umiera natychmiast po urodzeniu z powodu powikłań podczas ciąży. Około
czterech milionów umiera tylko w pięciu krajach: Indie, Nigeria, Demokratyczna Republika Konga, Pakistan
i Chiny.

Wielu z tych zgonów można łatwo zapobiec poprzez proste działania, takie jak karmienie piersią, korzystanie
z moskitier nasączonych środkami owadobójczymi i podawanie szczepionek, głównie przeciwko zapaleniu
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płuc i malarii. Wiele matek nie rozumie znaczenia szczepień lub, nawet jeśli mają tę świadomość, są tak
biedne, że ich nie stać na zapłatę za transport do przychodni lub szpitala.

Ogromne inwestycje nie są konieczne, aby dać tym dzieciom przyszłość; wszystko, czego potrzeba, to
dostarczenie tym krajom leków, które są przecież bardzo tanie i stanowią dla nas element codziennej
medycyny zapobiegawczej, budowanie studni z wodą pitną, dostarczenie prostych moskitier i zadbanie o
to, aby dostawy dotarły na miejsce przeznaczenia.

Dlatego przede wszystkim potrzebujemy determinacji politycznej, aby podjąć działania, jakie ocalą życie
wielu ludziom i położyć kres tej cichej rzezi niewinnych dzieci, których jedynym przestępstwem jest to, że
urodziły się w biednym kraju.

Sophie Auconie (PPE), na piśmie. – (FR) Głosowałam za sprawozdaniem przedstawionym przez pana posła
Cashmana, ponieważ wydaje mi się, że Parlament powinien przyjąć zdecydowane stanowisko sprzyjające
realizacji milenijnych celów rozwoju. Nie można pozwolić na kwestionowanie tego z powodu obecnego
kryzysu gospodarczego. Osiągnięcie tych celów, przyjętych podczas szczytu milenijnego w roku 2000,
nadal jest odległe. Obejmują one ograniczenie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie wszystkim
wykształcenia na poziomie podstawowym, propagowanie równości płci, ograniczenie śmiertelności
noworodków, poprawę poziomu higieny wśród matek, walkę z HIV/AIDS, malarią i gruźlicą, ochrona
środowiska w sposób zrównoważony oraz wprowadzenie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. We
wrześniu 2010 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ spotkały się w celu określenia procedury i
poprawy wyników. Poprzez przyjęcie tej rezolucji Parlament Europejski pokazuje przywódcom państw i
rządów, że jest zaangażowany w realizację milenijnych celów rozwoju.

Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie. – (LT) Popieram niniejsze sprawozdanie. Zmniejszanie ubóstwa
stanowi jeden z głównych celów polityki rozwojowej. Jednakże negatywne skutki recesji gospodarczej i
finansowej jeszcze bardziej spowolniły postępy krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych. Dlatego
państwa członkowskie UE powinny podjąć poważne wysiłki, aby zapewnić jak najszybsze ustanowienie
konkretnych środków na pomoc rozwojową, obejmujących obszary handlu, współpracy rozwojowej oraz
wspólną politykę rolną. Musimy również dążyć do lepszej integracji z globalną gospodarką krajów
rozwijających się i pobudzać rozwój handlu w tych krajach. Komisja powinna zapewnić skuteczne zarządzanie
środkami pomocowymi dla krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych oraz przejrzystość i skuteczność
w rozdzielaniu pomocy finansowej.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Trevor Colman i Nigel Farage (EFD), na
piśmie. – UKIP nie popiera anulowania długu na podstawie tego, że jest on ryzykowny z punktu widzenia
gospodarki z następujących powodów: 1. Kraj–wierzyciel jest zazwyczaj równocześnie krajem-dłużnikiem.
Na przykład, Wielka Brytania jest poważnym ofiarodawcą pomocy zagranicznej. Jednakże Wielka Brytania,
a zatem jej podatnicy, zazwyczaj niechętnie udziela pomocy finansowej za granicą, podczas gdy zadłużenie
w kraju rośnie w sposób niewyobrażalny. 2. Anulowanie długu osłabia zdolność krajów-dłużników Trzeciego
Świata do zdobywania kolejnych środków za granicą. A zatem nie leży to w interesie krajów-dłużników. 3.
Anulowanie długu prowadzi do moralnego zagrożenia. A co z krajami Trzeciego Świata wywiązującymi
się z obowiązków dłużnika, których jest wiele? 4. Anulowanie nie wprost oznacza zgodę na oszustwo
finansowe, korupcję i sprzeniewierzenie pożyczek, tak powszechne wśród krajów-dłużników z Afryki. 5.
Weźmy pod uwagę ogromne obecnie zadłużenie większości gospodarek na świecie; kto decyduje, gdzie
anulowanie długu jest właściwe? To kolejne zagrożenie moralne.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), na piśmie. – (FR) Głosowałem za sprawozdaniem pana posła Cashmana w
sprawie zakresu postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju ustanowionych w roku 2000. Wydaje
się, że wszystko wskazuje, że tych celów nie osiągniemy. Na Unii spoczywa ogromna odpowiedzialność
polegająca na tym, że jest ona podstawowym źródłem pomocy dla krajów biednych i w tym względzie ma
posłuch na arenie międzynarodowej, kiedy porusza się kwestie rozwoju. Sprawozdanie posła Cashmana
stanowi bardzo sprawiedliwą ocenę stanu realizacji milenijnych celów rozwoju z naciskiem na skrajne
ubóstwo, sytuację kobiet, zdrowie, edukację i środowisko. Przedmiotowe sprawozdanie przypomina nam,
że Unia Europejska musi upewnić się, że polityka rozwoju jest konsekwentna. Rolnictwo, rybołówstwo i
działalność gospodarcza w danym kraju nie mogą działać na niekorzyść jego rozwoju. Poprzez niniejsze
sprawozdanie Parlament pokazuje, że jest proaktywny, wspierając nowe formy finansowania, które należy
upowszechnić. Niniejsze sprawozdanie, przygotowane podczas szczytu milenijnego w 2000 roku, jest
bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Obowiązkiem naszych przywódców jest jak najszybsza realizacja tych
realnych i możliwych do osiągnięcia celów. Przede wszystkim jest to kwestia woli.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D), na piśmie. – (LT) Głosowałam przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju musi pozostać podstawowym celem Unii Europejskiej. Realizacja
MCR, wbrew wszystkim przeciwnościom, jest bardzo ważnym i pilnym wyzwaniem, zarówno na szczeblu
UE, jak i międzynarodowym. Unia Europejska i wspólnota międzynarodowa powinny skoncentrować swoje
wysiłki i podjąć konkretne działania w celu zwiększenia szans na sukces MCR. Dlatego chciałabym podkreślić,
że jeszcze nie nadszedł czas na oszczędności kosztem chorych i głodujących. Dlatego też musimy nadać
wyższą rangę takim sprawom, jak zdrowie, kobiety i dzieci jak też zwalczanie ubóstwa i zwrócić więcej
uwagi na sprawy zatrudnienia i uczciwej pracy. Chciałabym zaznaczyć, że ograniczenie ubóstwa poprzez
osiągnięcie MCR musi zostać uznane za ogólny cel polityki UE, natomiast Europa musi przewodzić światu
we wspólnych wysiłkach mających na celu dotrzymanie obietnic złożonych przez Unię najbiedniejszym
tego świata. Zgadzam się z Parlamentem Europejskim, wzywającym do tego, aby większość pomocy
finansowej UE przyznać najbardziej potrzebującym, zwłaszcza kobietom i dzieciom oraz osobom
niepełnosprawnym a także tym wszystkim, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. Szczególną uwagę
należy poświęcić równości płci, prawom mniejszości oraz zwalczaniu dyskryminacji.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. – (PT) Z zadowoleniem przyjmuję rolę Europy jako największego
ofiarodawcy pomocy rozwojowej na świecie.

Pomoc rozwojowa umożliwiła zmniejszenie ubóstwa milionów ludzi w krajach rozwijających się. Liczba
osób zmuszonych do znoszenia skrajnego ubóstwa spadła z 1,8 miliarda do 1,4 miliarda. Prawie 90% dzieci
z biednych rodzin obecnie uczęszcza do szkoły. Uczyniliśmy wielkie kroki w sprawie zwalczania malarii i
gruźlicy, a śmiertelność dzieci gwałtownie spada.

Jednakże ostatnie kryzysy żywnościowy i paliwowy oraz ogólnoświatowa recesja gospodarcza zahamowały
znaczną część postępów ostatnich dziesięciu lat.

Wprawdzie to bogate kraje ponoszą odpowiedzialność za obecny kryzys finansowy, gospodarczy i
klimatyczny, ale to kraje rozwijające się są najbardziej dotknięte globalnym ociepleniem. Oznacza to, że dla
nas sprawą o zasadniczym znaczeniu jest zwiększenie środków na zwalczanie zmian klimatycznych, na
przykład przez zapewnienie odpowiednich technologii.

Chciałabym zaapelować o przeznaczenie dodatkowych środków dla krajów rozwijających się. W średnim
i dłuższym okresie należy zrównoważyć te środki, które zresztą powinny pochodzić z sektora prywatnego,
rynku węgla oraz sektora publicznego krajów uprzemysłowionych lub najbardziej zaawansowanych
gospodarczo krajów rozwijających się.

David Casa (PPE), na piśmie. – Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu z powodu kontrowersyjnego
sformułowania ustępu 42, dotyczącego aborcji. Ze względów moralnych sprzeciwiam się aborcji i nie mogę
się zgodzić na taką klauzulę. Niemniej jednak muszę również powiedzieć, że uważam, iż sprawozdawca
wykonał doskonałą pracę w odniesieniu do wszystkich innych kwestii.

Carlo Casini (PPE), na piśmie. – (IT) To bardzo smutne, że już od lat Parlament Europejski nie potrafi uporać
się z tą tragiczną sprzecznością. W każdym dokumencie, w którym proponuje się w sposób godny podziwu
środki na rzecz zwalczania ubóstwa, niektórym udaje się umieścić deklarację – bezpośrednią lub pośrednią
– tak zwanego prawa do aborcji jako nośnika zdrowia i rozwoju społecznego.

Inicjatywa niektórych spotyka się, z jednej strony, z prawdziwą obojętnością większości i, z drugiej strony,
z pewnym skrępowaniem mniejszości. Jednakże i sprzeczność, i tragedia są oczywiste. Zasadę równości,
odnoszącą się do godności każdego człowieka i tę specjalną, słuszną solidarność z najmłodszymi członkami
społeczeństwa, wszystko to porzuca się w tym właśnie momencie, kiedy mamy realizować następujące cele:
zwalczanie dyskryminacji i ochrona zdrowia.

Do takiej sytuacji doszło również dzisiaj w kontekście przygotowanego przez posła Cashmana sprawozdania,
którego ustęp 42, sprzeczny z całym dokumentem, sprawił, że zarówno ja, jak i wielu posłów do PE,
ostatecznie odrzuciło sprawozdanie w całości. Kiedy położymy je na szali, te propagowane „złe” elementy,
to – niestety – przeważają nad tymi „dobrymi” elementami z innych części tekstu.

Carlos Coelho (PPE), na piśmie. – (PT) Osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (MCR) stanowi priorytet
polityki rozwojowej. Zaledwie kilka miesięcy po posiedzeniu wysokiego szczebla ONZ, pomimo poważnych
postępów w zakresie niektórych MCR, prawda jest taka, że jesteśmy jeszcze daleko od tego, co planowaliśmy.
Trzeba zrobić jeszcze więcej. Państwa członkowskie powinny szanować własne zobowiązania w zakresie
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). Należy zbadać nowe mechanizmy finansowania, które nie przekładają
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się na wyższe podatki w czasie obecnego kryzysu. Najważniejszą sprawą jest konsekwencja w polityce
rozwojowej (wraz z rezolucją zatwierdzoną w maju tego roku w sprawie konsekwencji w opracowywaniu
polityki rozwojowej UE oraz koncepcji zwiększenia publicznej pomocy rozwojowej).

Cieszę się, że Parlament ustanowił priorytetowe cele w zakresie MCR, takie jak zdrowie, edukacja, sytuacja
najbardziej pokrzywdzonych grup społecznych oraz zwalczanie ubóstwa konkretnymi środkami w polityce
gospodarczej, rolnej i rybołówstwie. Dokonano tego również poprzez wezwanie do nowego ładu globalnego,
który przyznaje większe prawo głosu krajom rozwijającym się, a propagując równocześnie demokrację,
pokój i rządy prawa w krajach rozwijających się. Jednakże jestem przeciwny temu, aby traktować aborcję
jako formę antykoncepcji.

Mário David (PPE), na piśmie. – (PT) Scott McKenzie kiedyś śpiewał „Jeśli wybierasz się do San Francisco,
włóż kwiaty we włosy, jeśli wybierasz się do San Francisco, na pewno spotkasz tam łagodnych ludzi”. Ale
świat taki nie jest, więc tego przesłania nie można stosować wobec złożonej rzeczywistości gospodarczej i
społecznej dzisiejszego świata. Z tego powodu głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu, chociaż –
oczywiście – nie wątpię, że za celami kryje się dobra wola. „Wyobraźcie sobie, że nie ma państw, to nie jest
trudne, nie ma po co zabijać ani za co umierać, religii również brak. Wyobraźcie sobie, że wszyscy żyją w
pokoju”. Ale to właśnie John Lennon sam dodał „Możecie stwierdzić, że to marzenie”. Niestety, prawdziwe
życie takie nie jest. Jednakże to od nas zależy, czy sprawimy, że ten świat będzie bardziej sprawiedliwy i
bezpieczny, a każdy będzie mógł żyć z krztyną godności.

Zadaniem propozycji przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu jest osiągnięcie licznych celów bez
koncentrowania się na skutecznych priorytetach i ich definiowania. Strzelanie we wszystkich kierunkach
oznacza, że żaden z tych celów nie jest wykonalny. Na koniec, wydaje mi się, że są one zbyt statystyczne i
skoncentrowane na rządzie centralnym. Nie zgadzam się z takim podejściem. Uważam, że inwestycje w
ramach dążenia do milenijnych celów rozwoju powinny powędrować w kierunku projektów unijnych,
takich jak wioski milenijne, i to przy poważnym zaangażowaniu ze strony wszystkich instytucji UE.

Proinsias De Rossa (S&D), na piśmie. – Gorąco popieram przedmiotowe sprawozdanie w sprawie postępów
w osiąganiu milenijnych celów rozwoju. Unii brakuje 20 miliardów euro do wywiązania się z zobowiązań
w zakresie finansowania, i to w czasie, kiedy państwa ograniczają własne budżety pomocowe. Państwom
członkowskim UE nie wolno się poddawać, jeśli chodzi o wywiązywanie się z zobowiązań w ramach
Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju. Co więcej, MCR należy postrzegać, biorąc równocześnie
pod uwagę umożliwianie rozwoju i podejmowanie wyzwań oraz zwalczanie zasadniczych przyczyn ubóstwa.
Zgodnie z obietnicą państwa członkowskie do 2015 roku muszą przeznaczyć 0,7% DNB na pomoc, a nie
zwiększać ten udział, co jest podwójnie niepokojące w czasach kryzysu, kiedy DNB spada. Co więcej, nie
do przyjęcia jest, aby UE poszerzała definicję oficjalnej pomocy rozwojowej, tak aby objąć inne przepływy
finansowe, na przykład renty lub środki anulowania długu. Starając się uporać z problemem zacofania, świat
rozwinięty musi kategorycznie zwalczać raje podatkowe oraz nielegalne przepływy kapitału, które pozbawiają
kraje rozwijające się środków, jakich one rozpaczliwie potrzebują. Uważam, że odpowiedzialność za rozwój
musi pozostać w gestii komisarza ds. rozwoju, który powinien dążyć do lepszej polityki spójności, zwłaszcza
w obszarach handlu, wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.

Marielle De Sarnez (ALDE), na piśmie. – (FR) Parlament wysyła poważne przesłanie, przyjmując rezolucję
w sprawie postępów w kierunku osiągania milenijnych celów rozwoju. To z kolei wskazuje, jakie znaczenie
w okresie od dzisiaj do 2015 roku dla Europy mają likwidacja ubóstwa, głodu, chorób i śmiertelności
noworodków oraz ich matek. W przeddzień Rady Europejskiej przesłanie jest wyraziste. Szefowie państw
lub rządów UE muszą podtrzymać podjęte zobowiązania finansowe, obejmujące – być może bardziej niż
kiedykolwiek – ten okres kryzysu ekonomicznego i finansowego na świecie. Potrzebna jest składka w
wysokości 0,7% DNB od państw członkowskich. Aby sprostać zobowiązaniom finansowym, Europa musi
stworzyć nowe mechanizmy finansowania, takie jak podatek w wysokości 0,05% od transakcji finansowych.
Biorąc pod uwagę fakt, jak duże są to obecnie transakcje – ostatnio wyniosły 70-krotną wartość DNB na
świecie – taki podatek przyniósłby 10 miliardów euro co roku. Co więcej, miałby tę zaletę, że pochodziłby
od sektora finansowego. To wydaje się sprawiedliwe, jeżeli uwzględnimy fakt, że ten sektor otrzymał ogromną
pomoc państwową, aby przetrwać bezprecedensowy kryzys, który zresztą sam spowodował. Jednostronna
inicjatywa UE mogłaby podziałać jak katalizator na poziomie globalnym.

Anne Delvaux (PPE), na piśmie. – (FR) Z zadowoleniem przyjmuję głosowanie nad sprawozdaniem posła
Cashmana w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach
przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. To sprawozdanie po prostu
musiało zostać przyjęte! Pięć lat przed rokiem wyznaczonym do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju
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(MCR), czyli przed rokiem 2015, stwarza bowiem wspólnocie międzynarodowej wyjątkową możliwość
podwojenia wysiłków ukierunkowanych na osiągnięcie tych celów. Sytuacja jest krytyczna i wymaga pilnej
reakcji. Musi dojść do ponownych działań w celu umożliwienia odpisywania długów – przynajmniej przez
kraje rozwinięte – oraz wybór takiego kierunku, który zmniejszy obciążenie długami krajów rozwijających
się.

Ja również popieram wprowadzenie zwiększonych środków w celu monitorowania realizacji zobowiązań,
czyli przeznaczenia 0,7% DNB na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) do roku 2015. Finansowanie MCR
musi zacząć się na szczeblu krajowym, zaś kraje rozwijające się muszą generować i przeznaczać własne
środki na osiągnięcie tych celów, ale wspólnota ofiarodawców musi też dotrzymać obietnicy w zakresie
znacznego zwiększenia świadczonej ODA. Podjęte zobowiązania muszą być w całości honorowane na
posiedzeniu we wrześniu.

Harlem Désir (S&D), na piśmie. – (FR) Osiągnięcie milenijnych celów rozwoju do roku 2015 to podstawowe
zobowiązanie podjęte przez wspólnotę międzynarodową. Jednakże nie zapewniła ona środków służących
do wypełnienia tego zobowiązania. Kiedy dwie trzecie drogi mamy już za sobą, staje się oczywiste, że wiele
z najsłabiej rozwiniętych krajów (LDC) nie zdoła osiągnąć żadnego z celów, likwidacji biedy, zapewnienia
dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej oraz że większość krajów rozwijających się czeka jeszcze długa
droga do ich osiągnięcia. Europa jest największym ofiarodawcą na świecie, ale utrzymując pomoc w wysokości
0,4% DNB nie może przecież być zadowolona z tego, że jest tak daleko od celu, którym jest przeznaczenie
0,56% na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) w 2010 roku, celu, który zresztą sama sobie wyznaczyła.
Rzeczywistość wygląda tak, że zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż kiedykolwiek, zwłaszcza w
obszarze bezpieczeństwa żywności, walki ze zmianą klimatu, w sprawach edukacji, zdrowia – co szczególnie
dotyczy zarażonych wirusem HIV – oraz zdrowia matek i zdrowia reprodukcyjnego. Przy pomocy
sprawozdania posła Cashmana Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim wzywa Radę Europejską, aby na sesji, która odbędzie się 17 czerwca, udzieliła poparcia
propozycji podatku w wysokości 0,05% od międzynarodowych transakcji finansowych, co przyniosłoby
10 miliardów euro oraz aby wyznaczyła cel, jakim będzie wartość 0,63% europejskiego DNB w 2012 roku,
przewidując podwyższenie go do 0,7% w przyszłości.

Leonidas Donskis (ALDE), na piśmie. – (LT) Jako kontrsprawozdawca w sprawie niniejszego sprawozdania
głosowałem stanowczo za tym sprawozdaniem, którego celem jest zapewnienie osiągnięcia milenijnych
celów rozwoju. W pełni popieram wysiłki innych posłów w celu doprowadzenia do tego, aby Unia Europejska
w tej sprawie wypowiadała się jednym głosem, i to w sposób postępowy. Jednakże nie mogłem poprzeć
dwóch przedłożonych poprawek, bowiem jako liberał uważam, że ich postanowienia są nie do przyjęcia.
Dlatego głosowałem przeciwko apelom skierowanym do UE o wprowadzenie podatku od transakcji
walutowych i instrumentów pochodnych w celu sfinansowania globalnych dóbr publicznych, łącznie z
MCR. Unia Europejska nie powinna obciążać swoich obywateli dodatkowymi podatkami, zwłaszcza
podatkami, których mechanizm i oddziaływanie nie zostało jeszcze w pełni sprawdzone. Równocześnie
nie zgadzam się, że środki pomocy rozwojowej powinny być prawnie wiążące.

Ważne jest, aby państwa członkowskie wypełniły własne zobowiązania zwiększenia kwoty oficjalnej pomocy
rozwojowej (ODA), ale Unia Europejska nie powinna karać państw członkowskich – przy pomocy środków
prawnych – z powodu częściowego niewywiązania się z zobowiązań w kontekście zmienionym przez kryzys
finansowy. Kryzys nie wpłynął na wszystkie państwa członkowskie w ten sam sposób, i nie wszystkie będą
mogły osiągnąć cel, czyli 0,7%. Parlament Europejski powinien stosować zachęty przy pomocy środków
łagodniejszych i łatwiejszych do zaakceptowania niż surowe środki prawne.

Lena Ek (ALDE), na piśmie. – (SV) To niepokojące, że tak wielu posłów Izby głosowało przeciwko przyznaniu
kobietom w krajach rozwijających się prawa do kontroli własnego ciała i zdrowia reprodukcyjnego, usiłując
doprowadzić do usunięcia ustępu 42 sprawozdania. Jest to sygnał świadczący o bardzo niepokojącej tendencji
wśród przeciwników aborcji w Europie, którzy wykorzystują programy pomocowe do popularyzacji
własnych poglądów. Dostępność metod planowania rodziny jest istotnym czynnikiem umożliwiającym
kobietom w krajach rozwijających się przejęcie kontroli na własnym życiem i – w konsekwencji – wyrwanie
się z ubóstwa.

Edite Estrela (S&D), na piśmie. – (PT) Głosowałam za sprawozdaniem posła Cashmana, ponieważ jeszcze
długa droga przed nami do realizacji milenijnych celów rozwoju. Konieczne jest wzmocnienie istniejących
środków, co pozwoli osiągnąć je do roku 2015, zwłaszcza poprzez wdrożenie obowiązków, które przyjęły
na siebie państwa członkowskie w zakresie pomocy dla krajów rozwijających się.
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Z zadowoleniem przyjmuję przyjęcie ustępu 42, który „wzywa wszystkie państwa członkowskie i Komisję
do odwrócenia niepokojącego trendu ograniczania środków przeznaczanych na prawa i zdrowie
reprodukcyjne i seksualne w krajach rozwijających się oraz do wspierania strategii politycznych w zakresie
dobrowolnego planowania rodziny, bezpiecznej aborcji, leczenia chorób przenoszonych drogą płciową
oraz dostępności artykułów związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, na które składają się ratujące życie
lekarstwa i środki antykoncepcyjne, w tym prezerwatywy”.

Diogo Feio (PPE), na piśmie. – (PT) Zwalczanie ubóstwa i zmniejszanie przepaści pomiędzy biednymi a
bogatymi to ważne cele, tak więc wszystkie rządy powinny poświęcić tym sprawom uwagę i przeznaczyć
na nie środki. ONZ przyjęła cele na szczycie milenijnym w 2000 roku, podczas gdy Unia Europejska – jako
największy ofiarodawca – ma główny udział w wynikach wspólnych przedsięwzięć.

Pomimo wszystkich wysiłków podejmowanych przez kraje rozwijające się, wiele z nich staje w obliczu
kryzysu, który może zagrozić zaangażowaniu; w tej sytuacji odpowiedzialność spoczywa na państwach
korzystających z pomocy, jeżeli mają przyjąć odpowiedzialność za dobre rządy, rządy prawa i podstawowe
wolności obywatelskie. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić rozczarowanie, że pod przykrywką
deklarowanych dobrych intencji sprawozdawca chce przekonać tę Izbę, aby przyjęła rezolucję, która łamiąc
w rażący sposób prawa państw członkowskich i państw trzecich w takich sprawach, zachęca do propagowania
aborcji jako środka do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. To nie jest nowa taktyka, ale przez to wcale
nie mniej naganna czy podejrzana.

José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. – (PT) Międzynarodowa wspólnota podjęła podstawowe
zobowiązanie osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR). Europa jest największym ofiarodawcą pomocy
na świecie. To finansowanie przeznaczone dla krajów rozwijających się pomaga łagodzić ubóstwo, zmniejszyć
śmiertelność i podnieść poziom umiejętności milionów ludzi. W zasadzie skrajne ubóstwo się zmniejszyło,
prawie 90% dzieci z biednych rodzin uczęszcza do szkoły, a śmiertelność wśród niemowląt gwałtownie
spada. Wiele ciągle jeszcze pozostaje do zrobienia, i nadal będzie potrzebne wsparcie, jeżeli mniej rozwinięte
kraje mają osiągnąć MCR, w tym zwalczanie ubóstwa czy zapewnienie dostępu do edukacji i usług opieki
zdrowotnej. Europa – jako orędownik podstawowych praw człowieka, gdzie solidarność stanowi podstawową
zasadę – oraz jako największy ofiarodawca pomocy rozwojowej na świecie, musi przewodzić w tej kwestii,
zwłaszcza podczas następnego spotkania ONZ, które odbędzie się we wrześniu. Jednakże jestem
rozczarowany, że w niniejszym sprawozdaniu pomieszano cele szlachetne ze sprawami drażliwymi,
związanymi z kwestiami sumienia jednostki, takimi jak aborcja. Propagowanie polityki wspierającej aborcję
nie pomoże osiągnąć MCR. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie. – (PT) Początkowym celem milenijnej deklaracji z 2000 roku było
zmniejszenie o połowę liczby ludzi żyjących w skrajnej biedzie, zapewnienie czystej wody i wykształcenia
dla wszystkich oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Sprawozdanie uznaje, że cele pozostają
odległe, a przecież i tak były skromne. UE jako całość ogranicza budżet pomocowy, a w tym samym czasie
jej kraje wydały ostatnio tysiące milionów dolarów na ratowanie własnych banków, przenosząc koszty na
społeczeństwo, podczas gdy grupy ekonomiczne i finansowe, które je kontrolują, wychodzą z sytuacji bez
szwanku.

Jednakże w tekście jest kilka sprzeczności, które – jak uważamy – warto wskazać, zwłaszcza kiedy krytykuje
się liberalizację handlu, równocześnie popierając jego otwarcie poprzez zakończenie rundy dauhańskiej w
ramach Światowej Organizacji Handlu i przyjęcie umów o partnerstwie gospodarczym i strefach wolnego
handlu. Liberalizacja handlu powoduje nasilenie nierówności, prowadząc do zwiększonej eksploatacji siły
roboczej i bogactw naturalnych, nasilenia biedy i przypadków wykluczenia społecznego oraz pogłębia
relację zależności pomiędzy krajami. Przeznaczenie pomocy rozwojowej na te cele, co uczyniły UE i USA,
oznacza, że cele milenijne nie zostaną osiągnięte do roku 2015.

Sylvie Guillaume (S&D), na piśmie. – (FR) Głosowałam za niniejszym sprawozdaniem, ponieważ popieram
dążenia do osiągnięcia głównego celu polityki rozwojowej, a mianowicie ograniczenia ubóstwa. Na państwach
członkowskich spoczywa ważna odpowiedzialność, muszą one w tej sprawie podtrzymywać swe
zobowiązania; musimy im o tym znowu przypominać. Mimo tego, że postępy poczynione do dzisiaj są
zachęcające – zwłaszcza wyższa frekwencja biednych dzieci w szkołach czy walka z malarią i gruźlicą –
należy podjąć jeszcze znaczne wysiłki, aby każdy mógł dotrzymać swych zobowiązań pomiędzy dniem
dzisiejszym a rokiem 2015, a to wszystko wbrew obecnemu kryzysowi. Ja również popieram wprowadzenie
podatku od transakcji walutowych oraz transakcji instrumentów pochodnych a także ograniczenie obciążenia
długiem krajów rozwijających się i anulowanie długów krajów najmniej rozwiniętych. Na koniec: ja również
głosowałam za kilkoma poprawkami mającymi na celu opracowanie środków w zakresie zdrowia seksualnego
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i reprodukcyjnego, ponieważ są to sprawy zasadnicze w walce z AIDS i zmniejszaniu śmiertelności matek.
Tych środków ignorować nie wolno.

Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Sprawozdanie posła Cashmana zawiera ważne żądania wobec UE
i jej członków w zakresie wdrożenia licznych programów w obszarach rozwoju międzynarodowego, zaś ja
całym sercem popieram te żądania. Należy również dodać, że można podjąć działania na innym szczeblu
niż UE czy państwa członkowskie. Na przykład Szkocja ma w tym własny, osobny udział, ponieważ pracuje
z krajami rozwijającymi się, a rząd szkocki opublikował również Międzynarodowy Program Rozwoju,
będący krokiem w kierunku realizacji milenijnych celów rozwoju.

Eija-Riitta Korhola (PPE), na piśmie. – (FI) Chciałabym odnieść się do punktu 14 w sprawozdaniu w sprawie
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, w którym wzywa się UE do dostarczenia biednym krajom znacznych
środków finansowych w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, co więcej, z naciskiem na to, aby środki
te były rzeczywiście dodatkowe w stosunku do istniejących już zobowiązań pomocowych.

Zmiana klimatu jest faktem, i musimy się nauczyć z nią żyć. Jednym z istotnych błędów, jakie popełnił ruch
ochrony środowiska w ocenie sytuacji, była odmowa – przez dłuższy czas – dyskusji na temat przystosowania
się do sytuacji. Był to pewien luksus na Zachodzie, ponieważ środki na adaptację oraz finansowanie potrzebne
do zapobiegania były dostępne biednym tego świata. Kopenhadze należy się uznanie za utworzenie funduszu
klimatycznego dla krajów rozwijających się.

Jednak nie należy też przesadzać, przykładając nadmierną wagę do znaczenia zmiany klimatu wśród innych
problemów, przed jakimi stoją kraje rozwijające się. Wydaje się, że zmiana klimatu powoduje, że w naszej
wyobraźni nie ma już miejsca na żadne inne problemy. Ludzie wbili sobie do głowy, że jeżeli ograniczymy
emisje, to wszystkie inne problemy tak po prostu znikną. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Musimy zadbać
o to, aby nie uniemożliwić setkom milionów dzieci szczepień i wykształcenia ani nie zaniechać walki z
erozją gleby lub innymi problemami środowiska, które można rozwiązać, wszystko w imię zmiany klimatu.

Najlepszym sposobem na poprawę klimatu jest pomaganie ludziom w wyjściu z ubóstwa, ponieważ ubóstwo,
bardziej niż cokolwiek innego, popycha człowieka do uciekania się do rozwiązań szkodliwych dla środowiska.
Z tego powodu uważam, że bardzo ważne jest wyraźne stwierdzenie w sprawozdaniu, że środki przeznaczone
na walkę i przystosowywanie do zmiany klimatycznych nie powinny pochodzić z innych zobowiązań w
zakresie pomocy rozwojowej UE.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie. – (FR) Niniejsze sprawozdanie zawiera kilka pozytywnych
punktów. Należą do nich akcentowanie długu środowiskowego, jaki mają kraje Północy wobec tych z
Południa, oraz żądanie dodatkowej pomocy w tym obszarze. Ja również popieram wniosek o to, aby
odpisywania zadłużenia skarbowego nie traktować już jako integralnej części oficjalnej pomocy rozwojowej.

To samo dotyczy żądań ustanowienia sprawiedliwego podziału dobrobytu, wsparcia dla niewielkich lokalnych
gospodarstw rolnych oraz środków ułatwiających dostęp do ziemi, wody i innych zasobów bioróżnorodności.
Jednakże godny pożałowania jest fakt, że łącznie z tymi propozycjami sprawozdanie powinno też popierać
umowy o partnerstwie gospodarczym, rundę dauhańską oraz wszystkie umowy Światowej Organizacji
Handlu; innymi słowy, że powinno wspierać zasady przeciwne do tych, które są w nim propagowane.
Dlatego wstrzymam się od głosu.

Nuno Melo (PPE), na piśmie. – (PT) Unia pozostaje główną siłą napędową w kierunku realizacji milenijnych
celów rozwoju (MCR), i jest ona również największym ofiarodawcą pomocy na świecie. Oznacza to, że musi
też przyjąć odpowiedzialność i odegrać rolę przywódcy na posiedzeniu wysokiego szczebla ONZ, które ma
się odbyć we wrześniu 2010 r. Osiągnięcie MCR, zwłaszcza zwalczenie ubóstwa, jest sprawą podstawową,
ponieważ chodzi o położenie kresu cierpieniom milionów ludzi na całym świecie. Jednak należy zauważyć,
że po raz kolejny pod pretekstem walki z biedą usiłuje się ukradkiem przemycić odniesienia do spraw
niebędących w takim stopniu w centrum uwagi, jak na to zasługują, a które z gruntu wprowadzają podziały,
a zwłaszcza dotyczące kwestii polityki w zakresie aborcji w krajach rozwijających się.

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Ograniczenie ubóstwa stanowi jeden z głównych celów polityki
rozwojowej już od niepamiętnych czasów. Jednakże niewiele osiągnięto w ostatnich dziesięcioleciach;
inicjatywy w zakresie polityki rozwojowej często zmierzały wręcz w przeciwnym kierunku. Szczególnie
niepokoi, że wiele państw środki pochodzące od krajów uprzemysłowionych wykorzystywało do utrzymania
władzy dyktatorskiej lub klasy rządzącej oraz stłumienia mas biedoty. Nawet programy do walki z głodem
pozornie tylko pozwoliły na eksplozję wzrostu liczby ludności. Niezależnie od sytuacji, jeżeli chcemy
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zwalczać ubóstwo, konieczne jest zapobieganie spekulacjom na rynku żywności oraz skorygowanie polityki
rozwojowej.

W przypadku samopomocy zdecydowanie właściwym rozwiązaniem są mikropożyczki. Jednakże
powinniśmy również móc oczekiwać, że państwa otrzymujące pomoc rozwojową przyjmą z powrotem
migrantów, którzy nielegalnie wjechali do naszych krajów. Mało prawdopodobne jest, abyśmy mogli osiągnąć
ustanowione cele jeszcze zanim poddamy pomoc rozwojową wszechstronnemu przeglądowi. Dlatego
odrzuciłem sprawozdanie.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), na piśmie. – (RO) Uważam, że ważne jest usunięcie z punktu 22 tekstu, w
którym wzywa się Unię do zniesienia subsydiów wywozowych dla rolnictwa. Autor sprawozdania oraz inni
posłowie popierający ten pomysł są doskonale świadomi tego, że to nie subsydia wywozowe wspierające
produkcję rolną w Europie podczas obecnego kryzysu, stanowią prawdziwy problem. Jednakże wstrzymałem
się od głosu w końcowym głosowaniu, ponieważ uważam, że przedmiotowe sprawozdanie trzeba bardziej
osadzić w rzeczywistości; więcej pragmatyki, a mniej ideologii.

Franz Obermayr (NI), na piśmie. – (DE) Przedmiotowe sprawozdanie nie uwzględnia faktu, że UE może
udzielać pomocy innym tylko wówczas, jeżeli ma dość trwałe fundamenty gospodarcze. Im szybciej Unia
pokona skutki kryzysu, tym szybciej będzie mogła wprowadzić długoterminową i trwałą pomoc rozwojową.
Sprawozdanie w sprawie milenijnych celów rozwoju nie uwzględnia tego w wystarczającym stopniu, i
dlatego głosowałem przeciwko.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Mając na uwadze zobowiązania państw Unii Europejskiej
i zgodność z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego, zdecydowałem się głosować za przyjęciem
sprawozdania w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w
ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. Unia Europejska, będąca
największym na świecie ofiarodawcą pomocy rozwojowej, powinna podejmować działania mające na celu
realizację priorytetów UE, jak np. ograniczanie i zwalczanie ubóstwa. W związku z tym oczekuje się od Rady
Europejskiej, która zbierze się na szczycie w czerwcu 2010 roku, kilka miesięcy przed posiedzeniem
wysokiego szczebla ONZ w sprawie oceny postępów Milenijnych Celów Rozwoju, że przyjmie jednolite
stanowisko w tej sprawie. Musimy bowiem w sposób spójny przeciwdziałać zagrożeniom w krajach
rozwijających się, takich jak bieda i głód, ochrona zdrowia czy edukacja.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie. – Cieszy mnie, że dzisiaj przyjęliśmy sprawozdanie posła
Cashmana w sprawie MCR. Tak długo, jak zapewniamy skuteczną pomoc, ratowane będą ludzkie istnienia,
a zwalczane będzie ubóstwo. We wrześniu 2010 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ spotkają się
razem w Nowym Jorku, aby omówić postępy w realizacji MCR i uzgodnić działania, które należy podjąć w
dążeniu do zapewnienia osiągnięcia tych celów.

Przyjęte dzisiaj sprawozdanie jest wyjątkowo ważnym dokumentem, ponieważ stanowi pomoc w
zdefiniowaniu ambitnego stanowiska UE w tej sprawie jeszcze przed wrześniowym spotkaniem na szczycie,
wywierając presję polityczną na państwa członkowskie UE. Poparcie tego sprowadzania przez decydowaną
większość posłów do PE to jasny i ponadpartyjny sygnał dla szefów państw lub rządów w unijnych krajach
przed spotkaniem 17 czerwca w Brukseli; jest to sygnał, że UE powinna nadal poważnie i w pełni angażować
się w osiąganie MCR, zwłaszcza w czasach kryzysu finansowego.

Catherine Soullie (PPE), na piśmie. – (FR) Niniejsze sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji
milenijnych celów rozwoju przekształciło się w coś, czego nie byłam w stanie poprzeć. Uważam, że należało
zagłosować przeciwko sprawozdaniu Cashmana jako całości, ale po przyjęciu drugiego punktu ustępu 42
w poddanym pod głosowanie projekcie sprawozdania pana posła Cashmana. Nie można było zignorować
braku jasności w odniesieniu do idei kryjącej się za wyrażeniem „bezpieczna aborcja”. Chociaż aborcja jest
koniecznością w niektórych wyjątkowych przypadkach, nie można jej uważać za metodę antykoncepcyjną.
Co więcej, podobnie jak wszystkie procedury medyczne, nigdy nie dzieje się to bez ryzyka. Nie wolno nam
tego banalizować. Rozwój zależy przede wszystkim od poszanowania życia.

Bart Staes (Verts/ALE), na piśmie. – (NL) Stopniowo staje się jasne, że potrzebne są większe wysiłki, jeżeli
świat pragnie zrealizować cele milenijne. Dlatego popieram rezolucję w sprawie zaangażowania Unii w
bardziej skuteczną, bardziej spójną politykę, aby ograniczyć o połowę ubóstwo i głód, zapewnić powszechną
edukację na poziomie podstawowym, wyeliminować nierówne traktowanie ze względu na płeć oraz poprawić
sytuację zdrowotną wielu osób.
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Chciałbym, aby Europa przyjęła na siebie obowiązki, zaczynając od celu 0,7%. Potrzebna jest również
bardziej spójna polityka rozwoju. Dopłaty rolne, które oferujemy rolnikom w Europie, oznaczają, że rolnicy
z krajów rozwijających się nie mogą uzyskać dobrej ceny na wytworzone produkty. Likwidacja ubóstwa
zaczyna się od wprowadzenia sprawiedliwego handlu.

Uważam również, że konieczny jest podatek od transakcji walutowych oraz w zakresie instrumentów
pochodnych i chcę, aby kraje G-20 oraz ONZ wspólnie położyły kres rajom podatkowym, uchylaniu się od
płacenia podatków oraz nielegalnym przepływom finansowym. Najwyższy czas na większą przejrzystość
oraz automatyczne ujawnianie wypracowanych zysków i zapłaconych podatków. Już od dawna jestem
orędownikiem systemu informacyjnego dla każdego kraju, co pozwoli krajom rozwijającym się zatrzymać
własne środki i przeznaczyć je na własny rozwój.

Viktor Uspaskich (ALDE), na piśmie. – (LT) Intencja, która przyświeca programowi milenijnych celów
rozwoju, jest bardzo szlachetna, więc uważam, że musimy podjąć wszystkie wysiłki, aby je zrealizować.
Litwa jest małym krajem o ograniczonym budżecie rozwoju dwustronnego. Cele globalne są złożone, a dla
nas czasami wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Większość naszej pomocy dwustronnej (około 50 %) kieruje
się do krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa. Dzieje się tak nie dlatego, że mniej nas obchodzi
ludność Afryki czy Wysp Karaibskich niż ci, którzy mieszkają bliżej nas. Dla Litwy i krajów znajdujących
się podobnej sytuacji nie jest ważny niewielki przydział środków, ale ich skuteczność. W miarę możliwości
musimy starać się o lepsze wyniki, korzystając ze stosunkowo niewielkich środków, a to nie zawsze jest
możliwe w odległych krajach. Dla nas ważne jest to, aby pomagać wszędzie tam, gdzie to możliwe, a jeżeli
nie przy pomocy środków finansowych, to poprzez dzielenie się naszym doświadczeniem w zakresie
integracji i innych badań, które mogą być użyteczne. Ograniczenie ubóstwa, czy na Litwie, czy też w
najdalszym zakątku Afryki, powinno stanowić jeden z naszych głównych celów. Walka z korupcją oraz
pomoc dla najbiedniejszych jest naszym moralnym obowiązkiem, a przy tym z korzyścią dla UE w
perspektywie długoterminowej. Wzrosła liczba osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin oraz tych,
których zatrudnienie jest zagrożone, i dlatego ważne jest koncentrowanie wszystkich starań przede wszystkim
na ochronie interesów grup najbardziej bezbronnych.

Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji
parlamentarnej CARIFORUM-WE

Andreas Mölzer (NI), na piśmie. – (DE) Oczywiście, powinniśmy popierać CARIFORUM-EU, ponieważ
reprezentuje partnerstwo pomiędzy krajami Europy a pewnymi państwami karaibskimi. Rozwój, walka z
ubóstwem, demokracja, prawa człowieka, powstrzymanie globalnych zagrożeń wobec pokoju,
bezpieczeństwa i stabilności to podstawowe filary, na których spoczywa wzmocnienie regionu Karaibów.
Jednakże nie uważam, że pomocne będzie ustanowienie delegacji do komisji parlamentarnej wyznaczonej
specjalnie w tym celu, zwłaszcza jeżeli w jej składzie w ogóle nie znajdą się posłowie niezrzeszeni. Dlatego
głosowałem przeciwko tej propozycji.

9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

(Posiedzenie zostało zawieszone o 13.50 i wznowione o 15.05)

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

11. Tura pytań do przewodniczącego Komisji

Przewodniczący. – Następnym punktem porządku dziennego jest tura pytań do przewodniczącego Komisji.

Manfred Weber, w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso, panie
i panowie! Na swojej dzisiejszej sesji Komisja zatwierdziła nowe porozumienie SWIFT i uczyniła to znaczną
większością głosów, czy nawet jednogłośnie.
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Chciałbym zapytać przewodniczącego Komisji – ponieważ jestem pewny, że jest on świadomy, iż
przekazywanie danych budzi niepokój wielu naszych obywateli – gdzie widzi on znaczący postęp i w jaki
sposób możemy przekonać naszych obywateli, że to porozumienie jest niezbędne.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – To prawda, że poprawiony projekt porozumienia został
dzisiaj przyjęty jednogłośnie przez Komisję. Uważamy, że jest on w pełni zgodny z gwarancjami dotyczącymi
życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Gwarantuje on poszanowanie zasad proporcjonalności i
konieczności, a jego cel ograniczony jest ściśle do zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu,
prowadzenia dochodzeń w sprawie tych przestępstw, ich wykrywania lub ścigania.

W swojej obecnej formie porozumienie zapewnia poszanowanie praw podstawowych i przestrzega zasad
uznanych w szczególności w karcie praw podstawowych. W porozumieniu zagwarantowano istotne
zabezpieczenia danych, gdy są one przetwarzane przez dostawców usług. Porozumienie zawiera również
zapisy dotyczące przejrzystości wykorzystywania danych i dostępu do sądowych środków odwoławczych.

Komisja uważa zatem, że ten projekt daje się pogodzić z poszanowaniem praw podstawowych i dostarcza
właściwych odpowiedzi na obawy Parlamentu wyrażone w przyjętej w marcu 2010 roku rezolucji w sprawie
piątej umowy tymczasowej.

Manfred Weber, w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący! Mam tylko krótkie pytanie dodatkowe.
Dotyczy ono treści porozumienia, które pan przedstawił. Chciałbym powtórzyć wcześniej zadane pytanie.
Jakie są skutki tego porozumienia dla stosunków transatlantyckich? Jakie jest jego znaczenie dla innych
tematów, które winny być przedmiotem naszych rozmów z USA? Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby mógł
pan przedstawić nam swój pogląd w tej kwestii.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Porozumienie to ma w istocie niezwykłą wagę. Mogę Państwu
powiedzieć, że nasi amerykańscy partnerzy uznają je prawdopodobnie za jeden z najważniejszych priorytetów,
jeśli nie najważniejszy priorytet, w obecnych rozmowach z Unią Europejską. Porozumienie ma zasadnicze
znaczenie dla stosunków Unii Europejskiej z USA. Począwszy od 1 stycznia 2010 r. administracja
amerykańska nie otrzymuje już wielu danych, które były przekazywane jej wcześniej, a to utrudnia realizację
ich programu. Dlatego też sądzimy, że – mając na uwadze znaczenie stosunków transatlantyckich –
powinniśmy rozwiązać także ten problem. Fakt, że stosunki transatlantyckie mają podstawowe znaczenie,
nie oznacza jednak, że nie powinniśmy trzymać się naszych zasad ochrony prywatności i danych osobowych.

Uważam jednocześnie, że obecnie udało nam się wypracować naprawdę bardzo dobre porozumienie, a pani
komisarz Malmström wykonała bardzo ważną pracę. Myślę więc, że fakt, iż doszliśmy do porozumienia z
naszymi amerykańskimi partnerami w tej sprawie, ma w szerszej perspektywie politycznej wielką wagę.

Martin Schulz, w imieniu grupy S&D. – (DE) Panie przewodniczący, panie Barroso! W nawiązaniu do pytań
zadanych przez mojego kolegę pana posła Webera, czy komisarz Malmström poinformowała Kolegium o
ogromnych obawach tej Izby wobec obecnego stanu negocjacji?

Czy Komisja ma świadomość, że jej dzisiejsza decyzja nie odpowiada w żadnym razie temu, co Parlament
uważa za wystarczający postęp. Czy zdaje pan sobie sprawę, panie przewodniczący, że przyjęte przez was
dzisiaj porozumienie, jeżeli zostanie wdrożone w taki sposób, da pracownikom prywatnych firm, takich
jak Swift, większe uprawnienia kontrolne niż te, które przysługują urzędnikom Unii Europejskiej? Czy pani
Malmström wyjaśniła to wam? Jeśli tak, to jak mogliście podjąć taką decyzję? Jeśli nie, to dlaczego pani
Malmström wam tego nie uświadomiła?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. –Naturalnie kolegium było stale informowane o przebiegu
negocjacji przez odpowiedzialną za ten obszar komisarz. Właśnie dzisiaj komisarz Malmström poinformowała
nas o ostatecznym wyniku tych negocjacji. Co więcej, powiedziała nam, że prowadziła bardzo intensywny
dialog z wieloma posłami do Parlamentu Europejskiego. Obawy wyrażone przez ten Parlament są nam
dobrze znane. Komisarz zapewniła mnie, że informowała Parlament systematycznie o przebiegu negocjacji.

Komisja wypełniła swoją rolę jako negocjator. Przyjęcie lub odrzucenie osiągniętego porozumienia leży
teraz w rękach Parlamentu. Zdecydowanie zalecam przyjęcie tego porozumienia, także ze względu na jego
znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli Europy. Choć uważamy, że udało nam się zapewnić niezbędny
poziom ochrony praw podstawowych i danych, jest to jednak bardzo drażliwa kwestia. Naszym zdaniem
prawa tego Parlamentu zostały w pełni uwzględnione; jednak to my musieliśmy negocjować w imieniu Unii
Europejskiej, a dzisiejsza decyzja Komisji została przyjęta jednogłośnie, jak już wskazałem.
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Martin Schulz, w imieniu grupy S&D. – (DE) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso! Dziękuję
za uprzejme przedstawienie waszej debaty. Nie była to jednak odpowiedź na moje pytanie. Spróbuję zatem
być tym razem bardziej precyzyjny i proszę o bardziej precyzyjną odpowiedź.

Czy pani Malmström poinformowała was w czasie debaty w Komisji, przed podjęciem decyzji przez Kolegium,
o tym, że istnieje ryzyko odrzucenia przez Parlamentu tekstu, który przedstawia pan teraz jako porozumienie?
Czy też pani Malmström powiedziała wam: „Ten tekst zapewni nam większość parlamentarną? Powtórzę
moje pytanie bardzo precyzyjnie. Czy pani Malmström powiedziała: „Ten tekst zapewni nam większość w
Parlamencie”, czy też: „Z takim tekstem nie możemy być pewni uzyskania większości w Parlamencie”? Będę
wdzięczny, jeśli odpowie pan na to pytanie precyzyjnie.

José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji. – Komisarz Malmström nie może przesądzać, w jaki sposób
zagłosuje Parlament. Ma tego pełną świadomość.

Pana pytanie dotyczyło tego, czy pani Malmström powiedziała mi lub Kolegium, jaki będzie wynik głosowania
lub reakcja Parlamentu: czy Parlament zagłosuje „za” czy „przeciw”.

Pani komisarz ma oczywiście nadzieję, że Parlament opowie się za porozumieniem. W przeciwnym razie
nie zakończyłaby negocjacji w imieniu Komisji. Po negatywnym wyniku głosowania w Parlamencie kilka
miesięcy temu w Komisji odbyła się bardzo ważna debata. Także ja rozmawiałem kilkakrotnie z komisarz
Malmström. Mamy świadomość wątpliwości, jakie zostały wyrażone w związku z przedmiotową umową
- i sama komisarz osobiście świetnie zdaje sobie z nich sprawę, poświęciła bowiem wielu czasu na kontakty
z Parlamentem. W tej chwili mogę pana zapewnić, że nie mamy żadnych przewidywań co do wyniku
głosowania w Parlamencie. Komisarz nie mogła mi powiedzieć nic na ten temat, ale stwierdziła, że w dalszym
ciągu konsultuje się z Parlamentem. Żadnego porozumienia nie ma, dopóki nie dojdzie do głosowania nad
jego projektem.

To wszystko, co mogę panu powiedzieć, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, w sprawie informacji, które
komisarz przekazała mi osobiście i Kolegium.

Guy Verhofstadt, w imieniu grupy ALDE. – (FR) Panie przewodniczący! Chcę pana uspokoić, że nie zadam
żadnych pytań na temat umowy Swift – o tym porozmawiamy później. Wczoraj pani Merkel i pan Sarkozy
odbyli swój szczyt. Przyjęli ustalenia w kwestii podejścia do zarządzania gospodarczego w Unii, a nie w
strefie euro. Osobiście nie sądzę, by była to bardzo istotna decyzja, nie chodzi tu bowiem o przeciwstawianie
strefy euro Unii Europejskiej. Potrzebne jest zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, jak i potrzeba
nam zarządzania gospodarczego w strefie euro – jest ono niezbędne w obu tych obszarach. Co więcej
zarządzanie gospodarcze potrzebne jest w strefie euro w jeszcze większym stopniu niż w Unii Europejskiej,
jako że mamy tam jedną walutę.

Moje pytanie do pana Barroso brzmi następująco: co pan o tym sądzi? Czy zgadza się pan z nami, że
zarządzanie gospodarcze jest równie potrzebne w strefie euro jak w Unii Europejskiej? Po drugie uważam,
że to Komisja powinna nadzorować to zarządzanie gospodarcze. Rada, która spotyka się cztery razy w roku,
nie jest w stanie zapewnić zarządzania gospodarczego w Europie przy wszystkich trudnościach, z którymi
się dzisiaj borykamy. To Komisja powinna teraz przejąć stery. Chciałbym poznać stanowisko Komisji w tej
kwestii.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – (FR) Panie przewodniczący, panie Verhofstadt! Nie ulega
wątpliwości, że jeśli idzie o uprawnienia przyznane dotąd Unii, to Komisja jest gospodarczym rządem
Europy. Tylko takie rozwiązanie jest zgodne z traktatem. W przypadku handlu, konkurencji i znacznej części
budżetowych uprawnień kontrolnych są to kompetencje Komisji. Uważam, że należy niekiedy przypominać
o tym spośród naszych rządów, które nie przeczytały dokładnie traktatów w tym punkcie.

Niemniej Komisja nie jest w stanie wypełniać tego zadania samodzielnie. Musimy współpracować z Radą,
która posiada pewne bardzo ważne uprawnienia, a także z Radą Europejską, która nadaje ogólny kierunek
i impuls działaniom Unii. Zgadzam się także z pańskim pierwszym stwierdzeniem. W istocie mamy już
rozwiązanie dla strefy euro i dla całej Unii Europejskiej. Wystarczy przeczytać art. 136 traktatu lizbońskiego.
Artykuł ten daje nam teraz daleko większe możliwości przedstawiania propozycji dla strefy euro, ponieważ
ma on szczególne znaczenie w strefie euro; więcej obowiązków oznacza więcej praw, nie tylko dla krajów
posiadających wspólną walutę, ale również dla Unii jako całości. Mam zatem nadzieję, że nastąpi wzmocnienie
zarządzania gospodarczego Unią Europejską, ale zawsze zgodnie z duchem traktatu i z zastosowaniem
metody wspólnotowej.
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Guy Verhofstadt, w imieniu grupy ALDE. – (FR) Panie przewodniczący! Pierwszy sprawdzian nastąpi
oczywiście w czwartek, kiedy będziemy decydować między innymi w sprawie „Europy 2020”. W każdym
razie mam nadzieję, panie Barroso, że to nie Rada będzie monitorować realizację tej strategii i zarządzać
„Europą 2020”. To Komisja winna objąć kierownictwo nad realizacją tej strategii, ponieważ nigdy nie
widziałem, by szefowie państw lub rządów karali i krytykowali siebie nawzajem. Coś takiego nie przydarza
się pomiędzy osobami o tym samym statusie i dlatego jestem przekonany, że Komisja musi bronić swojego
stanowiska w kontekście strategii „Europa 2020” i na forum grupy roboczej, którą kieruje obecnie pan
Van Rompuy.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – (FR) Panie przewodniczący, panie pośle Verhofstadt! Pan
sam był członkiem Rady Europejskiej; pan dobrze zna Radę Europejską. Rada Europejska jest rzeczywiście
bardzo ważną instytucją, ale nie może zarządzać szczegółowo polityką gospodarczą. Byłby to zasadniczy
błąd.

Byłoby to nie tylko sprzeczne z duchem traktatów, ale stanowiłoby także fundamentalny błąd. Rada
Europejska daje rzecz jasna kierunek i impuls – jak to stanowi art. 16 traktatu – ale następnie to w gestii
różnych instytucji, w gestii Komisji, w zakresie jej uprawnień, a także uprawnień Rady, w ramach różnych
grup, leży weryfikacja realizacji polityk.

Pragnę panu powiedzieć, że Komisja zdecydowana jest wypełnić pełną rolę w zakresie monitorowania całego
procesu realizacji „strategii 2020”. Od naszych państw członkowskich oczekujemy teraz wsparcia dla tej
strategii. Dotychczasowe rozmowy budzą mój optymizm. Oczekuję również wsparcia ze strony Parlamentu
Europejskiego. Bardzo pozytywnie odbieram stanowiska przyjęte przez ten Parlament i chcę państwa
zapewnić, że Komisja gotowa jest wypełnić swoją rolę w pełnym zakresie.

Na zakończenie, panie przewodniczący, chciałbym bardzo gorąco podziękować za bardzo jasne stanowisko,
które cztery główne grupy polityczne w tej Izbie zajęły na konferencji prasowej, broniąc metody wspólnotowej
i domagając się poszanowania ducha traktatu z Lizbony.

Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący, panie Barroso! Zmieniając temat,
chcę porozmawiać o Zatoce Meksykańskiej. Jak sądzę, nazwa „Deepwater Horizon” skłania obecnie ludzi
na całym świecie do zastanowienia się nad ideą granic wzrostu, granic marnotrawienia ropy naftowej i granic
możliwości człowieka i technologii. Z związku z tym chciałabym dowiedzieć się, panie Barroso, w jaki
sposób Komisja zamierza zakazać – w oparciu o zasadę ostrożności – planowanej produkcji ropy i gazy w
północnej części Morza Północnego i w Arktyce, na obszarach, za które odpowiada Unia Europejska. W tej
sprawie jest jeszcze czas na podjęcie decyzji.

Po drugie, chciałabym wiedzieć, czy naprawdę wierzy pan, że przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej
w zakresie produkcji ropy i gazy uchronią nas przed powtórzeniem się takich katastrof w regionach, za
które odpowiadamy.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Nie znamy jeszcze przyczyn katastrofy w USA, jako że
śledztwo jeszcze się toczy. Musimy się dowiedzieć, czy jej przyczyny miały głównie charakter techniczny,
czy też wiązały się z brakami w uregulowaniach prawnych lub z niedociągnięciami w przestrzeganiu
przepisów przez branżę. Zbyt wcześnie jest zatem, by wyciągać wnioski co do tego, co może lub mogłoby
przydarzyć się w Europie.

Chociaż poszukiwanie ropy naftowej w Europie nie odbywa się w podobnie skrajnych warunkach jak w
Zatoce Meksykańskiej, także i my powinniśmy przygotować się na ewentualność katastrofy w naszym
sąsiedztwie. Techniki wiertnicze są podobne, nawet jeśli wody w Morzu Północnym są dużo płytsze.

Komisja uważnie śledzi rozwój wydarzeń. Komisarz Oettinger już w maju zwołał spotkanie największych
spółek naftowych prowadzących działalność w wodach UE w celu określenia dokładnego obrazu sytuacji
w Europie i uzyskania zapewnień od branży w odniesieniu do obecnego poziomu bezpieczeństwa.

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi nad zapewnieniem solidnych systemów zapobiegania
i reagowania w sytuacjach kryzysowych, aby chronić obywateli Europy i środowisko.

Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący! Pragnę prosić pana, by powiedział
raz jeszcze, czy uważa, że dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko z tytułu podmorskiej
produkcji ropy naftowej i gazu jest wystarczająca. Chciałabym wiedzieć, czy uważa pan, że niejednolite,
stosunkowe niskie górne limity odpowiedzialności są tym, czego naprawdę nam potrzeba w świetle katastrofy
w Zatoce Meksykańskiej. Chciałabym także wiedzieć, czy rozmawiacie o pilnych ulepszeniach w zakresie
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technicznych kontroli na platformach. Czy naprawdę sądzi pan, że środowiskowe i klimatyczne warunki
Arktyki są na tyle przyjazne człowiekowi i technologii, byśmy mogli podjąć ryzyko podmorskiego
wydobywania surowców także tam? Może nie jest tam tak głęboko jak w Zatoce Meksykańskiej, ale warunki
są trudne.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Tak, ma pani rację. Po pierwsze mamy prawodawstwo.
Mamy wiążące nowe normy i wymogi dla odwiertów i urządzeń produkcji ropy na morzu w odniesieniu
do norm sprzętowych, bezpieczeństwa pracowników, ekologicznego zrównoważenia produkcji, zapobiegania
katastrofom i gotowości. Ponadto państwa członkowskie wprowadziły szereg przepisów krajowych w celu
zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa odwiertów na europejskich morzach.

Po drugie mamy informacyjny system szybkiego reagowania gotowy do przeciwdziałania katastrofom
spowodowanym przez wyciek ropy z tankowców lub z urządzeń wiertniczych lub produkcyjnych. System
ten obejmuje zestaw narzędzi, którymi zarządza Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i które
służą głównie zapobieganiu zanieczyszczeniom i reagowaniu na zanieczyszczenia.

Po trzecie, istnieje wspólnotowy mechanizm ochrony ludności, który jest zdolny do szybkiego reagowania
w przypadku poważnych sytuacji kryzysowych. Odnosząc się do podniesionej przez panią konkretnej
kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej, większość europejskiego prawodawstwa dotyczącego
bezpieczeństwa i środowiska naturalnego nie jest ukierunkowana na konkretne branże, ale możemy zapewnić
zastosowanie takich przepisów do wszystkich ważnych sektorów gospodarki. Prawodawstwo UE określa
minimalne normy bezpieczeństwa, do których poszczególne państwa członkowskie powinny dążyć poprzez
swoje ustawodawstwo. Jest to zgodne z zasadą pomocniczości.

Timothy Kirkhope, w imieniu grupy ECR. – Jeśli można, chcę powrócić na moment do tematu stosunków
UE-USA, by powiedzieć, jak bardzo moja grupa – która odgrywa w tym kontekście znaczącą rolę – i ja
osobiście, jesteśmy zadowoleni z postępów w negocjacjach dotyczących porozumienia SWIFT, w których
braliśmy aktywny udział.

Czy mogę prosić przewodniczącego Barroso, by powiedział nam, jaką przydatną wiedzę zgromadziła Komisja
w odniesieniu do porozumienia SWIFT, którą można będzie ewentualnie wykorzystać w udany i użyteczny
sposób w związku z ważnymi umowami w sprawie danych o przelocie pasażera (PNR), którymi mamy się
zajmować w przyszłości, w pierwszym rzędzie ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Kanadą i Australią?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Jest chyba za wcześnie na wyciąganie wniosków, ponieważ
nie zakończyliśmy jeszcze procesu negocjacji.

Liczę bardzo, że proces ten uda nam się zakończyć w dobrej współpracy z Parlamentem Europejskim, jako
że nasz sukces nie jest możliwy bez waszego wsparcia. To wsparcie jest naprawdę istotne.

Mamy tu dwie podstawowe kwestie.

Jedna z nich dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie poszanowania praw podstawowych i ochrony
danych. Nalegamy na to i wierzymy, że to porozumienie w swojej obecnej formie odpowiada na obawy
wyrażone przez Parlament po pierwszym głosowaniu.

Istnieje jeszcze inny, bardziej ogólny aspekt, który pan, panie pośle Kirkhope, podkreślił, za co jestem
wdzięczny. Chodzi o wagę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. USA są jedynym z naszych
najważniejszych partnerów, jeśli nie najważniejszym, i dlatego uważam, że także z politycznego punktu
widzenia powinniśmy starać się osiągnąć porozumienie.

Wiceprezydent Biden przyjechał do nas i bardzo – nazwijmy to żarliwie – bronił znaczenia stosunków
transatlantyckich, również na tym polu. Komisja nie zalecałaby głosowania, gdybyśmy nie byli przekonani,
że będzie to z korzyścią dla obywateli Europy. Chcę to podkreślić. Leży to także w interesie naszego
bezpieczeństwa. Jednocześnie chcemy, żeby był to sygnał naszego zaangażowania w te bardzo ważne
stosunki z naszym najważniejszym partnerem.

Timothy Kirkhope, w imieniu grupy ECR. – Zgadzam się z tym całkowicie. Uważam, że zachowanie
Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, szczególnie ostatnio, daje wszystkim dobrą lekcję demokracji. Moje
dodatkowe pytanie dotyczy kwestii dzielenia się obciążeniem związanym z walką z terroryzmem pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Czy zdaniem przewodniczącego umowy będące przedmiotem
naszych dyskusji nakładają zbyt duże ciężary na Stany Zjednoczone, zamiast umożliwiać nam przyjęcie
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tego obciążenia bądź uczestniczyć w podziale obowiązków i środków w odniesieniu do zwalczania
terroryzmu?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Moim zdaniem, to ważna uwaga. W trakcie naszych rozmów
Amerykanie rzeczywiście powiedzieli nam, że są gotowi nas wesprzeć, gdybyśmy chcieli stworzyć podobny
system na poziomie europejskim. Decyzję w tej sprawie musimy podjąć tutaj w Europie.

Poprzez to porozumienie zgadzamy się dostarczać niektóre dane władzom amerykańskim na ściśle
określonych warunkach. Możemy jednak zastanowić się nad tym, co sami moglibyśmy robić lepiej we
własnym gronie. Amerykanie powiedzieli nam, że są gotowi udzielić nam pomocy technicznej, ponieważ
zainwestowali już więcej środków w tej dziedzinie niż my. Moim zdaniem powinniśmy zająć się tym
problemem w przyszłości, ponieważ uważam, że wszyscy powinni mieć wkład w walkę z terroryzmem.
Uznać, że odpowiedzialność za walkę z terroryzmem spada wyłącznie na Amerykę, a my jedynie mamy ją
w tym wspierać, byłoby wielkim błędem. Zwalczanie terroryzmu i ochrona bezpieczeństwa wszystkich
naszych obywateli jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL. – (DE) Panie przewodniczący! W dniu dzisiejszym Parlament
Europejski przyjął sprawozdanie pana Cashmana w sprawie realizacji milenijnych celów rozwoju. Jedną z
najważniejszych rzeczy, którą pragniemy przekazać Komisji, panu, jest to, że chcemy oczywiście zrobić
wszystko co w naszej mocy, by połączyć wszystkie zasoby UE na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju
do 2015 roku.

Jednakże jak dotąd UE i jej państwa członkowskie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Na chwilę obecną
nie przekazano 20 miliardów EUR ze zobowiązań przyjętych na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
Chciałabym zatem wiedzieć, co zamierza pan zrobić – konkretnie w związku z nadchodzącym posiedzeniem
Rady – by przypomnieć państwom członkowskim w szczególności o ich zobowiązaniach i by wywrzeć
nacisk na UE, aby przedstawiła jasny, ostateczny punkt widzenia na konferencji ONZ we wrześniu, a także
by uniemożliwić poszczególnym państwom członkowskim dalsze uchylanie się od ich zobowiązań w obliczu
narastającego kryzysu, w sytuacji kiedy miliard ludzi żyje w ubóstwie i głoduje.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! W pełni podzielam troskę wyrażoną
w pani pytaniu. W istocie istnieje obecnie niebezpieczeństwo, że pewne zobowiązania finansowe nie zostaną
wykonane na skutek ograniczeń budżetowych w niektórych państwach członkowskich.

Kiedy jakiś czas temu Komisja spotkała się w Addis Abebie z Unią Afrykańską, jedna z wątpliwości
wyrażonych przez naszych partnerów w Afryce dotyczyła tego, że odnoszą oni czasami wrażenie, że
zobowiązania nie są honorowane. Jest to więc kwestia wiarygodności i odpowiedzialności, także z naszej
strony.

Tak więc Komisja będzie z pewnością bronić zasady, że powinniśmy wypełniać nasze zobowiązania. Na
przykład zobowiązania podjęte w zakresie szybkiego uruchomienia finansowania na cele walki ze zmianami
klimatu. Zamierzam udać się na spotkanie wysokiego szczebla w Nowym Jorku. Właśnie dzisiaj otrzymałem
list od Sekretarza Generalnego Ban Ki-moona, w którym podkreśla on wagę tej agendy, a my w pełni
podzielamy jego troski.

Sprawę tę podniosę nie tylko na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu, ale także w trakcie otwartych
spotkań grup G-20 i G-8 w nadchodzących tygodniach w Kanadzie. Tak więc pozostajemy bardzo
zaangażowani w tę sprawę.

Kilka lat temu uczestniczyłem w szczycie G8 w Gleneagles i realia są faktycznie takie, że większość krajów
rozwiniętych nie zrealizowało wszystkiego, do czego się zobowiązały.

Gabriele Zimmer, w imieniu grupy GUE/NGL. – (DE) Panie przewodniczący! Nie wątpię, że w międzyczasie
Komisja wielokrotnie przedstawiła inicjatywy związane właśnie z tymi zadaniami polityki rozwoju. Istotne
pytanie dla mnie dotyczy tego, co zrobiono wewnątrz Komisji, by stworzyć struktury, zasoby i warunki dla
realizacji, przykładowo, dwunastopunktowego planu przygotowanego przez Komisję, a w szczególności
przez komisarza Piebalgsa. Innymi słowy, co sama Komisja robi dla zapewnienia warunków dla spójności
polityki? Dlaczego, na przykład, tak ważne kwestie jak walka o realizację milenijnych celów rozwoju nie
zajmują żadnego miejsca w strategii „Europa 2020”?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Komisja realizuje swoje zadania w ramach budżetu
wspólnotowego. W kilku przypadkach rzeczywiście zaproponowaliśmy państwom członkowskim
zwiększenie finansowania. Pamiętam na przykład, że na szczycie G-8 w Japonii zaproponowałem
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przeznaczenie dodatkowego 1 miliarda euro na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Afryce i w innych
rozwijających się rejonach świata, które to środki miałyby pochodzić z niewykorzystanych kwot.

Większość środków niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań po stronie europejskiej musiałaby jednak
pochodzić z budżetów krajowych. W obecnych ramach, przy obecnych perspektywach finansowych, większa
elastyczność nie jest możliwa. To właśnie robimy – rozmawiamy z państwami członkowskimi po to, abyśmy
mogli faktycznie wypełnić nasze wcześniejsze zobowiązania.

Niki Tzavela, w imieniu grupy EFD. – (EL) Panie przewodniczący! Zadam kolejne pytanie dotyczące wzrostu,
w perspektywie czwartkowego szczytu Rady. Obecnemu kryzysowi gospodarczemu i groźbie załamania
koniunktury w Europie należy stawić czoło głównie poprzez zwiększenie inwestycji. Podstawową troską
powinno być zatem zabezpieczenie środków finansowych.

Moje pytanie brzmi: czy jako polityczny lider rozwoju gospodarczego w Europie uważa pan, a także czy
Komisja jako organ uważa, że należałoby rozważyć potrzebę wyemitowania obligacji europejskich na
finansowanie największych europejskich inwestycji rozwojowych, takich jak szybkie paneuropejskie
autostrady, europejskie badania nad zmianami klimatycznymi, e-leczenie, paneuropejski system nawigacji
czy duże inwestycje w dziedzinie energii, takie jak terminale LNG w regionie eurośródziemnorskim, czyli
duże paneuropejskie projekty inwestycyjne, które byłyby finansowane poprzez emisję obligacji?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Spodziewamy się, że te kwestie zostaną podjęte w następnej
perspektywie finansowej. W istocie już w strategii „UE 2020” wszystkim sprawom związanym z tymi
wzajemnymi połączeniami przyznaliśmy pierwszeństwo w odniesieniu do przyszłej pomocy finansowej
na szczeblu europejskim, czy to w dziedzinie energii, w transporcie, czy w przypadku innych form
niematerialnych połączeń, jak np. agenda cyfrowa.

Naszym zdaniem, jest to bez wątpienia jeden z sektorów, w którym osiągnąć można dodatkową korzyść,
w którym większy sens ma wydanie jednego euro na szczeblu europejskim niż na poziomie krajowym,
ponieważ istnieje europejskie uzasadnienie dla tego rodzaju inwestycji.

Rzecz jasna sposób finansowania należy uzgodnić z państwami członkowskimi. Obecny moment wyjątkowo
nie sprzyja rozmowom o budżecie z naszymi państwami członkowskimi, sądzimy jednak, że mamy mocne
argumenty za wzmocnieniem wzajemnych połączeń na szczeblu europejskim.

Niki Tzavela, w imieniu grupy EFD. – (EL) Panie przewodniczący! Moim zdaniem nie otrzymałem odpowiedzi
na moje pytanie. Czy uważa pan, że możemy ograniczyć ryzyko recesji dzięki natychmiastowemu,
paneuropejskiemu, skoordynowanemu działaniu w postaci emisji europejskich obligacji?

Nie zapominajmy, że w Indiach, Chinach i w USA mamy do czynienia z ogromnym konkurencyjnym
rynkiem. Czy Europa odpowie dużymi inwestycjami o paneuropejskiej skali? Czy euroobligacje odegrają
rolę w finansowaniu tych inwestycji? Co pan zamierza?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, by wszystkie państwa
członkowskie były gotowe rozważyć użycie euroobligacji na tego rodzaju wydatki. Ostatnio przyjęliśmy
bardzo ważny, ambitny program w postaci mechanizmu lub udogodnienia dla wspierania państw mających
problemy z zadłużeniem. Jest to w istocie pewna forma zobowiązania, które państwa członkowskie podejmują
wobec rynków finansowych, stąd moim zdaniem niezmiernie trudno będzie uzyskać teraz zgodę państw
członkowskich na porozumienie w oparciu o zasadę finansowania tego rodzaju przedsięwzięć przy użyciu
euroobligacji. Niemniej sądzę, że istnieją pewne możliwości wykorzystania innych mechanizmów. W moim
programie mówiłem na przykład o posłużeniu się partnerstwami publiczno-prywatnymi; mówiłem o
większym zaangażowaniu się Europejskiego Banku Inwestycyjnego; przyglądamy się w otwarty sposób
wszystkim możliwościom finansowania tych bardzo istotnych przedsięwzięć. Lecz jeśli chce pan usłyszeć
szczerą odpowiedź, to zatwierdzenie emisji euroobligacji w tym konkretnym celu byłoby w obecnej chwili
trudne, jeśli nie niemożliwe.

Diane Dodds (NI). – Panie przewodniczący Barroso! Angażował się pan na rzecz Irlandii Północnej i wspierał
pan istotne postępy, jakie osiągnięto w tworzeniu stabilnej i pokojowej przyszłości dla naszego społeczeństwa.
W sprawozdaniu powołanej przez pana grupy roboczej wspomniał pan o poparciu własnym i poparciu
Komisji dla lokalnej zdecentralizowanej administracji i o pracy, jaką ona wykonuje na rzecz zapewnienia
pokojowej i dostatniej przyszłości mieszkańcom Irlandii Północnej.

W obecnym okresie kłopotów gospodarczych, przemysł rolno-spożywczy w Irlandii Północnej jest jednym
z najważniejszych sektorów gospodarki. Ta bardzo ważna praca mogłaby ponieść uszczerbek w wyniku
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proponowanych kar za rzekome naruszenia systemu płatności jednolitych na gospodarstwo, stwierdzone
przez audytorów Komisji.

Panie Barroso, czy zgodziłby się pan, że proponowane kary dla Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Irlandii Północnej z tytułu naruszeń systemu SFP pomiędzy 2004 i 2006 rokiem są
nieproporcjonalne w stosunku do rzeczywistego zagrożenia dla systemu? Czy pan i Dyrekcja Generalna ds.
Rolnictwa zgadzacie się ponownie rozważyć sugerowane odrzucenie części wydatków według zryczałtowanej
stopy 5 procent, zważywszy że departament w Irlandii Północnej podejmuje kroki naprawcze, aby
zagwarantować, że systemy są rzetelne i że wypłacone już pieniądze zostaną odzyskane w stosunku do
pierwotnych wniosków?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Dziękuję za uwagi na temat wsparcia, które Komisja udzieliła
Irlandii Północnej. W istocie jesteśmy bardzo zadowoleni z obrotu spraw w Irlandii Północnej i popieramy
ten kierunek zmian. W ten proces Komisja zainwestowała bardzo dużo. Pamiętam także moją wizytę w
Irlandii Północnej. Będę kontynuował te wysiłki.

Podniesiona przez pana kwestia systemu płatności jednolitych na gospodarstwo jest mi znana. Komisarz
Cioloş przedstawił nasze stanowisko w tej sprawie, pragnę jednak oświadczyć jednoznacznie, że procedura
rozliczania rachunków jest procedurą administracyjną. Choć zainteresowane państwo członkowskie ma
pełną możliwość wyrażania swojego stanowiska, niezbędne jest zagwarantowanie niezależności tego
postępowania.

W odniesieniu do ewentualnych korekt, Komisja nie dysponuje żadnym zakresem swobody uznania, co
wynika z utrwalonych zasad gwarantujących równe traktowanie wszystkich państw członkowskich. Jestem
pewny, że wszyscy posłowie tego Parlamentu uznają potrzebę pełnego respektowania naszych przepisów
w kwestii odpowiedzialności. Jest to kwestia żywotnej wagi. Właśnie wczoraj odbyłem ciekawe, kilkugodzinne
spotkanie z Komisją i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i chcę powiedzieć - mimo że bardzo
wspieram Irlandię Północną - iż musimy przestrzegać przepisów dotyczących odpowiedzialności.

Diane Dodds (NI). – Zajmę pana czas tylko jednym pytaniem dodatkowym związanym z tym tematem.

W Irlandii Północnej istnieje poczucie, że faktyczna stopa odrzucenia wydatków została określona na
podstawie nielicznych i sporadycznych kontroli.

Byłabym wdzięczna, gdyby przewodniczący zadbał o przeprowadzenie przez Komisję właściwej oceny
obecnie istniejących procedur, by zagwarantować, że system jest zarządzany we właściwy sposób.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Oczywiście w imieniu Komisji mogę udzielić pani wszelkich
gwarancji, że będziemy starać się zapewnić właściwe administrowanie systemem.

Powtórzę jednak jeszcze raz, że procedura rozliczania rachunków jest procedurą, którą Komisja wszczyna
z urzędu i która obejmuje szereg etapów gwarantujących państwom członkowskim prawo do obrony, a
także możliwość doprowadzenia do ugody przez niezależny organ. Obecnie kwestia ta wymaga poważnego,
obiektywnego potraktowania.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso! Złożył pan
właśnie jednoznaczne oświadczenie. Komisja Europejska jest gospodarczym rządem Europy. Jednak w
momencie kiedy dążymy do wzmocnienia zarządzania gospodarczego, metoda wspólnotowa powinna być
częściej stosowana. Jesteśmy razem z panem, ale w kręgach Rady istnieją pomysły szerszego stosowania
metody międzyrządowej, w tym także w odniesieniu do paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

Które z kluczowych aspektów pracy grupy roboczej i jej wyników należałoby zdaniem pana uwzględnić we
wnioskach, aby osiągnąć wzmocniony model zarządzania gospodarczego i mocniejszy pakt na rzecz
stabilności i wzrostu przy użyciu metody wspólnotowej? Czy może pan określić niektóre z tych elementów?
Byłoby to bardzo pomocne w debacie publicznej.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Grupę roboczą powołano w konkretnym kontekście wsparcia
dla Grecji i, jak wam wiadomo, Komisja uczestniczy w grupie roboczej w całkowicie konstruktywny i lojalny
sposób. W istocie grupa robocza została powołana przez przewodniczącego Rady Europejskiej we współpracy
z Komisją. Komisja bierze udział w grupie zadaniowej i jestem zadowolony z postępów prac w tej grupie.
Zaczyna się zarysowywać porozumienie co do kroków zacieśniających koordynację gospodarczą w Europie,
przy czym większość tych działań jest całkowicie zgodna z propozycjami przedstawionymi w naszym
komunikacie z 12 maja. Mogę więc powiedzieć, że grupa robocza realizuje ważne zadanie, ponieważ podjęła
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istotne kwestie, jak np. wdrożenie paktu na rzecz stabilności i rozwoju i tzw. europejskiego okresu oceny.
Z niecierpliwością oczekuję na sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej dla Rady Europejskiej
w czwartek. Komisja nie zrezygnuje rzecz jasna ze swojego prawa inicjatywy i będzie przedstawiać dalsze
propozycje, także w oparciu o zarysowujące się porozumienie w grupie roboczej.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Wiemy, jak trudna jest sytuacja ekonomiczna i gospodarcza
niektórych krajów członkowskich, jaki ma to wpływ na emocje mieszkańców, nie tylko tych krajów, i na
decyzje podejmowane przez poszczególne rządy.

Niedawno mówił pan, panie przewodniczący, o konieczności obrony jedności Unii Europejskiej i utrzymania
unijnej integracji w ramach 27 krajów członkowskich. Chciałabym zapytać, dowiedzieć się, jak pan zamierza
bronić tego postulatu w sytuacji, kiedy coraz silniejsza staje się presja tworzenia nowych rozwiązań, jak
choćby pomysł utworzenia europejskiego urzędu ds. gospodarki, który prowadziłby do zacieśnienia
koordynacji gospodarczej w strefie Euro? Jakie może pan również dać nam gwarancje, że kraje, które z
dużym wysiłkiem nadrabiają różnice rozwojowe, nie zostaną przesunięte do drugiej ligi Unii Europejskiej?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Po pierwsze stwierdziłem już kilkukrotnie w tym Parlamencie
i przy innych okazjach, że jesteśmy przeciwni jakiegokolwiek rodzaju konkurencyjnym lub równoległym
podziałom instytucji w Unii Europejskiej.

Mamy jedną Unię, Unię Europejską, wraz z naszymi instytucjami i 27 państwami członkowskimi dzisiaj, a
także rzecz jasna szanujemy w pełni traktaty.

W obecnych ramach możemy zrobić więcej dla koordynacji i uzgodnień w sferze gospodarki. Mianowicie
mamy art. 121 traktatu, który stanowi jasno, że polityki gospodarcze państw członkowskich stanowią
przedmiot wspólnego zainteresowania. Postępowanie państwa członkowskiego rodzi skutki dla innych
państw członkowskich. Artykuł 121 zawiera dorozumiane wezwanie do koordynacji pomiędzy państwami
członkowskimi. Mamy art. 126, który zajmuje się konkretnie polityką budżetową, a art. 136 umożliwia
Komisji podejmowanie inicjatyw w celu wzmocnienia koordynacji, także w strefie euro, jednak w ogólnych
ramach wspólnotowych.

Należy to dobrze zrozumieć. Możemy zgłaszać propozycje dotyczące strefy euro, ale zawsze w ramach Unii
Europejskiej, przy czym strefa euro nie może być traktowana jako coś oddzielnego od reszty Unii Europejskiej.
Moim zdaniem ma to zasadnicze znaczenie dla sukcesu takiej Unii, która naprawdę oparta jest na zasadzie
solidarności.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Moja opinia na temat
pracy Komisji i grupy roboczej w ciągu ostatnich kilku miesięcy różni się nieco od opinii
przewodniczącego Barroso.

Mam bardzo wyraźne poczucie – i cieszyłbym się, gdyby wyprowadził mnie pan z błędu – że koncepcja
procesu ożywienia gospodarczego i niezbędnych środków oszczędnościowych, które także ja uważam za
konieczne, zyskała wyraźną popularność, również w mediach, jednak z drugiej strony idea wzrostu i rozwoju
bardzo straciła na znaczeniu. Paktowi na rzecz stabilności i wzrostu grozi przekształcenie się wyłącznie w
pakt stabilności, jeśli nie w deklarowanych intencjach, to przynajmniej w planowanych działaniach.

Uważam za istotne, by wdrożyć środki zdolne wspierać wzrost, poczynając od emisji euroobligacji. Chciałbym
dowiedzieć się od pana, czy troska o wzrost jest naprawdę podstawową troską grupy roboczej, a co jeszcze
ważniejsze - czy jest to podstawowa troska Komisji.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Grupę roboczą powołano dla zarządzania gospodarczego
i kiedy dałem wyraz mojemu ogólnemu zadowoleniu z jej dotychczasowej pracy, miałem na myśli tę kwestię.
Naturalnie w chwili obecnej wzrost jest odrębnym problemem. Wzrost jest najważniejszym zadaniem
gospodarki Unii Europejskiej. Bez wzrostu nie będziemy w stanie zapewnić naszym obywatelom tego, czego
oczekują. Nie będziemy w stanie zachować naszego modelu społecznej gospodarki rynkowej. Nasi obywatele
nie będą mogli zrealizować swojego pełnego potencjału.

Taki jest właśnie cel strategii „UE 2020” – wzrost, wzrost i jeszcze raz wzrost. Nie jakikolwiek wzrost, ale
wzrost inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu. Rzecz jasna uważamy, że dla wzrostu
niezbędne jest zaufanie, i jeśli zaufanie nie wróci na rynki finansowe w Europie, to nie będziemy mogli
osiągnąć wyższego poziomu wzrostu i odbudować potencjału wzrostu sprzed kryzysu. Dlatego tak ważna
jest konsolidacja finansów publicznych i reformy, nie jako cel sam w sobie, lecz jako środek do osiągnięcia
wyższego poziomu wzrostu, który zwiększy potencjał wzrostowy w Europie.
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Syed Kamall (ECR). – Sądzę, że wszyscy zgadzamy się co do potrzeby rozsądnego zarządzania
gospodarczego. Spójrzmy jednak szczerze na to, co się dzieje. Widzimy jawne lekceważenie zasad paktu na
rzecz stabilności i wzrostu i angażowanie się w działania, które określa się, chyba zbyt eufemistycznie,
działalnością pozabilansową i inżynierią finansową.

Nie mam rzecz jasna wątpliwości, że wszyscy zgodzimy się, iż państwa członkowskie UE zobowiązane są
przestrzegać zasad zdrowej polityki monetarnej, odpowiedzialności fiskalnej i uczciwej rachunkowości.
Czy nie postrzega pan tego jako okazji dla UE, by zdobyć kontrolę nad budżetami państw członkowskich,
czy też zajmie się pan rzeczywistym problemem krajów, które fałszowały swoją rachunkowość i doprowadziły
do powstania ogromnych deficytów budżetowych, zamiast koncentrować się na zwiększaniu kontroli nad
budżetami państw członkowskich?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Szczerze mówiąc, nie patrzę na tę sytuację pod kątem walki
o kompetencje lub władzę. Nie na tym polega problem. Mamy obecnie – jak jasno wynika z art. 120 traktatu
– sytuację, kiedy polityka gospodarcza państwa członkowskiego nie stanowi wyłącznie przedmiotu
wewnętrznego zainteresowania tego kraju. W trakcie tego kryzysu przekonaliśmy się, że decyzje podjęte
przez jeden kraj mają bardzo bezpośrednie reperkusje dla pozostałych krajów. Stąd na przykład wydaje się
rozsądne, by państwa członkowskie w trakcie przygotowywania swoich budżetów wiedziały, co robią inne
kraje, jako że decyzje innych krajów będą miały wpływ na ich własne decyzje.

Wcale nie chcemy – i chcę to powiedzieć jasno – ingerować w suwerenne uprawnienia naszych krajowych
parlamentów. Poszanowanie tych uprawnień jest bardzo ważne, ale wydaje się rozsądne, by omawiając
politykę gospodarczą dla Europy – a przekonaliśmy się, jak bardzo jesteśmy współzależni – mieć świadomość
podstawowych zamiarów innych gospodarek. Oto właśnie chodzi. Na czym polega wartość dodana bycia
razem? Taki rozsądny kierunek proponuje Komisja i sądzimy, że w chwili obecnej zarysowuje się
porozumienie o podobnym kształcie.

Enikő Győri (PPE). – (HU) Panie i panowie! Obecny kryzys pokazał, że Unia nie ma już czasu do stracenia.
Konieczne jest natychmiastowe działanie w sprawach polityki gospodarczej. Potrzeba nam skoordynowanych
działań w trzech obszarach: strategii zarządzania gospodarczego, strategii na rzecz długoterminowego
wzrostu i reformy usług finansowych. Ponadto działania te należy podjąć w taki sposób, by nie zapomnieć
o zintegrowaniu sprawdzonych wspólnych polityk, takich jak wspólna polityka rolna czy polityka spójności.
Jest tak dlatego, bo Europa nie odniesie raczej sukcesu w świecie przy braku wewnętrznej spójności i jeśli
nie będzie produkować bezpiecznej żywności.

Zapytuję zatem przewodniczącego Komisji, czy angażuje się na rzecz harmonizacji strategii „Europa 2020”
z istniejącymi wspólnymi politykami. Chciałbym zapytać pana, jako strażnika podejścia wspólnotowego,
za co pana bardzo szanuję, czy pragnie pan zachować we wcześniej wspomnianych obszarach polityki UE
zasadę, że wszelkie zmiany mogą być wprowadzane jedynie pod warunkiem, że UE będzie traktowana jako
pojedynczy podmiot i przy uwzględnieniu interesów krajów nienależących do strefy euro, upewniając się,
że takie zmiany nie będą wpływać ujemnie na spójność UE.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Ma pan całkowitą słuszność, podkreślając to, co nazywam
holistycznym podejściem do polityki gospodarczej. To błąd i sądzę, że obecnie państwa członkowskie mają
tego świadomość.

Kiedy mówimy o polityce gospodarczej w Europie, mając na myśli pakt na rzecz stabilności i wzrostu, czy
też reformę usług finansowych, wszystko sprowadza się do wzrostu. Aby mieć trwały wzrost, potrzebujemy
oczywiście rozsądnego zarządzania gospodarczego w Europie, musimy przestrzegać paktu na rzecz stabilności
i wzrostu i potrzebujemy zdrowych finansów publicznych, ale także niezbędny jest nam nowy nadzór
regulacyjny nad rynkiem finansowym, jak również potrzebne są inwestycje w nasz potencjał wzrostu. O to
właśnie chodzi w strategii „UE 2020”. Chodzi o reformę. Dlatego upieram się, że potrzebujemy konsolidacji
finansów publicznych i reformy strukturalnej.

Należy także rzecz jasna prowadzić taką politykę gospodarczą, która ma znaczenie dla nas w Europie, to
znaczy pod kątem spójności gospodarczej i społecznej – nie tylko dla 16 – czy też 17 państw członkowskich,
jako że spodziewam się, iż Estonia przyłączy się do strefy euro w najbliższym czasie – ale dla wszystkich 27
państw.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Panie przewodniczący, panie Barroso! Pan przewodniczący Rady van Rompuy
chce wykorzystać grupę roboczą do stworzenia nowych przepisów dotyczących euro w celu wyprowadzenia
UE z obecnego kryzysu euro.
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Panie przewodniczący Komisji! Przywołał już pan art. 121 kilka razy. Mówi pan całkiem słusznie o wzajemnej
zależności i tym, że polityka gospodarcza nie stanowi przedmiotu zainteresowania wyłącznie pojedynczych
państw członkowskich. Moje konkretne pytanie do pana, panie Barroso, brzmi: w jakim stopniu grupa
robocza przygotowuje ewentualne sankcje wobec państw, które naruszają ciągle przepisy budżetowe? Czy
Komisja jest w stanie wyobrazić sobie odbieranie unijnych subsydiów lub funduszy strukturalnych? Co sądzi
Komisja o pomyśle czasowego odebrania praw głosu jako możliwej sankcji? Wreszcie jakie jest stanowisko
Komisji wobec postulatów jednolitego ogłaszania upadłości niewypłacalnych państw członkowskich?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Zadał pan wiele pytań. Po pierwsze, obecnie w grupie
roboczej i de facto w Komisji zajmujemy się – jak to już wskazano w komunikacie z 12 maja – badaniem
możliwości wzmocnienia paktu na rzecz stabilności i rozwoju, w tym poprzez rozbudowanie arsenału
zachęt do przestrzegania zasad tego paktu, jak to lubię określać.

Uważam za rozsądne posiadanie takich zachęt do przestrzegania – niektórzy wolą mówić o sankcjach –
ponieważ wiarygodność tych instrumentów jest nam niezbędna do zapewnienia, by pakt na rzecz stabilizacji
i wzrostu był szanowany. Jak widzieliśmy, kłopot polegał na tym, że niektóre państwa członkowskie nie
szanowały traktatu, który same przyjęły i ratyfikowały.

Jak to możemy osiągnąć? Chcemy to zrobić w sprawiedliwy sposób, nie tylko poprzez karanie krajów, które
są beneficjantami środków z Funduszu Spójności. Z tego powodu szukamy takich sposobów wdrożenia
tych zachęt, które funkcjonowałyby niezależnie od tego, czy dane kraje są beneficjantami tego funduszu.
Takie zachęty można wzmocnić na szereg sposobów, na przykład, na początkowych etapach, w tym
wykorzystując w tym celu prewencyjną część paktu, lub bardziej wynikowo, na przykład poprzez
zastosowanie większego stopnia automatyczności. Zastanawiamy się obecnie nad kilkoma rozwiązaniami
i Komisja przedstawi wnioski legislacyjne w tej sprawie.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Panie przewodniczący, panie Barroso! Kiedy przedstawia pan
szczegółowo cele grupy roboczej ds. zarządzania gospodarczego, chciałbym, żeby powiedział pan coś o
bezrobociu, jako że wielokrotnie określał pan tę strategię jako strategię na rzecz wzrostu inteligentnego,
trwałego i sprzyjającego integracji społecznej.

Co więcej strategia ta powinna sprzyjać integracji społecznej w pierwszym rzędzie ponad 20 milionów
Europejczyków, którzy czują się wykluczeni, ponieważ zostali wyeliminowani z rynku pracy przez brutalny
kryzys. Mamy ponad 20 milionów bezrobotnych, którzy słysząc od nas o zarządzaniu gospodarczym,
stabilizacji i nadzorze – o pakiecie środków dotyczących nadzoru gospodarczego i finansowego – domagają
się wyjaśnienia, czy oprócz ambitnych zamierzeń w zakresie poprawy produktywności, a zatem także
konkurencyjności, znajdzie to odzwierciedlenie w strategii, której bezpośrednim celem będzie umożliwienie
powrotu do pracy tym wszystkim ludziom, którzy zostali osobiście dotknięci wybuchem kryzysu.

W szczególności chcielibyśmy usłyszeć od pana, jakie będzie to miało odzwierciedlenie we współudziale
tych państw członkowskich UE, które skorzystają z tej szansy, której nie wolno zaprzepaścić i która powinna
być istotnym aspektem formułowania nowych zasad globalnego zarządzania gospodarczego na
nadchodzącym spotkaniu G-20 w Toronto.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – (PT) Uważam, że to co powiedział pan López Aguilar ma
absolutnie kluczowe znaczenie. Na to zagadnienie musimy patrzeć całościowo. Nie możemy analizować
tylko niektórych zasad zarządzania związanych z paktem na rzecz stabilności i wzrostu, ale musimy się
zastanowić, co możemy zrobić dla wzrostu wewnątrz Europy, zwłaszcza by zagwarantować, że ten wzrost
będzie trwały i sprzyjający integracji społecznej.

Mówiliśmy wielokrotnie, że nie chcemy, by koszty tej poprawki, tego dostosowania ponosili najsłabsi. To
nie oni wywołali ten kryzys. Z tej przyczyny uważamy, że należy lepiej rozdzielić koszty, a także, jak to
powiedział pan López Aguilar, potrzebny jest wymiar zewnętrzny. W związku z tym udajemy się na spotkanie
G-20 zdecydowani zaproponować mechanizmy umożliwiające sektorowi finansowemu udział w reagowaniu
na kryzys, a jednocześnie dążymy do wzmocnienia wspólnego stanowiska europejskiego na arenie światowej,
zwłaszcza wewnątrz G-20.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Jeżeli chodzi o strategię „Europa 2020”, nową europejską strategię
promującą zatrudnienie i wzrost gospodarczy, wśród jej głównych celów zatwierdzonych przez Radę
Europejską w dniach 25 i 26 marca br. znajdują się także zadania związane z poprawą warunków dla badań
naukowych i rozwoju, w szczególności w drodze zwiększenia łącznych inwestycji publicznych i prywatnych
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w tym sektorze do poziomu 3% PKB. Mowa jest także o tym, że Komisja opracuje wskaźnik, który ma
odzwierciedlać intensywność badań naukowych, rozwoju i innowacyjności.

Moje pytanie brzmi:

Przy użyciu jakiej metody opracowany zostanie ten wskaźnik i czy został już ustalony harmonogram
konsultacji w tej sprawie?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Ma pan rację. Przyjęliśmy 3 %, jednak nie mówiliśmy tylko
o badaniach naukowych i rozwoju, ale także o idei innowacji, jako że nie jest to tylko kwestia badań
podstawowych, lecz tego, jak badania naukowe przekładają się na działalność gospodarczą. Jak badania
naukowe mogą przyczynić się do wyższego wzrostu i zwiększenia zatrudnienia? Jak panu wiadomo, nie
istnieje żaden jednoznacznie ustalony wskaźnik innowacyjności, a kwestia jego określenia jest problemem
technicznym dzielącym ekspertów.

Osobiście rozmawiałem o tej sprawie na przykład z OECD. Do Brukseli przyjechali niedawno sekretarz
generalny OECD i niektórzy ekspercie tej organizacji. Pracujemy z nimi i innymi specjalistami nad
opracowaniem takiego wskaźnika innowacyjności, który zyskałby aprobatę środowiska akademickiego i
polityków. Tym się teraz zajmujemy i chcemy pracować nad tym prowadząc otwarte konsultacje, stąd z
radością przyjmiemy każdy wkład w rozwiązanie tego problemu. Chociaż jest to wysoce techniczna kwestia,
opracowanie udoskonalonych wskaźników innowacyjności uważam za niezwykle istotne.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Panie przewodniczący! Wiemy, że nasilanie się problemów
gospodarczych i społecznych budzi troskę wielu państw członkowskich UE. Wzrost gospodarczy jest nadal
bardzo słaby i nie wystarcza do zmniejszenia bezrobocia i stworzenie miejsc pracy, których potrzebuje UE.

Z drugiej strony podejmowane działania, w szczególności polityka oszczędnościowa realizowana w imię
zapewnienia przestrzegania paktu na rzecz stabilności i jego kryteriów, są nie tylko sprzeczne z potrzebą
tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, ale także powodują wzrost nierówności i ubóstwa. Zatem
w trakcie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem obserwujemy powiększanie się wykluczenia społecznego,
ubóstwa i bezrobocia.

Zastanawiam się więc, panie przewodniczący, czy nie sądzi pan, że istnieje pilna potrzeba, by w tej polityce
makroekonomicznej przyznać priorytet równowadze społecznej, zamiast w dalszym ciągu kłaść nacisk na
stabilność finansową, która ma negatywny wpływ na samą równowagę społeczną? Czy nie uważa pan, że
nadszedł czas, by dokonać przeglądu paktu na rzecz stabilności i wzrostu i jego nieracjonalnych kryteriów
i przyznać priorytet zatrudnieniu i walce o integrację społeczną?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – (PT) Moim zdaniem nie możemy mieć równowagi społecznej
bez stabilności finansowej. Bez stabilności finansowej nie ma zaufania; bez zaufania nie ma inwestycji; bez
inwestycji nie ma miejsc pracy. Dlatego nie powinna pani przeciwstawiać stabilnych i rozsądnych polityk
makroekonomicznych trosce o ubóstwo i osoby będące w trudnej sytuacji.

W odniesieniu do ubóstwa sami uczyniliśmy walkę z ubóstwem i walkę o integrację społeczną jednym z
zadań „strategii 2020” wraz z przyjęciem pewnych konkretnych celów. Zgadzam się też, że dzisiaj w naszych
społeczeństwach istnieje większe zagrożenie ubóstwem. Obserwujemy nowe przejawy ubóstwa, które są
niezmiernie niepokojące. Dlatego też rządy powinny zbadać, w jaki sposób mogą zareagować na ten problem,
czyniąc z tego jedno ze swoich priorytetowych zadań, niemniej jednak rozwiązanie nie może polegać –
muszę to pokreślić – na braku dyscypliny budżetowej, ponieważ w takiej sytuacji będziemy świadkami
pogorszenia się sytuacji w niektórych krajach, a w konsekwencji również sytuacji osób najsłabszych w tych
krajach.

John Bufton (EFD). – Czy mógłby pan nam powiedzieć, kto naprawdę odnosi korzyści z pakietu pomocy
finansowej dla Grecji? Czy to są mieszkańcy Grecji, czy też Spiro Latsis, najbogatszy prywatny bankier, który
posiada 40 % udziałów w trzecim największym banku w Grecji – Grupie Eurobank EFG?

Czy pańska przyjaźń z panem Latsisem nie rodzi przypadkiem konfliktu interesów?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Pakiet przedstawiony przez Grecję i instytucje europejskie
przynosi korzyść mieszkańcom Grecji i generalnie gospodarce europejskiej. Gdyby tak nie było, nie zostałby
zatwierdzony przez 27 państw członkowskich. Jeśli chodzi o poczynioną przez pana insynuację, naprawdę
nie sadzę, by godna była jakiejkolwiek odpowiedzi.
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Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Panie przewodniczący! Wydawałoby się, że rządy Niemiec i Francji
zgadzają się, że Unia Europejska nie potrzebuje nowych instytucji. Tak mówili – przynajmniej tak się zdaje
– pani Merkel i pan Sarkozy w zeszłym tygodniu. Wygląda jednak na to, że – jak to zostało już powiedziane
– idziemy w kierunku nowej zmiany w pakcie stabilności, zgodnie z którą nakładane będą sankcje, takie jak
odebranie prawa głosu, na te państwa członkowskie, które nie przestrzegają dyscypliny w sektorze
finansowym.

Moje pytanie jest bardzo proste: czy uważa pan, że problem ładu w Europie można rozwiązać poprzez
rozwiązania natury dyscyplinarnej w postaci potrąceń finansowych i sprowadzić go do tych kwestii? Czy
też, w środku kryzysu, zastosowanie narzędzia monetarnego na szczeblu Wspólnoty i narzędzia finansowego
na szczeblu narodowym doprowadzi nas do impasu?

Istnieją problemy, które pan wielokrotnie podkreślał. Właśnie wczoraj Moody’s ponownie obniżył rating
kredytowy Grecji bez żadnej istotnej przyczyny. Czy rozejm, o którym pan mówił, przyniesie konkretne,
wymierne efekty w przyszłości?

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji. – Instytucje europejskie wraz z państwami członkowskimi
zrobią wszystko co w ich mocy, by zapewnić bardziej wiarygodną realizację paktu na rzecz stabilności i
wzrostu.

Nie ulega wątpliwości, że występowały problemy z realizacją i brakiem przestrzegania ze strony niektórych
państw członkowskich przepisów, które same uzgodniły.

Już w tej chwili na podstawie obecnych traktatów i bez potrzeby nowych reform możliwe są pewne
ograniczenia, a nawet sankcje.

Chcemy, aby w przyszłości odbywało się to w sposób obiektywny. Szukamy metod poprawy wiarygodności
paktu w sposób sprawiedliwy, tak aby środki te były realizowane obiektywnie, niezależnie od tego, czy dany
kraj ma status jednego z najbogatszych czy też najbiedniejszych państw członkowskich. Moim zdaniem w
interesie nas wszystkich leży, byśmy dysponowali bardziej wiarygodnym sposobem realizacji postanowień
paktu na rzecz stabilizacji i wzrostu.

Przewodniczący. – Na tym kończy się tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej.

12. Agencje ratingowe (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata w sprawie:

– pytania ustnego skierowanego do Komisji przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute, w imieniu grupy
GUE/NGL, w sprawie agencji ratingowych (O-0051/2010 – B7-0302/2010),

– pytania ustnego skierowanego do Komisji przez Udo Bullmana, w imieniu grupy S&D, w sprawie agencji
ratingowych (O-0072/2010 – B7-0309/2010),

– pytania ustnego skierowanego do Komisji przez Jean-Paula Gauzèsa, w imieniu grupy PPE, w sprawie
agencji ratingowych (O-0077/2010 – B7-0312/2010), oraz

– pytania ustnego skierowanego do Komisji przez Sylvie Goulard, w imieniu grupy ALDE, w sprawie agencji
ratingowych (O-0078/2010 – B7-0313/2010).

Nikolaos Chountis, autor. – (EL) Panie przewodniczący! Dzisiejsza debata w Parlamencie Europejskim
dotyczy działalności agencji ratingowych oraz ich wpływu na światową i europejską gospodarkę. Unia
Europejska oraz Europejski Bank Centralny wydały regulacje przyznające agencjom ratingowym, takim jak
Moody’s, SnP oraz Fitch, prawo do publikowania ratingu nie tylko przedsiębiorstw, ale również państw
członkowskich Unii Europejskiej.

Gdy wybuchł kryzys, te same instytucje Unii Europejskiej dostrzegły negatywną rolę, jaką odegrały agencje
ratingowe. Choć można by oczekiwać, że Komisja Europejska ograniczy rolę tych agencji, stało się na odwrót:
ich rola została w listopadzie 2009 roku wzmocniona i sformalizowana na mocy nowego rozporządzenia.

Agencje ratingowe rozpoczęły obniżanie ratingu Grecji już na początku 2009 roku, w związku z czym kraj
ten jest zmuszony płacić dwa razy większe oprocentowanie niż wcześniej i wpadł w błędne koło deprecjacji
i pożyczek spekulacyjnych. Wszyscy wiemy, jakie były tego końcowe efekty. Zaledwie wczoraj agencja
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Moody’s raz jeszcze spróbowała stworzyć negatywny klimat dla greckiej gospodarki i euro poprzez jawnie
spekulacyjną interwencję, obniżając ocenę stanu greckiej gospodarki o cztery punkty bez żadnego dobrego
powodu.

Moody’s jest jedną z trzech prywatnych amerykańskich firm uznawanych oficjalnie przez Unię Europejską
do celów prowadzenia ratingu gospodarek państw członkowskich, mimo że jest ona oskarżana przez
każdego ekonomistę, polityka i instytucję w Europie i USA za znaczne przyczynienie się do niedawnego
kryzysu.

Ściślej rzecz biorąc, to właśnie ta agencja była oskarżana przez byłych analityków w amerykańskim Kongresie
o to, że pod przymusem ze strony przełożonych przyznawała toksycznym papierom wartościowym
pozytywnego ratingu. To właśnie ta agencja jest oskarżana przez dziesiątki przedsiębiorstw o zmuszanie
ich poprzez rating do płacenia opłat. To właśnie ta agencja, wspólnie z pozostałymi agencjami „Trójcy
Świętej”, a mianowicie SNP i Fitch, otrzymała dziesiątki skarg od amerykańskich miast, regionów i stanów,
które zostały zachęcone do błędnych inwestycji i straciły miliony dolarów. To właśnie ta agencja jest oskarżana
przez wiele funduszy ubezpieczeniowych, które utraciły swoje inwestycje w związku z błędnym ratingiem.
Sam tylko fundusz ubezpieczeniowy stanu Ohio stracił 450 milionów dolarów.

Skoro wiemy o tym wszystkim, niedopuszczalne jest, by europejskie gospodarki były oceniane przez
samolubne prywatne amerykańskie agencje. Zadanie to należy powierzyć publicznej, demokratycznie
kontrolowanej agencji, która nie będzie powiązana z prywatnym biznesem. Zamiast tego, panie komisarzu,
widzimy jednak, że Komisja, nawet dziś, stosuje obstrukcję parlamentarną, w wyniku czego mafia spekulantów
nadal stosuje przymus i kieruje polityką gospodarczą kosztem pracowników i obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej.

Uważam, że Parlament Europejski powinien wreszcie przyjąć na siebie swoje obowiązki, zainterweniować
i zażądać, by Komisja Europejska i Rada, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wykazała się inicjatywą
legislacyjną i położyła kres tej niedopuszczalnej sytuacji.

Gianni Pittella, w zastępstwie za autora. – (IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
Poprzez swoje pytanie ustne Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim stara się zwrócić uwagę na problemy związane z agencjami ratingowymi. Naszym celem jest
dowiedzieć się od Komisji Europejskiej, jakie będą dalsze kroki, począwszy od możliwości stworzenia
europejskiej agencji kredytowej, którą popieramy i która, mamy wrażenie, nabiera kształtów, częściowo w
świetle tego, co w tym względzie powiedział sam pan Barroso.

Musimy oddać agencjom ratingowym chwałę i przyznać, że osiągnęły niemożliwe: zdołały odegrać decydującą
rolę zarówno na wczesnych etapach kryzysu finansowego z 2008 roku, w procesie upadku Lehman Brothers,
jak i teraz, w drugiej fazie, która rozpoczęła się kryzysem zadłużenia w Grecji.

W roku 2008 zlekceważyły one – a w niektórych przypadkach nawet promowały – ryzyko wynikające z
toksycznych produktów, a teraz zdecydowały się przyczynić do odbudowania stabilności rynków, obniżając
drastycznie ratingi Grecji, Portugalii i Hiszpanii, dokładnie wtedy, gdy toczyły się negocjacje między Unią
Europejską, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i rządem greckim. Panie przewodniczący! Nie ma
co do tego żadnej wątpliwości: to są źli ludzie!

Nie oznacza to jednak, że chcę całą winę za to, co stało się na świecie i w Europie, zrzucić na agencje ratingowe.
Niemniej to, że są one zawsze obecne na miejscu zbrodni – mówię tu o przypadkach Parmalat, Enron i
Lehman Brothers – powinny skłonić nas do reagowania w bardziej odpowiedni i praktyczny sposób niż
obecnie, ponieważ obecnie nie robimy nic.

Panie komisarzu! Kiedy zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie tej afery i w sprawie tego sektora?
Niedawno pracowaliśmy nad tym z panem Gauzèsem, przygotowując rozporządzenie w sprawie agencji
ratingowych. Teraz potrzebne jest dochodzenie sektorowe, by rzucić nieco światła na skandaliczną,
niedopuszczalną sytuację, polegającą na tym, że w sektorze następuje coraz większa koncentracja i oligopol.

Opanujmy tę sytuację, zanim sprawy wymkną się spod kontroli i zamieńmy nasze słowa na czyny. Oprócz
rozważania potrzeby stworzenia europejskiej agencji publicznej, powinniśmy również zastanowić się, jaką
rolę w ocenie zadłużenia publicznego mogą odegrać niezależne trybunały obrachunkowe, które mogłyby
wyreczyć prywatne agencje ratingowe.

Prezydent Sarkozy i kanclerz Merkel – i na tym skończę – zwrócili się do Komisji drogą urzędową o
przygotowanie określonych wniosków legislacyjnych, które wzmocniłyby konkurencję na rynku ratingu
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kredytowego. Szkoda, że w Radzie Europejskiej, w której zasiadają prezydent Sarkozy i kanclerz Merkel, to
właśnie rządy opóźniają zatwierdzenie pakietu środków nadzoru finansowego, uniemożliwiając tym samym
ustanowienie agencji ESMA, europejskiego organu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie
działalności agencji ratingowych.

Dlatego też, panie prezydencie i pani kanclerz, powinniście najpierw posprzątać we własnym domu, zanim
zacznienicie mówić panu przewodniczącemu Barroso, co ma robić.

Jean-Paul Gauzès, autor. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Agencje ratingowe
stały się przedmiotem troski tego Parlamentu pod koniec jego poprzedniej kadencji, i w tym względzie
pragnę podkreślić zdolność do reagowania zarówno ze strony Komisji, jak i Parlamentu, który uchwalił
rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych.

Dziś raz jeszcze podnosimy tę kwestię w związku z naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi roli agencji
ratingowych w czasie kryzysu. Można je krytykować za niedostrzeżenie zbliżającego się kryzysu, można je
krytykować za nieprzewidywalność ich ratingów i za publikowanie ratingów w nieodpowiednim czasie,
szczególnie w odniesieniu do zadłużenia publicznego.

Niemniej uważam, że musimy przeanalizować ten problem na spokojnie. Po pierwsze, nie ma nic zdrożnego
w tym, że agencje ratingowe oceniają produkty, które oddają do dyspozycji inwestorów. Inwestorzy, którzy
inwestują, powierzają swoje środki, mają prawo poznać zagrożenia lub trudności, które mogą się z tym
wiązać, tak samo jak mają prawo do przekonania się, które ratingi są dobre.

Sytuacja staje się jednak nieco bardziej niejasna z chwilą, gdy ratingi te są wykorzystywane, w ramach
regulaminów bankowych, do określania funduszy własnych, jakie banki muszą posiadać z tytułu niektórych
dokonywanych przez siebie inwestycji. Z tego punktu widzenia rozporządzenie z 2009 roku nie stanowi
w istocie żadnego rozwiązania, ponieważ jego zamysłem było określenie zasad zarówno zatwierdzania, jak
i nadzorowania agencji ratingowych. Zatem publikowanie ratingów może być słuszne, ale czy słuszne jest
czynienie tego w taki sposób, w jaki robią to agencje?

Uważam, że teksty, które pan zaproponuje – a warto podkreślić, panie komisarzu, że właśnie przedstawiliście
tekst w sprawie wprowadzenia europejskiego nadzoru agencji ratingowych w ramach nowego rozporządzenia
finansowego – muszą umożliwić znalezienie rozwiązania tych problemów, szczególnie problemu konkurencji
wśród agencji ratingowych. Osobiście nie sądzę, by zapewnienie, że europejska agencja zostanie stworzona,
choćby to była publiczna agencja, rozwiązało problem. Jeżeli naszym pomysłem ma być stworzenie agencji,
która będzie publikowała ratingi w sposób bardziej łagodny i wyrozumiały, niż to robią pozostałe agencje,
na niewiele się to zda.

Moim zdaniem należy zadać sobie więcej pytań o warunki, na jakich agencje publikują swoje ratingi. Istnieją
ratingi prywatnych przedsiębiorstw i istnieją ratingi zadłużenia publicznego. Skupię się na ratingach
zadłużenia publicznego. Organem odpowiedzialnym, na żądanie Parlamentu, za monitorowanie i
nadzorowanie tych agencji, które będą funkcjonować w Europie, będzie ESMA, nowy organ ds. usług
finansowych. Uważam również, że uprawnienia przyznane ESMA powinny nie tylko zapewniać możliwość
skutecznego nadzorowania agencji, ale również, w zakresie długu publicznego, zapewniać narzędzie
monitorowania, choć nie cenzorowania sposobu, w jaki agencje kredytowe sporządzają ratingi długu
publicznego.

Nie możemy dopuścić do sytuacji – a takie sytuacje w istocie miały już miejsce – w których 15 minut przed
zamknięciem rynków jakaś agencja obniża rating danego kraju, powodując tym samym wielce niepożądane
konsekwencje. W rzeczywistości trzeba wdrożyć system zapobiegania, który będzie wymagał, by agencje
ratingowe niezwłocznie informowały organ nadzorczy, gdy zaistnieje taka potrzeba, o warunkach, w związku
z którymi zamierzają opublikować rating, tak by organ nadzorczy mógł sprawdzić zarówno to, czy
zastosowano standardowe procedury, jak i przede wszystkim to, czy warunki, w których publikowany jest
rating nie wpłyną negatywnie w szczególności na sytuację w zakresie długu publicznego. Zadłużenie
przedsiębiorstw to nie to samo co zadłużenie państw; należy je traktować w odmienny sposób. Ktoś
wspomniał o Trybunale Obrachunkowym, ale we wszystkich państwach członkowskich takie trybynały
istnieją, a nie wszystkie z nich są niezależne.

Taka jest, panie przewodniczący, panie komisarzu, wymowa naszych pytań. W jaki sposób możemy poprawić
metody funkcjonowania agencji ratingowych, a nade wszystko – upowszechnianie informacji, i jak możemy
polepszyć konkurencję?
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PRZEWODNICZY: LIBOR ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Sylvie Goulard, autor. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Pochodzi pan z kraju, w którym
ratingi zawsze powodują wiele zamieszania – mówię o ratingu najlepszych restauracji przewodnika Michelin.
Dlatego nie powiemy, że jesteśmy przeciwni ratingom, ponieważ faktycznie sprzyjają one uczciwej
konkurencji i umożliwiają wynagradzanie różnych standardów jakości.

W związku z tym całkowicie zgadzam się z tym, co powiedział właśnie pan Gauzès. Nie chodzi o to, by
demonizować agencje ratingowe. Chodzi tak naprawdę o to, by przyjrzeć się warunkom, w jakich działają.
W tym przypadku są to instytucje posiadające dość duże uprawnienia, dlatego też musimy bliżej przyjrzeć
się metodom ich pracy.

Pan poseł Gauzès właśnie mnie uprzedził, mówiąc, że istnieje różnica między ratingiem prywatnych
przedsiębiorstw a ratingiem długu publicznego. W obu przypadkach problem jest jednak taki sam; a
mianowicie: czy przyjęto słuszną metodykę? Czy stosowane są właściwe krytyeria do stwierdzenia, czym
dane przedsiębiorstwo się zajmuje lub jak dany kraj zarządza swoim długiem? Po drugie: czy potencjalne
związki między agencją ratingową a obiektem oceny są wystarczająco przejrzyste?

Wszystko to faktycznie wymaga ścisłego badania i nadzoru, i jesteśmy wam wdzięczni za forsowanie
wniosków, które Parlament przedłożył w trakcie ostatniej kadencji, w ramach sprawozdania pana posła
Gauzèsa.

W tym zakresie sądzę, że bardzo ważne jest, byśmy kontynuowali prace już rozpoczęte przez Parlament.
Podzielam pogląd, że europejska agencja ratingowa niekoniecznie jest teraz najwyższym priorytetem. Ważne
jest to, abyśmy zapewnili, by działania w zakresie nadzoru, w ich obecnej formie, były monitorowane.

Idąc dalej, chciałabym powiedzieć słówko o agencji ESMA, czyli o organie, który ma być wkrótce powołany.
Jestem jedną ze sprawozdawczyń odpowiedzialnych za pakiet środków nadzoru finansowego, podobnie
jak pan poseł Giegold, który jest obecny na sali i który jest sprawozdawcą zajmującym się ESMA. Chciałabym
zwrócić się z apelem do państw członkowskich – nie ma tutaj prezydencji, ale wiem, jak sprawnie idzie
panu, panie komisarzu, przekazywanie jej informacji i wiem również, że bardzo doceniamy pańskie starania
na rzecz poczynienia postępów w tym zakresie. Uważam, że państwa członkowskie muszą przyjąć poważne
podejście.

Nie można z jednej strony przekazywać dobrze brzmiących oświadczeń prasie, gdy się jest słusznie
rozczarowanym następstwami niektórych decyzji podejmowanych przez te agencje, a z drugiej sabotować
prace, gdy idzie o powołanie tego nowego organu, ESMA. Naprawdę zależy nam na tym, by organ ten
funkcjonował na wyraźnie określonych zasadach, był wyposażony w silne uprawnienia na szczeblu
europejskim, a w szczególności by był w stanie nadzorować agencje ratingowe. Będzie to jedno z jego zadań,
i to jedno z najważniejszych.

Odzwierciedla to również nasze pragnienie doprowadzenia do objęcia nadzorem przez europejski organ
na przykład infrastruktury rynkowej i izb rozliczeniowych. Na rynku panuje brak przejrzystości, który nas
niepokoi. Nie jesteśmy wrogami konkurencji, wręcz przeciwnie. Nie jesteśmy wrogami konkurencji między
zainteresowanymi podmiotami, wręcz przeciwnie. Mówiąc wprost, sposób oceny ich usług musi być zgodny
z zasadami przejrzystości i należytej staranności, które charakteryzują rynki z prawdziwego zdarzenia.

Dlatego też, raz jeszcze zachęcamy do parcia naprzód i wzywamy państwa członkowskie, by nie utrudniały
powstania agencji ESMA, by nie pozbawiły pakietu środków dotyczących nadzoru całej treści, ponieważ
jeżeli będziemy korzystali z weta, w ostatecznym rozrachunku może się okazać, że nie będziemy nadzorować
tego, co każdy z nas, w tej Izbie i w stolicach, chce, by podlegało bardziej ścisłemu nadzorowi.

Michel Barnier, komisarz. – (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przede wszystkim chciałbym
bardzo szczerze podziękować grupom politycznym odpowiedzialnym za tę turę pytań w odniesieniu do
niezwykle istotnej kwestii. Jestem wdzięczny posłom Chountisowi, Pittelli, Gauzèsowi, pani poseł Goulard
– którzy właśnie przemawiali – i innym, którzy zabiorą dziś głos.

Chciałbym, abyście wysłuchali mojej szczerej opinii i w pełni docenili moją determinację w tej kwestii,
podobnie jak w innych kwestiach dotyczacych wniosków wyciągniętych z kryzysu i przejrzystości, do jakiej
mają prawo obywatele i przedsiębiorstwa. Ja również miałem sposobność, dnia 20 kwietnia, rozmawiać z
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panem o problemie agencji ratingowych i o ich znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki i rynków
finansowych.

Jeżeli trzeba sprawdzić, czy dany produkt, przedsiębiorstwo, a w razie konieczności, państwo – mówię tu
o ryzyku związanym z długiem publicznym, i powrócę do tego tematu – jest zdrowe, czy też ma gorączkę,
zgodzi się pani ze mną, pani poseł Goulard, a także wy, szanowni państwo, że stłuczenie termometru nie
wyleczy gorączki. Trzeba sprawdzić, czy termometr działa prawidłowo oraz, o ile to konieczne, czy możemy
użyć kilku termometrów, by wykonać badania.

Myślę, że można by powiedzieć wiele o funkcjonowaniu tego termometru, czyli o funkcjonowaniu agencji
ratingowych, które odgrywają zasadniczą rolę w ocenie zagrożeń związanych z sytuacją zarówno
przedsiębiorstw, jak i państw. Kryzys pokazał, i nadal pokazuje, panie pośle Chountis – ma pan rację – że
nie zawsze funkcjonowały w idealny sposób, czego konsekwencje często bywały bardzo poważne.

To dziedzina, szanowni państwo, w której państwa G-20 podjęły stanowcze decyzje – podobnie jak w innych
kwestiach – decyzje, które obejmowały w tym zakresie wprowadzenie nadzoru i reguł dotyczących
zarządzania. Pragnę państwu przypomnieć, że w czasie obecnego kryzysu – wspomniało o tym wielu z
państwa, w tym posłowie Gauzès i Goulard – Komisja szybko zaczęła robić, co do niej należy, i od dwóch
lat priorytetowo traktuje rozporządzenie w sprawie działalności agencji ratingowych.

We wrześniu 2009 roku – innymi słowy rok po bankructwie Lehman Brothers – rozporządzenie w sprawie
agencji ratingowych zostało przyjęte przy bardzo silnym wsparciu, pomocy i wkładzie ze strony Parlamentu
– i raz jeszcze pragnę tu podziękować posłowi Gauzèsowi – po to, by zająć się problemami, które wiązały
się z metodami działania tych agencji i które przyczyniły się w pewnym stopniu do powstania kryzysu
finansowego.

Rozporządzenie wprowadziło system obowiązkowej rejestracji wszystkich agencji ustanawianych w Unii
i ustanowiło szereg surowych wymogów mających na celu zapewnienie w jak największym stopniu, by w
przyszłości nie występowały już konflikty interesów, by poprawiła się jakość ratingów i stosowana metodyka,
a wreszcie, by agencje te funkcjonowały w bardziej przejrzysty sposób.

Panie i panowie! Jestem przekonany, że te nowe przepisy odczuwalnie poprawią niezależność i integralność
procesu oceny ratingowej, uczynią działalność agencji ratingowych bardziej przejrzystą i poprawią jakość
samych ratingów, w tym ratingów długu narodowego krajów Unii Europejskiej i unijnych instytucji
finansowych.

Dwa tygodnie temu, 2 czerwca – to jest drugi etap – Komisja, za moją namową, przyjęła wniosek dotyczący
zmiany rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych, tak by powierzyć przyszłemu European Securities
and Markets Authority (ESMA) wyłączną odpowiedzialność za bieżące rejestrowanie i nadzorowanie agencji
ratingowych.

Niemniej trzeba jeszcze powołać organ ESMA i w pełni zagadzam się z tym, co powiedziała przed chwilą
pani poseł Goulard i w co wszyscy wierzycie: zgodnie z naszymi niedawnymi rozmowami ze sprawozdawcami
odpowiedzialnymi za pakiet środków dotyczących nadzoru, pakiet Larosière’a, trzeba doprowadzić do
osiągnięcia dynamicznego, wiarygodnego kompromisu między Parlamentem a Radą, by możliwe było
zrealizowanie tego, co zaproponowano, czyli stworzenie tych trzech niezależnych organów do dnia 1
stycznia. Nie udało nam się jeszcze tego osiągnąć.

Musimy zdobyć się na wysiłek – i tu zwracam się po raz kolejny do tej Izby, Rady i Parlamentu, by przybliżyły
porozumienie. Powtórnie zapewniam, panie przewodniczący, o chęci Komisji, a w szczególności mojej
chęci przybliżenia tego dynamicznego kompromisu.

Ponadto, by zwiększyć korzyści płynące z przejrzystości i wzmóc konkurencję między agencjami ratingowymi,
wprowadzono przepis ułatwiający dostęp do informacji dotyczących strukturyzowanych produktów
finansowych wszystkich agencji ratingowych zainteresowanych publikowaniem niezależnych ratingów
kredytowych.

Innymi słowy, gdy dana agencja otrzymuje informacje umożliwiające jej opracowanie ratingu kredytowego
w odniesieniu do produktów strukturyzowanych, pozostałe agencje będą miały prawo wykorzystać te
informacje do sporządzania własnych ratingów.

Na tym właśnie etapie znajdujemy się obecnie. To nie wystarczy. Coraz powszechniejsze jest zdanie, w
Europie i na całym świecie, że nie zajęto się w wystarczającym stopniu obecnymi wadami procedur ratingu
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kredytowego, które zostały uwidocznione przez kryzys, i w tym względzie pragnę stwierdzić, że zgadzam
się z panem posłem Chountisem.

Dlatego też zwróciłem się do moich służb o przeprowadzenie ponownej oceny całej architektury i roli
agencji ratingowych. W ramach tych działań, panie pośle Pittella, przeprowadzimy w nadchodzących
miesiącach to, co pan nazwał dochodzeniem, a w każdym razie obiektywną, bardzo precyzyjną analizę i
badanie metod funkcjonowania tych agencji w świetle i w zgodności z nowym prawodawstwem, mimo że
nie zostało ono jeszcze w pełni wdrożone.

Podobnie jak wszyscy państwo, uważam, że istnieje problem i że jest on po prostu związany ze
zróżnicowaniem tego rynku. Rynek ten jest zbyt skoncentrowany; znajduje się w posiadaniu zbyt małej
liczby firm. W sektorze tym brakuje konkurencji, a to nas niepokoi. Nie optując jak na razie za jedną konkretną
opcją, panie pośle Pittela, Komisja analizuje środki strukturalne, w tym stworzenie niezależnej europejskiej
agencji ratingowej, która dla niektórych z nas – mówię tu o sobie – jest rzeczą pożądaną, szczególnie gdy
chodzi o rating długu publicznego, o czym właśnie wspomniał pan poseł Gauzès, a także pani poseł Goulard
oraz pan poseł Pittella.

Innym rozważanym przez nas środkiem strukturalnym jest zwiększenie uczestnictwa niezależnych organów
publicznych w procesie ratingowym. Należy poświęcić szczególną uwagę długowi publicznemu – ponieważ
o tym właśnie mówimy w kontekście Grecji, a możliwe, że również innych państw – i zapewnić, by stosowane
metody były faktycznie właściwe i odpowiednie.

Szczególnej uwagi wymaga również brak należytej staranności ze strony banków i innych instytucji
finansowych, a także brak alternatywnych kryteriów oceny wiarygodności inwestycji. Obecne przepisy
finansowe, które wyraźnie przewidują korzystanie z ratingów kredytowych, również muszą zostać gruntownie
zbadane.

Oto wszystkie problemy i nie będziemy unikać żadnego z tych ważnych problemów, nad którymi pracuje
Komisja. Będziemy mogli przedstawić nasze wstępne wytyczne we wrześniu, a jednocześnie zajmiemy się
innymi istotnymi kwestiami odnoszącymi się do przejrzystości i monitorowania w kontekście uregulowania
instrumentów pochodnych i sprzedaży krótkiej.

Ponadto przedłożymy kilka wniosków legislacyjnych na koniec tego roku lub na samym początku roku
2011, nie tylko po to, by kontynuować – odnoszę się do tego, o czym mówiła pani Goulard – to, co zostało
zapoczątkowane przez moich poprzedników przy państwa wsparciu i co jest wdrażane, acz niewystarczające,
ale również po to, by osiągnąć większy stopień przejrzystości, by zapobiec konfliktom interesów i zapewnić,
by liczba ratingów była większa i by były one bardziej zróżnicowane, a w przypadku ryzyka związanego z
długiem publicznym – by były bez zarzutu.

Antolín Sánchez Presedo, w imieniu grupy S&D. – (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Agencje
ratingowe nie potrafiły przewidzieć kryzysu związanego z kredytowymi instrumentami pochodnymi typu
subprime, ryzyka związanego ze strukturyzowanymi produktami finansowymi, czy upadku banku Lehman
Brothers.

Rozporządzenie przyjęte w kwietniu 2009 roku propaguje ich przejrzystość, podporządkowuje same agencje
europejskiemu nadzorowi, a także jest pierwszym działaniem, poprzez które zajęto się kwestiami odnoszącymi
się do ich odpowiedzialności i jakości, zaradzając pewnym konfliktom interesów wynikającym z ich
działalności; nowy wniosek Komisji stanowi kontynuację tego kierunku działania.

Jestem przekonany, że my, posłowie do Parlamentu, przyczynimy się do ustanowienia nadzoru, począwszy
od 1 stycznia 2011 r., a ponadto, że będziemy współpracowali w ramach projektów nadzoru, by ustanowić
ściślejsze ramy regulacyjne.

Rola, jaką agencje ratingowe odgrywają w kryzysie zadłużenia i deficytu publicznego, ujawniając dowolność
metod używanych w ratingach, metod ich sporządzania oraz upubliczniania; wysoce procykliczne
oddziaływanie ratingów agencji, które często są określane mianem strażaków-piromaniaków, jeszcze bardziej
podsycających pożar; a także sprzeczność między ich działalnością a stanowiskiem międzynarodowych i
europejskich instytucji finansowych, urastająca do takich rozmiarów, że Europejski Bank Centralny
zdecydował się pominąć ich ratingi w transakcjach związanych z zadłużeniem publicznym – wszystko to
skłania do ponownego rozważenia ich roli w sposób bardziej dogłębny i podporządkowania ich działalności
powszechnym interesom.
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Obecnie otwarcie stawiane są pytania o to, czy agencje ratingowe są w stanie przeprowadzać obiektywne i
odpowiedzialne oceny, w szczególności zadłużenia publicznego. Zadawane pytania są głębszej natury – jak
pan powiedział, natury strukturalnej – i dotyczą one zgodności funkcjonowania agencji ratingowych z
zasadami demokracji, ponieważ działalność ta oddziałuje na wysiłki, jakich dokładają emeryci, pracownicy
i słabsze grupy społeczeństwa, które nie chcą, aby wysiłki te zostały zaprzepaszczone i zniweczone w wyniku
nieodpowiedzialnego funkcjonowania rynków.

To są pytania, które dotyczą niezależności. Czy agencje ratingowe funkcjonują zgodnie z zasadami
dotyczącymi własności prywatnej? Czy możliwe jest bycie jedocześnie sędzią i zainteresowaną stroną? Czy
możliwy jest rating w formie modelu biznesowego opartego na honorariach uiszczanych przez te same
podmioty, które są oceniane? Czy podmioty te mogą wybierać, kto je będzie oceniał?

Senat Stanów Zjednoczonych zajął się już tymi kwestiami i musimy się nimi zająć również my; są to istotne
zagadnienia z punktu widzenia odpowiedzialności i zrównoważenia.

Czy możliwe jest zapewnienie odpowiedzialnego zarządzania, które nie będzie oparte na myśleniu
krótkowzrocznym i które zapewni stabilność? Czy agencje mogą pozostać obojętne wobec zobowiązań
europejskich organów i wysiłków liczących się międzynarodowych instytucji publicznych? Czy odpowiedzą
one na skutki odczuwalne na rynku, przede wszystkim na konsekwencje, które mogłyby być – jak pan
powiedział – sklasyfikowane jako szkodliwe? Czy zostaną utrzymane przywileje związane z regulacją? Czy
organ regulacyjny będzie zobowiązany kierować się przepisami, które wymagają korzystania z ratingów
tych agencji? Czy nadal brakować będzie konkurencji?

Jeżeli chodzi o legitymizację, czy agencje mogą mieć tak znaczny wpływ na nasze gospodarki przy tak słabej
kontroli? Czy konieczne jest wykroczenie poza kontrolę nadzorczą i wprowadzenie kontroli wewnętrznej
samej struktury zarządzania, a nawet struktury samej branży?

Należy ustanowić europejski system ratingu kredytowego i nadać nową rolę istniejącym europejskim
agencjom, a jednocześnie promować nowe agencje i rozważyć potrzebę światowego systemu ratingowego
opartego na nowych zasadach.

To są pytania wymagające odpowiedzi, panie komisarzu.

Sharon Bowles, w imieniu grupy ALDE. – Panie przewodniczący! Nie tak dawno temu podniosły się głosy,
że agencje ratingowe nie powinny były obniżać ratingu obligacji Grecji i innych państw. Mówiono: Spójrzcie,
coście zrobili z euro.

Teraz chciałoby się zapytać, czy trzeba mówić więcej, by dać dowód wielkiemu konfliktowi interesów, który
powstałby, gdyby kraje prowadziły faktyczny rating własnego długu. A potem, dzisiejszego ranka, w trakcie
debaty w sprawie statystyk, komisarz Rehn powiedział, że wczorajsze obiżenie notowań przez agencję
Moody’s „nastąpiło w niedogodnym momencie” i że będzie ono miało wpływ na tok myślenia Komisji w
sprawie rozporządzenia dotyczącego agencji ratingowych.

Bardzo mi przykro, naprawdę rozumiem frustrację, ale pomyślałam sobie tak: czy pan zwariował? Nie chcę
ratingów, które są „dogodne”, czy to „dogodne” dla banków inwestycyjnych, czy dla banków centralnych.
Przecież ratingi były nieco zbyt „dogodne” dla regulatorów, którzy opierali się na nich, zamiast kierować się
należytą starannością.

Kolejna rzecz: agencja publiczna ds. aktywów niepublicznych to dość dobry pomysł, ale w jaki sposób
zdobędziemy konieczną gwarancję? Jak unikniemy politycznych ingerencji, w razie zagrożenia kapitału
banków prowadzącego do następstw makrogospodarczych?

Pozostała nam jeszcze długa droga do przebycia w poszukiwaniu potencjału, niezależności i integralności,
ale jestem pewna jednej rzeczy, a mianowicie tego, że liczą się zasady ładu korporacyjnego, tak w sektorze
publicznym, jak i prywatnym, i powinno to odnosić się do zarówno do ESMA, jak i innych podobnych
europejskich agencji.

Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu Barnier! Chciałbym
podziękować panu za to, że przemawiał pan po niemiecku.

Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że kryzysy, które ponownie nas dotknęły, raz jeszcze zwróciły uwagę
na pewne kluczowe kwestie. Oprócz tego, co już powiedziano, chciałbym ponownie podkreślić pewne
zagadnienia. Jedną z nich jest to, że agencje ratingowe często okazywały się być agencjami typu
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„zgaduj-zgadula”; innymi słowy, okazały się być agencjami, które nie były w stanie ocenić ryzyka lepiej niż
inni. W związku z tym musimy znacznie zmniejszyć wagę przykładaną do ocen przygotowywanych przez
te agencje w stosunku do innych ocen dostępnych na rynku.

Drugim poważnym problemem, jaki się pojawił, jest oligopolizacja tego rynku. Jest tylko kilka przedsiębiorstw
świadczących takie usługi. Dlatego sensownym krokiem byłoby zwiększenie liczby tych agencji i poszerzenia
środowiska, w którym funkcjonują. W tym względzie, panie komisarzu Barnier, pańskie uwagi w sprawie
ściągnięcia większej liczby graczy na rynek – których echo pobrzmiewało w wystąpieniach innych posłów
– mają sens.

Po trzecie mamy zasadniczy problem związany z zachętami, o których jak dotąd nie powiedziano wiele w
tej debacie. Z czym bowiem mamy do czynienia wśród agencji ratingowych? Z sytuacją, w której ci, którzy
publikują rating, są wybierani przez swoich klientów spośród zaledwie kliku istniejących agencji i są za to
opłacani. To tak, jakby studenci uczelni odwiedzali swojego profesora przed egzaminami i negocjowali z
nim honorarium za egzamin, a potem wszyscy by się dziwili, dlaczego stopnie są tak wysokie. Musimy
poważnie przyjrzeć się problemowi zachęt.

Wiem, że Komisja również zastanawia się, jak możemy zapewnić, by ci, którzy oferują dany produkt
finansowy, nie mogli już więcej wybierać swojej agencji ratingowej. To sprowadza nas do kwestii reform
wymaganych w sektorach, w które zaangażowani są prywatni usługodawcy – ci, od których wymaga się
ratingu; innymi słowy, potrzeba reform w innych dziedzinach niż obszar obligacji rządowych. Musimy
zlikwidować ten system fałszywych zachęt. Zamiast zastępować prywatny oligopol oligopolem publicznym,
co raz po raz proponują posłowie z lewej strony sali, powinniśmy zagwarantować zapewnianie przez
publiczne agencje tego, by do przygotowywania ratingów wybierane były ciągle różne firmy i by informacje
na temat jakości ratingów były udostępniane opinii publicznej i systematycznie sprawdzane.

Panie komisarzu! Nie mogę się doczekać pańskich propozycji. Mam nadzieję, że propozycje te umożliwią
nam systematyczne rozwiązywanie problemów, które wciąż pozostały do załatwienia w tym obszarze mimo
uprzednich wysiłków, w tym wysiłków pana posła Gauzèsa oraz poprzedniej Komisji i Rady – za które
jesteśmy wdzięczni; jak również, że damy radę uczynić to bez tworzenia nowego monopolu, ale raczej
poprzez konsekwente rozwiązywanie problemów zachęt i regulacji.

Kay Swinburne, w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący! Już we wczesnej fazie kryzysu finansowego
wiadomo było, że w znacznej mierze zawiniły agencje ratingowe. Dlatego też była to pierwsza rzecz, jaką
zajęła się w zeszłym roku UE. Należy z zadowoleniem przyjąć uaktualnienie dyrektywy, które pozwoliło
określić odpowiedzialność z tytułu działalności w UE agencji mających swoją siedzibę głównie w USA, jako
znaczący krok w kierunku ściślejszego nadzorowania ich działalności tu, w Europie.

Agencje ratingowe to organizacje posiagające ogromną władzę, które są w stanie wstrząsnąć rynkami,
zmieniając rating. Dlatego trzeba ciągle potwierdzać i utrzymywać ich niezależność. Jednak żadna decyzja
w sprawie ratingu, która prowadzi do przepływu miliardów euro, nie powinna być przez rynek odbierana
jako niespodzianka. Na przykład agencje ratingowe powinny upubliczniać wyniki przeprowadzanego przez
siebie testowania napięć i analizy możliwych scenariuszy, tak by poprawić przejrzystość rynku i
minimalizować wstrząsy.

Musimy jednak pamiętać, po co zostały powołane agencje ratingowe: po to, by analizować ryzyko
niewywiązania się danego podmiotu ze swoich zobowiązań, czy to w odniesieniu do produktu, czy to
przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie, w tym instytucji finansowych czy
nawet państw. Tak jak nie powinniśmy obwiniać agencji ratingowych za reagowanie na wiarygodne informacje
w sprawie sytuacji banków, tak nie powinniśmy ich wykorzystywać jako wymówki dla reakcji banków na
opłakany stan naszych finansów publicznych.

Chociaż należy wspierać ściślejsze monitorowanie ich działalności, trzeba też sformułować bardziej krytyczny
wniosek w związku z innym pytaniem, a mianowicie: dlaczego rynki, inwestorzy, przedsiębiorstwa i państwa
opierały się w tak znacznym stopniu na agencjach ratingowych, zamiast przeprowadzać odpowiednie „due
dilligence” i zbierać informacje na własną rękę? A nade wszystko, dlaczego rynek ratingu kredytowego jest
zdominowany przez trzy nazwy, skoro na rynku jest o wiele więcej firm? Jeśli tylko odpowiemy na te szersze
pytania, wówczas metoda pociągania agencji ratingowych do odpowiedzialności będzie bardziej sensowna.
Przy tak ogromnej władzy tych agencji i ich wpływie na rynki powinny być one również obarczone większą
odpowiedzialnością.
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Jürgen Klute, w imieniu grupy GUE/NGL. – (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym państwu przypomnieć,
że zeszłej nocy agencja ratingowa Moody’s ponownie obniżyła rating Grecji. Wszyscy wiemy, że w ostatnich
tygodniach rząd grecki wywierał na swoich obywateli ogromną presję, by opanować kryzys. Wszyscy wiemy,
że Unia Europejska zgromadziła pakiet wart 750 miliardów euro, by wesprzeć kraje, które znalazły się w
kryzysie i by pomóc im się z niego wydobyć. Mimo to Grecji obniżono ocenę. Tak naprawdę Hiszpanię
spotkał ten sam los, ponieważ również jej rating został obniżony po przyjęciu pakietu oszczędnościowego.

Panie komisarzu! Użył pan przed momentem metafory termomentru i powiedział pan, że nie wolno go tłuc.
Zastanawiam się jednak, czy termometr jest odpowiednią metaforą dla agencji ragingowych. Termometr z
całą pewnością nie pomoaga poprawić stanu pacjentów, czyli klientów – po prostu nie taka jest jego rola.
Przecież termometr, o którym tu mowa, nie jest lekarstwem, więcej, on jeszcze pogarsza stan pacjenta. Nie
do przyjęcia jest jednak to, by rating państw dokładających wszelkich starań był jeszcze bardziej obniżany,
mimo tego wszystkiego, co zrobiły.

Prowadzi to do pytania, czym właściwie zajmują się agencje ratingowe. Wspomniano już, że nie dostrzegły
nadchodzącego kryzysu. Agencje ratingowe nie pomogły więc przewidzieć ani zdiagnozować kryzysu. Tuż
przed upadkiem bank Lehman Brothers otrzymał dość pozytywną ocenę. Tak więc, korzystając ze swoich
zwykłych metod, agencje nie były w stanie lub nie chciały dostrzec, co nas czeka. W tym sensie instrument
ten okazał się całkowitą porażką.

Nie pomogly nam również zapanować nad kryzysem. Wystarczy, że przytoczę jedną z gazet: „Ratingi nie
pomogły poprawić kryzysowej sytuacji mimo wszelkich wysiłków, i istnieje obawa” – jak głoszą media –
„że nie pomogą nam nawet wszystkie te pakiety, które zdołaliśmy zgromadzić”. Oznacza to, że agencje te
ściągną nas w dół i jeszcze bardziej obniżą nasze ratingi.

Na zakończenie chciałbym zauważyć, że kraje i przedsiębiorstwa to nie jest po prostu to samo. Musimy
bliżej przyjrzeć się ratingom. Kilka kosmetycznych zmian nie wystarczy. Potrzebujemy dogłębnej reformy
systemów ratingowych.

Godfrey Bloom, w imieniu grupy EFD. – Panie przewodniczący! Agencje ratingowe zaprzedały swoją duszę
diabłu jakiś czas temu, gdy zaczęły skłaniać się ku tym przedsiębiorstwom, których papiery wartościowe
wymagały ratingu do wypłaty. Kto płaci, ten wymaga.

To siłą rzeczy musiało doprowadzić do błędnych ratingów. Większość agencji ratingowych zatrudnia
dzieciaki, które ledwo potrafią czytać bilans. Zmieniają rating dopiero wtedy, gdy katastrofa jest już jasna
dla wszystkich. Paradoksalnie zazwyczaj to fundusze hedgingowe odkrywają prawdę, jaka kryje się za
liczbami. Ujawniły one na przykład prawdę o Enronie. Ale prawda o liczbach może kłuć w oczy, szczególnie
tu, dlatego też nienawidzimy ich.

Jednakże nawet wciągające kokainę dzieciaki z agencji kredytowych wiedzą, że Irlandia, Grecja, Hiszpania,
Włochy, Wielka Brytania i Portugalia to bankruci. Kaput znaczy kaput w każdym języku!

Co zatem proponuje ta Izba? Własną, opłacaną przez nas agencję ratingową, która będzie tańczyć, jak jej
zagramy. Będzie ona mogła przyznawać najwyższy rating obligacjom śmieciowym upadłych gospodarek
strefy euro. Pytanie brzmi, kto się na to nabierze? Według mnie, poza kilkoma angielskimi organami władz
samorządowych i gospodarczymi korespondentami BBC – prawie nikt. Gdy obywatele Europy zorientują
się, że są świnkami morskimi w ogromnym nieudanym eksperymencie walutowym, spalą to miejsce
doszczętnie i zetną wszystkich nas na gilotynie, i któż będzie mógł ich za to winić?

Marine Le Pen (NI). – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Szkoda wyrządzona
przez agencje ratingowe jest teraz ewidentna. Kryzys zadłużenia publicznego właśnie potwierdził ich
procykliczną naturę. Będąc tak ślepe przed wybuchem pożaru, agencje ratingowe funkcjonują jak prawdziwi
podpalacze, podsycając płomienie kryzysu. Rozporządzenie Komisji z września 2009 roku pozostało jak
zwykle niezauważone. W związku z przyrodzonym brakiem dalekowzroczności tych agencji europejskie
organy są zmuszane, raz jeszcze, do podejmowania pilnych działań.

Zakres przedstawianych nam propozycji waha się od utrzymania prawa rynkowego, które jest nacechowane
oczywistym konfliktem interesów, do nadmiernej regulacji w stylu sowieckim, którą tak umiłowała sobie
Komisja Europejska. Wpadamy z deszczu pod rynnę. Wyrażone niedawno przez pana przewodniczacego
Barroso pragnienie poddania agencji ratingowych nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego i Komisji
jest po prostu nierealistyczne, szczególnie po zadziwiającym oświadczeniu pana prezesa Tricheta w lutym
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2010 roku – cytuję: „Wysiłki na rzecz skonsolidowania bilansów bankowych wymagają wysokiego poziomu
poufności”. Innymi słowy, wymagają one niejasności i potajemności.

Jasne jest, że zajmujemy się skutkami problemu, a nie jego przyczynami. Wiedza na temat tego, czy to
inwestor, czy emitent ma płacić agencjom, i czy agencje te mają być prywatne, czy publiczne, niezależne
czy nadzorowane, niczego nie rozwiązuje. Jak mawia Maurice Allais, dopóki możliwe będzie korzystanie z
kredytu ex nihilo, by kupować, nie posiadając, i sprzedawać, nie będąc właścicielem, dopóty kapitalizm będzie
przechodził od boomu do kryzysu, co będzie miało coraz bardziej niszczące następstwa dla krajów i
gospodarek.

Przede wszystkim musimy zakazać tworzenia pieniądza lub obligacji, za którymi nie kryją się realne i
namacalne pieniądze. Czyniąc to, położymy kres dzikiemu i nieracjonalnemu spekulowaniu na rynku, co
oznacza, że nie będzie już potrzeby istnienia agencji ratingowych.

Edward Scicluna (S&D). – Panie przewodniczący! Niedawny atak europejskich przywódców na agencje
ratingowe, w związku z momentem i stopniem obniżenia ratingu długu publicznego, może być przez
niektórych postrzegane jako nieco przesadzone.

Niemniej niepowodzenia agencji ratingowych są obecnie dobrze znane – myślę, że zgodzą się z tym wszystkie
strony Parlamentu. Agencje wystawiały wysokie oceny obligacjom, które następnie były odkupywane. Teraz,
kiedy sytuacja się pogorszyła, a perspektywy gospodarcze w całej Europie są kiepskie, agencje przesadzają
w drugą strone. Jak się zdaje, nie przekonał ich nawet imponujący i bezprecedensowy pakiet w wysokości
750 miliardów euro. Zdając sobie z tego sprawę, musimy być ostrożni, gdy na to reagujemy, i nie powinniśmy
strzelać do posłańca tylko dlatego, że przynosi złe wieści.

Pewna jest jedna rzecz: niezależnie od tego, czy zaniżają, czy zawyżają rating danego produktu finansowego,
agencje ratingowe mają ogromy wpływ na światowe rynki finansowe. W związku z tym mogą one trzymać
w szachu kraj i jego obywateli, w tym pracowników i emerytów. Siłą rzeczy musi to mieć implikacje
polityczne, którymi trzeba się zająć.

Musimy zrozumieć, w jaki sposób agencje ratingowe tworzą i sprzedają swoje ratingi. Oczywistym problemem
są uzgodnienia między emitentem papierów wartościowych a agencjami. Po drugie jest kwestia liczby agencji
oraz poziomu rzeczywistej konkurencji między nimi. Jeżeli banki i instytucje finansowe mają być regulowane,
a muszą, dlaczego mielibyśmy traktować inaczej agencje ratingowe, szczególnie jeśli zważymy na
oligopolistyczną strukturę rynku agencji ratingowych?

Przyczyny problemu, w tym konflikty interesów, są zatem jasne. Rozwiązania wydają się być jednak mniej
oczywiste, zachowajmy więc trzeźwość umysłu i znajdźmy właściwe rozwiązanie, zachowując jednocześnie
ostrożność, by w niektórych okolicznościach nie reagować przesadnie.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Agencje ratingowe znacznie przyczyniły
się do światowego kryzysu finansowego i trudności strefy euro i zdecydowanie nie zasługują na pochwały.
Brak przejrzystości, konflikty interesów, finansowanie poprzez podmioty zamawiające oraz publikowanie
ratingów w niestosownych momentach, co prowadzi do procykliczności, orientowanie się poniewczasie
mówią same za siebie. Agencje ratingowe były i nadal są tego nieświadome i nie dostrzegają tych problemów.

Osobiście zaproponowałem, by UE natychmiast zaczęła działać i jestem zadowolony, że pan myśli tak samo.
Powinniśmy ustanowić europejską agencję ratingową na bazie modelu fundacji. Oczywiście fundacja ta
musi być finansowo niezależna. Nie może podlegać jakimkolwiek ingerencjom politycznym, ani Europejskiego
Banku Centralnego, ani Komisji, ani żadnego państwa członkowskiego. Jako niezależna fundacja, ta europejska
agencja mogłaby stać się poważnym konkurentem dla oligopolu, czy też de facto monopolu trzech agencji
ratingowych, o których tu mowa. Należy przewidzieć wymóg, by każdemu produktowi oferowanemu w
Europie towarzyszyły dwa ratingi, z których jeden musi pochodzić z tej europejskiej agencji, i by wszyscy
emitenci funkcjonujący w Europie je przedstawiali.

Aby rating ten był niezależny, fundacja ta musi być również niezależna finansowo. Oznacza to, że
potrzebujemy środków na sfinansowanie wstępnych etapów inwestycji, które mogłyby zostać przekazane
przez Europejski Bank Inwestycyjny lub być może przez Komisję, po czym ta europejska fundacja byłaby
zmuszona samodzielnie finansować swoją działalność. Pytanie, czy środki te powinny pochodzić od
zamawiających czy korzystających z usług tej agencji, wymaga jeszcze wyjaśnienia. Pytanie to zadał już
wcześniej poseł Giegold. Musimy podjąć decyzję również w tym względzie.
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Generalnie rzecz biorąc, trzeba również abyśmy się zastanowili, czy nie powinniśmy w mniejszym stopniu
polegać na agencjach ratingowych, ponieważ zdaje mi się, że jesteśmy od nich o wiele za bardzo uzależnieni.

Vicky Ford (ECR). – Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję debatę w sprawie agencji
ratingowych. Rzeczywiście musimy zastanowić się, w jakim stopniu polegamy na ratingach i jak zachęcić
większą liczbę agencji do gry na rynku, tak by zwiększyć konkurencję, a także przyjrzeć się problemowi
konfliktu interesów w zakresie ratingów opłacanych przez pożyczającego. Powiedziałabym jednak, że każdy
inwestor zawsze zdawał sobie sprawę z potencjalnego konfliktu interesów i że rating kredytowy sam w
sobie nie jest rekomendacją do kupowania lub sprzedawania.

Powinniśmy również pamiętać, że – aby osiągnąć nasze cele na rok 2020 – UE potrzebuje inwestycji i że
potrzebuje pewności na rynku, a agencje ratingowe stanowią zasadniczy aspekt tej pewności na rynku. Jeżeli
ratingi funkcjonują prawidłowo, zwiększają one dostęp do rynków kapitałowych dla pożyczkobiorców,
zmniejszają oprocentowanie, a tym samym – z punktu widzenia emitentów publicznych – pozwalają
zaoszczędzić pieniądze podatników. Służą one również jako wskazówki dla inwestorów, ale nie jako podstawa
decyzji w sprawie zakupu lub sprzedaży.

Proszę pamiętać, że w Europie żaden emitent publiczny lub korporacyjny o ratingu AAA nigdy nie zalegał
ze spłatą swoich zobowiązań. Nawet w kryzysie poziom zaległości w spłacie kredytów strukturyzowanych
wśród instytucji i przedsiębiorstw o ratingu AAA wyniósł mniej niż 0,3 %, co oznacza, że żadnych zaległości
nie miało 99,9 % podmiotów o ratingu AAA. Naprawdę potrzebujemy tego zaufania inwestorów.
Rzeczywiście musimy się przyjrzeć naszym agencjom ratingowym, ale proszę pamiętać, że nie są one
wszystkiemu winne.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jestem przekonany, że należy
sprawić, by agencje ratingowe były bardziej przejrzyste i odpowiedzialne, ale nie zgadzam się z tymi, którzy
chcieliby ograniczenia zakresu ich działania i funkcji. Wpadki agencji ratingowych w prognozowaniu ryzyka
i ostrzeganiu rynków o nim są po prostu odzwierciedleniem o wiele bardziej oczywistych wpadek publicznych
instytucji i organów finansowych, a także systemu bankowego jako całości.

Wierzę w wolny rynek i wierzę, że również sektorowi ratingu kredytowego potrzeba większego stopnia
otwartości i konkurencji. Utworzenie europejskiej agencji ratingowej byłoby jednak oksymoronem,
hańbiącym, autorytarnym przedsięwzięciem zaprojektowanym po to, by zwiększyć publiczną kontrolę nad
rynkiem.

Krótko mówiąc, ograniczanie naszej analizy do kwestii odpowiedzialności agencji ratingowych za obecny
kryzys finansowy byłoby jawnym uproszczeniem w sytuacji, gdy kryzys ten jest przede wszystkim kryzysem
gospodarczym. Dane i przyjęte polityki wskazują, jak w Europie i w wielu krajach wierzono, że możemy
zastąpić realną gospodarkę finansami, zaniedbując tym samym cały sektor produkcji.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dzisiejsza debata w sprawie ram
nadzoru i kontroli funkcjonowania agencji ratingowych stała się jeszcze bardziej aktualna w świetle
wczorajszej decyzji Moody’s dotyczącej obniżenia ratingu kredytowego Grecji o całe cztery punkty.
Oczywiście to nie pierwszy przypadek w ostatnich miesiącach drastycznego zmniejszenia ratingu kredytowego
Grecji. Jednak wczorajsze obniżenie ratingu jest w oczywisty sposób prowokacją i jest nieuzasadnione,
zważywszy, że nie uwzględniono w niej ani postępów poczynionych w realizacji programu restrukturyzacji
finansów, który został przyjęty z zadowoleniem przez przedstawicieli trojki przebywających w Atenach od
wczoraj, ani utworzenia Funduszu Stabilności Finansowej, ani tego, że na potrzeby finansowania greckiej
gospodarki przekazano 110 miliardów euro.

Czy jest jakiś sens w tym, że w czasie gdy prezes Europejskiego Banku Centralnego, prezes Deutsche Banku
i przedstawiciel Komisji Europejskiej gratulują greckiemu rządowi wdrożenia memorandum, przyczyniając
się tym samym do odbudowy pozycji euro w stosunku do dolara i do naprawy rynków walutowych, Moody’s
jeszcze bardziej obniża rating Grecji, przedstawiając całkowicie odmienną ocenę? Myślę, że ten ruch jest
wyraźnym dowodem na istnienie konfliktu interesów, zważywszy że nie tylko podważa on greckie wysiłki
na rzecz restrukturyzacji finansów, ale również podsyca ciągle spekulacyjne ataki ze strony rynków na grecką
gospodarkę oraz na całą strefę euro.

Po raz kolejny potwierdza to, że agencje wydają ratingi, nie dbając o to, by były one wiarygodne, a także z
pominięciem jakiejkolwiek kontroli podstaw i wyników ich ratingów, co powoduje powstanie poważnych
zagrożeń dla demokracji i suwerenności narodowej i europejskiej, weźmy bowiem pod uwagę, że mówimy
o ocenie gospodarek strefy euro.
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Można przytoczyć wiele innych przykładów. Musimy jednak wiedzieć, co robimy, by chronić europejskie
gospodarki przed spekulacją wynikającą z wątpliwych i nieprzejrzystych ratingów. Potrzebne są
natychmiastowe działania na dwóch poziomach: pierwszym jest podjęcie kroków na rzecz utworzenia
konkurencyjnej europejskiej agencji ratingowej, a drugim ustanowienie ścisłych i wiarygodnych ram
funkcjonowania tych agencji – ram funkcjonowania określających przejrzyste i jednolite normy dla kryteriów
oceny, terminów publikowania ratingów, w związku z wynikającą z tego reakcją rynkową, a także dla oceny
ratingów po upływie czasu pod względem ich precyzyjności i wiarygodności.

Juozas Imbrasas (EFD). – (LT) W ogólnym kontekście panującego obecnie kryzysu, kryzys, który nastąpił
w obszarze działalności agencji ratingowych ujawnia niebezpieczeństwa tego systemu. Najważniejsze jest
to, że nikt nie czuje się odpowiedzialny za ostateczny rezultat oceny ryzyka, chociaż działalność tych agencji
ma znaczny wpływ na stabilność rynku finansowego i w znacznym stopniu zależą od nich również szanse
na uzyskanie kredytu, jak również jego koszt. Z drugiej strony, to dobrze, że Komisja, rozumiejąc, że musimy
przywrócić ufność w rynki i zwiększyć ochronę inwestorów, zapewnia nowe ogólnounijne zasady określające
ogólne procedury regulowania działalności agencji ratingowych. Zmiana zasad dotyczących agencji
ratingowych oznacza lepszy nadzór na szczeblu Unii Europejskiej i większą przejrzystość w tym sektorze,
ale konieczna jest dalsza i bardziej szczegółowa analiza sektora.

Konieczne jest zapewnienie wystarczającej kontroli agencji ratingowych i nakładanie odpowiednich kar za
naruszenia przepisów. Pożyczki, z którymi mają do czynienia agencje ratingowe, muszą być bardziej
transparentne, tak by inwestorzy i korzystający z ratingów byli lepiej chronieni, a co najważniejsze, by sektor
ratingu kredytowego stał się bardziej konkurencyjny.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Wczorajsza niezrozumiała decyzja agencji Moody’s
wyraźnie wskazuje na dominację i władzę agencji ratingowych oraz brak przejrzystości towarzyszący
podejmowaniu decyzji. Każda agencja ratingowa musi być zarejestrowana, a jej działalność oraz podstawa
podejmowania decyzji – ściśle monitorowana. Musimy zagwarantować niezależność agencji ratingowych,
a to oznacza, że nie wolno nam dopuścić do tego, by agencje ratingowe były finansowane przez tych, których
zdolność kredytowa jest prześwietlana.

Należy wyeliminować niezgodności i konflikty interesów: nie możemy mieć agencji kredytowych
świadczących usługi konsultacyjne na rzecz przedsiębiorstw, a jednocześnie oceniających je. Konieczna jest
przejrzystość, co oznacza, że należy ujawnić modele i podstawy oceny. Musimy przeciwdziałać
monopolistycznej dominacji poprzez dodatkowe opinie i zwiększoną konkurencję, dlatego też potrzebujemy
agencji z siedzibą w Europie. Zaproponowano status fundacji, ale alternatywnym rozwiązaniem mógłby
być model spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jesienią Grupa Kangura będzie mogła przedstawić,
wraz z panem Klizem, wniosek Komisji.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Problem polega na tym, że działalność agencji ratingu kredytowego
doprowadziła nie tylko do powstania obecnego kryzysu finansowego, ale również do jego pogłębienia.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych wprowadzone w 2009
roku zostało obmyślone jako odpowiedź, mająca na celu regulację ich działalności. Rozporządzenie
wprowadza obowiązkową rejestrację wszystkich agencji ratingowych prowadzących działalność na terytorium
Unii Europejskiej i skupia się na trzech głównych aspektach: nadzorze, przejrzystości i kwestii konfliktów
interesów.

Jesteśmy jednak dalecy od rozwiązania problemu przejrzystości i problemu związanego z oligopolistyczną
strukturą rynku agencji ratingowych. Nie jest normalne, że gospodarki państw członkowskich, a tym samym
ich przedsiębiorstwa, opierają się na ratingach wyłącznie trzech agencji. Spekulacje dotyczące ratingu danego
kraju mogą popchnąć państwa znajdujące się w krytycznej sytuacji na skraj bankructwa. W tych
okolicznościach uważam, że należy stworzyć czysto europejską agencję ratingową, która będzie stanowiła
rzeczywistą konkurencję i alternatywny instrument dla istniejących przedsiębiorstw.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Wszyscy wiemy, że to zupełny
absurd, by dwie prywatne amerykańskie firmy i jedna firma brytyjska podejmowały decyzje dotyczące
upadłości państw członkowskich UE. Moim zdaniem ten oligopol agencji ratingowych jest wielce
nieprzewidywalny. Kolejną zdumiewającą rzeczą jest moment, w jakim uaktywniają się te agencje. Euro
ledwie zaczyna odzyskiwać swoje siły, a już komuś zostaje obniżony rating. Cała ta gadanina o świadomości
tych agencji odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa, może być postrzegana z innej perspektywy, jeżeli
wziąć pod uwagę to, że pożyczki bezrobotnych Amerykanów były umieszczane w pakietach jako papiery
wartościowe i otrzymywały potrójne AAA, co oznaczało, że uznawano je za całkowicie bezpieczne.
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Po bliższej analizie pozornie bezstronne stanowisko przyznających ratingi okazało się być fałszem, ponieważ
są oni opłacani przez emitentów papierów wartościowych. Wątpliwa jest również jakość wyceny w ramach
ratingu. Przecież przed wystąpieniem międzynarodowego kryzysu finansowego agencje te dawały najwyższe
ratingi bankom, które następnie zbankrutowały.

Nadszedł zatem najwyższy czas, byśmy zaczęli kontrolować agencje ratingowe. Wzmożony nadzór agencji
ratingowych nie powinien jednak ograniczać się tylko do szczebla unijnego.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) W kontekście obecnego kryzysu działalność agencji ratingowych jest
przedmiotem rosnącej krytyki dotyczącej tego, że nie są one obiektywne w ocenie poziomu ryzyka
kredytowego, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, a nawet państwa. Agencje te nie przedstawiły wczesnych
ocen wskazujących na ryzyko kryzysu, a zamiast tego obniżyły rating kilku europejskich krajów, pogłębiając
kryzys jeszcze bardziej.

Głównym problemem jest brak konkurencji na rynku usług w zakresie ratingu kredytowego, ponieważ jest
on kontrolowany tylko przez trzy amerykańskie firmy. W tym zakresie popieram propozycję pana
przewodniczącego Barroso dotyczącą utworzenia europejskiej agencji ratingowej. Jak wszyscy państwo
wiedzą, jedna z tych trzech agencji zmieniła w zeszłym tygodniu rating kredytowy Niemiec w następstwie
niedopuszczalnego błędu.

Pragnę zakończyć stwierdzeniem, że Unia Europejska musi zapewnić, by działalność agencji ratingowych
była w przyszłości lepiej regulowana.

Ivo Strejček (ECR). – (CS) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Przysłuchiwałem się dzisiejszej debacie
w sprawie agencji kredytowych bardzo uważnie i zdecydowanie nie popieram agencji ratingowych ani też
nie jestem ich zwolennikiem.

Z drugiej strony wcale nie obawiam się powstania żadnej formy monopolu lub oligopolu wśród agencji
ratingowych. Nie usłyszałem tu ani jednej wypowiedzi dotyczącej tego, jak to możliwe, że niektóre państwa,
w których zaciągnięto tak ogromne długi, popadły w takie finansowe tarapaty, z których nie było żadnego
wyjścia. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby rozważenie systemu interwencji w ramach zarządzania
wolnym rynkiem. Być może, gdybyśmy dalej rozwijali te pomysły w tym kierunku, mielibyśmy mniej obaw
związanych z agencjami ratingowymi.

Lara Comi (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Raz jeszcze dziękuję za
umożliwienie mi zabrania głosu w tej debacie, która następuje kilka dni po kolejnym obniżeniu ratingu
kredytowego Grecji przez jedną z agencji.

Problemy związane z naturą i nadzorem tych agencji, który teraz stał się niemalże zinstytucjonalizowany
w związku z ich znaczeniem dla naszego systemu gospodarczego, zdominowały aktualnie debatę polityczną
z racji ich roli w globalnym kryzysie finansowym oraz obecnym kryzysie w strefie euro.

Taki system gospodarczy jak nasz nie może funkcjonować bez niezależnych organów analizujących finanse
publiczne i finanse prywatnych przedsiębiorstw. Wyzwanie polega na zapewnieniu, by te agencje ratingowe
prowadziły swoją działalność w sposób przejrzysty i w zgodzie ze wspólnymi standardami, ponieważ ich
błędy mogą prowadzić do upadłości przedsiębiorstw lub znacznie przyczynić się do powstawania nowych
kryzysów.

Uważam, że bezwzględnie nie wolno nam nacjonalizować agencji ratingowych, lecz trzeba raczej poszukiwać
równowagi między ich niezależnością a potrzebą zagwarantowania wystarczającego poziomu ich
odpowiedzialności wobec rządów. Moim zdaniem znalezienie wyważonego rozwiązania jest zatem
właściwym sposobem zapewnienia lepszej przyszłości, także w Europie.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Wczorajsze obniżenie
ratingu kredytowego Grecji przez agencję Moody’s w istocie doprowadziło do powstania wielu pytań, o
czym wspomnieli już inni posłowie.

Na tym etapie dyskusji dodałbym pewien element, tak byśmy spróbowali zrozumieć, czy w ostatecznym
rozrachunku ramy funkcjonowania tych agencji są jasne, przejrzyste i sformalizowane. Większość pozwów
kierowanych przeciwko tym konkretnym agencjom w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez osoby fizyczne
jest bezpodstawna w związku z ustawą z roku 1933, która stanowi, że agencje ratingowe nie odpowiadają
za stratę finansową wynikającą z błędnego ratingu.
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Dlatego też z reguły działalność tychże agencji pozostaje bez kontroli. Gra spekulacyjna nie ma ograniczeń,
nie zna granic, a brak europejskich ram legislacyjnych powoduje poważne awantury w Unii Europejskiej i
w poszczególnych krajach.

Musimy zrozumieć, że wolna gospodarka nie oznacza prawa dżungli, nie oznacza braku odpowiedzialności.
W przypadku gdy nie jest to zrozumiane, musimy reagować naszym prawodawstwem; musimy wymusić
to zrozumienie prawem. Mówił pan, panie przewodniczący, o poprawieniu konkurencji, zwiększeniu liczby
agencji. W najbliższej przyszłości oczekujemy od Komisji bardzo wiele.

Michel Barnier, komisarz. – (FR) Panie przewodniczący! Jestem wdzięczny każdemu z państwa za
merytoryczność i szczerość waszych przemówień. Nie będę powracał do roli tych agencji ani wagi
publikowanych przez nie ratingów; pani poseł Comi dokonała właśnie doskonałej ich charakterystyki.

Moja druga uwaga wstępna – by odnieść się do uwag poczynionych właśnie przez pana posła Papanikolaou
i pana posła Strejčeka – jest taka, że musimy poprawić sposób funkcjonowania tych agencji. Należy zapewnić
transparentność – powrócę jeszcze do tego – a same ratingi muszą być tak rozstrzygające i obiektywne, jak
to tylko możliwe. Osiągniemy to, musimy to osiągnąć, ale nie oznacza to, że instytucje, szczególnie instytucje
finansowe, nie będą musiały być właściwie zarządzane, nie będą musiały wdrażać systemów nadzoru,
zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także narzędzi zarządzania kryzysowego – to również stanowi
część wniosków przygotowanych przez Komisję – i nie oznacza to również, że państwa nie będą musiały
właściwie zarządzać swoimi finansami publicznymi ani kontrolować swoich wydatków.

Przejdę teraz do agencji ratingowych. Mamy nadzieję, że nowa proponowana zmiana rozporządzenia w
sprawie tych agencji zostanie przyjęta niezwłocznie, tak by zapewnić bardziej skuteczne monitorowanie
przez ESMA. Pani poseł Le Pen nie ma już na sali, ale zwracam się do niej, żeby uaktualniła swoje informacje.
Agencji tych nie będzie nadzorować ani Bank Centralny, ani Komisja. Chcieliśmy więcej nadzoru i więcej
przejrzystości na rynku, jest zatem logiczne, że rolę tę powinien przyjąć na siebie nowy niezależny organ –
ESMA. Jak doskonale ujął to poseł Klinz, potrzebujemy tej przejrzystości, jeśli przyjrzeć się temu, co się
dzieje w ostatnich kilku latach.

Jak jednak wspomniałem na początku swojego przemówienia, wnioski te, wraz z istniejącym prawodawstwem
– pan poseł Cutaş wspomniał o tym prawodawstwie dotyczącym agancji ratingowych, które powinno zostać
wdrożone do końca roku, ale które będzie obowiązywało w pełni w grudniu 2010 – nie rozwiązują wszystkich
problemów.

Nie zbadano gruntownie niektórych kwestii. Jeśli chodzi o dywersyfikację, większą konkurencję, pani poseł
Swinburne i pan poseł Scicluna odnieśli się do potrzeby stworzenia rynku agencji, który nie byłby
skoncentrowany w rękach kilku podmiotów. Pan poseł Giegol mówił również bardzo wyraźnie o panującym
teraz powszechnie modelu „emitent płaci”. Czy jest to zdrowy model? Czy jest zrównoważony? Również
pan poseł Karas podniósł tę kwestię.

Musimy skupić się na tej kwestii równolegle z przeprowadzaniem oceny przepisów pojawiających się w
nowym prawodawstwie, które ma wejść w życie do grudnia, ponieważ stoimy wobec konkretnych konfliktów
interesów i musimy podjąć próbę ich ograniczenia. Czy prawodawstwo to będzie wystarczające? Musimy
w każdym razie przeanalizować model „emitent płaci”, wspomniany przez pana posła Giegolda.

Trzecią kwestią, którą musimy się zająć w ramach naszych nowych wysiłków, są przepisy europejskie i
krajowe. Czy nie jest tak, że przepisy te w zbyt dużej mierze opierają się, jak mi się zdaje, na ratingach agencji
ratingowych? Na koniec, pani poseł Băsescu poruszyła właśnie kwestię szczególnej metodyki określania
ryzyka dla finansów publicznych: również w tym przypadku musimy przeprowadzić szczegółowe prace.

Chciałbym podziękować panu posłowi Sánchezowi Presedo za poparcie szybkiego porozumienia w sprawie
pakietu środków dotyczących nadzoru. To w istocie jeden z kluczowych aspektów, ponieważ potrzebujemy
ESMA do nadzorowania tych agencji i musimy uczynić również inne rzeczy.

Tak, potrzebujemy bardziej strukturalnego reagowania. Dlatego też ściśle analizujemy wszystkie kwestie,
które właśnie poruszyłem, to jest, mówiąc bardziej konkretnie: niezależność, o którą zabiega pani poseł
Bowles – i ja również chcę niezależności, przez którą rozumiem wiarygodność, tych agencji; wszystkie firmy,
które nie osiągają wystarczająco dobrych wyników; struktury rynkowe; a także konkurencję, w tym pomysł
– moim zdaniem słuszny – utworzenia europejskiej agencji, która zajęłaby się w szczególności problemem
długu publicznego, a być może również innymi kwestiami.
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Nie wspomniałem o statusie tej agencji. Czy będzie to agencja publiczna, agencja prywatna, partnerstwo
publiczno-prywatne, czy też fundacja – jak zaproponował pan poseł Klinz? W najbliższych tygodniach
będziemy pracowali również nad tymi zagadnieniami.

Wielu spośród państwa, w tym pani poseł Bowles i pan poseł Chountis, wspomniało przed chwilą o
niedawnym obniżeniu ratingu Grecji. Ja, jako komisarz, nie będę szczegółowo komentował każdego ratingu
publikowanego przez daną agencję ratingową. Zajęłoby to zbyt dużo czasu i nie jest to nasza rola; nie
powinniśmy reagować zbyt dramatycznie, gdy mowa o wiarygodności ratingów, które zostały sporządzone
albo są sporządzane.

Nie powstrzyma mnie to jednak, ani mojego kolegi i przyjaciela, pana komisarza Rehna, który przemawiał
do państwa dziś rano, od wyznania państwu, że byłem zaskoczony – i również pan Mölzer wyraził swoje
zdziwienie – momentem, w którym pojawił się ostatni rating Grecji opublikowany wczoraj przez jedną z
agencji. Panie i panowie! Doskonale wiemy – i musimy mówić o tym mówić innym – że Grecja, jak wspomniał
pan poseł Klute, dokłada teraz ogromnych wysiłków, by ustabilizować swoje finanse publiczne i przywrócić
silny, zdrowy wzrost.

Komisja całkowicie ufa temu procesowi, który nie jest łatwy, ale który jest konieczny i musi zakończyć się
powodzeniem. Ważne jest również, by podkreślać, że Grecja nie jest osamotniona. Korzysta ona z europejskiej
solidarności – solidarność ta została kilka tygodni temu okazana na najwyższym szczeblu przez szefów
państw i rządów, Komisję, Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, i solidarność ta będzie
nadal odczuwalna i nadal będzie się sprawdzać.

Poszczególne ratingi i cała uwaga, jaka skupia się na nich, a także spory dotyczące metodyki i terminu
publikacji – wszystko to dodaje mi otuchy w naszej pracy nad zreformowaniem tych agencji, pracy, którą
rozpoczęliśmy, o czym wspomniałem w naszym komunikacie z 2 czerwca, i chciałbym wskazać, że
przedstawimy wnioski legislacyjne w tych kwestiach najpóźniej do końca roku lub na początku następnego
roku.

Wreszcie, panie pośle Klute, wspomniał pan, że gdy mówimy o tych kwestiach, rozmawiamy o czymś więcej
niż o agencjach ratingowych. Musimy wbudować ten element, to narzędzie, które musi zostać bezwzględnie
usprawnione – więcej przejrzystości, kontroli, wiarygodności i zróżnicowania – w strukturę ramową, która
zapewni inteligentną regulację i skuteczny nadzór. Oto lekcje płynące z kryzysu, który się nie skończył, a
my musimy wszystkie te lekcje odrobić. Powtarzam: ani jeden podmiot, ani jeden produkt, ani jeden rynek,
ani jeden region nie może umknąć skutecznemu nadzorowi i inteligentnej regulacji.

Taki właśnie kierunek działań został zaproponowany przez Komisję dnia 2 czerwca, przy wsparciu Rady
Ministrów, która zebrała się kilka dni temu w Luksemburgu, i poparty – jak mam nadzieję, i jak chce
przewodniczący Barroso – przez Radę Europejską. Ponadto, szanowni państwo, mogą państwo liczyć, że
będziemy przedstawiali państwu wnioski, jeden po drugim, począwszy od teraz do końca następnego roku,
w zakresie wszystkich zobowiązań, które na siebie przyjęliśmy, tak byśmy mogli odrobić – na szczeblu
europejskim i przy dobrej współpracy z innymi regionami świata, a w szczególności ze Stanami
Zjednoczonymi – każdą lekcję płynącą z tego kryzysu dotykającego obywateli, konsumentów i
przedsiębiorstwa.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

13. Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz
harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości (debata)

Przewodniczący. – Kolejny punkt to sprawozdanie sporządzone przez pana posła Wolfa Klinza w imieniu
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery
wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 –
2009/0132(COD)) (A7-0102/2010).

Wolf Klinz, sprawozdawca. – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Jeżeli moje wystąpienie zajmie
nieco więcej niż cztery minuty, skrócę końcowe uwagi, tak aby łącznie nie przekroczyć przysługujących mi
sześciu minut.
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Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego została pierwotnie przygotowana w 2003 roku z zastrzeżeniem,
że zostanie poddana ocenie we wrześniu 2009 roku. Tak też się stało. Dyrektywa w sprawie prospektu
emisyjnego dotyczy kompletowania, zatwierdzania i publikowania prospektów emisyjnych jako zasadniczego
warunku publicznej oferty papierów wartościowych lub ich emitowania na regulowanym rynku Unii
Europejskiej. Mówiąc ogólnie, aktualny przegląd dotyczy aspektów technicznych i ma na celu wyeliminowanie
niepewności prawnej oraz uciążliwych wymogów, które nie mają uzasadnienia.

Chciałbym najpierw bardzo podziękować wszystkim posłom, którzy razem z nami pracowali nad tym
tematem, a także kontrsprawozdawcom. Nasza współpraca była bardzo dobra i odnosi się to również do
współpracy z Komisją. Bez równie dobrej współpracy nie bylibyśmy w stanie w czasie krótszym niż dziesięć
miesięcy doprowadzić do skutecznego sfinalizowania omawianego pakietu podczas pierwszego czytania.
Chciałbym teraz pokrótce przedstawić porozumienie, jakie wypracowaliśmy – a chodzi tutaj o rozmowy
trójstronne – w postaci ośmiu zasadniczych punktów, które zdołaliśmy uzgodnić.

Po pierwsze, jednym z naszych celów było ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do
kapitału na rynku. Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych występuje znacznie wyższy odsetek firm, w tym
MŚP, które uzyskują środki finansowe za pośrednictwem rynku, podczas gdy w Europie powszechną praktyką,
zwłaszcza wśród małych przedsiębiorstw, jest pozyskiwanie finansowania w formie kredytu bankowego.
Naszym zamiarem jest udostępnienie tutaj małym przedsiębiorstwom możliwości wykorzystywania rynku
w większym niż dotychczas stopniu. Dlatego podnieśliśmy próg wyłączenia z wymogów brzegowych –
które w efekcie obarczają MŚP obciążeniami biurokratycznymi i kosztami – z 2,5 miliona euro do 5 milionów
euro.

Punkt drugi dotyczy ochrony inwestorów - pragniemy upewnić się, że przy tego rodzaju ułatwieniu możemy
zapewnić wystarczające zabezpieczenia dla drobnych inwestorów prywatnych. Z tego względu próg nominału
papierów wartościowych, podlegających wyłączeniu spod obowiązku publikacji prospektu emisyjnego,
podnieśliśmy z 50 tysięcy euro do 100 tysięcy euro.

Punkt trzeci, który chciałbym poruszyć, odnosi się do kwestii, w jaki sposób umożliwić pracownikom udział
w kapitale akcyjnym spółki bez konieczności ponoszenia przez tę spółkę stosunkowo wysokich kosztów
wypuszczania prospektu emisyjnego. Chodzi tutaj zatem o złagodzenie wymogu dotyczącego prospektu
emisyjnego w sytuacji, gdy proponuje się programy akcji pracowniczych. Tutaj wprowadziliśmy klauzulę
proporcjonalności w ten sposób, że wyeliminowaliśmy zbędne obowiązki informacyjne. Jednocześnie
jednak upewniliśmy się, że dysponujemy dokumentem zawierającym szczegółowe informacje podstawowe,
tak aby ci pracownicy, którzy korzystają z omawianej formy udziału w kapitale spółki, mogli mieć rozeznanie,
co tak naprawdę otrzymują. Upewniliśmy się również, że spółki notowane w kraju trzecim, czyli w kraju
spoza Unii Europejskiej, są również wyłączone spod obowiązku publikowania prospektu emisyjnego –
dokładnie tak, jak spółki europejskie – w przypadku, gdy oferują akcje swoim pracownikom, pod warunkiem,
że są w stanie udowodnić równoważność obowiązków informacyjnych.

Czwarty omawiany obszar, co do którego osiągnęliśmy porozumienie, obejmuje temat powszechnie znany
jako „podsumowanie prospektu emisyjnego”. Można na to spojrzeć w sposób następujący: zazwyczaj
prospekt emisyjny to dokument gruby i obszerny, często liczący kilkaset stron. Istnieje jednak również
podsumowanie, które niejednokrotnie zawiera kolejne 50, 60 lub 70 stron. Chcemy, aby Parlament to
skrócił, i aby powstał dokument znany jako „kluczowe informacje dla inwestorów”, czyli dokument
zawierający zasadnicze informacje dla inwestorów, analogiczne do informacji dostarczanych przez tradycyjne
fundusze inwestycyjne, UCITS. Komisja w istocie nie wzięła tego pod uwagę, chcąc jedynie spowodować,
aby kluczowe informacje naprawdę znalazły się w podsumowaniu.

Uzgodniliśmy teraz, że przy zachowaniu podsumowania w jego obecnej formie, należy również upewnić
się, że rzeczywiście zawiera ono kluczowe informacje, które zostaną ostatecznie określone w wymaganiach
dyrektyw i w trakcie prac na poziomie 2. Pozwoli to na znaczne skrócenie podsumowania, zmniejszając je
z obecnych 60, 70 lub 70 stron do – być może – około 20 lub 30 stron oraz umożliwi łatwiejsze jego
odczytanie, szczególnie przez drobnego inwestora. Jest to ważne, ponieważ nie chcemy tracić z oczu takiego
inwestora.

Po piąte, kwestia odpowiedzialności: kto gwarantuje prawidłowość i rzetelność zawartości prospektu
emisyjnego po jego sporządzeniu? W szczególności w przypadku, gdy pośrednik korzysta z tego prospektu
i gdy dokonuje dowolnych zmian w jego treści, odpowiedzialność spoczywa na danym pośredniku.
Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego ustaje wraz z upływem okresu składania ofert lub w momencie
rozpoczęcia obrotu danymi papierami wartościowymi w zależności od tego, które zdarzenie następuje
później.
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Po siódme, klauzula dotycząca przeglądu: podobnie jak jej poprzedniczka, omawiana dyrektywa będzie
także poddana przeglądowi po upływie pięciu lat.

Pragnę tutaj zauważyć, iż omawiany dokument to pierwszy akt prawny, który został dostosowany do
postanowień traktatu z Lizbony. I na koniec, lecz nie mniej ważne – niech mi będzie wolno zwrócić uwagę
na fakt, iż przewodniczącemu Komisji Gospodarczej i Monetarnej udało się doprowadzić do tego, by na
pracę Parlamentu pozostało wystarczająco dużo czasu. Mamy trzy miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi,
a w razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejne trzy miesiące. Stwierdziwszy to,
podjęliśmy się – w przypadku, gdy wszystkie inne opcje zawiodą – udzielenia aprobaty, to znaczy
doprowadzenia do przyjęcia tego aktu prawnego w najkrótszym czasie.

Zadowala to wszystkie zainteresowane strony.

Michel Barnier, członek Komisji. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Kiedy w
dniu 13 stycznia miałem zaszczyt uczestniczyć w przesłuchaniu przed Parlamentem Europejskim, zanim
zostałem mianowany na stanowisko komisarza europejskiego, zobowiązałem się do zwiększenia ochrony
inwestorów oraz do ograniczenia kosztów administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa,
zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które – jak wiadomo – stanowią 80-90 % organizmu
gospodarczego na jednolitym rynku. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że Parlament przyjął w pierwszym
czytaniu omawianą zmienioną dyrektywę w sprawie prospektów emisyjnych. Jest to dyrektywa
zmodyfikowana, upraszczająca i wyjaśniająca reguły emisji papierów wartościowych, która wspiera małe i
średnie przedsiębiorstwa - o czym bardzo słusznie przypomniał nam przed chwilą pan poseł Klinz – w
dostępie do rynków kapitałowych, i która wzmocni wewnętrzny rynek kapitałowy. Negocjacje w sprawie
omawianej dyrektywy odbywały się w ścisłej współpracy z Parlamentem, a nawet więcej - ponieważ Parlament
i Rada wniosły istotne udoskonalenia, a Komisja – rzecz jasna – odegrała swoją rolę.

Dlatego w imieniu Komisji pragnę gorąco podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Klinzowi, oraz Komisji
Gospodarczej i Monetarnej za ich efektywną pracę i konstruktywną współpracę. Jesteśmy zadowoleni z
kompromisowego tekstu, którym teraz dysponujemy, i w którym zachowany jest duch pierwotnego wniosku.

Dyrektywę z 2003 roku w sprawie prospektów emisyjnych cechowały bardzo wyraźne i niezaprzeczalne
zalety. Ustanowiono w niej zharmonizowane reguły co do informacji obowiązkowych, jakie muszą być
publikowane przez europejskie spółki emitujące papiery wartościowe oraz znalazło się w niej jedno ważne
rozwiązanie. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego w jednym państwie członkowskim, uzyskuje
on ważność w całej Unii. Jednakże ramy prawne z 2003 roku musiały być dostosowane w celu uzyskania
poprawy klarowności i skuteczności prawnej systemu prospektów emisyjnych oraz w celu zmniejszenia
kosztów administracyjnych.

Dlatego od tamtego czasu, dzięki państwu i dzięki omawianemu przeglądowi, niektóre rodzaje emisji
papierów wartościowych będą oznaczały mniejsze obowiązki w zakresie składania deklaracji przez małe
przedsiębiorstwa, drobnych kredytodawców oraz w przypadku emisji akcji z prawem poboru i gwarancji
państwowych. Poprawią się forma i treść podsumowania prospektu emisyjnego. Zwolnienia z obowiązku
publikowania prospektu emisyjnego zostały wyjaśnione w odniesieniu do przypadków, gdy spółki sprzedają
udziały przez pośredników lub za pośrednictwem sieci handlu detalicznego albo przydzielają je pracownikom.
Wreszcie, zniesione zostaną zobowiązania do składania deklaracji, które obecnie pokrywają się z wymogami
dyrektywy w sprawie przejrzystości.

Oto wynik naszej wspólnej pracy. Dlatego omawiana zmieniona dyrektywa stanowić będzie wyważony
instrument dostosowany do złożonych kwestii podnoszonych przez inwestorów i emitentów na rynkach
kapitałowych, niezależnie od tego, czy są to małe i średnie przedsiębiorstwa, czy też duże, powszechnie
znane spółki. Przyjęcie tego tekstu w pierwszym czytaniu oznaczać będzie wysłanie jednoznacznego sygnału
świadczącego o tym, że Unia respektuje podjęte zobowiązanie w sprawie uproszczenia procedur i ograniczenia
ciężarów administracyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu, a nawet podniesieniu poziomu ochrony
inwestorów. Z tego właśnie względu pragnę raz jeszcze podziękować sprawozdawcy oraz państwu za
zaaprobowanie tego dynamicznego kompromisu na rzecz wspomnianego uproszczenia, a w szczególności
– na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie.

Diogo Feio, w imieniu grupy PPE. – (PT) Na początku chciałbym powiedzieć słów kilka o dobrej współpracy,
która była możliwa w ramach Komisji Gospodarczej i Monetarnej, dzięki wnioskom składanym przez
różnych jej członków, a także podkreślić rolę, jaką w procesie osiągania pozytywnego wyniku odegrał
sprawozdawca, nasz kolega, pan poseł Klinz. Mówiąc o prospektach emisyjnych, mówimy rzecz jasna o
koncepcji reklamy, bezpieczeństwa rynku i lepszym dostępie do inwestycji. Właśnie z tego powodu mam

129Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



niekiedy wrażenie, że istnieje wyraźny konflikt pomiędzy ochroną, której potrzebują konsumenci, a ochroną
inwestorów, która także jest konieczna.

Zdołaliśmy osiągnąć równowagę. Niejednokrotnie rozwiązania nie były jednakowe, ale – co ważniejsze –
warto podkreślić, że w końcu w ramach omawianego przeglądu zwrócono uwagę na sytuację małych i
średnich przedsiębiorstw, na konieczność uwzględnienia interesów drobnych inwestorów, w tym w zakresie
możliwości znaczniejszego uproszczenia procedur, większej klarowności w sprawie wyłączeń oraz niższych
kosztów dla przedsiębiorstw poprzez ograniczanie często nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Oczywiście, w rozmowach trójstronnych stanowiska zajmowane odpowiednio przez Radę, Komisję i
Parlament często nie były takie same. Możliwe było jednak osiągnięcie równowagi w sprawie bezpieczeństwa
rynku na szczeblu UE w przyszłości – i w tym miejscu chciałbym podkreślić, że jest to zjawisko pozytywne.

Catherine Stihler, w imieniu grupy S&D. – Panie przewodniczący, panie komisarzu! Chciałabym podziękować
sprawozdawcy oraz wszystkim kontrsprawozdawcom za współpracę.

Uważam, że osiągnięte kompromisy zostały zaakceptowane przez grupę S&D, ponieważ są godziwe, i
ponieważ uważamy, że prowadzić będą do szerszej ochrony inwestorów, w szczególności drobnych
inwestorów detalicznych. Sądzę, że – tak jak powiedział pan komisarz – jest to zgodne z duchem dyrektywy
pierwotnej.

Jeśli spojrzymy na podsumowanie i dokument zawierający informacje kluczowe - o tym i o potrzebie
klarowności mówił pan doktor Klinz – sądzę, że uzyskaliśmy sformułowania, które zapewnią tę klarowność,
a jednocześnie jest jasne, że odpowiedzialność cywilna dotyczy podstawowego prospektu emisyjnego.

Ponadto sprecyzowaliśmy wymagany okres, w którym powinna nastąpić publikacja prospektu emisyjnego
lub informacji uzupełniającej do tego prospektu; wyjaśniliśmy też wymóg dotyczący prospektu emisyjnego
oraz zakresu odpowiedzialności z nim związanej w przypadku, gdy sprzedaż papierów wartościowych
następuje przez pośredników, a nie bezpośrednio przez samego emitenta.

Co do progu, powiedziałabym, że był to zabieg kosmetyczny, a nie jakaś decydująca zmiana, natomiast
osiągnięte kompromisy są zadowalające i wyważone oraz uzyskały poparcie grupy S&D.

Sądzę, że uściślenie definicji inwestora kwalifikowanego to pożądany krok, podobnie jak kwestia nadzoru
nad obrotem w krajach trzecich.

Zgodnie z zasadą lepszych regulacji, decyzja o tym, że nie będzie wymagany prospekt emisyjny w przypadku
programów dotyczących akcji pracowniczych, wydaje się rozsądna. Ostatecznie, jeżeli pracownicy nie chcą
inwestować we własną firmę, jej kierownictwo być może powinno to brać pod uwagę.

Prace nad aktami delegowanymi – pan doktor Klinz o tym wspomniał. Osiągnięcie kompromisu w sprawie
trzech miesięcy jest niezwykle ważne, i jest posunięciem służącym Parlamentowi.

Oczywiście, będę wykorzystywała decyzję dotyczącą dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego jako punkt
odniesienia podczas pracy w związku z pełnioną funkcją sprawozdawczyni w zakresie produktów
budowlanych, podczas gdy punktem odniesienia wykorzystywanym przez Radę jest raczej dyrektywa w
sprawie odpadów, a nie dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego.

Co do publikowania prospektu emisyjnego w wersji elektronicznej, sądzę, że jest to również pożądane. Z
zadowoleniem przyjęto także klauzulę dotyczącą przeglądu dyrektywy po upływie pięciu lat.

Panie przewodniczący i panie sprawozdawco! Ogólnie rzecz ujmując, grupa S&D popiera zatem osiągnięty
kompromis i czeka na poparcie w pierwszym czytaniu podczas jutrzejszego głosowania.

Olle Schmidt, w imieniu grupy ALDE. – (SV) Panie przewodniczący, panie komisarzu! W ślad za kryzysem
finansowym pojawiły się uzasadnione żądania dotyczące większej przejrzystości i lepszych regulacji na
rynku finansowym. Nie widzę w tym problemu, natomiast zawsze wówczas, gdy mają być wprowadzane
nowe regulacje, należy to robić w sposób wyważony. Potencjał wzrostowy gospodarki europejskiej nie
zwiększy się w wyniku nieprzemyślanych propozycji, nawet jeżeli ich cele są zasadne.

Dlatego chciałbym podziękować sprawozdawcy, mojemu koledze, panu doktorowi Klinzowi, za doskonałą
pracę i za to, że prezentuje swoje stanowisko wobec tych nadmiernie szczegółowych reguł i regulacji. Jego
wniosek zwiększa pewność prawną i usuwa nieuzasadnione rygorystyczne wymagania po to, aby do 2012
roku zmniejszyć o 25 % ciężary administracyjne ponoszone przez spółki. Zarówno moja grupa, jak i ja sam,
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jesteśmy zadowoleni z kompromisu wynegocjowanego przez pana doktora Klinza i pozostałe osoby.
Wniosek ten oznacza ograniczenie obciążeń administracyjnych spoczywających na małych i średnich
przedsiębiorstwach, natomiast – a sądzę, że ważne jest, aby to powiedzieć – dzieje się to bez zmniejszania
ochrony inwestorów. O tym mówił również pan komisarz Barnier.

Dyskusja skupiła się, oczywiście, na progach, które mają być stosowane w odniesieniu do publikacji
prospektów emisyjnych, na przykład w związku z emisją akcji z prawem poboru. Sądzę, że progi te są
wyważone i umożliwią lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Oczywiście, przedłożony wniosek
oznacza, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą musiały przedstawiać prospektu emisyjnego i dlatego
łatwiej im będzie przyciągnąć kapitał. Próg został podniesiony z 2,5 miliona euro na 5 milionów euro. To
wniosek racjonalny. Ułatwi on również bankom regionalnym wydawanie obligacji, jako że podniesiono
próg z 50 milionów euro do 75 milionów euro w odniesieniu do nieudziałowych papierów wartościowych,
takich jak oprocentowane skrypty dłużne i produkty strukturyzowane.

Mówiąc ogólnie, podobnie jak mój kolega, poseł z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim, chciałbym podziękować panu doktorowi Klinzowi za naprawdę wyśmienitą
pracę. Omawiane sprawozdanie jest ważnym krokiem w kierunku poprawy warunków działania milionów
małych przedsiębiorstw w Europie.

Vicky Ford, w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący, panie komisarzu! Wiem, że nie jest to jedno ze
sprawozdań najczęściej goszczących na pierwszych stronach gazet, ale ono na to zasługuje, ponieważ
dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego ma rzeczywiście kluczowe znaczenie dla regulacji dotyczących
dostępu firm europejskich do kapitału. To z kolei samo w sobie ma kluczowe znaczenie dla przyszłych
możliwości wzrostu gospodarczego w Europie.

Współpraca z kontrsprawozdawcami była prawdziwą przyjemnością, lecz najwspanialsza była możliwość
pracy pod kierunkiem pana posła Klinza. Wniósł on rzeczywistą wartość dodaną do pierwotnego wniosku
Komisji i stanowiska Rady. Uważam, że tekst wynikowy nie tylko jest technicznie wykonalny, lecz także
zapewnia prawidłową równowagę między ochroną inwestorów a ułatwianiem dostępu przedsiębiorstwom
do rynków kapitałowych w Europie. Ciężko pracowaliśmy, aby uzyskać pewność prawną oraz klarowny
proces aktualizacji i uzupełniania prospektów emisyjnych. Staraliśmy się pomóc inwestorom w kwestii
treści podsumowania i koncepcji informacji kluczowych.

Szczególnie cieszy mnie fakt, iż będzie obowiązywał prostszy system obowiązków informacyjnych dla
emisji akcji z prawem poboru. Sądzę, że to pomoże nie tylko dużym przedsiębiorstwom, ale również tym
mniejszym. W czasie, gdy rynki są niestabilne, koszt prospektu emisyjnego może zniechęcać nawet do prób
pozyskania dodatkowego kapitału. Szczególnie obecnie musimy o tym pamiętać.

Jest to bardzo korzystne rozwiązanie precedensowe. Czekam na dalszą analizę tego sektora, kiedy pod koniec
bieżącego roku będziemy przyglądać się dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
Jak powiedziałam, jest to przykład konkretnego działania, które podejmujemy na rzecz poprawy warunków
funkcjonowania przedsiębiorców w Europie oraz na rzecz inwestowania w naszą przyszłość.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Wiemy już
tak wiele Wiemy, że ten kryzys jest jak wirus ulegający mutacji: zaczęło się od kryzysu na rynku
nieruchomości, później pojawił się kryzys bankowy, a następnie kryzys gospodarczy i w końcu doszło do
uniwersalnego kryzysu zadłużenia, który w konsekwencji może spowodować inne kryzysy w tym sektorze.

Wiemy też, że kryzys ten jest bardzo kosztowny. Według służb Komisji zobowiązania dotyczące pomocy
dla sektora finansowego wynoszą łącznie 3,5 miliarda euro; innymi słowy, jest to jedna trzecia produktu
krajowego brutto UE. Wiemy również, że jedną z przyczyn kryzysu był brak przejrzystości produktów,
instytucji i rynków.

Dlatego też sprawozdanie, które omawiamy w tej chwili, jest tak ważne. Jeżeli jednak żądają państwo danych
statystycznych, chciałbym przypomnieć, że w latach 2000-2006 tylko w Stanach Zjednoczonych nastąpił
czterokrotny wzrost wartości papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, a w przypadku papierów
wartościowych zabezpieczonych hipoteką był to wzrost siedmiokrotny; ponadto bardzo niedawno temu
doradcy z renomowanego banku stojąc przed sądem, stwierdzili, że nie bardzo mieli pojęcie o tym, co
sprzedawali.
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Wiemy również – i to jest trzecie stwierdzenie – że wiele zobowiązań, które podjęliśmy w ramach G-20, nie
przeszło, by zacytować hiszpańskiego poetę, „z poziomu Muz na poziom teatru” – z fazy wyobraźni nie
przeszło do fazy słowa pisanego.

Wiemy także, iż w całej tej przebudowie sektora finansowego, obowiązują trzy zasady, które uważam za
kluczowe: podmioty paneuropejskie muszą być nadzorowane przez organy paneuropejskie; musimy mieć
do dyspozycji niezbędne środki, aby wykryć wirusa i uniknąć infekcji, i wreszcie, trzeba zapobiec sytuacji,
w której ogół społeczeństwa płaci za infekcje, których nie spowodowało.

Panie komisarzu! Przed panem stoi poważne zadanie, jeżeli nie chcemy, aby kolejny kryzys zastał nas zupełnie
nieprzygotowanymi.

Zakończę wypowiedź słowami w języku francuskim, zalecając „de l'audace, encore de l'audace et toujours de
l'audace” w pańskim działaniu – odwagi, więcej odwagi i nieskończonej odwagi.

PRZEWODNICZY: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
wiceprzewodnicząca

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Zniesienie obowiązku podwójnej przejrzystości oraz zmniejszenie
obowiązków informacyjnych dla spółek o obniżonej kapitalizacji rynkowej przyniesie łączne oszczędności
w wysokości 110 milionów euro rocznie. Dlatego przegląd dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego
przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Nie
wolno zapominać, że małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej. W
latach 2002-2008 stworzyły 9,4 miliona miejsc pracy w Unii Europejskiej, a obecnie zapewniają miejsca
pracy dla 90 milionów obywateli europejskich.

Jednocześnie konieczne jest ujednolicenie wymogów dotyczących przejrzystości finansowej na szczeblu
Unii Europejskiej, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw europejskich. W rezultacie
nowo powstały Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych będzie monitorować
harmonizację prawodawstwa państw członkowskich w zakresie badania i zatwierdzania prospektów
emisyjnych.

David Casa (PPE). – Pani przewodnicząca! W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy wiele zawirowań na
rynkach europejskich, a wiele podmiotów poniosło poważne straty. Musimy więc w Unii Europejskiej
zapewnić odpowiednią ochronę inwestorom, zwłaszcza inwestorom detalicznym. Inwestorzy powinni mieć
możliwość uzyskania informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji. Posiadanie
uporządkowanych struktur powoduje również, że europejski rynek staje się bezpieczniejszy, a tym samym
atrakcyjny dla poważnych inwestorów.

Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia standardów branżowych
w całej Unii Europejskiej, tak jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy w sprawie UCITS. Przepisy techniczne,
które regulują tę dynamiczną branżę, należy często poddawać przeglądowi, dostrajaniu i aktualizacji, by
zapewnić im odpowiedni poziom istotności i aktualność. Przyznaję, że niektóre przepisy w omawianej
dyrektywie były niepotrzebne, a szereg obowiązków należących do podmiotów trzeba usunąć. Korzyści,
jakie dają one inwestorowi, są znikome, natomiast obowiązki te stanowią znaczące obciążenie dla samych
przedsiębiorstw. Uproszczenie definicji w celu uniknięcia problemów związanych z interpretacją w różnych
państwach członkowskich jeszcze bardziej usprawni funkcjonowanie tego sektora.

Wreszcie, chciałbym pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Klinzowi, wykonania wspaniałej pracy.
Chciałbym również pogratulować wszystkim kontrsprawozdawcom. Uważam, że omawiane sprawozdanie
jest wyważone i dobrze skonstruowane.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Sądzę, że sprawozdanie dotyczące zmiany
dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego jest korzystne, ponieważ wiele z tych zmian powoduje
zmniejszenie administracyjnych obciążeń dla spółek, tak więc sprawozdawca oraz kontrsprawozdawcy
wspólnie wykonali doskonałą pracę.

Jako drugą stronę zmniejszenia wymogów związanych z prospektem emisyjnym musimy zawsze uwzględniać
kwestię ochrony inwestora. Doprecyzowano podstawę prawną podsumowania prospektu emisyjnego oraz
zarzucono szeroką podstawę prawną, co jest słuszne, ponieważ obszerne podsumowanie prospektu byłoby
trudne do zrozumienia, a inwestor mógłby odnieść wrażenie, że nie ma potrzeby dokładnego przeczytania
właściwego prospektu. Teraz podsumowanie prospektu musi po prostu odpowiadać pojęciu podsumowania;
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nie może być sprzeczności między tymi dwoma dokumentami. Rzeczywista odpowiedzialność prawna
polega na wiarygodności informacji w samym prospekcie emisyjnym. Pochwalam również posunięcie
polegające na tym, że wymogi dotyczące zawartości prospektu emisyjnego mają zostać wyjaśnione, ponieważ
jednolity układ może jedynie sprzyjać zrozumieniu tych podsumowań.

W drugiej złożonej przeze mnie poprawce chciałam zapewnić pozostawienie wymogu dotyczącego
publikowania prospektu w przypadku akcji pracowniczych. Opierało się to na założeniu, że wszystkich
inwestorów należy traktować jednakowo. Nie zawsze można zakładać w sposób logiczny, że drobny inwestor
w gronie pracowników wie wystarczająco dużo o danej spółce i o jej papierach wartościowych. Być może
jest to element, do którego w przyszłości należy wrócić i go rozważyć.

Omawiana dyrektywa ma ważny cel – aby inwestor mógł oprzeć podejmowane decyzje inwestycyjne na
jasnych i zrozumiałych informacjach, które są łatwo dostępne. Uważam, że zmodyfikowanie omawianej
dyrektywy, pomimo wymienionych przeze mnie problemów, przyczyni się do zmian idących w dobrym
kierunku.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Chciałabym pogratulować panu posłowi Klinzowi podjęcia wyjątkowych
starań związanych z omawianym sprawozdaniem oraz przedstawić następujące wyjaśnienia. Wniosek
Komisji dotyczący uproszczenia i udoskonalenia dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego zapewnia
lepszy poziom ochrony inwestorów, dając im wystarczające, odpowiednie informacje. Ten wyjątkowy
„paszport” staje się ważny na dowolnym rynku Unii Europejskiej z chwilą, gdy zostaje zarejestrowany i
zatwierdzony przez odpowiednie organy w jednym z państw członkowskich.

Mając na względzie zmniejszenie biurokracji sądzę, że konieczne są odpowiednie ramy prawne umożliwiające
usunięcie niepewności co do powiadamiania przyjmującego państwa członkowskiego. Ponadto pozbywając
się zbędnych zadań, które mają wpływ na przedsiębiorstwa, do 2012 roku można obniżyć o 25 % bezzasadnie
wysokie koszty i obciążenia administracyjne. Wreszcie, chciałabym powiedzieć, że nowe regulacje zapewnią
lepszą ochronę inwestorów, oferując im możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka związanego z papierami
wartościowymi, zanim zainwestują.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Pani przewodnicząca! Jednoznaczne uregulowanie kwestii odpowiedzialności
jest, oczywiście, nieodłączną częścią przejrzystego rynku papierów wartościowych. W tym względzie musimy
przede wszystkim zwrócić uwagę na ochronę drobnego inwestora. W momencie, gdy dochodzi do
odsprzedaży papierów wartościowych, inwestor musi wiedzieć, kto odpowiada za rzetelność i aktualność
informacji. Jeżeli spojrzymy na inwestora jako na konsumenta, którego warto chronić, to ważne staje się
wówczas, by uzyskał dostęp do podstawowych informacji niezbędnych do ustalenia ceny produktu, w tym
przypadku – papierów wartościowych. Tylko wtedy będzie on w stanie podejmować świadome decyzje.

Również na wspólnym rynku kapitałowym UE istotne jest sporządzenie porównawczego zestawienia różnic
pomiędzy przepisami dotyczącymi odpowiedzialności w krajowym prawie cywilnym. Zwłaszcza w czasach
kryzysu i niepewności oznacza to przywrócenie inwestorowi prawdziwego poczucia zaufania poprzez
odpowiednią przejrzystość na rynku papierów wartościowych.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W prospekcie emisyjnym ustala
się zasady publicznej oferty papierów wartościowych oraz ich emitowania na rynku regulowanym Wspólnoty.
Jest to swoisty paszport, który umożliwia dostęp do wszystkich rynków UE. Mając na uwadze kontrolę i
przejrzystość w tym zakresie, z zadowoleniem przyjmuję ochronę udzielaną drobnym inwestorom, w
szczególności wymóg dotyczący powiadamiania. Poprawę w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw
do papierów wartościowych, dzięki zniesieniu przeszkód administracyjnych, postrzegam jako inwestycję
w przyszłość.

Michel Barnier, członek Komisji. – (FR) Pani przewodnicząca! Raz jeszcze niech mi będzie wolno podziękować
każdemu z mówców za aprobatę i dodatkowe uwagi. Oczywiste jest, że tekst, który zostanie uchwalony, to
wynik dynamicznego kompromisu. Jako taki nie może zawierać wszystkich pomysłów i sugestii, ale
jednocześnie uważam, że Parlament, pan poseł Klinz, państwa komisja, Komisja Prawna i inni, mają powody
do zadowolenia, gdyż obecny tekst ogromnie skorzystał – mówię to z pełnym przekonaniem – w wyniku
uwag, wniosków i konstruktywnej krytyki w całym procesie negocjacji.

W dokumencie znalazła się duża liczba poprawek, które pan – tu zwracam się do pana sprawozdawcy –
wprowadził wraz z innymi osobami z Komisji Gospodarczej i Monetarnej; zwłaszcza, powtarzam, panie i
panowie, odnoszących się do zakresu stosowania dyrektywy, przepisu dotyczącego kluczowych informacji,
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jakie mają być ujęte w prospekcie emisyjnym, systemu mającego zastosowanie w stosunku do pracowników
czy nawet „lizbonizacji” – jak to się mówi – dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego.

Pan poseł Feio wspomniał o sprzeczności między ochroną inwestorów a potrzebami małych i średnich
przedsiębiorstw. Niech mi będzie wolno przypomnieć, że dla małych i średnich przedsiębiorstw zostanie
opracowany odpowiedni prospekt emisyjny. Pan poseł Cutaş podniósł również kwestię tego zobowiązania,
czyli sprawę szczególnego traktowania małych i średnich przedsiębiorstw. Panie pośle Feio, właśnie dlatego
opracowany zostanie odpowiedni prospekt emisyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw, prospekt
emisyjny na poziomie 2, ale z uwzględnieniem potrzeby ochrony inwestorów.

Kolejna kwestia, którą przed chwilą podniosła pani poseł Essayah, dotyczy inwestorów kwalifikowanych
oraz sposobu traktowania osób prywatnych. Dyrektywa w pełni uwzględnia różnicę między tymi dwiema
kategoriami. Chciałbym przypomnieć, że podsumowanie będzie pomocne w zapewnieniu prawidłowej i
rzetelnej ochrony osobom prywatnym.

Panie i panowie! Komisja jest w stanie przyjąć wszystkie poprawki, i dlatego też popiera omawiany tekst,
podobnie jak - zauważyłem – pan poseł Klinz, mówcy z różnych grup, pan poseł Feio, pani poseł Stihler,
pan poseł Schmidt i pani poseł Ford, którzy w imieniu swoich grup zaaprobowali ten doskonały kompromis.
Jesteśmy przekonani, że omawiana dyrektywa zdecydowanie przyczyni się do poprawy ochrony inwestorów
i do zmniejszenia kosztów administracyjnych ponoszonych przez emitentów oraz wniesie jeszcze większy
wkład w rozwój prawdziwego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej. Nie wolno nam zmarnować tej
szansy.

Pragnę zakończyć, kierując podziękowania do pana posła Garcíi-Margallo za wniesiony wkład, ponieważ,
poza tym tekstem, który oznacza rzeczywisty postęp, ukazał ten postęp w bardziej ogólnym kontekście,
będącym przedmiotem jego skutecznej pracy nad omawianym pakietem dotyczącym nadzoru – pakietem
odnoszącym się do przejrzystości. Pozwolę sobie przypomnieć, że dzięki obecnemu przeglądowi nastąpi
poprawa elementów przejrzystości i dostosowanie ich do potrzeb emitentów, w szczególności małych i
średnich przedsiębiorstw, z jednoczesnym - powtarzam - uwzględnieniem ochrony inwestorów. Element
nadzoru znalazł się w pakiecie dotyczącym nadzoru, w tekście zbiorczym, a jest to tekst, nad którym pracuje
pan poseł García-Margallo, wraz z innymi kolegami, apelując do nas o wykazanie zbiorowej odwagi.

Całym omawianym dokumentem udowodnili państwo, że nastąpił znaczący postęp, i mam nadzieję, że w
nadchodzących dniach wszyscy – wraz z Radą – osiągniemy równie dynamiczny kompromis przy
opracowywaniu innych aktualnie omawianych dokumentów dotyczących uregulowania kwestii funduszy
hedgingowych i private equity, a przede wszystkim odnoszących się do tak ważnego projektu nadzoru
europejskiego, który jest niezbędny z punktu widzenia omawianego dokumentu, oraz dyskutowanych
wcześniej regulacji dotyczących agencji ratingowych, i dla wielu innych kwestii wymagających uregulowania,
przejrzystości i kontroli, ponieważ wszystko to jest nauczką płynącą z kryzysu. Ponosimy za to
odpowiedzialność.

Wolf Klinz, sprawozdawca. – (DE) Pani przewodnicząca! Przedstawię kilka krótkich uwag. Po pierwsze,
chciałbym podziękować panu komisarzowi i wszystkim posłom za życzliwe komentarze. Cieszę się, że
podzielacie państwo mój punkt widzenia. Nasza współpraca rzeczywiście pozwoliła wyważyć różne cele,
a mianowicie z jednej strony ułatwienie dostępu do kapitału dla MŚP i usunięcie przeszkód administracyjnych,
a poprawę i zapewnienie ochrony inwestorów oraz postęp w zakresie stworzenia prawdziwego europejskiego
rynku wewnętrznego – z drugiej strony.

Mam nadzieję, że za kilka lat, gdy nowa wersja dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego zostanie poddana
przeglądowi, będziemy w stanie ustalić związek między dyrektywą w sprawie prospektu emisyjnego a
dyrektywą w sprawie nadużyć na rynku i przejrzystości, i moglibyśmy posunąć się jeszcze dalej i zdecydować
– w zakresie nieudziałowych papierów wartościowych – o przyjęciu jako punktu wyjścia do emisji inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej, a nie rynek krajowy.

Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę, w dniu 16 czerwca 2010 r.

14. Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)

Przewodnicząca. – Kolejny punkt porządku dziennego to debata nad następującymi pytaniami ustnymi:
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– pytaniem ustnym zadanym przez pana posła Reimera Bögego w imieniu Komisji Budżetowej, do Rady,
w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (O-0074/2010 – B7-0310/2010) oraz

– pytaniem ustnym zadanym przez pana posła Reimera Bögego w imieniu Komisji Budżetowej, do Komisji,
w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (O-0075/2010 – B7-0311/2010).

Reimer Böge, autor. – (DE) Pani przewodnicząca! Panie i panowie posłowie! W imieniu Komisji Budżetowej
kierujemy do Komisji i Rady te pytania w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych w okresie
niebywałych wyzwań gospodarczych i dotyczących polityki UE oraz w czasach, gdy zadaje się także pytania
o trwałość projektu Unii Europejskiej. Przedstawiamy te ustne pytania, ponieważ wiążą się one ze wspólnymi
oświadczeniami i obietnicami złożonymi w maju 2006 roku w ramach porozumienia
międzyinstytucjonalnego dotyczącego budżetu, które – jak się wydaje – już nie ma zastosowania. Takie
przynajmniej odnosimy wrażenie.

Ponadto mamy do czynienia z wdrożeniem traktatu z Lizbony, wyznaczającego nowe priorytety w zakresie
handlu zagranicznego, sportu, badań przestrzeni kosmicznej, zmian klimatycznych oraz energii – by
wymienić zaledwie kilka spraw. Oznacza to, że w budżecie musimy także znaleźć miejsce na wymienione
nowe priorytety. Artykuł 311 jednoznacznie stwierdza, że Unia musi pozyskać środki niezbędne do realizacji
swoich celów i przeprowadzać rozwiązania polityczne bez zaciągania długów

Ktoś mógłby powiedzieć, że oświadczenie w sprawie przeglądu budżetu z dnia 17 maja 2006 r. zawiera
wszystko, co jest konieczne z punktu widzenia starannego przeglądu decyzji wówczas podjętych oraz w
razie potrzeby dokonania ich zmiany jak również obejmuje wyraźne gwarancję zaangażowania i udziału
Parlamentu w procesie opiniotwórczym z tym związanym.

Jako sprawozdawca odpowiedzialny wówczas za tę kwestię, muszę dzisiaj - nie ukrywając rozczarowania
- zadać pytanie, czy te uzgodnienia i zobowiązania były prawdziwe, czy też były to po prostu fikcją od
samego początku - fikcją, która była zwyczajnie potrzebna w celu osiągnięcia porozumienia w Radzie. Panie
komisarzu Lewandowski, czy wahania Komisji w kwestii planowanych analiz i propozycji wynikają tylko
z tego, że Rada nie chce w tej sprawie ustąpić? Musi pan zdecydować, czy chce pan stanąć po stronie Rady,
czy Parlamentu.

Dodałbym do tego, że art. 4 porozumienia instytucjonalnego wyraźnie stanowi, że w przypadku każdego
przeglądu traktatu, który powoduje konsekwencje budżetowe, muszą zostać odpowiednio zmienione
wieloletnie ramy finansowe i porozumienie międzyinstytucjonalne. Właśnie te zobowiązania, począwszy
od Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, i wspomniane wcześniej priorytety powodują konieczność
zmian, nie tylko o charakterze technicznym, lecz z całą pewnością również zmian politycznych dotyczących
budżetu IIV oraz wieloletnich ram finansowych. Jakkolwiek nie wszystkie muszą być przeprowadzane w
pierwszym roku, będą z pewnością miały wpływ na planowanie wieloletnie.

W tym miejscu chciałbym dodać, że zniewagą dla nas jest decyzja, która została pośpiesznie podjęta w
związku ze stabilizacyjnym pakietem ratunkowym, chociaż – rzecz jasna – był on konieczny i nie było
innego wyjścia, lecz jednocześnie do pewnego stopnia oznaczało to poważne naruszenie uprawnień
Parlamentu w sprawach budżetowych. Komisja powinna rozważyć, czy wolno jej skorzystać z postanowień
art. 124, to znaczy, czy w ramach procedury budżetowej powinna podejmować inicjatywę w sprawie
organizowania systematycznych spotkań na najwyższym szczeblu, na poziomie szefów instytucji, by
ostatecznie przeforsować te delikatne kwestie. Z tego względu należy również podjąć rozmowy – miejmy
nadzieję, że nastąpi to przed postępowaniem pojednawczym lub podczas tego postępowania – na temat
zmiany wieloletnich ram finansowych (art. 312 dotyczący procedury zatwierdzenia) oraz zmian politycznych
w budżecie IIV, także patrząc z punktu widzenia konieczności politycznej; należy mówić o dokonaniu
dostosowań zgodnych z traktatem z Lizbony, o marginesach, przeglądach, elastyczności, o takich projektach
politycznych dotyczących przyszłości, jak Galileo i ITER oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych, w
celu określenia projektów o europejskiej wartości dodanej, i w miarę możliwości, oczywiście w celu
zachowania umiaru.

Przemawiając tutaj w dniu dzisiejszym muszę skierować bardzo poważne pytanie zarówno w stronę Komisji,
jak i Rady – czy instytucje te uważają, że wszystkie te uzgodnienia i porozumienia należy obecnie uznać za
martwą literę? Albo czy jesteście naprawdę gotowi zasięgać opinii Parlamentu? Dla dobra trraktatu z Lizbony
ważne jest, abyśmy podejmowali wszelkie niezbędne działania podczas procedury przyjmowania ram
finansowych i ułatwiali przyjęcie tego aktu. Dotychczas nie widziałem żadnych oznak tego rodzaju, dlatego
muszę zadać następujące pytanie: czy uważacie, że jesteście w stanie dokonać zmian w wieloletnich ramach
finansowych, a jednocześnie, we współpracy z nami, pogodzić to z postanowieniami traktatu z Lizbony?
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Odpowiedzi, zarówno ze strony Komisji, jak i Rady, przesądzą o naszej przyszłej współpracy w sprawach
budżetowych w ciągu najbliższych kilku lat.

Luis Espadas Moncalvillo, urzędujący przewodniczący Rady. – (ES) Dzień dobry. Dziękuję posłom do Parlamentu
Europejskiego za możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące omawianej kwestii, która jest tak
istotna.

Muszę zacząć od podkreślenia, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2005 roku nie zawarto
żadnego porozumienia w sprawie konieczności zmiany wieloletnich ram finansowych. Zażądano raczej od
Komisji, by w sposób pełny i pogłębiony zbadała wszystkie składniki wydatków i zasobów Unii Europejskiej,
a następnie by przedstawiła sprawozdanie w tej sprawie. Rada Europejska ustaliła również, że decyzje
dotyczące wszelkich aspektów tego sprawozdania mogą być podejmowane na podstawie samego
sprawozdania i że będzie ono uwzględnione w pracach przygotowawczych związanych z kolejnymi ramami
finansowymi.

Dotychczas Komisja nie przedstawiła jeszcze omawianego badania. Rada nie uważa, aby obecnie istniała
ogromna czy duża potrzeba dokonywania zmian w aktualnych wieloletnich ramach finansowych; takie
stanowisko wynika przede wszystkim z potrzeby rozpatrzenia sytuacji budżetowej i makroekonomicznej,
z którą zmagają się teraz państwa członkowskie. Dlatego Rada zajmuje następujące stanowisko: każda nowa
potrzeba musi być finansowana poprzez ustalenie nowych priorytetów lub ponowny podział obecnie
przyznanych środków. W każdym razie decyzja o zmianie wieloletnich ram finansowych wymaga
przedłożenia wniosku przez Komisję, a taki wniosek jeszcze nie wpłynął.

Niemniej jednak jasne jest, że jeżeli decyzja o wprowadzeniu zmian w ramach finansowych będzie musiała
zostać podjęta, powinna – oczywiście – być przeprowadzona z poszanowaniem traktatu, w tym art. 312
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Chciałbym skorzystać z okazji i ponownie przedstawić stanowisko Rady, zawarte w jej wytycznych
budżetowych na rok 2011, które zostały przyjęte w dniu 16 marca i zaprezentowane Parlamentowi podczas
rozmów trójstronnych przeprowadzonych w dniu 25 marca bieżącego roku. W szczególności Rada podziela
pogląd Komisji, że lizboński pakiet legislacyjny musi stanowić zadanie techniczne i nie może oznaczać
modyfikacji treści porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego
zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

Muszę podkreślić znaczenie przyjęcia lizbońskiego pakietu legislacyjnego w możliwie krótkim terminie,
tak aby nowe wymagania ustanowione w nowym traktacie można było transponować bez zbędnej zwłoki.
Rada jest gotowa do podjęcia rozmów z Parlamentem Europejskim w sprawie lizbońskiego pakietu
legislacyjnego, ponieważ stanowi to część omawianego procesu.

Panie i panowie! Jestem wdzięczny za sposobność, jaką stworzyło mi pytanie w sprawie przedstawienia
stanowiska Rady w tym względzie, i z prawdziwą przyjemnością odpowiem na inne pytania, których
postawienie posłowie uznają za właściwe.

Janusz Lewandowski, członek Komisji. – Pani przewodnicząca! Od razu zacznę od poważnych odpowiedzi
na pytania, ponieważ w przypadku, gdy pytania zadaje pan poseł Reimer Böge, jest to wystarczający powód,
by je traktować poważnie.

Jeśli chodzi o pytanie w sprawie zmiany ram finansowych, sprawozdanie na temat funkcjonowania
porozumienia międzyinstytucjonalnego jest teraz w waszych rękach. W sprawozdaniu tym zawarta jest
analiza elastyczności i marginesów – nie jako cel sam w sobie, ale w kontekście ewentualnych nowych
wydarzeń.

Wniosek jest bardzo jasny: marginesy są bardzo wąskie w prawie wszystkich działach. Na przykład nie
możemy oczekiwać, aby w ramach działu 2 (rolnictwo) zaspokoić dodatkowe potrzeby, gdy takie nowe
potrzeby wymagające finansowania się pojawią. Komisja może przedstawić propozycje zmian ram
finansowych jedynie wówczas, gdy znane są dokładne potrzeby i gdy nie mogą być pokryte innymi środkami,
a do tej pory taka sytuacja nie zachodzi Nawet w przypadku ITER potrzebujemy zobowiązania w sprawie
długoterminowego finansowania tego projektu na dużą skalę.

W odniesieniu do pozycji uznanych za sprzyjające strategii „Europa 2020” w zakresie wzrostu ekologicznego,
rozsądnego i całościowego, w projekcie budżetu na rok 2011 wskazaliśmy około 58 miliardów euro, co
stanowi 40 % budżetu sprzyjającego tym celom określonym w strategii „Europa 2020”.
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Przechodząc do drugiego pytania na temat procedury, podstawowa logika działania Komisji polegała na
dostosowaniu przepisów obecnie obowiązujących ram międzyinstytucjonalnych do nowych ram traktatu
z Lizbony. Celem było zachowanie możliwie największej ciągłości i ograniczenie do minimum zmian
wymaganych przez nowy traktat, przy podstawowym jednak założeniu zachowania tego samego poziomu
elastyczności i tym samym równowagi sił między instytucjami.

Przyjmując nasze założenia wiemy, co nadal pozostaje do załatwienia. Kwestą nierozstrzygniętą jest tak
zwana „elastyczność zero zero”, która od 2007 roku sprzyjała postępowaniu pojednawczemu. Każdy, kto
uczestniczył w postępowaniu pojednawczym, ma świadomość, że było to konieczne i dlatego powinniśmy
tego bronić. Było to postanowienie dotyczące Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, w celu uzyskania
równowagi oraz wprowadzenia zmian, które od 2007 roku przeprowadzono kilkakrotnie. Sądzę, że ani
litera ani duch nowego traktatu nie zawiera nic, co przeczyłoby temu poziomowi elastyczności, i zamierzamy
wykazywać bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o nowe, nowatorskie opracowanie tego artykułu
dotyczącego elastyczności w wieloletnich ramach finansowych.

Nowy przegląd budżetowy, który jest opóźniony, powinien stać się okazją do wyłonienia politycznej wizji
dotyczącej przyszłości, tak jak to wyraźnie stwierdził pan poseł Reimer Böge. Jest to powołanie, a nie
sprawozdanie dotyczące porozumienia międzyinstytucjonalnego, mamy więc nadzieję, że sprostamy
oczekiwaniom Parlamentu i jak zawsze, jesteśmy gotowi do współpracy.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Pani przewodnicząca! Zdaję sobie sprawę, że być może jest to z mojej strony
to niewłaściwe, ale obawiam się, że muszę podnieść sprawę porządkową. Dla mnie fotografowanie to po
prostu miły sposób spędzania wolnego czasu. Zastanawiam się jednak, czy nowa praktyka w Izbie, polegająca
na fotografowaniu jednych posłów przez innych, zwłaszcza po kryjomu i z tyłu, jest stosowna.

Wiem, że dla posłów listy Hansa-Petera Martina korzystanie z ukrytych kamer jest zwykłą praktyką. Pani
przewodnicząca! Czy mogłaby pani wytłumaczyć tę sytuację? Każdy, kto chciałby mieć moje zdjęcie, jest
mile widziany. Z przyjemnością wyślę im to zdjęcie w formie pliku PDF, za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Uważam jednak za dziecinadę fotografowanie mnie potajemnie z tyłu, gdy siedzę obok osoby
z listy Hansa-Petera Martina, i to w celu udokumentowania tego faktu. Pani przewodnicząca! Proszę o
wyeliminowanie podobnej praktyki w przyszłości, ponieważ jest nieodpowiednia w tej Izbie i proszę, by
przekazała pani dalej tę moją sprawę.

Przewodnicząca. – Dziękuję, panie pośle Obermayr. Odnotowaliśmy pańską prośbę i przekażemy sprawę
do wyjaśnienia.

Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE. – (RO) Jak stwierdził pan poseł Böge, traktat z Lizbony wyznacza
Unii Europejskiej nowe priorytety. Dlatego też konieczne jest zabezpieczenie finansowania wymaganego
do osiągnięcia celów i realizacji polityk UE w tym kontekście. Sytuacja ta, oczywiście, wymaga szeroko
zakrojonego przeglądu, w którym znajdzie się każdy aspekt związany z wydatkami i finansowaniem Unii
Europejskiej, w tym techniczne i polityczne dostosowania do wieloletnich ram finansowych oraz
porozumienie międzyinstytucjonalne, jak również zmiana niektórych puli środków budżetowych
uzgodnionych do roku 2013.

Nie możemy jednak przeoczyć faktu, iż znajdujemy się w środku kryzysu gospodarczego i musimy
wykorzystać wszelkie dostępne nam zasoby w celu jego przezwyciężenia. Sądzę, że niezależnie od szeroko
zakrojonego przeglądu, który musi być przeprowadzony w sposób roztropny i szczegółowy, konieczne
jest również podejście pragmatyczne w celu ułatwienia wykonania zadań stojących przed nami i szybszego
wyjścia z obecnej sytuacji. Sądzę, jak to już zresztą stwierdził przedstawiciel prezydencji Rady, że wszelkie
środki, które dotychczas nie zostały wydatkowane, powinny być ponownie rozdzielone i przyznane na
rzecz obszarów wspierających tworzenie miejsc pracy i pomagających przezwyciężyć obecny kryzys. Nie
są potrzebne dodatkowe środki; jedyna konieczność to ponowny rozdział tych środków, których jeszcze
nie wykorzystano.

W ramach programów europejskich państwa członkowskie powinny mieć możliwość transferu środków
finansowych z obszarów, w których nie ma wystarczającego zapotrzebowania, do obszarów, w których
wartość wniosków przekracza przydzielone zasoby. Ponadto istnieje wiele różnych inicjatyw, które zostały
zatwierdzone po roku 2007, np. partnerstwo wschodnie czy przyszła strategia na rzecz Dunaju. Realokacja
środków finansowych na te instrumenty znacznie przyczyniłaby się, wraz z wkładem każdego z
zaangażowanych państw członkowskich, do uruchomienia i realizacji projektów o kapitalnym znaczeniu
dla państw położonych w danym regionie, aczkolwiek nie tylko dla tych państw.
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Eider Gardiazábal Rubial, w imieniu grupy S&D. – (ES) Pani przewodnicząca! Debaty w Parlamencie
Europejskim, w których w ostatnich miesiącach uczestniczymy, mają ogromne znaczenie.

Wyznaczamy ni mniej, ni więcej, tylko przyszłość Unii Europejskiej. Na przykład debatujemy nad strategią
„Europa 2020”, która ma zapobiec pozostawianiu w tyle spraw badań, rozwoju i innowacji, tworzenia
nowych miejsc pracy, konkurencyjności światowej i środowiska naturalnego. Chciałabym wiedzieć, czy
Komisja i Rada uważają, że te cele można osiągnąć bez znacznego zwiększenia budżetu UE albo czy zamiast
tego po raz kolejny mamy zamiar nie wychodzić poza składanie ładnie brzmiących deklaracji.

Nie możemy też zapominać – o czym już tutaj przypomniano – że traktat z Lizbony wszedł w życie kilka
miesięcy temu, i że w wyniku tego uruchomiona została Europejska Służba Działań Zewnętrznych, co
oznacza również koszty finansowe; chciałabym wiedzieć, jak mamy to finansować.

Podam przykład tego, czego – moim zdaniem – nie wolno robić, a co, niestety, tutaj usłyszałam. Na przykład
Komisja niedawno przedstawiła budżet korygujący w celu wypłacenia państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku,
dostarczającym banany, kwoty 190 milionów euro w ciągu czterech lat. Czy naprawdę uważają państwo,
że realizacja tego zobowiązania powinna odbywać się kosztem innych rodzajów pomocy dla krajów trzecich?
Czy naprawdę zamierzamy finansować nowe zobowiązania, dokonując cięć w zobowiązaniach, które
zaciągnęliśmy wcześniej?

Uważam, że potrzeby są jasne i odpowiedzi powinny być takie same. Niemniej jednak, na wszelki wypadek,
mam zamiar przypomnieć to, co stwierdziła Rada, przyjmując obecne ramy finansowe – cytuję oryginalny
tekst: „Rosnące tempo globalizacji i szybkie zmiany technologiczne nieustannie oferują nowe możliwości
i stwarzają nowe wyzwania. W tym kontekście Rada Europejska zgadza się, by UE przeprowadziła ponowną
kompleksową ocenę ram finansowych, uwzględniając zarówno dochody, jak i wydatki, w celu kontynuowania
modernizacji i jej zwiększania, w sposób ciągły. Dlatego też Rada Europejska wzywa Komisję do dokonania
pełnego, kompleksowego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE, włączając w to WPR,
i zasobów, w tym rabatu brytyjskiego oraz do przedstawienia sprawozdania w roku 2008/9”.

Cóż, jesteśmy w połowie roku 2010, a Parlament musi występować do tych dwóch pozostałych instytucji
z zapytaniem ustnym, aby ustalić, czy mają one zamiar wywiązać się z tych zobowiązań, które powinny
być wypełnione w minionym roku.

Powiedziano już, i chyba słusznie: znajdujemy się w trudnej sytuacji gospodarczej, przeżywamy kryzys
gospodarczy, w którym większość krajów dokonuje cięć budżetowych, zatem występowanie o więcej
pieniędzy dla Unii Europejskiej będzie uważane za niedorzeczne. Jednak chciałabym na ten temat powiedzieć
dwie rzeczy.

Po pierwsze, cięcia dokonywane przez państwa członkowskie UE mają na celu zmniejszenie deficytu, a
Parlament Europejski i UE nie mają deficytu budżetowego. Tak naprawdę nie mają deficytu, ponieważ jest
to wymóg wynikający z traktatów.

Po drugie – i znacznie ważniejsze – jeśli naprawdę wierzymy w projekt europejski, i jeśli chcemy nadal się
liczyć, musimy reagować właśnie teraz. Nie będzie zwycięzców i przegranych, a jeśli nie chcemy należeć do
grupy przegranych, musimy określić jasną i ambitną strategię.

Mam nadzieję, że nie utknie to jako deklaracja intencji, ponieważ nie możemy sobie na to pozwolić.

Anne E. Jensen, w imieniu grupy ALDE. – (DA) Pani przewodnicząca! Chciałabym rozpocząć od
przypomnienia Radzie, że była tą instytucją, która zaproponowała wykonanie przez nas przeglądu
śródokresowego. To Rada domagała się, aby w połowie kadencji sprawdzić, czy środki finansowe mogą być
ewentualnie spożytkowane w innych miejscach, czy możemy zmienić sposób wykorzystania tych środków.
Rada mówi teraz, że raczej nie będzie rozmawiać na ten temat. Następny ruch należy do Komisji. Komisja
twierdzi, że, oczywiście, przyjrzała się środkom finansowym i zakresowi ewentualnej elastyczności.
Chciałabym podziękować panu komisarzowi Lewandowskiemu, mamy bowiem świetne sprawozdanie,
które pokazuje, że w zasadzie nie ma elastyczności.

Dlatego musimy podjąć wspólne działania i zastanowić się nad dostępnymi opcjami. Musimy brać pod
uwagę nie tylko zakres możliwej elastyczności, ale także stwierdzić, czy istnieją jakieś programy, które nie
funkcjonują. Czy istnieją jakiekolwiek możliwości osiągnięcia oszczędności? Było to prawdopodobnie
jednym z zamierzeń Rady. Czy możliwe jest ponowne ustalenie priorytetów w zakresie pewnych spraw?
Oczywiście, myślimy nie tylko w kategoriach wydatkowania większych pieniędzy, ale także o potencjalnych
możliwościach wydatkowania pieniędzy w lepszy sposób. To również mogłaby być pewna szansa. Czy nie
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powinniśmy rozpocząć tej debaty? Problemy same się nie rozwiążą, jeżeli nie będziemy o nich mówić.
Rozpoczęcie tej debaty mogłoby być dobrym pomysłem.

Ostatnio byłam zaskoczona gotowością państw członkowskich do ponoszenia dodatkowych obciążeń poza
budżetem UE. Odwiedziłam Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa w Vigo. Wyczarterowano tam
statek w celu prowadzenia kontroli połowów, a to jest bardzo potrzebne. Państwa członkowskie chętnie
płacą za to poza budżetem. Niech mi będzie wolno powiedzieć – dla tego typu małych agencji zebranie
pieniędzy od 27 państw członkowskich będzie pociągało za sobą wiele biurokracji. Dlatego nie jest to dobra
metoda działania. Musimy wyjąć głowę z piasku. Musimy przeprowadzić rzetelną debatę na ten temat,
zorientować się, w jaki sposób można rozwiązać te problemy.

Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu Lewandowski! Panie
przewodniczący – zwracam się do pana Espadasa Moncalvillego – dzisiejsze wypowiedzi zarówno
hiszpańskiego urzędującego przewodniczącego Rady, jak i komisarza Lewandowskiego, bardzo mnie
rozczarowały.

To, co państwo robią, to uchylanie się od odpowiedzialności. Pan przewodniczący Espadas Moncalvillo
mówi: tak, potrzebujemy, aby Komisja coś opracowała. Następnie pan komisarz Lewandowski całkiem
słusznie mówi: musimy mieć wizję polityczną przyszłości Unii Europejskiej, nie wspominając jednak, jak
to mogłoby wyglądać. Dzisiaj po prostu ponownie powiedział: tak, musimy o tym rozmawiać, a my
przedstawimy dokument. Zwracam się do Komisji i Rady: dano wam wiele lat na poczynienie postępów w
zakresie tej inicjatywy politycznej. Niech mi będzie wolno przypomnieć, że kiedy w roku 2006 większość
Parlamentu Europejskiego przegłosowała obecną perspektywę finansową, nastąpiło to pod warunkiem, że
zostanie przeprowadzony przegląd śródokresowy oraz że wszystkie dochody i wydatki będą poddane
analizie. Kanclerz Austrii, Schüssel powiedział przy tej okazji, cytuję: „Jeśli nie opracujemy nowego systemu,
przy następnej perspektywie finansowej skoczymy sobie do gardeł”. Musimy zaniechać praktyki rabatu
brytyjskiego i musimy rzeczywiście wiedzieć, na czym stoimy w kontekście naszych celów politycznych,
ale oczywiście musimy także uzgodnić budżet. Do tej pory działania te nie urzeczywistniły się, i szczerze
nad tym boleję. Tak naprawdę potrzebujemy teraz debaty na temat źródeł finansowania budżetu
europejskiego. Czy, na przykład, nie jest nam potrzebny podatek od emisji CO2 i podatek od transakcji
finansowych, dokładnie tak, żeby można było zapobiec nowym obciążeniom podatkowym spadającym na
naszych obywateli, przy jednoczesnym budowaniu przejrzystej podstawy dla budżetu europejskiego?

W kwestii dochodów wszyscy mówią, że nie możemy po prostu niezdarnie realizować założeń polityki
rolnej, zwłaszcza po zbadaniu sytuacji, i że musi być ona bardziej przyjazna dla środowiska i bardziej
zrównoważona. Żadne wnioski w tej mierze nie zostały do tej pory przedstawione. Jeżeli w zakresie funduszy
strukturalnych mówimy o polityce dotyczącej klimatu, to jest, oczywiście, jasne, że musimy również zmienić
naszą politykę strukturalną, i że musi stać się ona bardziej zrównoważona, jeśli mamy poważnie zabrać się
do wspólnych celów dotyczących zmian klimatycznych.

Podobnie rzeczy się mają również w przypadku wszystkich naszych celów w zakresie polityki edukacyjnej,
czyli strategii „Europa 2020”. Albo też weźmy naszą politykę w zakresie badań – jeśli chcemy zachęcić w
różny sposób nasze europejskie talenty i więcej inwestować w wiedzę i edukację, powinno to zostać
uwzględnione w następnej perspektywie finansowej. Podobnie, jeśli chcemy odgrywać odpowiedzialną rolę
w polityce zagranicznej i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, wówczas również musi to znaleźć
odzwierciedlenie w budżecie europejskim. Chociaż wszyscy jesteśmy obecnie świadomi, że to państwa
członkowskie są odpowiedzialne za zmniejszenie swojego zadłużenia, musimy mieć europejskie spojrzenie
na nasze wspólne interesy w świecie globalnym, a to musi znaleźć odzwierciedlenie w naszej następnej
perspektywie finansowej. Nie powinniśmy tracić więcej czasu, ponieważ już straciliśmy całe lata w ramach
starych struktur. Z tego powodu trzeba pilnie uruchomić omawiany przegląd w taki sposób, aby naprawdę
móc określić nowe priorytety.

Jacek Włosowicz, w imieniu grupy ECR. – (PL) Perspektywa budżetowa na lata 2007-2013 przyjęta przez
Parlament Europejski w 2006 r. to niewątpliwie sukces całej Wspólnoty. Mówię o sukcesie, gdyż ramy
finansowe stworzone na 6 lat to kolejny krok do coraz większej integracji poszczególnych państw
członkowskich. Nie muszę przypominać, jak ważna jest polityka spójności – szczególnie jeśli chodzi o
wewnętrzne sprawy Unii Europejskiej –, która w dużym stopniu przyczynia się do podnoszenia standardu
życia, szczególnie w dwunastu przyjętych ostatnio państwach. Oczywiście nie można zapominać również
o środkach przeznaczonych na rozwój konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz o środkach
finansowych przekazanych dla rolnictwa.
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Ostatnio coraz częściej mówi się o przeznaczeniu większych środków m.in. na wzrost innowacyjności i
rozwój zielonych technologii. Niewątpliwie są to ważne kwestie dla gospodarki Unii, szczególnie w dobie
kryzysu. Jednakże takie zapowiedzi budzą najwyższy niepokój takich państw, jak Polska, gdyż istnieje realne
zagrożenie zmniejszenia środków na politykę spójności, która w założeniu jest fundamentem Unii
Europejskiej. Dlatego też należy zrobić wszystko, aby polityka Unii nie zatracała tego, co najważniejsze.

Szanując i rozumiejąc różnice między regionami, należy z całą mocą i siłą dążyć do likwidacji negatywnych
kontrastów i rażących dysproporcji społecznych. Tylko Europa równych szans będzie szanowana na arenie
międzynarodowej i stanie się liczącym się partnerem dla najważniejszych potęg politycznych i gospodarczych
współczesnego świata.

Dlatego też stawiam pytanie: czy przegląd wieloletnich ram finansowych pod wpływem obecnych kłopotów
finansowych i gospodarczych może dążyć do złamania elementarnej zasady solidarności europejskiej i
uderzać w państwa, których obecność w strukturach Unii jest najkrótsza?

Marta Andreasen, w imieniu grupy EFD. – Pani przewodnicząca! Przegląd wieloletnich ram finansowych
pojawia się w momencie poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego w Europie. Dlatego nie jesteśmy
w stanie spełnić wymogów traktatu z Lizbony oraz strategii „Europa 2020”.

Przewodniczący Komisji Europejskiej ogłosił w sposób dramatyczny, że w Grecji, Hiszpanii i Portugalii
demokracja może przestać istnieć, o ile nie zostaną podjęte pilne działania na rzecz rozwiązania kryzysu w
zakresie zadłużenia. Czy ktoś sądzi, że te kraje są w stanie pokryć wzrost budżetu UE? Czy ktoś uważa, że
pozostałe państwa członkowskie są w stanie wyciągnąć te kraje z kłopotów, a dodatkowo sfinansować
wzrost budżetu UE? Odpowiedź na obydwa pytania brzmi „nie”. W tym momencie trzeba będzie podjąć
trudne decyzje, aby umożliwić zmniejszenie budżetu UE. Nadszedł czas, aby pozbyć się programów, które
nie okazały się skuteczne, a których jest tak wiele w obecnym budżecie UE.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Pani przewodnicząca! Jakiś czas temu skierowałem do Rady i Komisji
pytania na piśmie w sprawie rozporządzenia i wieloletnich ram finansowych. Dotyczyły one w szczególności
proponowanego art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia oraz wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06. Rada stwierdziła, że nadal zajmuje się tym rozporządzeniem, a
więc chciałbym się dowiedzieć, czy już zajęła stanowisko w sprawie art. 8 ust. 3.

Z drugiej strony, Komisja mówi, że rozporządzenie, a więc i art. 8 ust. 3, nie posiada drugiej podstawy
prawnej, i w tym kontekście odwołuje się do art. 312 traktatu z Lizbony. Czy Komisja mogłaby szerzej
ustosunkować się do tej kwestii? Ostatecznie do tej pory mnie nie przekonała. Moim zdaniem wyraźnie
istnieje druga podstawa prawna, ponieważ nie ma żadnej wzmianki o jednomyślności w Radzie –
jednomyślności, która jest wymagana na podstawie art. 312 ust. 2. Dlatego – tak, jak ja to postrzegam –
powstaje niezgodny z prawem tryb podejmowania decyzji, który został zabroniony przez Trybunał we
wspomnianym wcześniej orzeczeniu. Ponadto pragnę podkreślić, że w listopadzie 2009 roku klauzula
pomostowa zawarta w art. 312 ust. 2 była w każdym razie zablokowana przez parlament holenderski, i nie
ma innych możliwości wyboru.

Salvador Garriga Polledo (PPE). – (ES) Pani przewodnicząca! Witam Radę i pana komisarza.

Zamierzamy skupić się na czymś innym. W projekcie budżetu na rok 2011, w strategii dotyczącej roku
2020 mówi się o kwocie 58 miliardów euro (czyli około 40 %), przeznaczonej na finansowanie siedmiu
sztandarowych celów, jak je Komisja nazywa. W projekcie budżetu na rok 2011 mówi się jednak o 85 %
przeznaczonych na dziedzinę spójności i zasobów naturalnych.

Ponadto w strategii dotyczącej roku 2020, wyrażonej w projekcie budżetu na rok 2011, w żadnym miejscu
Komisja nie używa słów „spójność” ani też „rolnictwo”. Oznacza to, że w budżecie będą szare strefy i kolizje,
ponieważ pewien jestem, że wszyscy sądzą, iż spójność i polityka rolna powinny zostać uwzględnione w
strategii dotyczącej roku 2020. Będzie to powodowało napięcia między państwami członkowskimi i wywoła
– podobnie jak działo się do tej pory – nieoficjalne propozycje, które pojawiają się nagle, zostają skrytykowane,
a następnie ukryte, i już ponownie się o nich nie wspomina.

Panie komisarzu! Rada również podjęła nowe zobowiązania poza obecnymi wieloletnimi ramami
finansowymi, takie jak „Pomoc żywnościowa", Galileo, program naprawy gospodarczej, międzynarodowy
eksperymentalny reaktor termojądrowy, nadzór finansowy i plan stabilizacji finansowej, które bardzo nas
oddalają od wieloletnich ram finansowych przyjętych przez nas w grudniu 2005 roku.
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Potrzebne są wyjaśnienia, aby dowiedzieć się, po pierwsze, czy możliwe będzie finansowanie wszystkich
tych sztandarowych zadań bez szkody dla polityki rolnej i polityki spójności, oraz czy będziemy musieli
zmierzyć się z cięciami w dziedzinie tradycyjnych polityk, aby sfinansować nowe priorytety, które Rada
nam przedstawia. W lipcu bieżącego roku rozpocznie prace specjalna komisja, która ma się zająć przyszłymi
wieloletnimi ramami finansowymi.

Panie komisarzu! Potrzebny jest ten przegląd, który – jak mówię do kolegi posła, który akurat wyszedł z sali
– niekoniecznie musi oznaczać zwiększenie niezbędnych środków, natomiast może spowodować ich
przegrupowanie. Panie komisarzu! Właśnie z tego względu konieczna jest ta zmiana, aby móc uruchomić
tę specjalną komisję w tym samym czasie, gdy przygotowuje się omawiany przegląd finansowy.

Andrea Cozzolino (S&D). – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Kryzys gospodarczy, społeczny
i finansowy ostatnich kilku miesięcy i lat, nowy traktat z Lizbony zawierający nowe uprawnienia oraz
wyzwanie, które wyznaczyliśmy sobie w strategii „Europa 2020”, wymagają uruchomienia nowych
ogromnych zasobów finansowych.

Jesteśmy świadkami paradoksu, także w obecnej debacie, który polega na tym, że teraz zarówno Komisja,
jak i Rada zdają się być ciche i niezdolne do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Wiemy jednak,
że jeśli chcemy wyjść z tego trudnego okresu gospodarczego i społecznego, jeśli w najbliższych latach
chcemy zajmować się najważniejszymi problemami środowiska, rozwoju rolnictwa i polityki spójności, to
musimy inwestować w większym stopniu w Europę i w rolę Europy, a tym samym w jej podstawową funkcję,
czyli budżet.

Aby to zrobić, nawet w dobie ograniczeń budżetowych, nie możemy bać się dyskusji na temat koncepcji
większego inwestowania w zasoby; musimy też mieć siłę i zdolność do prowadzenia debaty i dyskusji, w
których będzie mowa o rozwiązaniu problemu zwiększenia zasobów oraz o bardziej efektywnym i
elastycznym ich wykorzystaniu. Wobec takiego właśnie wyzwania stoimy.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Pani przewodnicząca! Pilnie potrzebujemy tego przeglądu. Jest już o kilka
lat za późno, a z powodu tego opóźnienia, rzecz jasna, Komisja Europejska boryka się z kolejnymi
politycznymi realiami. Zmiany zapoczątkowane w traktacie z Lizbony trzeba, oczywiście, postrzegać w
świetle kryzysu finansowego i gospodarczego.

Kiedy pan komisarz powtarza wielokrotnie, że powinniśmy teraz wyznaczać sobie cele polityczne i priorytety,
mogę mu powiedzieć, co powinno – moim zdaniem – być naszym priorytetem: polega on na oszczędzaniu,
w szczególności oszczędzaniu na wydatkach administracyjnych w dziale 5.

Mamy sytuację, w której nie znamy dokładnej skali wydatków administracyjnych Unii Europejskiej. Wydatki
administracyjne agencji UE, agencji zdecentralizowanych, nie zostały ujęte w dziale 5. Stąd też moje pytanie:
co zamierza pan zrobić, abyśmy osiągnęli wreszcie przejrzystość w naszych wydatkach administracyjnych?
Co konkretnie zamierza pan przedsięwziąć, aby radykalnie ograniczyć wydatki?

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) W rezolucji w sprawie budżetu na rok bieżący Parlament przyjął
możliwość rozszerzenia wieloletnich ram finansowych dla okresu 2007-2013 na lata 2015-2016. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że dążąc do kontroli deficytu i redukcji długu publicznego, państwa członkowskie
ograniczają wydatki na inwestycje. Oznacza to, że nastąpią dalsze opóźnienia w wykorzystaniu funduszy
UE. Środki te jednak są niezbędne dla spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Czy to dlatego Komisja i Rada chcą, podobnie jak Parlament, rozszerzyć wieloletnie ramy finansowe na lata
2015-2016? Należy odpowiedzieć na wyzwania wynikające z globalizacji, ze starzenia się społeczeństw i
zmian klimatycznych. Jestem pewien, że dzięki wdrożeniu strategii dotyczącej roku 2020 uda się nam
dokonać właściwego wyboru i obronić zatrudnienie, jakość życia i nasz model społeczny. Jeżeli jednak
mamy sobie poradzić z tymi inwestycjami, w jaki sposób można zwiększyć budżet Unii Europejskiej? W
2009 roku nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 2,2 miliarda euro. Czy Komisja i Rada są skłonne
wykorzystać te nadwyżki środków w budżecie UE na rzecz wzmocnienia budżetu na rok następny lub na
utworzenie funduszu przeznaczonego na finansowanie priorytetów UE?

Jak postąpią w stosunku do Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia priorytetów UE? Czy należą
do zwolenników wyraźnego zwiększania priorytetów UE, co pozwoliłoby – w sposób przejrzysty i za
obopólną zgodą – podjąć decyzję w sprawie tego, co chcemy wspierać w konkretnej formie i przy wsparciu
finansowym oraz tego, co wspieramy z czysto politycznego punktu widzenia, natomiast bez żadnych
konsekwencji dla budżetu?
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Estelle Grelier (S&D). – (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Szkoda, że budżet europejski, który
powinien być symbolem solidarności i woli wspólnego działania, stał się sztywnym instrumentem, którego
obywatele nie rozumieją, który pozostaje w tyle za oczekiwaniami społeczeństwa europejskiego i który nie
nadaje się do wykorzystania w walce ze społecznymi skutkami kryzysu.

Z tego punktu widzenia nie ma dnia, w którym media lub polityk wysokiego szczebla nie mówiliby o
potrzebie silniejszego budżetu europejskiego. Rośnie napięcie między dochodami, które są zbyt skromne,
zbyt zależne od składek państw członkowskich, a środkami, które Unia musi poświęcić, aby ożywić wzrost
gospodarczy. Przykładowo w projekcie budżetu na rok 2011 Komisja przedstawia po prostu margines rzędu
50 milionów euro na wsparcie nowych projektów związanych z zatrudnieniem i konkurencyjnością
przedsiębiorstw, czyli z głównymi priorytetami. Dlatego przegląd ram finansowych stanowi poważne
wyzwanie dla przyszłości Unii, jeśli chcemy, by stała się ona prawdziwym liderem politycznym i
gospodarczym, a także – i przede wszystkim – podmiotem, który jest bliżej własnych obywateli w czasie,
gdy prawie 25 milionów z nich dotyka bezrobocie.

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Pani przewodnicząca! Rzeczywiście, debata w odpowiedzi na pytanie
pana posła Bögego nie była zbyt owocna. Nie urzeczywistnił się planowany przegląd śródokresowy, a
ponadto składane obecnie obietnice są bardzo mizerne. W tej sytuacji Parlament musi również zaangażować
się w sterowanie tymi sprawami. Pragnę przedstawić trzy propozycje.

Po pierwsze, jeżeli nie ma nowych środków, musimy po prostu dokonać ponownego wyznaczenia priorytetów
w budżetach. Musimy dokładnie się przyjrzeć, gdzie w rolnictwie oraz w Funduszu Spójności można znaleźć
duże pieniądze i skupić się bardziej na takich niezbędnych aspektach, jak porozumienia w sprawie strategii
„UE 2020”.

Po drugie, należy wprowadzić większą elastyczność, jak to już wskazał pan komisarz. Bez elastyczności
nigdy nie zdołalibyśmy pozyskać funduszy potrzebnych do planu naprawczego związanego z kryzysem.
Musimy nasilić poszukiwania we wszystkich obszarach, gdzie jest pole manewru, dążąc do wykorzystania
wszelkich możliwości odmiennego spożytkowania funduszy.

Po trzecie, musimy wprowadzać rozwiązania nowatorskie. Przykładem jest transfer środków z siódmego
programu ramowego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Środki te zostały następnie wykorzystane
w celu zapewnienia pożyczek podporządkowanych przedsiębiorstwom i uczelniom wyższym, a tym samym
w okresie obecnego kryzysu nadano ogromne tempo inwestycjom w kolejnych latach.

Pragnę się dowiedzieć, jakie jest państwa podejście do tej sprawy, w jaki sposób ma nastąpić powiązanie
meritum i środków finansowych. Uwaga końcowa: może zdołaliby państwo przystać na koncepcje tak
często wyrażane w tej Izbie...

Mairead McGuinness (PPE). – Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować mojemu koledze, panu
posłowi Reimerowi Bögemu, za te pytania i debatę nad budżetem.

W dniu dzisiejszym, we wcześniejszych godzinach, odbyło się głosowanie nad budżetem na rok 2011, a
wszyscy wiemy, jak trudno było manewrować bardzo ograniczonymi marginesami w budżecie. Wiemy też,
że mieliśmy dokonać śródokresowego przeglądu budżetu. Jeśli chodzi o dokument roboczy Komisji, który
czytam, chciałabym zapytać, jaki jest jego obecny status. Wiem, że sprawa nieco wykracza poza bieżący
punkt obrad, ale czy niektóre z pomysłów zawartych w tekście nadal są przez Komisję przeznaczone do
dalszej dyskusji? Mój szczególny niepokój budzi nastawienie wobec wydatków na rolnictwo i wszelkie próby
renacjonalizacji tej polityki.

Oczywiście, inni omówili realia budżetów państw członkowskich i rządów państw członkowskich jak
również obawy związane z poszukiwaniem dodatkowych funduszy w okresie, gdy wszystkie nasze państwa
członkowskie mają problemy finansowe i gospodarcze. Jeżeli jednak mamy mieć „więcej Europy”, wymaga
to większych zasobów. Sądzę, że jedną z ogromnych trudności, na jakie napotykamy w Parlamencie jest to,
że nie przekazywaliśmy dostatecznie dużo informacji na temat znaczenia budżetu Unii Europejskiej i jego
funkcjonowania.

Jeżeli państwo pamiętają – znowu dotyczy to dzisiejszych głosowań – głosowaliśmy za Funduszem
Dostosowania do Globalizacji. Wówczas, gdy obywatele są w trudnej sytuacji, czy to w wyniku powodzi,
czy to kryzysu na rynku pracy, zwracają się do Unii Europejskiej o wsparcie i występują o wsparcie budżetowe.
Na tym polega solidarność w Unii Europejskiej, a jest to coś, na co nie można wyznaczyć ceny. Sądzę, że
musimy być tego świadomi.
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Sądzę, że jeśli nadal będziemy odmierzać i liczyć euro, nie patrząc na to, co staramy się tworzyć w Unii
Europejskiej, ograniczymy naszą wizję przyszłości tego czegoś, co w Unii Europejskiej wszyscy sobie tak
wysoko cenimy. Po tych słowach i w tym momencie odpowiednia byłaby może analogia do tortu - ludzie
patrzą na budżet Unii Europejskiej, jak na tort. Jeżeli mamy wobec niego większe żądania, stale będziemy
dzielić go na coraz mniejsze kawałki, o ile nie zwiększymy zasobów.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu,
panie i panowie! Zmiana wieloletnich ram finansowych to proces, który ma zasadnicze znaczenie dla
przyszłości Unii.

Na mocy traktatu z Lizbony szereg nowych obowiązków zostaje przeniesiony na szczebel UE, a zadania te
wymagają odpowiednich zasobów. Jednakże w świetle obecnych wieloletnich ram finansowych i przy
zmniejszonym marginesie w różnych działach, nie sądzę, abyśmy byli w stanie finansować nowe obowiązki
przewidziane w traktacie.

W czasie kryzysu gospodarczego, jakiego doświadczamy, jest mało prawdopodobne, aby państwa
członkowskie zwiększyły wpłacane składki, natomiast możemy dokonać przeglądu obecnych ram
ekonomicznych. Oznacza to, że możemy przyjrzeć się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zasoby, którymi
dysponujemy. Właśnie w tym kontekście musimy ponownie przyjrzeć się nowym wieloletnim ramom
finansowym, ponieważ – według mnie – inna możliwość polegająca na chowaniu głowy w piasek i udawaniu,
że nie widzimy problemu, nie jest najlepszą strategią postępowania w tym zakresie.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Panie komisarzu! Ma pan słuszność mówiąc, że wieloletnie ramy
finansowe na lata 2007-2013 i ich przegląd muszą wnieść wizję polityczną i musimy mieć odwagę, by tę
nową wizję polityczną przyjąć. Strategia „UE 2020” musi stanowić podstawę przeglądu wieloletnich ram
finansowych i perspektyw finansowych na przyszłość.

Niestety, kryzys gospodarczy i finansowy mają wpływ na budżet UE i budżety krajowe. Potrzebujemy
rozwiązań również w celu opanowania kryzysu społecznego, który pojawił się wskutek kryzysu
gospodarczego i finansowego. Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych stanowi dobrą platformę
dla ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej.

W szczególności pragnę wspomnieć w tym miejscu rozwój infrastruktury transportowej i efektywność
energetyczną budynków. Dokładnie w kwietniu 2009 roku zmieniliśmy odpowiednie rozporządzenie, tak
aby wszystkie państwa członkowskie korzystały z 4 % stawki alokacji EFRR, która ma być wykorzystywana
na racjonalizację zużycia energii w budynkach mieszkalnych i na budowę mieszkań socjalnych. Czy Komisja
rozpoczęła korygowanie programów operacyjnych, wraz z państwami członkowskimi, w celu ich
dostosowania i podniesienia poziomu absorpcji funduszy europejskich?

Edit Herczog (S&D). – Pani przewodnicząca! Panie komisarzu, czy sądzi pan, że dla naszej Izby traktat z
Lizbony to największe osiągnięcie polityczne? Ja tak. Czy zgadza się pan, że nowe kompetencje zawarte w
traktacie z Lizbony są najlepszym sposobem na modernizację naszej gospodarki? Ja tak. Czy sądzi pan, że
jest to dla nas sposób, by osiągnąć wzrost gospodarczy i miejsca pracy? Ja tak. Jeśli pana odpowiedzi „tak”
są takie same, jak moje, to musi pan przyznać, że priorytetem numer jeden dla tej Izby oraz dla Rady i Komisji
musi również być zarządzanie bardziej ogólnymi ramami finansowymi i zapewnienie środków finansowych
umożliwiających osiągnięcie naszych celów określonych w traktacie z Lizbony.

Seán Kelly (PPE). – Panie przewodniczący, panie komisarzu! Sądzę, że pan komisarz powiedział na początku
– i miał rację – że musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu finansowego i podjąć kroki, które zapewnią, że on
się nie powtórzy.

Pan komisarz ma całkowitą słuszność w tym względzie i, oczywiście, traktat z Lizbony daje nam ściślejszą
kontrolę nad podobnymi sytuacjami, ponieważ z niedalekiej przeszłości wypływa taka oto prawdziwa
nauczka na przyszłość: polityka i politycy nie podlegali kontroli, pozwalaliśmy bankom, organom
regulacyjnym i agencjom ratingowym robić, co chciały i widzimy teraz, gdzie w efekcie się znajdujemy.

Musimy sprawić, aby to się nigdy nie powtórzyło, a my, jako politycy, zwłaszcza tutaj w Unii Europejskiej,
musimy przejąć kontrolę, ponieważ mamy tę kontrolę sprawować, a wszyscy pozostali powinni się
podporządkować, przestrzegać prawa i zapewnić realizację właściwej codziennej praktyki.

Luis Espadas Moncalvillo, urzędujący przewodniczący Rady. – (ES) Pani przewodnicząca! Chciałbym
ustosunkować się do niektórych wypowiedzi, nie do wszystkich, ponieważ było ich wiele, ale na niektóre
z nich chciałbym krótko odpowiedzieć.
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Zwracam się w szczególności do pana komisarza Lewandowskiego: chciałbym powiedzieć, że podzielam
jego obawy, iż w obecnych czasach niepewności i trudności ekonomicznych wszelkie dostępne zasoby
powinny być wykorzystywane przez państwa członkowskie i przez Unię Europejską na zwalczanie bezrobocia
i jak najszybsze wychodzenie z kryzysu.

Chciałbym powiedzieć panu Marinescu, że to właśnie w ramach wytycznych Rady uzgodniono, że
wzmocnienie Służby Działań Zewnętrznych nie będzie wiązało się z wyższymi kosztami. Innymi słowy,
nie powinno to w żadnym wypadku angażować większych wydatków i przeznaczania większych środków
na ten cel, ale raczej zostanie zachowana neutralność budżetowa.

Pani poseł Gardiazábal Rubial, chciałbym powiedzieć, że obecne ramy budżetowe zapewniają wystarczająco
elastyczne mechanizmy, które pozwalają uwzględnić pewne inicjatywy proponowane przez panią, a w
budżecie Unii Europejskiej nie ma deficytu; jest on jednak, oczywiście, zasilany wpłatami państw
członkowskich, zwłaszcza z zasobów dochodu narodowego brutto. Łatwo jest zdać sobie sprawę, że bardziej
intensywne wykorzystanie tych zasobów mogłoby pogorszyć konkretną sytuację, z jaką boryka się każde
z państw członkowskich, co – jak wszyscy wiemy – jest kwestią bardzo delikatną w tej chwili. Dlatego w
sytuacji kryzysowej, jakiej doświadczamy, korzystanie z tego kanału w celu zwiększenia budżetu UE byłoby
niewłaściwe.

Przedstawione pierwotne stanowisko nie oznacza jednak, że nie można rozważać przeglądu w sytuacji, gdy
zachodzą okoliczności nadzwyczajne lub gdy się one pojawiają – jak to się działo wielokrotnie w przeszłości
– w danym okresie planowania. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, gdy rozpatrzone zostały inne
możliwości finansowania.

Chciałbym powiedzieć pani poseł Trüpel, że rzeczywiście może to spotkać się z interpretacją zewnętrzną,
zgodnie z którą istnieje domniemanie. że Komisja sugeruje, iż Rada nie jest precyzyjna, jeżeli chodzi o
potrzebę zmiany ram finansowych lub ścieżki przeprowadzania tych zmian, a z kolei Rada mogłaby wystąpić
do Komisji o dokument, który posłużyłby jako platforma umożliwiająca uruchomienie tego przeglądu.
Faktem jest jednak, że wszyscy tkwimy głęboko w bardzo skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej,
która, jak już mówiłem wcześniej, wymaga dwóch rzeczy: po pierwsze, uznania za priorytet rozwiązania
problemów na poziomie krajowym, a po drugie – podtrzymania działań UE w takim kształcie, w jakim teraz
pozostają w obecnych ramach finansowych, bez żadnych zmian, dopóki nie będziemy dysponować
wystarczająco udokumentowanym i uzgodnionym badaniem.

Chciałbym podkreślić, że popieram pana posła Włosowicza, gdy staje on w obronie polityki spójności. Rada
zawsze broniła tej polityki jako symbolu Unii Europejskiej i platformy umożliwiającej osiągnięcie celów
konwergencji, które wytyczyła sobie Unia Europejska. Dlatego też należy rozumieć, że Rada będzie zawsze
w pełni popierać tę politykę.

Pani poseł Andreasen chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście zgadzam się z nią, iż w obecnej sytuacji nie
jest możliwe zwiększenie zasobów UE. Dlatego – jak już powiedziałem w pierwszym wystąpieniu – musimy
korzystać z posiadanych zasobów poprzez wyznaczanie priorytetów oraz dokonywanie redystrybucji
środków na coraz efektywniejsze ich wydatkowanie i musimy osiągać nasze cele w sposób najbardziej
sensowny.

Nie oznacza to wcale, że istnieje ryzyko utraty demokracji w którymkolwiek z krajów wspomnianych przez
panią i dlatego sądzę, że powinniśmy wyeliminować samą możliwość wystąpienia podobnego ryzyka, nawet
jeśli jest ono znikome.

Zwracając się do pana posła van der Stoepa, chciałbym powiedzieć, że mamy zamiar zaproponować
przyjrzenie się opcjom w zakresie elastyczności w rozporządzeniu dotyczącym ram finansowych.

Panie pośle Cozzolino, chciałbym powiedzieć, że moje stanowisko jest takie samo, jak wyraziłem wcześniej,
tzn. że przy obecnym sposobie myślenia wniesienie większych środków do budżetu Unii Europejskiej będzie
trudne dla państw członkowskich, które czynią ogromne wysiłki w celu ograniczenia deficytów.

Chciałbym też powiedzieć panu posłowi Ehrenhauserowi, że w miarę możliwości będziemy ustalać priorytety
i dokonywać redystrybucji w dziale 5 oraz ograniczać jego wielkość lub zmieniać sposób podziału, pod
warunkiem, że nie będzie to negatywnie wpływać na kontrolę czy na sensowną i efektywną alokację
wydatków. Dlatego środek ten stanowi element ogólnych posunięć w kierunku elastyczności i wyznaczania
priorytetów, o czym już mówiłem wcześniej.
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Muszę także powiedzieć panu posłowi Fernandesowi, że w żadnym wypadku nie rozważamy przesunięcia
w czasie wieloletnich ram finansowych. Wręcz przeciwnie, sprawy toczą się normalnie i nowe ramy finansowe
zostaną przyjęte w stosownym czasie.

Te same słowa kieruję do pani poseł McGuinness: obecnie nie można przydzielić więcej środków, zważywszy
na braki, pogorszenie się sytuacji gospodarczej i trudności występujące w wielu krajach, dlatego też musimy
spróbować znaleźć sposób na lepsze wykorzystanie tych zasobów.

Odpowiadając kolejnemu mówcy, chciałbym również powiedzieć, że budżet UE został dostosowany, by
można było reagować na kryzys i że nie pozostaje bierny w obliczu tej nowej sytuacji, która powstała w
ciągu ostatnich dwóch lat, a także że reaguje na wyzwania społeczne, które się wyłoniły. Tak się właśnie
stało, na przykład, z europejskim planem naprawy gospodarczej.

Ponadto na zakończenie powiem, że przekażę Radzie pozostałą część uwag zgłoszonych przez posłów i że
pragnę podziękować w swoim własnym imieniu, a także w imieniu Rady, za ich wypowiedzi.

Janusz Lewandowski, członek Komisji. – Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować posłom za ich
wypowiedzi. Przysłuchując się tym uwagom, słyszę wyraźny głos na rzecz zmiany, czyli – w państwa
rozumieniu – na rzecz nowych pieniędzy na nowe wyzwania. Z drugiej strony, można również usłyszeć
obawy co do konsekwencji obecnego kryzysu finansowego, który wymusza egzekwowanie znacznej redukcji
wydatków publicznych w państwach członkowskich.

Padło wiele pytań na temat przeglądu – nie jest to już przegląd w połowie okresu, ponieważ jest opóźniony
w porozumieniu z dwoma organami władzy budżetowej. Nastąpi on we wrześniu i obejmie dane liczbowe
dotyczące nowych środków własnych potencjalnych kandydatów, które mają zastąpić wkłady krajowe, do
tej pory dominujące. Sprawozdanie to nie będzie tak bardzo techniczne, jak polityczne i będzie dotyczyło
również konsekwencji wynikających z traktatu z Lizbony, który ma zdecydowana zwolenniczkę w osobie
pani poseł Herczog. Uważam, że „Lizbona” nie powinna być związana tylko z dodatkowymi wydatkami
administracyjnymi – co ma miejsce obecnie – ale powinno się wykazać, że jest to wartość dodana – nie tylko
w zakresie nowych stanowisk i nowego typu wydatków administracyjnych, co zazwyczaj jest najmniej
uwielbiane przez podatników w Unii Europejskiej.

Co do art. 8.3, skreślonego przez Radę, zamierzamy bronić elastyczności w takiej czy innej formie. Jest to
jasny wniosek z postępowań pojednawczych od 2007 roku. Pan poseł Garriga Polledo wymienił kilka
poważnych wyzwań. Nie chodzi o agencje nadzorujące, ale przede wszystkim o ITER, Galileo i inne projekty
na dużą skalę, z trudem mieszczące się w istniejących ramach wieloletnich. Mamy jednak dane liczbowe.
Jeżeli chodzi o ITER, dokładnie wiadomo, co się wydarzy w latach 2012-2013. Przed budżetowaniem tego
projektu konieczne są jednak zobowiązania długoterminowe w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Jeżeli chodzi o administrację, nie mogę obiecać panu posłowi Ehrenhauserowi pełnej odpowiedzi na temat
przejrzystości, ale mogę pana zapewnić, że w Komisji bardzo poważnie podchodzimy do wzrostu zerowego.
Do roku 2013 nie będzie dodatkowych stanowisk. Tak pojmuję samokontrolę, która jest potrzebna w czasie
kryzysu. Nie mogę udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytania, w jaki sposób postępować z nadwyżkami
w ramach obecnego systemu, ale mógłby to być wkład w dyskusję na temat zasad nowej perspektywy
finansowej.

Pani poseł McGuinness zadała pytanie o dokument roboczy. To już sprawa zapomniana, passé, nieistniejąca!
Nowe dokumenty powinny pojawić się w październiku lub listopadzie w sprawie dwóch obszarów dużych
wydatków – spójności i wspólnej polityki rolnej – i powinny mieć inny charakter niż ten, który był
przedmiotem przecieku, ten tak zwany dokument roboczy.

Oczekuję współpracy w sprawie dalszych działań. Kalendarz jest bardzo jasny, w listopadzie ma się w
Parlamencie odbyć głosowanie w sprawie pakietu lizbońskiego i prawdopodobnie będzie znany wynik
postępowania pojednawczego. To znaczy, głosowanie w październiku, a postępowanie pojednawcze w
listopadzie.

Reimer Böge, autor. – (DE) Pani przewodnicząca! Bardzo przepraszam, ale ponieważ mamy kilka minut
przed kolejnym punktem, chciałbym tylko zgłosić dwie uwagi podsumowujące.

Wnioskując z niektórych argumentów podniesionych przez urzędującego przewodniczącego Rady, rozumiem
trudne położenie państw członkowskich. Jednakże odpowiedzi Rady nadal nie w pełni odzwierciedlają
potrzeby i wyzwania budżetowe stojące przed Unią Europejską jako całością, ani przyszłego jej kierunku.
Dlatego właśnie musimy pracować razem.
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Z odpowiedzi pana komisarza mogę przyjąć, że do dalszych rozmów otworzył drzwi na szerokość jednego
cala, a my teraz będziemy usiłować w te drzwi wstawić stopę. Dlatego Komisja Budżetowa przedstawi
sprawozdanie okresowe w sprawie procedury zatwierdzania przeglądu wieloletnich ram finansowych na
podstawie art. 81 Regulaminu, tak aby podczas sesji plenarnej Izba uzyskała mandat do prowadzenia
negocjacji w dalszych rozmowach we wrześniu.

Zamykam debatę. (art. 149 Regulaminu).

Georgios Stavrakakis (S&D), na piśmie. – (EL) Traktat z Lizbony wyznacza nowe priorytety dla UE, natomiast
strategia „UE 2020” zawiera ambitne cele w sektorach kluczowych dla przyszłości UE, wskutek czego
zmieniają się dane, na których oparte są obecne wieloletnie ramy finansowe. Co ważniejsze, konsekwencje
obecnego kryzysu gospodarczego, które nie są jeszcze w pełni poznane, a który to kryzys nadal się rozszerza,
wykazały, że wyzwania, na jakie jesteśmy zmuszeni reagować, zmieniają się radykalnie z roku na rok i
wymagają korekty na wielu poziomach, o ile nasze polityki mają być skuteczne. Wszyscy jednak wiemy, że
żadna nowa polityka, inicjatywa ani żaden program opracowany przez UE nie może być realizowany bez
odpowiednich środków. W obecnych wieloletnich ramach finansowych marginesy są bardzo niewielkie,
chciałbym nawet powiedzieć, że jest to wąskie gardło; nie pozostawiają one pola manewru w najbliższych
latach; przykładowo, w ramach marginesu w tytułach 1a i 4 wymagania nieprzewidziane nie mogą zostać
zaspokojone. Dlatego istnieje pilna potrzeba zmiany obowiązujących wieloletnich ram finansowych, aby
zapewnić konieczne środki, które umożliwią UE wypełnienie zobowiązań i reagowanie na rosnące żądania
obywateli europejskich. Tracąc czas, tracimy szanse.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18.55 i wznowione o godzinie 19.05)

Oświadczenia pisemne

PRZEWODNICZY: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

15. Tura pytań (pytania do Komisji)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest tura pytań (B7-0307/2010).

Do Komisji skierowano następujące pytania.

Część pierwsza

Pytanie nr 20 skierowała Laima Liucija Andrikienė (H-0291/10)

Przedmiot: Przebieg i wynik wyborów lokalnych na Białorusi

Pod koniec kwietnia 2010 na Białorusi odbyła się tura wyborów do władz lokalnych. Odnotowano wiele
zgłoszeń łamania demokratycznych zasad i procedur wyborczych. Chociaż w wyborach obsadzano ponad
21 000 miejsc we władzach lokalnych, zaledwie około 360 kandydatów opozycji stanęło w szranki z
kandydatami prorządowymi.

Jakie stanowisko zajęła Komisja wobec tych wyborów? Czy odnotowano jakikolwiek postęp w zakresie
standardów demokratycznych w porównaniu z poprzednimi wyborami? Jakie jest stanowisko Komisji
wobec ciągle mających miejsce naruszeń praw człowieka w tym państwie? Jak Komisja ocenia sytuację w
zakresie praw politycznych i praw człowieka na Białorusi w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich
w 2011 r.?

Štefan Füle, komisarz. – Odpowiadając na ważne i aktualne pytanie pani poseł Andrikienė chcę powiedzieć,
że Komisja wie o wszystkich przypadkach łamania demokratycznych zasad i procedur, które zostały zgłoszone
przez wiele organizacji pozarządowych w związku z wyborami do władz lokalnych na Białorusi. Szefowie
misji Unii Europejskiej w Mińsku również wskazywali na brak niezgodności i sprzeczności, zwłaszcza
podczas liczenia głosów.

Przed wyborami wprowadzono pewne zmiany w białoruskiej ordynacji wyborczej. W wydanej 3 czerwca
2010 r. opinii Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE) mówi się, że jest to – cytuję –
„krok w kierunku usunięcia pewnych niedostatków” w ordynacji wyborczej. W przedmiotowym sprawozdaniu
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stwierdza się jednak, że mimo tych poprawek obawy, że ordynacja wyborcza nadal nie pozwala na prawdziwie
demokratyczne wybory, raczej się nie zmniejszą.

W związku z tym, w czasie wizyty, którą zamierzam złożyć w lipcu w Mińsku, przekażę władzom wyraźne
przesłanie, że jeśli Białoruś poważnie myśli o ponownym podjęciu dialogu z Unią Europejską, to konieczny
jest postęp w wielu dziedzinach kluczowych dla demokratyzacji.

Jedną z tych dziedzin jest prawo wyborcze, będące jednym z najwyraźniejszych sprawdzianów standardów
demokratycznych. W tym względzie będę nalegał, aby Mińsk nadal współpracował z OBWE w kwestii
reformy ordynacji wyborczej przed najbliższymi wyborami prezydenckimi. W okresie poprzedzającym te
wybory Komisja zwróci także szczególną uwagę na inne kluczowe aspekty demokratyzacji, czyli prawo do
organizowania zgromadzeń, wolność mediów i, ogólniej rzecz biorąc, sytuację organizacji pozarządowych
i społeczeństwa obywatelskiego, gdzie w ostatnich czasach nie odnotowano postępu.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale mam jeszcze dodatkowe pytanie.
Świat w różny sposób reaguje na wydarzenia na Białorusi. W dniu 8 czerwca administracja amerykańska
podjęła decyzję o przedłużeniu na kolejny rok sankcji finansowych wobec wysokich rangą urzędników
białoruskich, w tym także prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Mam wrażenie, że jest to odpowiedź na
niedemokratyczne wybory do władz lokalnych na Białorusi i chciałabym poznać pański osąd. Czy Unia
Europejska zamierza podjąć podobne działania w odpowiedzi na łamanie praw obywatelskich, politycznych
i innych praw człowieka na Białorusi? Innymi słowy, jakie stanowisko zamierza zająć Unia Europejska?

Štefan Füle, komisarz. – W przeszłości próbowaliśmy polityki dialogu i polityki izolacji i szczerze mówiąc
żadna z nich nie przyniosła idealnych skutków, ani nie umożliwiła osiągnięcia w stosunkach z Białorusią
tego, czego chcieliśmy. Obecnie próbujemy stworzyć podstawy czegoś, co nazwałbym dialogiem krytycznym.
Komisja pracuje nad wspólnym planem tymczasowym, który określiłbym jako podstawę działania przy
dobrej i przy złej pogodzie w stosunkach między Unią Europejską i Białorusią. Zapewni on podstawę dla
podjęcia kroków na rzecz demokratyzacji oraz stopniowego dialogu ze strony Unii Europejskiej. Będzie
weń zaangażowana Rada Europejska i oczywiście Parlament Europejski, i jestem przekonany, że to jest
najwłaściwsza odpowiedź na łamanie praw człowieka na Białorusi.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Panie komisarzu! Chciałem podziękować za te informacje, ale
muszę zgłosić dwie sprawy. Sprawa pierwsza: ponieważ planuje Pan w najbliższym czasie wyjazd na Białoruś,
nasza szczególna prośba dotyczy mniejszości narodowych. Mamy tam taką sytuację, że obywatele białoruscy
są często ludźmi bardzo różnych narodowości. Problem dotyczy traktowania obywateli białoruskich
narodowości polskiej. Sprawa druga: to prośba, żeby w tych wszystkich działaniach kłaść silniejszy nacisk
na tworzenie stypendiów dla młodzieży białoruskiej, bo jest to dzisiaj najważniejszy kierunek.

Štefan Füle, komisarz. – Część programu ma się koncentrować na kontaktach międzyludzkich, z młodymi
ludźmi i ze studentami. Z drugiej strony w moim programie rozmów w Mińsku są nie tylko ogólne zagadnienia
związane z łamaniem praw człowieka, ale także konkretne pytania dotyczące mniejszości. Zwracam
szczególną uwagę na ten problem. Spotkałem się z Andżeliką Borys i innymi przedstawicielami białoruskiej
opozycji i omawialiśmy nie tylko sytuację polskiej mniejszości na Białorusi, ale także sposób, w jaki Komisja
i Unia Europejska mogą im pomóc.

Nie uważam tego za odosobniony problem. Nie uważam tego, jak niektórzy sądzą, za problem związany z
wyborami. Jest to naprawdę poważna sprawa. Podczas rozmów w Mińsku poruszę kwestię stosunków
między władzami i mniejszościami.

Przewodniczący. – Pytanie nr 18 skierowała Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0277/10)

Przedmiot: Wpływ dostosowań budżetowych na zaufanie do wspólnej waluty europejskiej

Aby euro zyskało aprobatę państw i obywateli Europy Komisja przeprowadziła we wszystkich państwach
członkowskich strefy euro szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, która przyniosła korzystne skutki.
W chwili obecnej, głównie ze względu na kłopoty budżetowe, z jakim borykają się państwa członkowskie
strefy euro, lecz również ze względu na niekontrolowaną spekulację, jaka panuje na rynkach, euro przechodzi
kryzys zaufania, co powoduje zaniepokojenie i wątpliwości wśród większości obywateli Europy, jak pokazują
sondaże przeprowadzone na szczeblu krajowym. Czy w związku z tym Komisja może udzielić odpowiedzi
na następujące pytania:

a) Czy sondaże opinii zrealizowano w Europie według poszczególnych kategorii społeczeństwa?
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b) Jakie planuje się działania, aby poprawić wizerunek wspólnej waluty i przywrócić zaufanie obywateli do
euro?

c) Czy przyjmowanie nowych członków do strefy euro będzie odbywać normalnie?

Olli Rehn, komisarz. – Chcę podziękować pani poseł Kratsa-Tsagaropoulou za bardzo adekwatne pytania
– albo raczej za zestaw pytań – ponieważ wizerunek i wiarygodność euro to niezwykle ważna sprawa dla
wszystkich Europejczyków w tym krytycznym momencie i w tych trudnych czasach. Euro to nie tylko
rozwiązanie polityczne, to także istotny projekt polityczny – a może nawet najistotniejszy projekt polityczny
– Unii Europejskiej. Dlatego też los euro, wizerunek euro, wiarygodność euro mają poważne skutki dla
całości projektu europejskiego.

Mam przed sobą bardzo wyważoną, czterostronicową odpowiedź, o której przygotowanie poprosiłem moje
służby. Kusi mnie, aby ją odczytać, ale zajęłoby to około dwunastu minut. Gotów jednak jestem ją udostępnić
i mogę ją też zamieścić na mojej stronie internetowej. To nie jest tylko kwestia działań i kampanii mediów
– niezależnie od tego jak byłyby ważne – jest to także kwestia polityki i konkretnych działań mających na
celu obronę euro przed systemowymi atakami, jakie do niedawna miały miejsce.

Wspomnę tylko mimochodem, że prowadzimy regularne badania ilościowe. Regularnie odbywają się
błyskawiczne badania Eurobarometru, które prowadzimy we wszystkich państwach członkowskich –
przeprowadzane są one w różnych seriach. Wykorzystujemy każdą okazję, aby aktywnie informować o
ostatnich wydarzeniach i działaniach politycznych podejmowanych w odniesieniu do euro oraz unii
gospodarczej i monetarnej.

Obawy społeczne łagodzimy przy pomocy wszystkich dostępnych środków, takich jak strona internetowa,
publikacje, pytania i odpowiedzi, ulotki, a także różnorodne sieci związane z kształtowaniem polityki
gospodarczej, związki zawodowe, organizacje pracodawców itd. Wspólnie z państwami członkowskimi
działamy na wszystkich frontach, aby umożliwić zrozumienie przesłania dotyczącego euro.

Jeśli chodzi o kierunki polityki stanowiące tutaj centralny element, to dotyczy to części b) pytania pani poseł
Kratsa-Tsagaropoulou: Jakie planuje się działania, aby poprawić wizerunek wspólnej waluty i przywrócić
zaufanie obywateli do euro?

Chcę powiedzieć tutaj o trzech rzeczach. Po pierwsze, podjęliśmy decyzję w sprawie bardzo znaczącej
ochrony finansowej, znanej jako europejski mechanizm stabilności finansowej – w kwocie prawie
500 miliardów euro – który, wraz z pakietem na rzecz ratowania Grecji w postaci skoordynowanej i
uwarunkowanej pomocy finansowej, pomógł powstrzymać płomień niepewności finansowej zanim zmienił
sie on w pożar w całej Europie. Podejmujemy konkretne kroki w celu zagwarantowania stabilności finansowej
i euro w Europie.

Po drugie, nasze państwa członkowskie podejmują wysiłki w dziedzinie konsolidacji budżetowej. Prawdę
powiedziawszy przez Europę przetacza się fala konsolidacji budżetowej i reform strukturalnych, mająca na
celu przywrócenie i umocnienie zaufania do euro oraz unii gospodarczej i monetarnej.

Nie robimy niczego bez zastanowienia, postępujemy w sposób skoordynowany i zróżnicowany, aby kraje
mające bardzo niewielką albo żadną swobodę budżetową, jak Grecja, Hiszpania i Portugalia, musiały
przyspieszyć konsolidację budżetową. Chociaż wiele innych krajów nadal ma pewną swobodę budżetową,
ale nie powinny rozpoczynać konsolidacji przed rozpoczęciem kolejnego roku – chodzi o to, aby nie zdławiły
obecnej naprawy gospodarczej.

Właśnie dziś przedstawiliśmy łącznie 15 procedur nadmiernego deficytu i oparte na naszej ocenie strategie
konsolidacji budżetowej państw członkowskich są zgodne z tą skoordynowaną i zróżnicowaną budżetową
strategią wyjścia.

I wreszcie, wzmocnienie zarządzania gospodarczego jest absolutnie konieczne dla wzmocnienia
wiarygodności euro i liczę na państwa poparcie podczas głosowania nad rezolucją w sprawie „Europy 2020”
i wzmocnienia zarządzania gospodarczego. Potrzebne jest nam poparcie Parlamentu, aby przekonać Radę
Europejską – przekonać państwa członkowskie – i wykorzystać sprzyjający moment, by na początku
przyszłego roku istniały już bardziej rygorystyczne systemy nadzoru budżetowego i gospodarczego oraz
koordynacji politycznej.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dziękuję bardzo za
odpowiedź i za przypomnienie nam o polityce wsparcia wspólnej waluty i przetrwania strefy euro.
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W moim pytaniu chodziło bardziej o sposób komunikowania się, ponieważ obywatele nie rozumieją tych
bezprecedensowych problemów technicznych w życiu gospodarczym Europy i nie akceptują ich, i istnieje
niebezpieczeństwo, że uznają, iż poparcie dla euro wiąże się raczej z kosztami niż z bezpieczną przyszłością.
Jest to podsycane przez różne scenariusze i groźby niektórych państw, że zrezygnują ze wspólnej waluty.

Wspólnym obowiązkiem państw członkowskich i organów europejskich jest wspieranie wprowadzenia
euro, ale obywatelom potrzebne są środki dodatkowe, które nie mają nic wspólnego z dostosowaniami
finansowymi w ich krajach.

Olli Rehn, komisarz. – Zgadzam się z pani rozumowaniem i myślę, że jest sprawą zasadniczą, aby postrzegać
euro jako kluczowy instrument polityczny polityki gospodarczej i zrównoważonego wzrostu w Europie, a
jednocześnie, aby traktować je nie tylko jako symbol, ale także jako więź łączącą Europejczyków budujących
wspólny europejski dom. W tym względzie zorganizowaliśmy szereg działań komunikacyjnych.

Na przykład w pierwszej połowie 2010 roku – wymienię tylko najważniejsze punkty – przeprowadziliśmy
kampanię informacyjną na temat najważniejszych korzyści płynących z euro w 10 krajach strefy euro: w
Niemczech, Francji, we Włoszech, Portugalii, Holandii, Hiszpanii, Austrii, Finlandii, na Malcie i w Belgii.
Zorganizowaliśmy także forum gospodarcze w Brukseli poświęcone sprawom gospodarczym i finansowym,
które odbyło się dwa tygodnie temu. Dokonano uzgodnień dotyczących ponad tysiąca obszarów politycznych,
to rekordowa liczba, a imprezę obszernie relacjonowały media. To ewidentny przykład dotarcia do kręgów
opiniotwórczych i próba uzyskania efektu mnożnika dzięki temu ważnemu forum. Mogę wymieniać kolejne
działania.

Jesteśmy zaangażowani w te działania i sądzę, że osiągniemy jak najlepsze rezultaty dzięki właściwej polityce
i odpowiednim kampaniom gwarantującym, że nasi obywatele będą dobrze poinformowani.

W młodości kształciłem się na przedstawiciela handlowego sprzedającego części zamienne, zacząłem w
wieku lat 12, a skończyłem tę pracę mając lat 20. Nasza filozofia była zawsze jasna: aby produkt można
było dobrze sprzedać, produkt musi być dobry: potrzebne są obie te rzeczy. Potrzebny jest solidny produkt,
konkretna polityka i sensowna kampania marketingowa, aby podbić serca i umysły naszych obywateli.

Nikolaos Chountis, autor. – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Bardzo uważnie słuchałem
pańskiej odpowiedzi. Nie wiem, czy dwunastostronicowe memorandum zawiera odpowiedź na pytanie
jednej z moich koleżanek, czyli konkretnie o przystąpienie nowych krajów do strefy euro i perspektywy
takiego przystąpienia.

Wiem – i pan wie – że nowym krajem jest Estonia. Widzimy, że aby te kraje mogły wejść do strefy euro,
stosowane są surowe programy restrukturyzacji finansowej, a ich skutkiem są ostre cięcia wynagrodzeń
urzędników, 20 % bezrobocie oraz wielokrotnie wyższe bezrobocie wśród ludzi młodych.

Moje pytanie brzmi: czy jest to atrakcyjny obraz poprzedzający wejście do strefy euro? Czy jest on wiarygodny?
Czy tworzy warunki wstępne dla dalszego powodzenia planu?

Olli Rehn, komisarz. – Powodem, dla którego Estonia musi stosować dyscyplinę budżetową nie jest w
pierwszej kolejności euro, ale fakt, że estońska gospodarka, tak jak my wszyscy, stanęła przed bardzo
poważnym kryzysem finansowym i wzrost gospodarczy uległ spowolnieniu. Wzrost gospodarczy był
ujemny, co oznaczało, że finanse publiczne Estonii po prostu już nie mają trwałych podstaw.

Poziom zadłużenia Estonii jest bardzo niski: w chwili obecnej wynosi 7,2 % podczas gdy europejska przeciętna
to 75 %, ale gradient był bardzo niepokojący i jedyną rozsądną rzeczą pod względem gospodarczym było
zadbanie o to, by Estonia mogła kontynuować swoją stabilną politykę i zagwarantować trwałość swoich
finansów publicznych. Taka była niedawna demokratyczna decyzja estońskiego parlamentu i taka jest
polityka realizowana w Estonii z dość dobrym skutkiem.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Panie komisarzu! Jak wiadomo Grecja jest najsłabszym ogniwem w
łańcuchu euro i dwa miesiące zajęło jej uzyskanie pakietu pomocowego. To opóźnienie było w dużym
stopniu spowodowane przez Niemcy i kosztowało 100 milionów euro, i niewątpliwie osłabiło walutę euro
jako taką. Jak Komisja widzi tę sprawę i jakie kroki zamierza podjąć, aby zapobiec powtarzaniu się takich
opóźnień w przyszłości?

Olli Rehn, komisarz. – Nie chcę tutaj nikogo obarczać winą. Moim zdaniem polityka, i kształtowanie polityki
gospodarczej w Unii Europejskiej, jest zawsze sprawą woli politycznej, ale także sztuką wybierania tego, co
możliwe. Tym razem możliwe było w pewnym momencie podjęcie tych decyzji, zapewnienie Grecji
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uwarunkowanej i skoordynowanej pomocy finansowej, a później utworzenie europejskiego mechanizmu
stabilizacji finansowej. One teraz działają.

Jeśli chodzi o Grecję, to pierwsza transza pomocy z UE i MFW o łącznej wartości 20 miliardów euro została
przekazana Grecji w połowie maja. Grecja wdraża swój program UE-MFW terminowo i zgodnie z protokołem
ustaleń. Ponadto, niedawno utworzony europejski mechanizm stabilizacji finansowej dostępny jest, tak aby
instrument wspólnotowy, o wartości do 60 miliardów euro, mógł wykorzystać budżet Unii jako gwarancję
pożyczki na ewentualne działania. To już działa. Będzie dostępne, jeśli zostanie złożony wniosek i jeśli będzie
naprawdę potrzebne.

W międzyczasie w 90 %, czyli zgodnie z kryteriami, zostanie ratyfikowana spółka specjalnego przeznaczenia
na łączną kwotę 440 miliardów euro, czyli porozumienie międzyrządowe zwane też europejskim
mechanizmem stabilizacji finansowej. Nastąpi to do końca miesiąca, a mechanizm zacznie działać w kilka
tygodni później. To oznacza, że jeśli istnieje natychmiastowa i paląca potrzeba, mamy narzędzia w postaci
mechanizmu i instrumentu, aby sobie z nią poradzić.

Na koniec powiem, że w ten sposób zyskujemy tylko na czasie, a chodzi o to, że musimy zabrać się za bardzo
poważną kampanię konsolidacji budżetowej w Europie, gdzie minione dwa lata zniszczyły dwie dekady
konsolidacji budżetowej.

Przewodniczący. – Pytanie nr 19 skierowała Mairead McGuinness (H-0257/10)

Przedmiot: Fundusze strukturalne UE, pozbawianie funduszy

Unia Europejska, jako sygnatariusz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w swojej własnej
strategii na rzecz osób niepełnosprawnych odzwierciedla takie zasadnicze elementy, jak przeciwdziałanie
dyskryminacji, równość praw i środki aktywnej integracji.

W marcu 2010 r. Komisja wzięła udział w konferencji w Brukseli zorganizowanej przez Europejską Koalicję
na rzecz Życia w Społeczności (European Coalition for Community Living) na temat: „Pozbawienie funduszy
przy sprzyjaniu integracji? Korzystanie z funduszy Unii Europejskiej w celu utrzymania instytucjonalizacji
osób niepełnosprawnych”.

Komisja jest świadoma tego, że organizacje pozarządowe są zaniepokojone faktem, iż europejskie fundusze
strukturalne służą do renowacji istniejących bądź budowy nowych zakładów opieki długoterminowej dla
osób niepełnosprawnych, co stoi w sprzeczności z prawami tych obywateli.

Istnieje duży stopień zbieżności między celami ogólnej strategii UE na rzecz osób niepełnosprawnych i
konwencji ONZ. Zatem jakie działania Komisja podejmie w celu rozwiązania tego problemu i zapewnienia
niewykorzystywania środków pochodzących z funduszy UE w niewłaściwy sposób, które to środki powinny
raczej służyć wsparciu życia w społeczności osób niepełnosprawnych?

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji. – Odpowiadając na pytanie ustne pani poseł McGuinness chcę
powiedzieć, że chociaż obowiązek organizacji i zarządzania placówkami opiekuńczymi ciąży na państwach
członkowskich, Komisja chce promować prawo osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia wspierając
świadczenie usług w społeczności jako alternatywę dla domów opieki.

Do końca bieżącego roku Komisja przyjmie europejską strategię w zakresie niepełnosprawności na lata
2010-20, która będzie stanowić spójne podstawy dla realizacji konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych. Jednym z jej priorytetów będzie wspieranie samodzielnej egzystencji osób
niepełnosprawnych oraz umożliwianie osobom niepełnosprawnym życia poza zakładami opieki we
wszystkich systemach. W strategii zostanie podkreślony zwłaszcza potencjał funduszy strukturalnych w
tym względzie.

Priorytety w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych są oczywiście ustalane na szczeblu krajowym
i regionalnym, ale Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi przy wymianie dobrych
praktyk i wytycznych dotyczących jak najlepszego wykorzystania tych funduszy na rzecz promowania
samodzielności osobistej oraz prawa osób niepełnosprawnych do samodzielnej egzystencji.

Chciałabym również wspomnieć Europejski Fundusz Społeczny jako jedno z narzędzi likwidacji barier w
funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych jako równoprawnych członków społeczeństwa. Z funduszu
społecznego mogą być finansowane m.in. doradztwo, szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb osób
niepełnosprawnych, rehabilitacja, tworzenie miejsc pracy w takich sektorach jak gospodarka społeczna,
specjalne wsparcie w celu promowania przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych oraz kampanie
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uświadamiające mające na celu zwalczanie dyskryminacji. Dzięki funduszowi można też zapewnić szkolenie
i przekwalifikowywanie pracowników, aby ułatwić przechodzenie od zakładów opieki do usług na szczeblu
społeczności lokalnej.

Równolegle dla stworzenia infrastruktury socjalnej wspierającej tego rodzaju nowe usługi można wykorzystać
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W tym względzie Komisja przygotowała zestaw narzędzi do korzystania z funduszy strukturalnych, mających
zagwarantować dostęp do nich osobom niepełnosprawnym oraz zapobiegać dyskryminacji tych osób.
Przedmiotowy zestaw narzędzi został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić instytucjom
zarządzającym, jednostkom pośrednim lub promotorom projektu przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie
i ocenę programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Seán Kelly (PPE). – W imieniu pani poseł McGuinness, która przedstawiła to pytanie dziękuję za szczerą i
szczegółową odpowiedź. Mam tylko jedno czy dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy Komisja podejmuje
jakieś działania prawne wobec osób, które w niewłaściwy sposób wykorzystały fundusze strukturalne,
zwłaszcza w omawianej przez nas dziedzinie świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych? Po drugie,
jak szybko i czy w ogóle możemy wykluczyć takie działania w państwach członkowskich?

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji. – Komisja może interweniować w przypadku ogólnie
niewłaściwego wykorzystania funduszy strukturalnych, ale oczywiście w pierwszym rzędzie to do państw
członkowskich należy przygotowanie własnej strategii politycznej i zorganizowania własnych systemów
opieki społecznej, uwzględniających też osoby przebywające w zakładach opieki długoterminowej. Pytanie
oczywiście brzmi: czy możemy wyrazić zdecydowany sprzeciw jeśli państwa członkowskie nadal inwestują
w odmienny sposób? Wiadomo państwu, że fundusze strukturalne są wydawane na system oparty na podziale
odpowiedzialności między Komisją i państwami członkowskimi. Jednak to od państw członkowskich zależy
zarządzanie programami i wdrażanie ich poprzez wybór programów i projektów.

Niemniej jednak, nawet jeśli nie możemy wyrazić zdecydowanego sprzeciwu, już współpracujemy z
państwami członkowskimi w celu zmiany polityki w państwach członkowskich. Na przykład z rządem
bułgarskim od dwóch lat współpracujemy w taki sposób, że rząd nie wykorzystuje pieniędzy na zakłady
opieki, ale zobowiązał się, że żadne środki unijne nie zostaną wydane na inwestycje w istniejących zakładach
opieki i że w przypadku wszelkich inwestycji w tym sektorze będzie stosował zasadę deinstytucjonalizacji.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Najpierw chciałbym podziękować pani komisarz za odpowiedź i za zaangażowanie
w sprawę ludzi niepełnosprawnych. Mam dwa dodatkowe pytania na ten temat. Wyłonił się główny problem
dotyczący wykorzystania funduszy strukturalnych i jest to problem głównie w Europie Wschodniej. W
przeszłości w pałacach upaństwowionych w czasach komunistycznych mieściły się zakłady dla osób
niepełnosprawnych, głównie dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Jednym z problemów jest to, że
pieniądze z funduszy strukturalnych zostały wydane na remonty tych pałaców, potem pałace zostały
zamknięte, a osoby niepełnosprawne stamtąd przeniesiono. Co stanie się z tymi budynkami? Czy Komisja
ma plan zbadania tego zagadnienia z szerszej perspektywy, w powiązaniu z turystyką i tworzeniem miejsc
pracy?

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji. – Dobrze wiem, że zmiana systemu oznacza również zmianę
w podejściu do pozostałości dawnej polityki.

Oczywiście to od rządów zależy decyzja w jaki sposób będą się zajmować należącymi do nich zakładami i
czy będą chciały wyremontować swoje mienie i przeznaczyć je do innych celów. Mogę tylko państwu
powiedzieć, że jeśli chodzi o deinstytucjonalizację polegającą na włączeniu osób niepełnosprawnych w
życie społeczeństw i niepozostawianie ich w zakładach, próbowaliśmy uświadomić ten aspekt personelowi
Komisji odpowiedzialnemu za dyskusje z państwami członkowskimi.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. DG Regio zorganizowała seminarium dla pracowników Komisji zatytułowane
„Czy można to nazwać domem?, na którym przedstawione najlepsze i najgorsze praktyki związane z
wykorzystaniem wspólnotowych środków finansowych na likwidację zakładów opieki długoterminowej,
aby nasi pracownicy mogli zrozumieć, jakie kierunki polityki należy zastosować podczas prób zmiany
mentalności w kontaktach z administracją państw członkowskich.

Miały też miejsce bardzo dobre kontakty między DG Regio i DG Zatrudnienie w sprawie dalszych kroków,
jakie można podjąć, ponieważ uważamy, że inwestycje z funduszu społecznego powinny służyć mieszkańcom
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danych terenów. Nie powinny być one przeznaczane wyłącznie na renowację domów, ale także na tworzenie
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego na przedmiotowych terenach.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Panie przewodniczący, pani komisarz! Chciałbym zwrócić państwa
uwagę na coś co uważam za bardzo aktualny i konkretny problem. W moim kraju, w Grecji, a
prawdopodobnie także w innych krajach, ze względu na programy oszczędnościowe wydatki socjalne są
ograniczane, często też wstrzymywane jest finansowanie ośrodków i fundacji, które świadczą usługi dla
osób niepełnosprawnych.

Mam przed sobą jeden taki przykład z niedawnego okresu: jedyny ośrodek świadczący usługi osobom
niedowidzącym, głównie dzieciom, oraz dotkniętym innego rodzaju niepełnosprawnościami. Z powodu
braku pieniędzy pięćdziesięcioro dzieci pozostawiono własnemu losowi. Moje pytanie brzmi: czy tych
pięćdziesięcioro dzieci może mieć nadzieję, że przedmiotowa fundacja będzie się kwalifikować do
finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego? Co możemy zrobić w tej sprawie?

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji. – Jest jasne, że w obszarze polityki społecznej państwa
członkowskie są odpowiedzialne za organizację własnych systemów opieki społecznej, w tym za planowanie,
finansowanie i kontrolę jakości usług świadczonych w zakładach opieki długoterminowej.

Nie możemy interweniować ani zmuszać rządu do zmiany polityki. Możemy tylko stosować ogólne środki,
aby skłonić rząd do opieki nad swoimi obywatelami.

Jedną z rzeczy, które możemy zrobić przy pomocy funduszu społecznego jest szkolenie personelu i pomoc
w zapewnieniu lepszej opieki nad tymi osobami, ale podstawowa decyzja dotycząca domów zastępczych
należy do rządów krajowych.

Część druga

Przewodniczący. – Pytanie nr 21 skierował Chris Davies (H-0246/10)

Przedmiot: Zapewnienie realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska

Czy Komisja akceptuje, by wewnętrzna debata w UE, która wykracza poza konieczne ramy, oraz niezdolność
do koordynacji ogółu dyplomatycznych zasobów na całym świecie przyczyniły się do niepowodzenia w
osiągnięciu unijnych celów zarówno podczas konferencji Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu, jak na posiedzeniu stron CITES w Ad-Dausze?

Czy Komisja zechce przedstawić w zarysie działania, jakie podejmuje, dążąc do usprawnienia planowania
i koordynacji w celu poprawy skuteczności i zapewnienia lepszych wyników przyszłych konferencji
poświęconych ochronie środowiska?

Janez Potočnik, komisarz. – Panie pośle! W swoim pytaniu porusza pan ważny problem skuteczności
dyplomacji Unii Europejskiej w międzynarodowych negocjacjach dotyczących ochrony środowiska, w
kontekście miernych wyników kopenhaskiej konferencji w sprawie zmian klimatu oraz posiedzenia w
Ad-Dausze w sprawie handlu gatunkami dzikich zwierząt i roślin zagrożonymi wyginięciem.

Niewątpliwie musimy wyciągnąć wiele wniosków z tych doświadczeń, w kontekście odnośnych postanowień
traktatu lizbońskiego. Myślę więc, że aby wyciągnąć z tych spotkań wyważone wnioski na przyszłość musimy
uświadomić sobie, że ich wyniki są różnorakie i muszą być analizowane indywidualnie.

Rzecz jasna nie jest łatwym zadaniem uzgodnienie przez 27 państw, mających 500 milionów obywateli,
wspólnego stanowiska na międzynarodowe negocjacje dotyczące bardzo złożonych zagadnień mających
bezpośredni wpływ na gospodarkę i społeczeństwo Unii Europejskiej. Niemniej jednak, zarówno w przypadku
negocjacji w sprawie CITES, jak i zmian klimatu, nie uniemożliwiło to UE uzgodnienia wspólnej pozycji i
przeprowadzenia szeregu działań o szerokim zasięgu skierowanych do jej partnerów międzynarodowych.

Jeśli chodzi o konferencję stron CITES to stanowisko UE w wielu dziedzinach zostało wypracowane na
ponad pół roku przed posiedzeniem, delegacje UE i państw członkowskich podejmowały na całym świecie
działania o szerokim zasięgu związane z propozycjami UE dotyczącymi rekinów i tygrysów, a wewnętrzne
dyskusje w UE w tych sprawach odbywające przed i w trakcie konferencji stron toczyły się bez przeszkód.
Przyznaję jednak, że w przypadku tuńczyka zwykłego warunki te nie zostały spełnione w takim samym
stopniu.
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Mówiąc bardziej ogólnie, Komisja uważa, że UE będzie w stanie skuteczniej działać w ramach konferencji
stron CITES, gdy stanie się pełnoprawną stroną konwencji. Komisja przyspieszy zatem wysiłki na rzecz
przekonania krajów trzecich, które jeszcze tego nie zrobiły, aby ratyfikowały poprawkę z Gaborone do
konwencji CITES, która umożliwia przystąpienie UE do konwencji.

Jeśli chodzi o negocjacje dotyczące zmiany klimatu to wewnątrzunijna debata związana z konferencją w
Kopenhadze nie była przesadna i UE w znacznym stopniu poprawiła koordynację działań swoich źródeł
dyplomatycznych na całym świecie.

W okresie poprzedzającym konferencję w Kopenhadze UE miała bardzo intensywny kalendarz kontaktów
zewnętrznych, przygotowała też i zaprezentowała na konferencji wspólne stanowisko w sprawie wszystkich
kluczowych zagadnień. W okresie poprzedzającym konferencję kopenhaską UE wystosowała liczne
skoordynowane demarche unijnej trojki w ponad 40 krajach, zrealizowała szereg wspólnych misji trojki
oraz wzięła udział w rozlicznych dwustronnych i wielostronnych nieformalnych dialogach. Podczas różnych
dwustronnych wizyt w krajach trzecich jej techniczne zespoły negocjacyjne omawiały i rozwijały stanowisko
UE.

Jeśli wyjdziemy poza przykłady spotkań w Kopenhadze i Ad-Dausze, to warto zauważyć, że jednym z
kluczowych celów traktatu lizbońskiego jest wzmocnienie głosu Unii Europejskiej na świecie. Wprowadzenie
w życie traktatu lizbońskiego wzmocni na arenie międzynarodowej zewnętrzną reprezentację UE w sprawach
ochrony środowiska.

W tej dziedzinie traktat zleca Komisji zapewnienie zewnętrznej reprezentacji Unii. W przypadku gdyby
Rada uznała za korzystny pod względem politycznym udział Unii w negocjacjach w sprawie porozumień
międzynarodowych, postanowienia traktatu zobowiązują Radę do upoważnienia Komisji do prowadzenia
takich negocjacji w imieniu Unii w sprawach należących do unijnych kompetencji. Rada może uzupełnić
takie upoważnienie o instrukcje negocjacyjne.

Parlament Europejski powinien oczywiście bezpośrednio i w pełni uczestniczyć we wszystkich etapach tej
procedury.

Komisja omawia obecnie z państwami członkowskimi na forum Rady sposoby wdrożenia tego systemu.
Podczas tych rozmów Komisja bardzo dba, by realizacja postanowień traktatu lizbońskiego skutecznie
wzmocniła jedność i spójność reprezentacji UE przy okazji negocjacji wielostronnych. Każda inna wykładnia
postanowień traktatu lizbońskiego po prostu naraża na szwank i osłabia pozycję UE na arenie
międzynarodowej, co z pewnością nie było zamierzeniem przedmiotowego traktatu.

W grę wchodzi przyszłość organizacji UE i jej skuteczność podczas światowych negocjacji dotyczących
ochrony środowiska i Komisja liczy na poparcie Parlamentu w tej sprawie.

Chris Davies (ALDE). – Pan komisarz i ja mamy niewątpliwie wspólne cele i popieram Komisję w jej walce
z Radą, ale jeśli przyjrzeć się bliżej takim konferencjom jak CITES, to wygląda na to, że Japończycy krążą z
workiem złota od ambasady do ambasady. Można to nazwać działaniami o szerokim zasięgu.

Chciałbym więc zadać panu konkretne pytanie, ponieważ mówił pan o wzmocnieniu dyplomacji Unii
Europejskiej. Jakie spotkania odbył pan lub odbędzie z Catherine Ashton celem omówienia sposobów
wykorzystania służby działań zewnętrznych w służbie całej Komisji dla zapewnienia pełnego wykorzystania
naszych możliwości dyplomatycznych?

Janez Potočnik, komisarz. – Na pańskie pytanie odpowiem tak: nie spotkałem się z Catherine Ashton w tej
sprawie. Uważam, że jeśli chodzi o CITES, a zwłaszcza o tuńczyka zwykłego, to dokonaliśmy szeregu
błędnych ocen – jeśli mogę tak to ująć.

Po pierwsze, stanowisko Komisji zostało po prostu przyjęte za późno. Po drugie, sądzę, że dyskusja w Radzie
odbyła się na ostatnim posiedzeniu Coreper i nawet gdybym mógł omówić tę sprawę z Catherine, to mimo
wszystko byłoby za późno.

Uważam zatem, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń. Ale, jak słusznie pan zauważył,
jest to jedno z zadań, które będziemy musieli wspólnie zrealizować i w tym celu wykorzystać także naszą
przyszłą – miejmy nadzieję, że sprawnie funkcjonującą – służbę zewnętrzną.

153Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



Przewodniczący. – Pytanie nr 22 skierował Dan Jørgensen (H-0255/10)

Przedmiot: Postępowanie z mieszaninami dichlorku etylenu (EDC)

Badania przeprowadzone w Danii i Niemczech wykazały, że zwłaszcza dzieci narażone są na prawdziwy
koktajl złożony z rozmaitych substancji chemicznych, szczególnie substancji chemicznych powodujących
zaburzenia hormonalne, takich jak plastyfikatory ftalowe. Te wyniki badań naukowych oznaczają, że
procedura udzielania zezwoleń REACH w przypadku chemikaliów zaburzających funkcjonowanie jednego
hormonu – oparta na założeniu, że ich stężenie utrzyma się poniżej poziomu szkodliwych zmian – nie jest
już bezpieczna ani skuteczna, ponieważ razem chemikalia te tworzą niebezpieczną mieszaninę.

W jaki sposób Komisja zamierza usunąć tę lukę w przepisach REACH i dopilnować, aby substancje chemiczne
powodujące zaburzenia hormonalne nie otrzymywały zezwolenia opartego na błędnym założeniu, że w
danym momencie jesteśmy narażeni tylko na jedną substancję chemiczną?

Pytanie nr 23 skierowała Fiona Hall (H-0265/10)

Przedmiot: Działania UE dotyczące substancji chemicznych zakłócających układ endokrynologiczny (EDC)

Strategia UE dotycząca działań w zakresie substancji chemicznych zakłócających gospodarkę hormonalną
została przyjęta 10 lat temu, w głównej mierze jako rezultat sprawozdania z inicjatywy własnej Parlamentu
Europejskiego z 1997 r. Od tego czasu nauka wskazuje coraz wyraźniej na istnienie powiązań pomiędzy
niektórymi substancjami zaburzającymi układ endokrynologiczny a nowotworami, spadkiem płodności i
możliwymi skutkami dla zachowania i rozwoju. Pomimo licznych oświadczeń politycznych wspierających
plan działań UE w zakresie EDC i pomimo uzgodnienia priorytetowego wykazu substancji chemicznych
zakłócających układ endokrynologiczny, do tej pory na szczeblu UE nie podjęto żadnych praktycznych
działań w celu usunięcia substancji chemicznych zakłócających układ endokrynologiczny z naszego
środowiska.

Czy Komisja podejmie teraz działania, wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych dzięki środkom
publicznym, i dopilnuje, by problem tych przedstawiających wysokie ryzyko dla ludzkiego zdrowia substancji
chemicznych został podjęty jako priorytet w ramach REACH?

Jakie konkretne środki zaproponuje Komisja w swoim następnym sprawozdaniu w sprawie wdrażanie
strategii UE w zakresie środków chemicznych zakłócających układ endokrynologiczny?

Janez Potočnik, komisarz. – Komisja zna wiele opracowań naukowych dotyczących skumulowanych efektów
różnych środków chemicznych. Pod koniec 2009 roku władze Danii opublikowały wyniki wielu badań
poświęconych skumulowanemu oddziaływaniu substancji zaburzających gospodarkę hormonalną na grupy
szczególnie wrażliwe, jak małe dzieci i kobiety, o czym wspomina pan w swoim pytaniu.

Duńskie badania stały się punktem wyjścia dla konkluzji Rady przyjętych w grudniu 2009 roku, w którym
proszono Komisję o zbadanie, w jaki sposób aktualnie obowiązujące prawodawstwo wspólnotowe zajmuje
się skumulowanymi efektami różnorodnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz o
dokładniejsze przyjrzenie się ogólnemu problemowi sposobów postępowania w przypadku skumulowanych
efektów tego rodzaju substancji.

Jeśli chodzi o ogólny problem skumulowanych efektów substancji chemicznych, to Komisja niedawno
udostępniła w internecie najnowsze sprawozdanie dotyczące toksycznych mieszanek, będące wynikiem
dwuletnich badań finansowanych przez DG Środowisko.

Komisja prowadzi obecnie konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie przedmiotowego
sprawozdania, złożyła też oficjalny wniosek dotyczący toksycznych mieszanek do Komitetu Naukowego
ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska, Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych
Zagrożeń dla Zdrowia oraz Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich.

Najpóźniej w początkach 2012 roku Komisja, na podstawie badania i związanej z nim procedury konsultacji
ukończy sprawozdanie zawierające ocenę tego jak i czy aktualnie obowiązujące odnośne prawodawstwo
wspólnotowe, w tym REACH, należycie traktuje ryzyko związane z ekspozycją na działanie różnorodnych
środków chemicznych pochodzących z różnych źródeł i dróg przemian, i na tej podstawie rozważy stosowne
modyfikacje, wytyczne, i metody oceny.

Od czasu uruchomienia w 1999 roku strategii dotyczącej substancji zaburzających gospodarkę hormonalną
przeznaczamy duże sumy ze wspólnotowego budżetu na badania, aby lepiej poznać mechanizmy, poprzez
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które substancje wpływają na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. W tym samym okresie do dwóch
najważniejszych dokumentów w sprawie substancji chemicznych, czyli REACH i rozporządzenia odnoszącego
się do środków ochrony roślin, wprowadziliśmy specjalne zapisy dotyczące substancji zaburzających
gospodarkę hormonalną. Komisja bierze też aktywny udział w międzynarodowych projektach w zakresie
opracowywania metod i strategii badań mających na celu identyfikację substancji zaburzających gospodarkę
hormonalną.

I wreszcie, Komisja zainicjowała niedawno obszerne badanie, w ramach którego mają zostać zebrane
wszystkie najnowsze informacje naukowe oraz zostać przygotowane zalecenia dotyczące strategii badań i
kryteriów identyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Badanie zostanie zakończone w
drugiej połowie przyszłego roku. Jego wyniki zostaną uwzględnione podczas przeglądu obecnej wspólnotowej
strategii dotyczącej substancji zaburzających gospodarkę hormonalną i będą stanowić wkład we wdrażanie
aktualnie obowiązującego prawodawstwa UE; mam na myśli zarówno rozporządzenie odnoszące się do
środków ochrony roślin, jak i REACH.

Krótko mówiąc, Komisja zdaje sobie sprawę ze znaczenia poruszonych przez państwa kwestii i podejmuje
intensywne działania w celu jak najskuteczniejszego rozwiązania tego problemu. Nie jest to łatwe, ponieważ
nasza wiedza jest niepełna, ale jest to z pewnością złożony problem, który zasługuje na nasze zainteresowanie
i jak największą uwagę w przyszłości.

Dan Jørgensen (S&D). – (DA) Panie komisarzu! Powiedział pan, że w 2012 roku przedstawią państwo
sprawozdanie, w którym znajdą się wnioski co do tego, czy należy dokonać przeglądu przepisów prawnych
ponieważ nie uwzględniają one równoczesnego oddziaływania wielu substancji. Mogę państwu oszczędzić
fatygi, ponieważ już teraz możemy potwierdzić, że tak właśnie jest. Prawodawstwo nie bierze pod uwagę
równoczesnego oddziaływania wielu substancji. Ci z nas, którzy pracowali nad rozporządzeniem REACH
i ci, którzy bardzo dobrze je znają – wiem, że tak jest w pana przypadku – doskonale wiedzą, że równoczesne
oddziaływanie wielu substancji po prostu nie zostało uwzględnione w przypadku najbardziej niebezpiecznych
substancji: substancji rakotwórczych i substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną.
Ponadto rozporządzenie REACH opiera się na dwóch podstawowych zasadach: zasadzie ostrożności i
zasadzie ochrony najbardziej wrażliwych konsumentów na naszym rynku, czyli m.in. dzieci i kobiet w ciąży.
A zatem, czy Komisja nie powinna przedstawić obecnie wniosków w sprawie przeglądu REACH, a być może
i innych przepisów, aby stanowiły one, że równoczesne oddziaływanie wielu substancji musi być brane pod
uwagę podczas procedury udzielania zezwoleń w oparciu o zasadę zastępowania?

Janez Potočnik, komisarz. – Jak już powiedziałem, prawdziwym problemem jest brak dogłębnej wiedzy
popartej faktami. Słusznie wspomniał pan o zasadzie ostrożności. Traktat zobowiązuje nas do stosowania
środków ostrożnościowych także w dziedzinie ochrony środowiska, ale chciałbym jednak zdobyć jak
najwięcej danych i oprzeć wnioski na maksymalnie solidnych podstawach naukowych.

Od 1999 roku, kiedy zaczęliśmy stosować takie podejście we Wspólnocie powstały 84 badania, które
kosztowały około dwóch milionów. Kiedy omawiałem tę sprawę wczoraj z moimi kolegami, aby uzyskać
krótki przegląd zagadnienia, ich zasadnicze przesłanie było takie: nadal brak nam jest wiedzy umożliwiającej
zastosowanie bardzo konkretnych działań. Zapewniam jednak państwa, że w przyszłości będę aktywnie
rozważał tę sprawę.

Fiona Hall (ALDE). – Dziękuję za odpowiedź, panie komisarzu. Jestem jednak ogromnie zawiedziona,
ponieważ mówimy o okresie 13 lat – w okresie 13 lat przygotowano 84 badania. Istnieją pewne grupy
populacji, zwłaszcza nienarodzone dzieci, które są niezwykle podatne na działanie tych substancji
chemicznych, zaś zmiany jak się okazuje są nieodwracalne. A zatem wskutek działania tych substancji życie
ludzi jest naznaczone od urodzenia.

A biorąc pod uwagę to, co powiedział pan o zasadzie ostrożności, to co powstrzymuje Komisję od
przedstawienia na mocy REACH listy przedmiotowych substancji w ramach dążenia do wprowadzenia
zakazu ich stosowania?

Janez Potočnik, komisarz. – Mogę w zasadzie powtórzyć swoją odpowiedź. Uważam, że kiedy mówimy o
zasadzie ostrożności rzeczą bardzo istotną jest to, jak my ją postrzegamy i jak ją widzimy w kontekście
danego działania. Chciałbym po prostu, żebyśmy mieli więcej danych. Jeśli chodzi o zainicjowane przez nas
badanie, to nie uruchomiliśmy badania, dzięki któremu chcielibyśmy uzyskać skumulowaną wiedzę o tym,
co uzyskaliśmy dzięki unijnym programom badawczym, ale takie, w ramach którego chcieliśmy uzyskać
przegląd tego, co dzieje się dookoła – całej wiedzy, jaką dysponujemy globalnie. Taki był zamiar, ale mogę
zrozumieć państwa rozczarowanie. Jak państwu wiadomo zajmuję się tą dziedziną od pół roku i z pewnością
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przyjrzę się wszystkim tym obszarom, na które zwracali państwo szczególną uwagę i spróbuję przemyśleć,
jak możemy najlepiej poradzić sobie z tym w przyszłości.

Lena Ek (ALDE). – Panie przewodniczący! Obecne wspólnotowe przepisy w sprawie materiałów
pozostających w kontakcie z żywnością nadal pozwalają na dość wysoki poziom zawartości bisfenolu A.
W rezultacie istnieje niebezpieczeństwo, że może on się przedostać do żywności albo poprzez inne produkty
konsumenckie, z którymi stykamy się codziennie, także przedostać się do organizmu.

W jaki sposób rezultaty opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, która miała zostać
ogłoszona pod koniec maja 2010 roku – myślę, że już została przedstawiona – zostaną wzięte pod uwagę
w odniesieniu do przyszłych działań dotyczących bisfenolu A, podejmowanych na mocy rozporządzenia
REACH? Myślę o naszych dzieciach, o naszych butelkach i tak dalej.

Janez Potočnik, komisarz. – Podobnie jak w przypadku całej posiadanej przez nas wiedzy naukowej, jeśli
będziemy dysponować jakimiś informacjami zostanie to na pewno uwzględnione w ramach przygotowywania
przyszłych działań politycznych lub w ramach wyjaśnienia tego, w jaki sposób mamy realizować pewne
rzeczy przy pomocy obecnie tworzonego prawodawstwa.

A zatem po prostu, krok po kroku powinniśmy poprawiać jakość wiedzy na ten temat, brakującą w
przedmiotowym obszarze. Problem jest poważny i zapewniam państwa, że gdy będziemy dysponować tą
wiedzą, będziemy działać.

Przewodniczący. – Pytanie nr 24 skierował Seán Kelly (H-0256/10)

Przedmiot: Wdrożenie dyrektywy o powodziach

Czy Komisja może podać aktualny stan wdrożenia dyrektywy o powodziach (2007/60/WE(1)), ze szczególnym
uwzględnieniem Irlandii?

Janez Potočnik, komisarz. – Panie pośle Kelly! Dyrektywa o powodziach została przyjęta w 2007 roku i
obecnie trwa proces jej wdrażania. W ostatnim miesiącu nowe powodzie przypomniały nam o poważnych
konsekwencjach powodzi i o znaczeniu zarządzania ryzykiem powodziowym, które koncentruje się na
zapobieganiu, gotowości i ochronie.

Dyrektywa o powodziach wymaga od wszystkich państw członkowskich przygotowania kompleksowych
planów ograniczenia ryzyka powodziowego. Co ważne, w sprawie tych planów należy przeprowadzić
konsultacje ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami, a państwa członkowskie muszą współpracować
jeśli chodzi o transgraniczne drogi wodne. Dwa pierwsze terminy przeznaczone na wdrożenie już upłynęły.

Pierwotnie transpozycji do prawa krajowego należało dokonać do listopada 2009 roku. Jak dotąd tego
terminu dotrzymało 12 państw członkowskich, w tym Irlandia. Dziesięć państw członkowskich nie
powiadomiło jeszcze o dokonaniu transpozycji, a pięć powiadomiło o transpozycji częściowej. Komisja
bada przypadki naruszeń chcąc zaradzić tej sytuacji.

Jeśli chodzi o powiadomienie Komisji przez państwa członkowskie o przepisach administracyjnych, to
termin ten upływa 26 czerwca bieżącego roku. Notyfikacji dokonały 23 państwa członkowskie, w tym
Irlandia. Obecnie Komisja sprawdza czy wszystkie odnośne informacje dotyczące właściwych władz i zasięgu
geograficznego jednostek zarządzających są zgodne z dyrektywą. Kluczowe etapy realizacji są jeszcze przed
nami.

W całej Unii Europejskiej państwa członkowskie przygotowują te działania, które, po pierwsze, mają
umożliwić przeprowadzenie w 2011 roku wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz określenie takich
obszarów, na których istnieje duże ryzyko powodziowe, po drugie, umożliwić przygotowanie do 2013
roku map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego i po trzecie, opracowanie do 2015 roku
pierwszych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Przed przyjęciem tych planów należy również
przeprowadzić konsultacje ze społeczeństwem i z zainteresowanymi stronami.

Jeśli chodzi o Irlandię, to jak rozumiem wdrażanie dyrektywy jest na zaawansowanym etapie i nie mamy
podstaw, aby sądzić, że Irlandia jest opóźniona jeśli chodzi o wdrażanie dyrektywy. Irlandia powiadomiła
o ustawodawstwie stanowiącym transpozycję dyrektywy i zgłosiła przepisy administracyjne. Cieszy nas
fakt, że Irlandia podjęła już działania pilotażowe w dorzeczu rzeki Dodder na terenie Dublina oraz w dorzeczu

(1) Dz.U. L 288 z 6.11.2007 r., s. 27.
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rzeki Lee na południu Irlandii – gdzie został przygotowany i poddany pod konsultacje społeczne projekt
planu zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu.

Irlandia odgrywa także aktywną rolę na szczeblu europejskim w promowaniu cennej wymiany informacji
między państwami członkowskimi na temat różnych dziedzin związanych z wdrażaniem dyrektywy, takich
jak sposoby radzenia sobie z powodziami wywołanymi nawalnymi deszczami i ulewami, opracowywanie
map powodziowych oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Seán Kelly (PPE). – Z szacunku dla kolegów będę mówił zwięźle. Po pierwsze, panie komisarzu, dziękuję
za bardzo szczegółową i kompleksową odpowiedź, którą naprawdę doceniam. Mam tylko jedno pytanie
dodatkowe. Czy w przypadku, gdy jakieś państwo nie dotrzyma terminu Komisja rozważy udostępnienie
funduszu solidarności w przypadku powodzi, która może wydarzyć się w przyszłości – lub wydarzyła się
w przeszłości, ponieważ wniosek dotyczący powodzi wpływa bardzo szybko?

Gay Mitchell (PPE). – Zwróciłem uwagę na to, co zostało powiedziane o wymianie informacji, zwłaszcza
w związku z powodziami wywołanymi gwałtownymi deszczami. Tak się zdarzyło, że mieszkam w Dublinie
niedaleko rzeki Dodder, a w miastach stosunkowo małe rzeki mogą spowodować okropne zniszczenia w
stosunkowo krótkim czasie.

Czy mogę prosić o przygotowanie informatora, który obejmowałby takie sprawy jak np. dbanie o to, by
wrota śluz były czyszczone i aby nie były blokowane przez gruz, ponieważ to powoduje tego rodzaju
uszkodzenia. Gdyby istniał informator, to władze lokalne musiałyby z niego korzystać, ale mogłaby to też
być najlepsza praktyka, którą można by się dzielić w całej Unii Europejskiej i zachęcam, aby tak zrobić.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Zapobieganie powodziom i zarządzanie nimi wymagają rozwiązania
problemów dotyczących rzek w Unii Europejskiej na poziomie ponadnarodowym, a także olbrzymich
inwestycji.

Chciałabym zapytać Komisję, czy rozważa przygotowanie wspólnej polityki dotyczącej wód śródlądowych,
podobnej do wspólnej polityki morskiej, która w zintegrowany sposób będzie dotyczyć planowania
przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony środowiska morskiego, transportu morskiego oraz rozwoju
terenów graniczących z wodami śródlądowymi czy regionami przybrzeżnymi.

Jim Higgins (PPE). – (GA) Panie przewodniczący! Powódź w okresie lata dokonała wielu szkód w Irlandii,
zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę, sklepy i domy. Straty wyniosły łącznie niemal milion euro.

Nie można jednak wszystkiego zwalać na opady deszczu; w Irlandii większy problem polegał na tym, że
drogi wodne nie były konserwowane. Dyrektywa o drogach wodnych jest bardzo ważną dyrektywą. Poza
tym wielkie straty poniosły – i nadal ponoszą – fauna i flora, zwłaszcza rzadkie ptaki, ponieważ dyrektywa
ptasia również nie została wdrożona.

Janez Potočnik, komisarz. – Po pierwsze, wiele osób mówiło o finansowaniu. Są dwie możliwości: jedną
jest zapobieganie i tutaj musimy myśleć o funduszu spójności, a druga jest związana z funduszami na szczeblu
europejskim – Interreg i wszystkimi działaniami z nim związanymi.

Kiedy zdarza się klęska, wtedy jest oczywiście inna możliwość – wspomniana przez szanownego pana posła
– a mianowicie europejski fundusz solidarności. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej opiera się na bardzo
jasnych wytycznych dotyczących jego wdrażania oraz charakteru szkód. Jeżeli chodzi o wniosek Irlandii o
skorzystanie z funduszu solidarności, to zaistniałe szkody były poniżej progu, ale Komisja obecnie dokonuje
oceny tego wniosku.

Jeżeli wartość szkód jest niższa od zwykłego progu umożliwiającego uruchomienie funduszu solidarności
i wynoszącego 0,6 %, to muszą zostać spełnione określone kryteria umożliwiające wyjątkowe uruchomienie
funduszu. Jeśli z oceny wyniknie, że zostały one spełnione, to wówczas będzie można zapewnić pomoc.
Nie możemy jednak mieszać dwóch rzeczy – celu jednego i celu drugiego.

Zgadzam się również co do wspomnianego tutaj dzielenia się najlepszymi praktykami – myślę, że istotne
jest należyte i poprawne opracowywanie planów zarządzania. Jeśli chodzi o skutki transgraniczne, to bardzo
je popieramy w ramowej dyrektywie wodnej. Podejście do rozwiązywania problemu zagrożenia
powodziowego dla całego dorzecza jest podejściem ponadgranicznym, które ustanawia pewien związek,
w oparciu o który państwa członkowskie powinny współpracować. Państwa te są proszone o współpracę
i faktycznie są do tego zobowiązane podczas przygotowywania rozwiązań transgranicznych.
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Na koniec chciałbym wspomnieć, że w 2012 roku chcemy przedstawić plan dotyczący wód i gospodarowania
nimi. W tym planie znajdą się trzy tematy, którymi chcemy się zająć. Jednym z tematów, na który chcemy
zwrócić uwagę będzie susza.

Przewodniczący. – Pytanie nr 25 skierowała Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-0262/10)

Przedmiot: Przegląd dyrektywy EIA (85/337/EWG)

Od czasu do czasu słyszymy o problemach pojawiających się podczas planowania i realizacji dużych
projektów infrastrukturalnych, szczególnie w sektorze energetycznym. Większość z tych problemów wynika
z braku przejrzystości i bezstronności ocen oddziaływania na środowisko takich projektów. Jak wynika z
ostatniego sprawozdania Komisji, obecne przepisy (dyrektywa 85/337/EWG(2)) nie wymagają, by ocena
oddziaływania na środowisko była rzeczywiście niezależna. Proponuje się dwa główne rozwiązania tego
problemu: po pierwsze ściślejsze zaangażowanie Komisji w procedurę oceny oddziaływania na środowisko
lub po drugie zagwarantowanie, że finansowanie ocen oddziaływania na środowisko będzie niezależne od
wykonawcy ocenianego projektu.

Kiedy Komisja zamierza przedstawić zmieniony tekst dyrektywy EIA? Którą z opcji zamierza wybrać Komisja
w celu zagwarantowania niezależności ocen oddziaływania na środowisko?

Janez Potočnik, komisarz. – To prawda, że na mocy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
obowiązek zebrania niezbędnych informacji środowiskowych i przedstawienia ich władzom publicznym
należy do dewelopera. Nie skutkuje to jednak niejasną i stronniczą procedurą oceny oddziaływania na
środowisko, ponieważ przedmiotowa dyrektywa zawiera kilka zabezpieczeń, które zapewniają przejrzystą
i obiektywną ocenę wpływu projektów na środowisko.

Te gwarancje można znaleźć po pierwsze w opisie minimum informacji, jakie należy włączyć do sprawozdania
z oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przez dyrektywę w sprawie przedmiotowej oceny, a
po drugie w związku z konsultacjami z właściwymi organami ds. środowiska i społeczeństwem.

Ścisłość tych informacji można zakwestionować na każdym etapie konsultacji przed podjęciem ostatecznej
decyzji. Oznacza to, że właściwe organy ds. ochrony środowiska mogą wykorzystać własne zdolności do
kontynuowania należytej oceny dostarczonych informacji, a organizacje pozarządowe lub zainteresowane
strony mogą – i często to robią – zakwestionować całą ocenę na podstawie dostarczonych danych, w
przypadku gdy nie odzwierciedlają one rzeczywistej sytuacji lub są ewidentnie niezgodne z wymogami
zawartymi w dyrektywie OOŚ. Ostateczna decyzja w sprawie przyznania bądź nieprzyznania pozwolenia
na budowę musi uwzględniać wyniki konsultacji i zebrane informacje oraz zawierać główne przyczyny jej
podjęcia. Wszystko to jest również udostępniane opinii publicznej.

Szczerze mówiąc pani pytanie jest bardzo istotne. Po niemal 20 latach wdrażania określiliśmy obszary, w
których konieczne są ulepszenia i doszliśmy do wniosku, że dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko wymaga przeglądu. Moim celem jest zaprezentowanie nowego tekstu, który zwiększy ochronę
środowiska naturalnego, uwzględni wyzwania w obszarze zmiany klimatu, energii i różnorodności
biologicznej, zintegruje orzecznictwo ETS oraz zharmonizuje i uprości, w miarę istniejących możliwości,
aktualnie obowiązujące procedury.

W tym kontekście ogólna jakość ocen oddziaływania na środowisko będzie stanowić centralny element i z
pewnością jest tu miejsce na udoskonalenia. Z jednej strony można ulepszyć kontrolę jakości dokumentacji
OOŚ dostarczanej przez dewelopera. Z drugiej strony można poprawić jakość samego procesu oceny
oddziaływania na środowisko.

Moje służby już zaczęły pracę nad przeglądem dyrektywy OOŚ. Do końca czerwca zostaną uruchomione
szerokie konsultacje ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami. Zapraszam do udziału w nich i do
wyrażania swoich poglądów.

Gdy będziemy już mieć wszystkie stosowne dane i informacje, Komisja określi właściwe opcje polityczne
w zakresie wprowadzenia zmian w dyrektywie OOŚ, z uwzględnieniem sposób zapewnienia niezależności
ocen oddziaływania na środowisko. Każdy wniosek Komisji będzie musiał być przedmiotem oceny skutków
prawnych. Nie mogę jeszcze podać państwu daty przedstawienia wniosku przez Komisję, ale mam szczery

(2) Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
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zamiar przedstawić go w czasie mojej kadencji, raczej wcześniej niż później, chociaż oczywiście przedtem
trzeba będzie zrobić jeszcze wiele ważnych rzeczy.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Ten problem jest ważny dla państw członkowskich, ważny
w kontekście projektów realizowanych lokalnie w państwach członkowskich i ważny w kontekście projektów
międzynarodowych, czego przykładem mogą być prawdopodobnie projekty w zakresie infrastruktury
energetycznej, jak projekt Nordstream na Morzu Bałtyckim. Powiedział pan, że społeczeństwo ma prawo
uczestnictwa i podmioty powinny brać pod uwagę obawy społeczeństwa, ale tak się jakoś złożyło, że nie
wzięto pod uwagę nawet informacji pochodzących od niezależnych naukowców. Dlatego właśnie dziś
dyskutujemy o potrzebie ustanowienia niezależnego mechanizmu oceny oddziaływania na środowisko i
chciałabym zapytać, czy sądzi pan, że Komisja Europejska mogłaby regulować prawo krajowe państw
członkowskich w tym względzie, czy też, zakładając że chodzi o projekt międzynarodowy, sama Komisja
Europejska mogłaby interweniować w takie działania?

Janez Potočnik, komisarz. – W gruncie rzeczy raz jeszcze wskazała pani właściwy problem. Jeśli projekt lub
inwestycja nie ma skutków transgranicznych, to jasne jest jak należy postępować. W grę wchodzi zasada
pomocniczości i właściwie nic tu nie można dodać.

Jeśli proces jest przejrzysty, jeśli każdy może wyrazić swój pogląd – nawiasem mówiąc temu miały służyć
wcześniejsze poprawki do dyrektywy OOŚ, a w 2003 roku właśnie po to dostosowano ją do postanowień
konwencji z Aarhus – to wtedy ten proces powinien dawać wspomniane przez panią skutki.

Sprawy są trochę bardziej złożone, jeżeli mówimy o kontekście transgranicznym. Tutaj dyrektywa wymaga
obecnie przeprowadzenia negocjacji lub lepszej wymiany informacji między zainteresowanymi stronami.
Takie działania powinny mieć miejsce już na mocy konwencji EPSA, ale w przypadku państw członkowskich
Unii Europejskiej ma oczywiście zastosowanie dyrektywa OOŚ.

Mówiąc szczerze Komisja odgrywa tutaj raczej rolę proceduralną. Musimy zadbać o uwzględnienie wszystkich,
koniecznych procedur, procedur, które w idealnej sytuacji powinny doprowadzić do niezależnej oceny
oddziaływania, przeprowadzonej najpierw przez dewelopera, w razie potrzeby sprawdzonej oraz
przeanalizowanej przez władze państwa członkowskiego. To właśnie gwarantujemy. Powinniśmy wiedzieć,
że poprzez wprowadzenie koncepcji oceny oddziaływania na środowisko podkreślamy dwie ważne sprawy.
Po pierwsze, w przypadku jakiejkolwiek inwestycji poważnie myśli się o środowisku, a po drugie we
wszystkich przypadkach mają miejsce konsultacje społeczne, aby wszystko odbywało się w sposób przejrzysty.
Zwraca pani jednak uwagę na ważne rzeczy. Sądzę, że przedmiotowe pytanie, lub to, na czym pośrednio
opiera się pani rozumowanie, wskazuje na jeden z problemów, którymi moim zdaniem trzeba będzie się
zająć w przyszłości podczas przeglądu dyrektywy OOŚ, ale teraz nie mogę udzielić pani odpowiedzi, w
jakim kierunku będziemy podążać. Dyskusja dopiero teraz się zaczyna i z pewnością w przyszłości zwrócę
uwagę na te szczegóły.

Marian Harkin (ALDE). – Panie przewodniczący! Będę się streszczać, Chciałabym tylko zapytać, dlaczego
zdecydował się pan zadać pięć pytań skierowanych do jednego komisarza, a tylko jedno skierowane do
drugiego.

Czy ma to jakąś przyczynę? Nasze oczekiwania, że każdemu z komisarzy zostaną zadane po dwa czy trzy
pytania były chyba uzasadnione. Chcę tylko wiedzieć, jaka była tego przyczyna.

Przewodniczący. – W takim porządku pytania te zostały złożone.

Sarah Ludford (ALDE). – A co z panem komisarzem Dalli? Czy go nie usłyszymy? Rezygnacja z wystąpienia
jednego z komisarzy nie świadczy o dobrym zarządzaniu turą pytań.

Przewodniczący. – W rzeczywistości dwóch komisarzy.

Malcolm Harbour (ECR). – Panie przewodniczący! Chciałbym, aby poinformował pan prezydium – i
mówię to, jako przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego, że dwaj komisarze bardzo ważni dla mojej
komisji nie mieli dziś wieczorem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania zarówno członków mojej
komisji, jak i innych komisji.

Jeśli wiedział pan na początku tego posiedzenia – a z pewnością wiedział o tym i pan, i sekretariat posiedzeń,
że czas będzie ograniczony, to zupełnie niepotrzebnie na początku znalazły się dwa pytania nieprzydzielone
konkretnie żadnemu z komisarzy. Posłowie do PE kierują pytania do konkretnych komisarzy, ponieważ są

159Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



oni obecni, a zatem z tych dwóch pytań można było od razu zrezygnować. Jeśli taka sytuacja znowu będzie
miała miejsce, to proponuję, abyśmy wprowadzili stosowną zmianę w regulaminie w tej kwestii.

Po drugie, jasne było ile jest czasu i w takim przypadku powinien pan podzielić pytania między trzech
komisarzy, którzy zadali sobie trud i byli uprzejmi przybyć. To oburzające, że Wysoka Izba zlekceważyła
fakt, że dwóch komisarzy przybyło do nas i nie będą oni teraz mieli okazji zabrać głosu. A zatem jako
przewodniczący komisji nalegam, aby pan jako przewodniczący tego posiedzenia złożył prezydium dokładne
sprawozdanie i wyraził nasze niezadowolenie w związku ze fatalną organizacją posiedzenia.

Przewodniczący. – W każdym parlamencie na świecie tura pytań kiedyś się kończy i tak się stało dziś
wieczorem. Zawsze tak się dzieje.

Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Panie przewodniczący! Ja także chciałbym zauważyć, że czas na
odpowiedzi nie został podzielony racjonalnie. W tym samym czasie miałem spotkanie w Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i głosowania, i wyszedłem ze spotkania w komisji i z głosowań, aby być obecnym w tym
czasie, gdy Parlament sprawuje kontrolę parlamentarną. Ewidentnie nie podzielił pan czasu prawidłowo
między stronami kontroli parlamentarnej. W bardzo elastyczny sposób pozwalał pan na pytania dodatkowe.
Myślę, że powinniśmy okazać komisarzom i panu Barnier trochę szacunku. Tego wymaga porządek
parlamentarny. Mówię to do pana, panie przewodniczący, dla którego mam bardzo wiele szacunku. Pochodzi
pan z kraju, w którym narodziła się demokracja parlamentarna. Demokracja parlamentarna opiera się jednak
na porządku i na zasadach. Naprawdę jest mi przykro z powodu tego, co zdarzyło się tu dziś wieczorem.
Panie przewodniczący! Nie przynosi to zaszczytu nikomu, nie przynosi to zaszczytu Parlamentowi ani nie
przynosi to zaszczytu prezydium.

Przewodniczący. – Zaczęliśmy później, ponieważ niektórzy komisarze i niektórzy posłowie byli nieobecni.
To jest jedna z przyczyn, dla których tak się stało.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Brałem udział w każdej turze pytań od 1994 roku, ale
nigdy nie byłem świadkiem tak skandalicznej sytuacji. W przypadku skrócenia czasu wystąpień właściwy
sposób procedowania jest taki, że skraca się czas wystąpień każdego z komisarzy.

Pierwsze pytanie skierowałem do komisarza Dalli i byłem pewien, że będę mógł zabrać głos. W tym samym
czasie gdy my tutaj dyskutujemy pan przewodniczący José Barroso spotyka się z moją grupą. Ponieważ
wyszedłem z tego spotkania trzy kwadranse temu, od 45 minut siedzę tutaj czekając na swoją kolej.
Chciałabym zauważyć, że powinien mnie pan poinformować, że tak będzie. Naprawdę muszę powiedzieć,
że nie zgadzam się z taką procedurą i żądam, aby nie skracać już więcej tury pytań. Jest ona najważniejszą
sprawą w parlamencie. Nie jesteśmy w tej instytucji maszyną do głosowania! Każda posłanka i każdy poseł
ma prawo uczestniczyć w turze pytań, jest to prawo podstawowe, które zapożyczyliśmy głównie z
brytyjskiego systemu parlamentarnego.

Przewodniczący. – Jak już mówiłem, we wszystkich parlamentach, we wszystkich krajach tura pytań kiedyś
dobiega końca – i nasza też dobiega końca. Jeszcze tylko jedno, ostatnie pytanie.

Przewodniczący. – Pytanie nr 27 skierowała Kathleen Van Brempt (H-0301/10)

Przedmiot: Dyrektywa ptasia i siedliskowa

Dyrektywa ptasia (79/409/EWG(3)) oraz dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG(4)) są stale poddawane presji.
Twierdzi się zazwyczaj, że stoją na drodze rozwoju gospodarczego. Jednakże przykład portu w Antwerpii
pokazuje coś zupełnie przeciwnego. Prawie cały obszar portu wyznaczony jest w ramach dyrektywy ptasiej
jako specjalny obszar ochronny, lecz ochrona i wspieranie przyrody idzie tu w parze z rozwojem
gospodarczym, co niedawno osobiście mógł stwierdzić sam komisarz. Z uwagi na presję zmierzającą do
rozluźnienia tych dyrektyw, uważam za właściwe, by w tym Roku Różnorodności Biologicznej zwrócić się
z pytaniem do komisarza, jakie jest jego stanowisko w sprawie dyrektywy ptasiej i siedliskowej:

Czy komisarz podziela pogląd przewodniczącego Barroso, który w piśmie do premiera Balkenende stwierdził,
że przegląd ww. dyrektyw nie jest konieczny, przeciwnie, potrzebna jest stabilność owych ram prawnych,
i że dyrektywy te pozostawiają wystarczające pole manewru dla rozwoju gospodarczego?

(3) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
(4) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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Janez Potočnik, komisarz. – Wspólnotowe dyrektywy ptasia i siedliskowa w swej obecnej wersji pozwalają
na elastyczność niezbędną dla zapewnienia zgodności pomiędzy ochroną przyrody i rozwojem gospodarczym.
Komisja nie uważa, aby na obecnym etapie ich przegląd był uzasadniony. Powody są następujące:

Wspólnotowe przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska stanowią globalny wzorzec w zakresie
ochrony środowiska – uzasadniony naukowo, prawnie egzekwowalny i opierający się na ekosystemie jako
jednostce podstawowej. Sieć Natura to jeden z najnowocześniejszych, najrozleglejszych i najbardziej
elastycznych systemów ochrony przyrody na świecie. Jest ona jednym z największych osiągnięć polityki
ochrony środowiska Unii Europejskiej.

Różnorodność biologiczna jest kluczowym priorytetem Komisji w dziedzinie ochrony środowiska w obecnej
kadencji. W marcu bieżącego roku Komisja potwierdziła, że obszary chronione i sieci ekologiczne stanowią
kamień węgielny naszych wysiłków na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i podkreśliła potrzebę
pełnego wdrożenia dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz szybszego ukończenia sieci Natura 2000.

Jesteśmy obecnie na kluczowym etapie wprowadzania prawodawstwa w życie. W całej Europie procedura
wyznaczania terenów Natura 2000 jest na ukończeniu i priorytetem jest obecnie zapewnienie skutecznego
zarządzania i odpowiedniego wyposażenia sieci Natura 2000, aby mogła ona w pełni realizować swoje cele.

Wspólnotowa dyrektywa siedliskowa jest wyjątkowym, elastycznym narzędziem umożliwiającym realizację
projektów w zakresie rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa i myślistwa, jak również dużych projektów w
dziedzinie rozwoju, w sposób, który nie powoduje zniszczenia ekologicznej wartości naszego dziedzictwa
przyrodniczego. Tereny Natura nie są terenami zamkniętymi, na których wykluczona jest działalność
człowieka i rozwój gospodarczy. Większość tych terenów to żywe pejzaże, które zostały ukształtowane
wskutek wieloletniej działalności człowieka. Uznanie danego obszaru za teren Natura nie oznacza przerwania
wszelkiej aktywności gospodarczej w tym miejscu. Przeciwnie, jest wiele przykładów takich miejsc, jak port
w Antwerpii – który niedawno odwiedziłem i który został również wymieniony w pani pytaniu – gdzie
rozwój gospodarczy idzie ręka w rękę z ochroną środowiska. Właściwa realizacja postanowień dyrektyw
dotyczących ochrony środowiska, wczesne uwzględnianie problemów ekologicznych w proces planowania
oraz dokładne informacje i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron mają kluczowe znaczenie
dla powodzenia takich przedsięwzięć.

Na koniec, w związku z tym, że nie zrealizowaliśmy celu politycznego powstrzymania utraty różnorodności
biologicznej w 2010 roku, będziemy musieli ocenić powody, dla których nam się nie udało. W tym kontekście
będziemy także musieli dokonać szczegółowej oceny tego, czy wdrażanie obowiązujących przepisów
prawnych zapewnia skuteczną ochronę różnorodności biologicznej i oraz zastanowić się, co ewentualnie
należy udoskonalić.

Kathleen Van Brempt (S&D). – Powiem krótko: taką odpowiedź chciałam usłyszeć. Myślę, że wszystkie
organizacje zajmujące się ochroną środowiska i wiele podmiotów gospodarczych, które uważają, że jest to
bardzo dobra dyrektywa, będą szczęśliwe słysząc pańskie słowa.

Przewodniczący. – Odpowiedzi na pytania, których nie udzielono ustnie z powodu braku czasu zostaną
udzielone na piśmie (patrz załącznik)).

Zamykam turę pytań.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.35 i wznowione o godz. 21.00)

PRZEWODNICZĄCY: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

16. Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia
koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata
2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na
przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)

Przewodniczący. – Następnym punktem porządku obrad jest debata na temat:

– sprawozdania posła Romeva i Rueda, w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, na temat
aspektu płci w spadku koniunktury i kryzysie finansowym [2009/2204(INI)] (A7-0155/2010),
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– sprawozdania pani poseł Figueiredo, w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, na temat oceny
wyników planu działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość
[2009/2242 (INI)] (A7-0156/2010), oraz

– pytania ustnego skierowanego do Komisji zadanego przez panią poseł Gurmai oraz panią poseł Thomsen,
w imieniu grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, panią posesł
Figueiredo i panią poseł Svensson, w imieniu Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy
Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy, panią poseł Parvanovą, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów
i Demokratów na rzecz Europy, oraz panią poseł Cornelissen, w imieniu Grupy Zielonych/Wolnego
Przymierza Europejskiego w sprawie Karty Praw Kobiet – kontynuacja [2010/2692(RSP)] (O-0059/2010
– B7-0305/2010).

Raül Romeva i Rueda, sprawozdawca. – (ES) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować panu za
umożliwienie odbycia debaty na ten temat. Pozwolę sobie zacząć od pytania, bardzo prostego, które jednak
doskonale odzwierciedla problem, o którym rozmawiamy: gdybyśmy zamiast Braci Lehman (Lehman Brothers)
mieli Siostry Lehman (Lehman Sisters), to czy dziś rozmawialibyśmy tutaj o tym? Trudno odpowiedzieć na
to pytanie, bo tak nie jest, ale nie ulega wątpliwości, że sytuacja byłaby diametralnie różna od tej, jaką mamy
dzisiaj, przeżywając kryzys kredytowy oraz gospodarczy i finansowy.

Wśród ekonomistów, zarówno feministów, jak i antyfeministów, istnieje bardzo wyraźny konsensus co do
tego, że obecny kryzys wywołany został przez szereg instytucji, które są zasadniczo kierowane przez
mężczyzn. Posiadamy obiektywne dane, które wskazują, że to mężczyźni są bezpośrednio odpowiedzialni
za tę sytuację.

Trudno powiedzieć, czy gdyby większość stanowiły kobiety, a nie mężczyźni, to sytuacja byłaby taka sama,
ale uważam, że to oczywiste, że zarówno przyczyny kryzysu, jak i zarządzanie nim byłyby inne i oczywiście
inaczej wyglądałoby również wychodzenie z kryzysu.

Moim zdaniem należy podkreślić inny istotny fakt. Na przykład instytucje finansowe, w których większość
stanowisk kierowniczych zajmują kobiety, ucierpiały w tej sytuacji w dużo mniejszym stopniu. Uważam,
że wymaga to od nas, byśmy zatrzymali się na chwilę i zastanowili, o co nam chodzi w tym sprawozdaniu.

W pewnym stopniu chcemy zasugerować, że obecny kryzys nie tylko stanowi bardzo poważny problem,
ale może i musi dawać możliwość skorygowania pewnych rozwiązań, które powiodły nas tą bez wątpienia
niewłaściwą drogą. Zła polityka i brak w wielu gałęziach tej polityki równości płci to jeden z tych problemów.

Dlatego chciałbym bardzo wyraźnie omówić i podkreślić niektóre wady politycznego reagowania na kryzys.
Nie korzysta się w ich ramach z tej możliwości: na przykład perspektywa płci nie została nigdy wykorzystana
w tak zwanej „perspektywie polizbońskiej”, która stanowi strategię na rok 2020. Przynajmniej do tej pory
brak było wyraźnej inicjatywy na rzecz jasnej polityki makroekonomicznej i wytycznych w sprawie
zatrudnienia, których celem byłoby ustanowienie wyraźnej perspektywy płci. Wygłaszanie deklaracji to
jedno, ale nas interesują konkretne działania.

Sprawozdaniem tym chcemy przynajmniej rozpocząć debatę i zadać kilka pytań, które naszym zdaniem są
istotne. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre państwa członkowskie, niektóre rządy – w tym rząd prezydencji:
rząd Hiszpanii – prowadziły debatę na ten temat i zajęły się niektórymi problemami. Pragnę to nie tylko
podkreślić i wyrazić swoje uznanie, ale również wesprzeć przyszłe prezydencje, które planują lub chcą zająć
się tego rodzaju problemami.

Jednak moim zdaniem należy zwrócić uwagę na coś innego. Jeśli rzeczywiście chcemy naprawić niektóre z
tych błędów, to musimy zrozumieć, że ich przyczyny wiążą się z szeregiem podstawowych kwestii, z których
główną jest brak politycznej woli stworzenia jasnej polityki równości.

A więc w tym sprawozdaniu chodzi przede wszystkim o wolę polityczną; po drugie o wyobraźnię, która
moim zdaniem zasługuje na podkreślenie; i po trzecie, i to jest główny cel sprawozdania, o konkretne, jasne,
wiążące i obowiązkowe środki. Dość już mamy dobrych intencji.

Potrzebujemy jasnych zobowiązań i powtórzę to raz jeszcze: wiążących i odgórnie narzuconych zobowiązań,
które trzeba będzie wypełniać. Na przykład celem samym w sobie powinno być pełne zatrudnienie zarówno
kobiet, jak i mężczyzn.
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Krótko mówiąc, konkretny cel to 75 % zatrudnienie wśród kobiet do roku 2020 albo zredukowanie różnic
w wynagrodzeniu do zera lub do poziomu nieprzekraczającego 5 %; do czego od dawna wzywamy. Są to
środki, które były już omawiane i które niektórzy z nas – powtarzam – chcieliby uczynić obowiązkowymi.

Zdajemy sobie sprawę, że zarówno pani komisarz Reding, jak i prezydencja hiszpańska wielokrotnie
podnosiły ten problem i chcemy zachęcić nie tylko pozostałe grupy, ale również inne kraje, by zrozumiały,
że nie jest to tylko kaprys, to obowiązek i potrzeba – powtarzam – jest to szansa wynikająca z kryzysu,
którego doświadczamy. Podsumowując, pragnę wyrazić uznanie za pracę, wsparcie i wkład ze strony różnych
grup, by tekst ten stanowił konsensus i kompromis oraz wyraźnie akcentował problem, a także wskazywał,
jakie jest i powinno być rozwiązanie.

Ilda Figueiredo, sprawozdawczyni. – (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz! Sprawozdanie, które
prezentuję, jest rezultatem współpracy w ramach Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, która obejmowała
między innymi wysłuchanie organizacji kobiecych i ekspertów, a także udział samej Komisji Europejskiej.
Ogromne podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych osób.

Na podstawie naszej analizy planu działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010
uważamy, że dokonaliśmy pewnego postępu i nadaliśmy wagę niektórym kluczowym problemom związanym
z równością kobiet i mężczyzn. Jednak w rzeczywistości nie zostały one w pełni zrealizowane ze względu
na brak niezbędnej siły politycznej.

Należy szczególnie podkreślić nierówności, jakie nadal utrzymują się w rzeczywistym życiu, takie jak
trudności w dostępie do stanowisk gwarantujących prawa i godne zarobki, ubóstwo, utrzymująca się
dyskryminacja i stereotypy, które pomagają utrwalać nierówności, w tym także dostęp do szkoleń i awansu
na stanowiska kierownicze, a także nierówności w życiu gospodarczym i politycznym. Przyczyniają się do
tego również sprzeczności istniejące w ramach polityki UE, które doprowadziły do wzrostu liczby osób
żyjących w ubóstwie do ponad 85 milionów, z których większość stanowią kobiety i dzieci. Ubóstwo to
jest wynikiem bezrobocia, niepewności zatrudnienia, niskich zarobków, niższego od minimalnego
wynagrodzenia, emerytur oraz trudności w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych.

Obecny kryzys gospodarczy i społeczny szczególnie dotkliwie uderzył w kobiety, co powoduje pogłębienie
nierówności i dyskryminacji. Przejawem tego jest różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, która utrzymuje
się na średnim poziomie ponad 17 %, oraz dyskryminacja pośrednia, która ma tendencje do pogłębiania się
wraz ze wzrostem zatrudnienia, dotykając kobiety i młode dziewczęta.

Stanowiska pracy utworzone w ostatnich latach, szczególnie te dla młodych ludzi i kobiet, były często
niepewne i słabo płatne, nie respektowały podstawowych praw, szczególnie związanych z macierzyństwem.
Przyczyniło się to również do niskiego wskaźnika urodzin. Szczególnie poważny problem stanowi szeroko
powszechna dyskryminacja, która dotyka pewnych grup kobiet. Grupy najbardziej dotknięte to kobiety w
starszym wieku, kobiety mające na utrzymaniu dzieci, imigrantki oraz kobiety wywodzące się z mniejszości
etnicznych i kobiety niepełnosprawne.

Wysoki poziom ubóstwa i bezrobocia, przemocy i dyskryminacji przyczyniły się również do utrzymania
się na tym samym poziomie a nawet do zwiększenia handlu kobietami i dziećmi oraz prostytucji w różnych
państwach UE. Wymaga to pilnej reakcji. Niestety propozycje zawarte w strategii „Europa 2020”
zaprezentowane przez Komisję nie objęły w zadowalającym stopniu perspektywy płci. Dlatego mamy
nadzieję, że sytuacja ta zostanie ponownie przeanalizowana i że rozwijając strategię na rzecz równości płci,
pani komisarz będzie przede wszystkim starała się odpowiedzieć na te właśnie pytania. Jednak wykracza to
poza wyłączne kompetencje Komisji Europejskiej i wymaga dużo większego zaangażowania. Spośród wielu
środków wymienionych w sprawozdaniu, pragnę zwrócić uwagę na cztery obszary.

Na poziomie instytucji proponujemy, żeby nowa strategia na rzecz równości była programem działań i
zaangażowania politycznego, opartą na pekińskiej platformie działania i postępie, jaki się w jej ramach
dokonał oraz uznającą, że prawa człowieka przynależne kobietom i dziewczętom stanowią niezbywalną,
integralną i niepodzielną część uniwersalnych praw człowieka. Popieramy również przyjęcie przez Radę,
po konsultacjach z Parlamentem, nowego wniosku Komisji w sprawie strategii na rzecz równości. Wymaga
to nadania polityce równości większej siły politycznej i nowego bodźca, a także przyznania na ten cel
funduszy unijnych, z nadzieją na pozytywne osiągnięcia. Wierzymy, że coroczne trójstronne posiedzenie
Rady, Komisji i Parlamentu będzie decydujące, ponieważ posłuży zajęciu się rozwojem strategii na rzecz
równości płci w Unii Europejskiej, podobnie jak doroczna konferencja na temat równości płci, w której
uczestniczą organizacje kobiece i związki zawodowe z wielu państw członkowskich oraz oczywiście posłowie
do PE i parlamentów krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem z góry określonego na dany rok tematu.
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Pragnę również zwrócić państwa uwagę na konieczność uwzględnienia problematyki płci podczas
opracowywania wszystkich wniosków. Na koniec – już kończę, panie przewodniczący – pragnę wspomnieć,
że nieustannie nalegamy na stosowanie i wdrażanie środków, które zapowiedziano wcześniej. Chodzi
mianowicie o Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Obserwatorium na rzecz Przeciwdziałania Przemocy
wobec Kobiet czy całkowite wdrożenie istniejących dyrektyw, tak byśmy sprawili, że emancypacja kobiet i
ich spełnienie osobiste i zawodowe będą stanowiły główny cel naszej inicjatywy i samej strategii. Dziękuję
bardzo za uwagę. Proszę o uwzględnienie przedstawionych tutaj rekomendacji.

Zita Gurmai, autorka. – Panie przewodniczący! Fakt, że Komisja postanowiła ponownie i jeszcze silniej
zaangażować się w sprawę wcielenia w życie zasady równości kobiet i mężczyzn, stanowi oczekiwany
postęp. Przyjęta formułą jest dokument zatytułowany „Karta praw kobiet”, przedstawiony z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Dokument ten stanowi kontynuację zobowiązania przyjętego wobec Parlamentu Europejskiego przez
przewodniczącego Komisji Josego Barroso w czasie rozmów przed jego ponownym wyborem na urząd,
dotyczącego utworzenia karty praw kobiet. Dokument ten przygotowany został również dla upamiętnienia
15 rocznicy pekińskiej platformy działania podczas zorganizowanej przez ONZ w Pekinie światowej
konferencji na temat kobiet oraz 30. rocznicy konwencji ONZ w sprawie eliminacji wszystkich form
dyskryminacji wobec kobiet. Podsumowując, dokument spełnia wiele zadań, z których wszystkie są istotne.

Jak Komisja widzi zaangażowanie innych instytucji UE, społeczeństwa obywatelskiego i innych
zainteresowanych stron w tę inicjatywę?

Ostatnie badanie Eurobarometeru na temat równości płci pokazało, że 62 % Europejczyków uważa, że
nierówność płci nadal istnieje w wielu obszarach społeczeństwa. Jaka będzie odpowiedź w karcie praw
kobiet na takie postrzeganie nierówności? Jak treść karty kobiet może zostać przełożona na wymierne i
jasne cele?

Zgodnie z przyjętym zwyczajem Komisja będzie kontynuować pracę w oparciu o pięcioletnią strategię na
rzecz równości kobiet i mężczyzn. Obecny plan działania obejmuje okres 2006-2010. Jak przyszła pięcioletnia
strategia Komisji na rzecz kobiet będzie się miała do karty praw kobiet i jak zainteresowane strony będą się
angażować w tę pracę?

Jeśli chodzi o przyszłość, sprawozdanie jasno pokazuje, że nasze obecne problemy wiążą się z potrzebą
większej ilości danych oraz brakiem właściwej oceny osiągnięć w zakresie równości płci ze względu na brak
jasnych celów. Jeśli jesteście zdeterminowani, żeby uzyskać wyniki, musimy ocenić przyczyny nierówności
i ocenić wyniki naszych działań. Sprawozdanie poświęcone jest ocenie mapy drogowej dotyczącej równości
płci na lata 2006-2010 roku, ale oczywiście musimy być bardziej ambitni.

Na koniec pragnę wspomnieć o europejskim nakazie ochrony: nie możemy dłużej czekać z zapewnieniem
ochrony kobietom będącym ofiarami przemocy w Europie. Wzywam Komisję i Radę pod przewodnictwem
prezydencji hiszpańskiej do bezzwłocznego zawarcia postępowego i skutecznego porozumienia.

Eva-Britt Svensson, autorka. – (SV) Panie przewodniczący! W idealnym świecie nie byłoby potrzeby
odbywania dzisiejszej debaty. Żylibyśmy w społeczeństwie, w którym panowałaby równość. Nie żyjemy
jednak w doskonałym świecie i dlatego prowadzimy tę debatę. Jednak nie możemy na niej poprzestać.
Potrzebne są konkretne środki, by poprawić prawa kobiet i sprawić, żebyśmy w swoich pracach propagowali
równość płci.

Karta praw kobiet – karta, która reprezentuje sobą całościowe podejście we wszystkich obszarach polityki
– jest czymś bardzo potrzebnym. Moim zdaniem nie wystarczy wygłaszać oświadczenia i wypowiadać
piękne słowa na temat równości. Nie wystarczy wprowadzać osobne, odizolowane środki w poszczególnych
obszarach. Nie. Praca na rzecz równości – strategia równości, sprawozdanie złożone przez panią poseł
Figueiredo – musi opierać się na kompleksowym podejściu, ale potrzebujemy również kompleksowej karty
praw kobiet.

Uważam, że aby przygotować tę kartę musimy korzystać z wiedzy, umiejętności i doświadczenia również
spoza Parlamentu. Organizacje kobiece, organizacje pararządowe i społeczeństwo obywatelskie dysponują
umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, które powinniśmy wykorzystać, opracowując kompleksową
kartę.

Komisja ma sposobność rozpoczęcia i koordynowania prac instytucji UE, parlamentów krajowych, NGO i
innych organizacji nad opracowaniem takiej karty. Jestem pewna, że dzięki zaangażowaniu, jakie pani

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL164



komisarz Reding okazała na rzecz promowania równości, mamy możliwość opracowania takiej karty
wspólnie z Komisją.

Pragnę również powiedzieć, że często – w każdym razie przed każdymi wyborami do Parlamentu
Europejskiego – dyskutujemy o tym, jak doprowadzić do tego, by więcej kobiet brało udział w wyborach
parlamentarnych i jak sprawić, by więcej kobiet było zaangażowanych w polityczne procesy decyzyjne w
ogóle. Dlatego uważam, że nie wystarczy wyjść i namawiać kobiety do udziału w wyborach. Nie, kobiety i
ogólnie nasi obywatele, są bardziej inteligentni. Przyglądają się temu, co zrobiliśmy, by zmienić realia ich
życia i co zrobiliśmy w Parlamencie, by poprawić ich sytuację.

Dlatego powinniśmy wykorzystać obecną kadencję Parlamentu, by pokazać kobietom w Europie i na świecie,
że istnieje sfera, w której rzeczywiście zmieniamy życie większości kobiet.

Antonyia Parvanova, autorka. – (BG) Dzisiaj, kiedy oceniamy wyniki planu działania na rzecz równości
kobiet i mężczyzn, nakreślając jednocześnie wytyczne na przyszłość w tym obszarze, musimy przede
wszystkim skupić naszą uwagę na obszarach polityki wpływających bezpośrednio i pośrednio na równość
płci.

Oczekujemy, że Komisja Europejska zaproponuje politykę dla kobiet, które są ofiarami niesprawiedliwości,
dyskryminacji, głodu, ubóstwa, handlu ludźmi, a także innych form przemocy. Mimo że równość płci
stanowi bezwzględny warunek pełnego egzekwowania podstawowych praw człowieka i fundamentalnych
zasad Unii Europejskiej, nie zapominajmy, że w sferze politycznej i w życiu kobiet nadal utrzymują się
nierówności.

Dlatego musimy się skoncentrować przede wszystkim na skonsolidowaniu polityki dotyczącej równości
płci, które oferują instrument rozwoju gospodarczego i spójności społecznej. Musimy zastanowić się nad
potrzebą nowego, społecznie zrównoważonego modelu, który powinien uwzględniać pełny zakres
umiejętności, jakie kobiety mogą zaoferować gospodarce, przywrócić równowagę w zakresie obowiązków
kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i prywatnym oraz zapewnić równowagę pomiędzy pracą zawodową
a życiem prywatnym.

W świetle analizy sprawozdania w sprawie planu działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, moje
pytanie ustne szczególnie wyraźnie wskazuje na stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec polityki
promującej równość płci. Uważam, że karta praw kobiet, której kontynuację stanowi tegoroczna strategia
na rzecz jej wdrożenia, przyczyni się do utrwalenia koniecznego postępu uzyskanego w tej sferze w ostatnich
dekadach i skupienia zrównoważonej polityki europejskiej na tworzeniu bardziej pełnego społeczeństwa.

Oczekujemy, że Komisja zasugeruje środki, które należałoby włączyć do strategii na rzecz równości kobiet
i które zapewnią konkretne inicjatywy legislacyjne w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet oraz
prawne i pozaprawne instrumenty eliminowania dyskryminacji na rynku pracy, różnic płacowych i zmuszania
kobiet do wykonywania pracy niewymagającej kwalifikacji. Potrzebne są również skuteczne środki dla
zwiększenia stopy zatrudnienia i przywilejów socjalnych dla kobiet w ramach strategii „Europa 2020”, a
także programy zachęcające do angażowania kobiet w gospodarkę ekologiczną, politykę promującą większą
reprezentację kobiet na decyzyjnych stanowiskach kierowniczych, i wreszcie odpowiednie zmiany w
prawodawstwie prowadzące do większej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Podnoszenie w Europie świadomości na temat praw kobiet to nasz wspólny obowiązek. Uważam również,
że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do powstania efektywnej polityki europejskiej, ukierunkowanej na
promowanie równości płci, wspieranie odpowiednich strategii, wzmacnianie środków i specjalne programy.
Pragnę zwrócić szczególną uwagę, że na tle światowego kryzysu gospodarczego niezwykle istotna staje się
rola kobiet w rolnictwie.

Nasze wspólne działania mające na celu usuwanie różnic pod względem zatrudnienia i zwiększenie liczby
kobiet na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i ogólnie we wszystkich sferach życia
społecznego, przyniesie pozytywne rezultaty. Osiągnięcie równości płci będzie miało zbawienny wpływ na
produkcję i wzrost gospodarczy, oferując naszym społeczeństwom liczne korzyści społeczne i gospodarcze.

Pani komisarz! Zwyczajnie brakuje nam ambicji. Nie jesteśmy skorzy, by dowieść siły Parlamentu. Jesteśmy
odpowiedzialni wobec naszych wyborców. Równość płci wymieniają oni jako najważniejszy nierozwiązany
problem Unii Europejskiej, a my oczekujemy wsparcia Komisji, byśmy wspólnie mogli pracować nad
rozwiązaniem tego problemu.
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Marije Cornelissen, autorka. – Panie przewodniczący! Minął prawie rok od wyboru nowego Parlamentu
Europejskiego. Minęło prawie pół roku od powołania pani Reding na stanowisko komisarza. A więc wspólnie
mamy cztery lata, by dokonać czegoś w kwestii kobiet i mężczyzn. Jak my, jako Parlament i pani Reding
jako komisarz, zostaniemy ocenieni na zakończenie tych czterech lat, zależeć będzie od działań, jakie
podejmiemy i wsparcia, które możemy otrzymać od społeczeństwa.

Nikogo nie zachwyci czcza gadanina. Nie chcę być za cztery lata zmuszona powiedzieć: „Patrz! To jest
dokument pani komisarz Reding, a to stos rezolucji Parlamentu”. Chcę móc powiedzieć: „Zapewniliśmy
wszystkim europejskim ojcom dwutygodniowy urlop ojcowski. Przyjęliśmy ustawodawstwo w sprawie
równości płci obejmujące wszystkich, w tym osoby transseksualne. Dysponujemy systemem, który zapewni
parytet płci w następnej Komisji Europejskiej”. Chcę móc powiedzieć: „Różnice w wynagrodzeniu ze względu
na płeć zmniejszają się i więcej kobiet wykonuje godną pracę za godne wynagrodzenie. Różnice w podziale
pracy opiekuńczej ze względu na płeć zacierają się i mężczyźni mają coraz większy udział w bezpłatnej
pracy opiekuńczej”.

Mam nadzieję, że wszystkie grupy polityczne tego Parlamentu są jednomyślne w sprawie jutrzejszego
zatwierdzenia dwóch ważnych sprawozdań – pani poseł Figueiredo i pana posła Romeva i Rueda – i mam
nadzieję, że pani komisarz Reding wykaże się odwagą i wcieli te sprawozdania w życie, nawet jeśli trudno
będzie jej uzyskać większość Rady.

Nie dokonamy tego sami. Musimy zaangażować tych, dla których jest to ważne. Nie podoba mi się zbytnio
sposób, w jaki do tej pory przygotowywana była karta praw kobiet, bez udziału Parlamentu czy społeczeństwa
obywatelskiego, ale mogę zaakceptować, że w ten sposób Komisja Europejska wyraziła wstępne zobowiązanie
zaangażowania się w sprawę równości płci.

Ale ważniejsze jest to, co nastąpi później. W odpowiedzi na nasze pytania bardzo chciałabym usłyszeć od
pani komisarz Reding, jak przygotuje ambitną strategię na nasze wspólne najbliższe cztery lata.

Isabel Martínez Lozano, urzędująca przewodnicząca Rady. – (ES) Dobry wieczór panie przewodniczący!
Pragnę podziękować za możliwość uczestniczenia dzisiejszego wieczoru w debacie wraz z szanownymi
koleżankami i kolegami posłami. W imieniu obecnej prezydencji Rady pragnę pogratulować państwu
sprawozdań, które zostały zaprezentowane dzisiejszego wieczoru. Nie ulega wątpliwości, że w jasny sposób
określają one problemy europejskich kobiet – problemy, z którymi mamy do czynienia w tych trudnych
czasach i wyzwania, z jakimi musimy się zmierzyć w najbliższych kilku latach.

Zajmowałam się tymi problemami – problemami, o których mówili państwo dzisiejszego popołudnia –
przez ostatnie sześć miesięcy z ramienia hiszpańskiej prezydencji Rady, i wcześniej przez kilka lat z ramienia
Komisji.

Faktycznie, jak już wspomniałam, poświęciłam część mojej pracy – pracy hiszpańskiej prezydencji Rady –
perspektywie płci w ramach nowej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategii „UE 2020”, która
najprawdopodobniej zostanie przyjęta w najbliższy czwartek, tj. 17 czerwca. Jest to bez wątpienia jeden z
najważniejszych instrumentów, którym cechować się będą wszystkie nasze polityki w następnej dekadzie.

Oprócz włączenia do tej strategii perspektywy płci, starałam się również umieścić na pierwszym miejscu
program walki z przemocą związaną z płcią. Faktem jest, że ta kwestia, która bez wątpienia odzwierciedla
najbardziej okrutne aspekty nierówności, pozostaje poważnym problemem społecznym we wszystkich
państwach członkowskich i została również poruszona w przedstawionych nam przed chwilą
sprawozdaniach.

A zatem przyjęliśmy pewne konkluzje, które są zapowiedzią celów i instrumentów Komisji i państw
członkowskich dotyczących zlikwidowania przemocy wobec kobiet. Przyjęty tekst zobowiązuje 27 państw
członkowskich, a także Komisję do rozwijania wspólnych inicjatywy i instrumentów, które będą wspólnie
stanowiły odpowiedź na tę hańbę, jaką jest przemoc wobec kobiet.

Jedna z tych konkluzji dotyczy opracowania strategii europejskiej, która zapobiegać będzie i zwalczać
przemoc związaną z płcią. Komisja rozpoczęła już prace nad tą strategią, która musi określać jako jeden z
podstawowych celów gromadzenie informacji porównywalnych na poziomie europejskim, wyznaczenie
wspólnych celów i sposobów ich osiągnięcia oraz podjęcie pierwszych kroków w celu stworzenia europejskiej
instytucji monitorującej przemoc związaną z płcią.

Ponadto, jeśli chodzi o przemoc, wiadomo państwu, że konkluzje mówią również o utworzeniu bezpłatnej
linii telefonicznej dla wspierania ofiar przemocy związanej z przemocą, oprócz innych środków, które służyć
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będą umocnieniu socjalnej ochrony kobiet będących ofiarami przemocy. Zwróciliśmy się również do Komisji,
by pomyślała o podstawie prawnej dla ewentualnych nowych instrumentów legislacyjnych, które pozwolą
nam zwalczać te przestępstwa w sposób bardziej efektywny we wszystkich państwach członkowskich.

Z drugiej strony, 7 czerwca równość płci raz jeszcze była przedmiotem europejskiej dyskusji w Radzie ds.
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich w związku z przyjęciem wytycznych
w sprawie polityki zatrudnienia dla państw członkowskich. Jak powiedziałam przed chwilą, zostaną one
przedłożone Radzie Europejskiej 17 czerwca. Wytyczne traktują równość kobiet i mężczyzn jako istotny
czynnik nie tylko odbudowy zatrudnienia w atmosferze obecnego kryzysu klimatycznego i gospodarczego,
ale również zastosowania nowego inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego modelu wzrostu na
następną dekadę. Jest tak, ponieważ zrównoważony musi być również model społeczny, który ma służyć
ludności, która znacznie się postarzeje na przestrzeni kolejnych 20 lat i ponieważ opieka nad tą grupą
ludności nie może być nadal sprawowana rękami wolontariuszek.

Ze wstępnej analizy przedstawionych sprawozdań i dyskusji przeprowadzonych w trakcie naszej prezydencji,
wynika jasno jedna rzecz, a mianowicie że jeśli chcemy odbudować wzrost na solidnych podstawach, to
Europa musi mieć możliwość oparcia się na potencjale, zdolnościach i wiedzy wszystkich swoich obywateli,
w tym wszystkich kobiet. Mimo że pod względem wyższego wykształcenia kobiety stanowią w Unii
Europejskiej większość (60 %), nie mogą rozwinąć całego swojego potencjału ze względu na istnienie
określonych struktur w ramach naszych systemów produkcyjnych, które są tak samo niesprawiedliwe, jak
nieskuteczne.

Aby możliwe było przełamanie tych nierówności na naszych rynkach pracy, które stanowią istotną przeszkodę
w osiągnięciu wspólnego postępu, wskaźnik poziomu zatrudnienia na poziomie 75 % do roku 2020 powinien
uwzględniać zarówno mężczyzn, jak i kobiety. To nie tylko sprawa sprawiedliwości. Jeśli porównamy
wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, stwierdzimy, że 76 % tych pierwszych ma
pracę, podczas gdy procent zatrudnionych kobiet wynosi 63 %. Dlatego w następnych kilku latach musimy
poczynić szczególne wysiłki, by więcej kobiet znalazło się na rynku pracy. Jak ustaliliśmy, wzrost udziału
kobiet w rynku pracy nastąpi między innymi, jak wskazał pan poseł Romeva i Rueda, w związku z podjęciem
działań na rzecz zniwelowania różnicy w wysokości wynagrodzenia, które w ostatnim roku wyniosła w
Unii Europejskiej średnio 18 %.

Należy również podkreślić inne zagadnienia dotyczące równości płci, które wejdą w zakres strategii „UE
2020”, takie jak likwidowanie stereotypów związanych z płcią w szkolnictwie, a także w kształceniu
zawodowym i akademickim. Wiemy, że takie stereotypy prowadzą do segregacji na rynku pracy, a także
wymagają poszukiwania równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym.

Pani poseł Figueiredo! Jeśli chodzi o integrację społeczną i walkę z ubóstwem, czyli sprawy o fundamentalnym
znaczeniu, zwróciliśmy również szczególną uwagę na kwestię kobiet, ponieważ ubóstwo zagraża im w
większym stopniu niż mężczyznom, jako że otrzymują one niższe zarobki i emerytury i same podejmują
się bezpłatnej pracy opiekuńczej.

Cieszymy się również z porozumienia, które udało nam się osiągnąć z Parlamentem w zakresie wniosku w
sprawie dyrektywy na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek.
Porozumienie to umożliwi przyjęcie dyrektywy na najbliższym posiedzeniu Rady. Jest to dyrektywa, która
stanowi uznanie nowych praw kobiet pracujących na własny rachunek i współpracujących małżonków lub
partnerów życiowych.

Jak powiedziałam, odbyliśmy wiele spotkań, na których omawialiśmy warianty i wnioski dotyczące
problemów, nad którymi tu dzisiaj debatujemy. Wreszcie, i bez wątpienia nawiąże do tego pani komisarz
Reding, dyskutowaliśmy również nad przyszłą strategią na rzecz równości płci na lata 2011-2015, czyli
nad tematem, który niewątpliwie wywoła ożywioną debatę w tej Izbie w najbliższych miesiącach i dla którego
w najbliższych miesiącach Komisja przedstawi plan działania.

Jestem przekonana – i na tym zakończę, panie przewodniczący – że ta debata na temat kryzysu i odbudowy
gospodarczej nie może nas odwieść od umocnienia naszego europejskiego modelu społecznego. To byłby
błąd. Byłby to w chwili obecnej błąd, i dlatego uważam, że należy kontynuować debaty na temat polityki
równości, która przez tyle lat pozwalały nam nie tylko rozwijać się, ale również wzmacniać i utrzymywać
godny pozazdroszczenia i idealny model spójności społecznej.

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji. – Panie przewodniczący! Bardzo zaimponowała mi praca
waszych sprawozdawców. Bardzo zaimponował mi również sposób, w jaki różne grupy polityczne zmierzają,

167Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



przy nieznacznych różnicach, w tym samym kierunku. Różnice te nie są istotne, ponieważ droga i cel są te
same i to się liczy.

Dziękuję również wszystkim osobom, które zabrały glos, sprawozdawcom i autorom pytań ustnych za
podkreślenie, że nie potrzebujemy żadnych kolejnych dokumentów – potrzebujemy działania. Zgadzam
się z państwem, ponieważ faktycznie wiemy, czego chcemy i wiemy dlaczego. Wiemy, że jedynym sposobem,
by nasze społeczeństwo dokonało postępu, jest zapewnienie równości płci, nie tylko w sprawach kobiet,
ale horyzontalnie.

Właśnie z tego powodu po raz pierwszy w swojej historii Komisja rozpoczęła pięcioletnią kadencję
oświadczeniem inauguracyjnym, jak je nazwano – kartą, która odzwierciedla polityczne zaangażowanie
każdego z członków Komisji na rzecz równouprawnieniu kobiet i mężczyzn priorytetu w ramach własnego
portfolio i tym samym, zobowiązanie Komisji, jako całości, do uczynienia z równości płci jednego ze swoich
priorytetów.

To jedna sprawa. Druga sprawa to w jaki sposób będziemy działać? Jak możemy tchnąć ducha w kartę praw
kobiet, do której Komisja sama zobowiązała się w marcu? Dochodzimy tutaj do kwestii wprowadzenia jej
w życie. Po pierwsze poprosiłam wszystkich moich kolegów komisarzy, by wnieśli swój wkład do strategii,
tak by nie tylko komisarz, która przemawia do was w tej chwili, która jest odpowiedzialna za równość płci,
ale również pozostałych 26 komisarzy wniosło wkład w ramach swoich departamentów i zakresu
odpowiedzialności. To bardzo ważne, ponieważ nie miało miejsca nigdy w przeszłości i uważam, że jest
zgodne z intencją wszystkich grup politycznych.

W jaki sposób powstały te idee? Pięć priorytetów karty nie spadło z nieba. Są one wynikiem szerokich
konsultacji z zainteresowanymi stronami, które odbyliśmy w roku 2009, przygotowując nową strategię.
Do sprawy strategii powrócę później.

Pozwolę sobie na początek wypowiedzieć się na temat bardzo ważnych sprawozdań, które zostały
przedstawione przez Parlament Europejski. Pierwsze to sprawozdanie pana posła Romeva i Ruedy. Jest ono
zbieżne ze stanowiskiem Komisji co do sposobu, w jaki kryzys dotyka kobiety i co do tego, że reagowanie
na kryzys powinno to uwzględnić. Zwrócono już na to uwagę w ostatnim sprawozdaniu rocznym na temat
równości kobiet i mężczyzn, podkreślając, że obecny kryzys dotyka kobiety bardziej niż poprzednie recesje,
ponieważ obecnie kobiety aktywniej uczestniczą w płatnym zatrudnieniu i często zajmują najniższe
stanowiska. Na początku kryzysu mogliśmy się przekonać, że bezrobocie wśród mężczyzn rosło bardzo
szybko, głównie z powodu problemów w budownictwie i przemyśle. Teraz widzimy, że bezrobocie wśród
mężczyzn i kobiet rośnie w tym samym tempie i istnieje ryzyko, że cięcia kosztów w budżecie publicznym
oraz – na szczęście nie w takim stopniu, lecz jednak mimo wszystko – cięcia w wydatkach na równość
społeczną, wpłyną najprawdopodobniej na bezrobocie kobiet. A więc musimy być tego świadomi i musimy
zaproponować środki. Dlatego gorąco popieram wysiłki na rzecz uwzględnienia czynnika płci w środkach
naprawczych. Wierzę, że obecny kryzys stanowi wyjątkową możliwość zastosowania polityk, które sprawią,
że w przyszłości nasz rynek pracy i nasze społeczeństwo charakteryzować się będą większą równością płci.
Prezydencja jasno wyraziła swoje zdanie na ten temat, mówiąc, że wskaźnik zatrudnienia wynoszący 75 %,
który stanowi nasz cel, musi odnosić się również do kobiet.

Przechodząc do perspektyw płci w strategii „Europa 2020”; w ramach jej trzech głównych elementów niczego
nie uda się osiągnąć bez kobiet. Kobiety stanowią 60 % osób z wyższym wykształceniem i nie
„wykorzystujemy” ich na rynku pracy, ale jeśli zamierzamy postawić na inteligentny rozwój, gospodarkę
ekologiczną, w związku czym potrzebujemy umysłów i nie możemy odstawić tych doskonale wykształconych,
inteligentnych kobiet na boczny tor, nigdy nie osiągniemy naszych celów bez kobiet. Dlatego uważam, że
należy pomóc kobietom, by „strategia 2020” dała pozytywny wynik. Nie uda się tych celów osiągnąć, jeśli
nie zwiększymy znacząco udziału kobiet w rynku pracy. Dlatego moim zdaniem to bardzo dobrze, że
Parlament Europejski nieustannie podkreśla silny wymiar płci w strategii – i całkiem słusznie, ponieważ
rzeczywiście musimy zapewnić, by kobiety wniosły wkład do strategii, a także zebrały jej plony.

Nasza strategia na rzecz równości płci, którą przedstawię jesienią tego roku, zawierać będzie wiele bardzo
konkretnych elementów – nie na następnych kilka miesięcy, ale na następne lata. Będziemy również
potrzebować prawdziwej mapy drogowej określającej, w jaki sposób zamierzamy wdrożyć te bardzo
konkretne elementy pomiędzy rokiem 2010 a zakończeniem kadencji – będziemy potrzebować waszego
mandatu jako parlamentarzystów europejskich i mojego mandatu, jako komisarza Komisji Europejskiej.
Dlatego strategia ukierunkowana będzie na poprawienie zarządzania i dialogu politycznego i będzie wdrażana
w ścisłej współpracy z głównymi partnerami na szczeblu europejskim. Jak powiedziano w tej Izbie, i co jest
zgodne z prawdą – możemy teraz opracować strategię równości płci, ale musi ona jeszcze zostać wdrożona
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w państwach członkowskich. Widzimy, jak znakomicie funkcjonują wszystkie instrumenty zainteresowanych
podmiotów, które były tworzone przez lata – od czasu platformy pekińskiej. W okresie kryzysu musimy
widzieć, że nadal funkcjonują dobrze i że nikt nie będzie próbował ich wyeliminować. Liczę na pomoc
Parlamentu. Jeśli coś takiego przytrafi się któremuś z rządów, jestem pewna, że będziemy mogli natychmiast
omówić tę sprawę w Izbie.

A więc ta współpraca, na bazie której powstały koncepcje przyszłej strategii – jak powiedziałam na wstępie,
to zainteresowane strony doprowadziły do publicznych konsultacji na ten temat – musi przerodzić się w
owocny i regularny dialog, do którego wzywacie. Dlatego podkreślam sprawozdanie poseł Figueiredo na
temat nowej strategii. Pani sprawozdawczyni! Uważam, że pani pomysł dotyczący corocznego trójstronnego
posiedzenia Parlamentu, Rady i Komisji dla przeanalizowania dotychczasowych osiągnięć jest doskonały.
Uważam, że dobrze będzie go zrealizować, ponieważ stanowić będzie bodziec dla wszystkich – Komisji,
Rady, a także Parlamentu – do udzielenia możliwie najszerzej zakrojonej pomocy. Taki dialog na temat
równości płci powinien odbywać się w oparciu o roczne sprawozdanie na temat równości płci sporządzone
przez Komisję Europejską. Moim zdaniem byłby to bardzo aktywny i konkretny sposób postępowania.

Liczę również, że państwa członkowskie będą wspierać działanie Komisji w sferze równości płci, po pierwsze
poprzez popieranie nowej strategii, oczywiście po wysłuchaniu opinii Parlamentu na temat wniosków, które
przedstawię pod koniec września, a także poprzez odnowienie paktu UE na rzecz równości płci.

Podsumowując, są trzy obszary, w których chciałabym, żeby działanie UE było bardzo skuteczne i bardzo
namacalne, jakkolwiek mówiąc o trzech obszarach, nie twierdzę, że są to jedyne trzy obszary, ale myślę, że
moglibyśmy uczynić zeń nasze podstawowe cele.

Po pierwsze, będziemy musieli podjąć zdecydowane działanie, by stawić czoło przemocy wobec kobiet i
zapewnić ofiarom skuteczną ochronę. Nasza wspólna przestrzeń sądownicza musi być obszarem, w obrębie
którego ofiary wiedzą, że są traktowane z godnością, szacunkiem i mają zapewnioną ochronę i wsparcie na
wysokim poziomie, nie w jednej sferze, ale w wielu. Postawiłam sobie za cel zapewnienie, by w pierwszej
połowie 2011 roku Komisja przedstawiła w tej kwestii kompleksowy pakiet. Wiem, że prezydencja belgijska
chce wpierw ocenić dotychczasowe dokonania, prace w toku i plany na przyszłość podczas ważnej
konferencji, która odbędzie się w listopadzie. Potem nastąpi przejście od prac przygotowawczych,
wykonanych pod przewodnictwem Hiszpanii, do inwentaryzacji i przygotowań do działań uzupełniających
jesienią, a następnie kompleksowego pakietu na początku 2011 roku.

Pragnę raz jeszcze potwierdzić to, co powiedziałam w moim wystąpieniu i co zostało również jasno wyrażone
w karcie opracowanej przez Komisję: Komisja wykorzysta wszystkie instrumenty, w tym, jeśli zajdzie
potrzeba, również prawo karne, by zlikwidować okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Uważamy, że
jest to brutalna praktyka, która w żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem nie może być stosowana
w Europie.

Zajmę się również przygotowaniem instrumentu prawnego, którego celem będzie zwiększenie udziału
kobiet w procesach decyzyjnych. Macie rację: kobiety, z wyjątkiem wyższych uczelni, są zdecydowanie zbyt
słabo reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych wszystkich szczebli, zarówno w firmach państwowych
jak i prywatnych. Europa musi podjąć działania, by zlikwidować te różnice w możliwie największym stopniu.

Wiem, że nie wspomniałam o pozostałych elementach, takich jak różne rodzaje urlopów, które możemy
dodać do urlopów macierzyńskich, przedszkola dla dzieci, różnice w zarobkach i możliwości, jakimi
dysponujemy, by ukazać te problemy w sposób bardziej transparentny. Etykiety, karty, przyznawanie itd.
znajdą się w programie prac; wszystko będzie gotowe do końca września.

Jeśli chodzi o te konkretne działania, to powinniście przyjść i powiedzieć: to nie ma sensu, to nie jest
wystarczająco mocne, trzeba zrobić to czy owo. Pracujemy nad tym wraz z moimi współpracownikami.
Wszystkie zainteresowane strony wniosły wkład. Uzyskaliśmy wasz wkład w formie sprawozdań i rezolucji
i od ministerstw, które spotkały się na ważnej konferencji, która odbyła się za prezydencji hiszpańskiej.
Uważam, że uda nam się sprawić, że za cztery lata będziecie mogli powiedzieć: „My tego dokonaliśmy”.

Lívia Járóka, w imieniu grupy PPE. – Panie przewodniczący! Niezależnie od osiągnięć UE w zakresie polityki
na rzecz równości płci w ostatnim półwieczu, o których rozmawiamy dzisiaj, jak zauważyło wielu mówców,
wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Ambitne cele mapy drogowej na lata 2006–2010 EU– wielu posłów do
Parlamentu było obecnych w Izbie, kiedy mówiliśmy Komisji o starszej mapie drogowej – w której wezwaliśmy
do zapewnienia niezależności gospodarczej, godzenia życia prywatnego i zawodowego, równej reprezentacji,
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zlikwidowania przemocy, eliminacji stereotypów i konieczności dalszego promowania równości płci w
ramach polityki zewnętrznej, muszą być kontynuowane. Wszyscy to wiemy.

Wypełniając cele poprzedniej mapy drogowej i definiując cele nowej, do której nawiązuje obecna debata i
wszystkie sprawozdania, widzimy, że Komisja musi zastosować konkretne środki, by wzmocnić obecną
mapę drogową, a także wyciągnąć wnioski z jej słabości i je przezwyciężyć.

Moją uwagę najbardziej zajmuje widoczność, widoczny wpływ, jaki możemy mieć na instrumenty krajowe
i regionalne, dążąc do równości płci w terenie. Jakkolwiek nadal – o czym mówił pan poseł Romeva i Rueda
– trudno jest ocenić kryzys finansowy, to dla nas wszystkich jest całkowicie jasne, że ten okres ma szczególnie
poważne następstwa dla kobiet.

Chodzi o to, i należy to nieustannie podkreślać, że nieodpowiednie inwestowanie w stwarzanie gospodarczych
i socjalnych możliwości dla kobiet, całkowicie ogranicza rozwój gospodarczy i spowalnia likwidowanie
ubóstwa i różnic społecznych w Europie. Ponadto w starej mapie drogowej – o tym co prawda mówiono,
ale niewiele zrobiono w tym kierunku – zabrakło walki z dyskryminacją mającą wielorakie podłoże, która
obejmuje dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub rasowe, religię
lub pochodzenie narodowe oraz status socjalno-materialny i stwarza liczne przeszkody w integracji kobiet
i ich awansie społecznym. Niewiele się o tym mówi. Podobnie rzadko rozmawiamy o tym, jak ważne jest
gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych zdezagregowanych. Wreszcie podstawowe narzędzia...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Edite Estrela, w imieniu grupy S&D. – (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz, pani poseł Lozano! W
ostatnim numerze „Time” znajduje się artykuł pod tytułem „Nowi szeryfowie na Wall Street”, w którym jest
mowa o tym, że na Wall Street nie rządzą kobiety, że nie są one winne kryzysowi finansowemu, ale że w
związku z sytuacją spowodowaną brakiem regulacji rynków finansowych, to właśnie one są wzywane i
powoływane na kierownicze stanowiska, by posprzątały cały ten bałagan, który jest dziełem menedżerów
płci męskiej.

To interesujące. Mężczyźni wywołali kryzys, a kobiety muszą się z nim uporać. Ale darujmy sobie ironię.
Gospodarka światowa przeżywa najgorszą od czasu wielkiej depresji recesję. Jej następstwa społeczne są
odczuwalne w całej Unii Europejskiej, a jej najgorsze skutki dotknęły kobiety, ponieważ w większym stopniu
odczuwają one niepewność zatrudnienia; jest bardziej prawdopodobne, że zostaną zwolnione z pracy i
mniej prawdopodobne, że zostaną objęte programami ochrony socjalnej. W tej sytuacji wszyscy żywimy
uzasadnione obawy, że wiele państw członkowskich zmniejszy wysokość środków przeznaczanych na
finansowanie sektora socjalnego, co znowu w przeważającym stopniu dotknie kobiety. To niesprawiedliwe,
że najbardziej zagrożone są osoby, które muszą płacić za pomyłki spekulantów.

Na zakończenie pragnę pogratulować prezydencji hiszpańskiej, że jako jeden ze swoich priorytetów przyjęła
zwalczanie przemocy związanej z płcią.

Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE. – Panie przewodniczący! Przede wszystkim w imieniu mojej grupy
pragnę podziękować obu sprawozdawcom i powiedzieć im, że moja grupa z całego serca popierać będzie
oba sprawozdania, ponieważ zajęto się w nich bardzo ważną sprawą – równością płci, której waga moim
zdaniem została podkreślona poprzez bogaty wybór tematów omówionych w obu sprawozdaniach.

Ale, koleżanki i koledzy, muszę powiedzieć, że jestem nieco sfrustrowana, ponieważ, jeśli twierdzimy, że
chcemy, by podjęto działania, że chcemy coś osiągnąć w następnych czterech latach, to sprawą najwyższej
wagi jest to, że połowa ludności jest dyskryminowana i połowa potencjału ludzkiego jest niewykorzystana,
a więc dlaczego debata na ten temat odbywa się pod koniec obrad, późno wieczorem? Gdzie są przywódcy
grup? Dlaczego uważamy, że nie jest to sprawa najwyższej wagi? Koleżanki i koledzy! Proponuję, żebyśmy
domagali się, aby następnym razem sprawa ta została umieszczona w porządku obrad jako kluczowa debata
i nie wyszli stąd, dopóki nam się tego nie zagwarantuje. Moim zdaniem nie możemy tego dłużej akceptować.

Marina Yannakoudakis, w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący! Dzisiejsza wieczorna debata to
poszukiwanie sposobów poprawy losu kobiet, czy to w formie pozytywnej dyskryminacji, takiej jak parytety,
czy w formie bezpośredniego ustawodawstwa dotyczącego równości płci. Popieram nawoływanie do
wzmocnienia współpracy państw członkowskich, jeśli chodzi o zajęcie się dyskryminacją płacową za taką
samą pracę oraz działania chroniące kobiety i mężczyzn przed wszystkimi formami przemocy, takimi jak
handel ludźmi i okaleczanie żeńskich narządów płciowych, ale musimy również skłonić do podejmowania
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stanowczych kroków zmierzających do wzmocnienia statusu kobiet poprzez zwiększanie zaufania w ich
zdolności, wykształcenie oraz stworzyć środowisko umożliwiające dokonywanie wyborów.

Ktoś, kto padł kiedyś ofiarą dyskryminacji powiedział: Mam marzenie. No cóż, ja też mam marzenie. Czekam
na dzień, kiedy będziemy pracować nie tylko na rzecz większej równości w miejscu pracy, ale też będziemy
zachęcać kobiety, by dokonały wyboru i poczuły się wystarczająco silne, by osiągać swoje cele. To będzie
prawdziwa mapa drogowa dla kobiet. Jednak musimy to robić małymi kroczkami. Wszyscy popieramy
zasadę równości i powiedziałabym, że jest to nasze podstawowe prawo, ale po co uwzględniać kwestie,
które zaciemniają obraz? Mamy do czynienia ze złożonym dossier i uwzględnianie spraw, które należą do
kompetencji państw członkowskich, takich jak wydatki publiczne w sferze ochrony zdrowia, tutaj nie
pomoże.

Na drodze, którą zamierzamy kroczyć, znajdują się przeszkody. Muszę niestety powiedzieć, że jeśli chcemy
osiągnąć równość płci, to musimy usunąć wszystkie przeszkody, ponieważ jest to jedyna droga, którą
możemy kroczyć wszyscy razem.

Charalampos Angourakis, w imieniu grupy GUE/NGL. – (EL) Panie przewodniczący! Pragnę podkreślić, że
wypowiedziano tu wiele słów, ale usłyszeliśmy niewiele wyjaśnień. W związku z tym uważam, że te dwa
sprawozdania są co najwyżej listą życzeń, szczególnie sprawozdanie, które nawiązuje do następstw kryzysu.
Moim zdaniem niestety nie zajmują się one problemami, które ta niedopuszczalna sytuacja stwarza dla
kobiet.

Moim zdaniem, jeśli dzisiaj w Grecji wiek emerytalny kobiet zostanie podwyższony o 5 do 17 lat, to wynika
to zarówno z sytemu kapitalistycznego, jak i „strategii 2020”, która nie jest kwestionowana. Nie rozumiem,
jak pani komisarz może mówić o różnych środkach na rzecz zapewnienia równości kobiet, nie kwestionując
jednocześnie tej strategii.

Niezależnie od tego, jakiego środka pani użyje, pani komisarz, nie może pani obalić „strategii 2020”, skoro
prawie ani razu jej pani nie zakwestionowała. W związku z tym uważamy, że rozwiązanie tego problemu
może narodzić się jedynie w wyniku walki kobiet, walki wszystkich ludzi pracy ze skutkami kryzysu, walki
o obalenie kapitalizmu.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Skupię się na dwóch sprawach,
które są dla mnie bardzo istotne: kryzysie gospodarczym i finansowym oraz recesji będącej ich wynikiem.
Nie należy ich w żadnym razie wykorzystywać jako argumentów kwestionujących postęp, jakiego
dokonaliśmy do tej pory w kwestii równości płci. W średnim okresie może to jeszcze bardziej zaszkodzić
wzrostowi gospodarczemu.

Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn utrzymują się nadal i niestety problem ten dotyczy całej Europy.
Jeśli wziąć średnią europejską, różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wynosi 17,8 %. Jednak występują
tutaj niestety pewne negatywne anomalie, jak w mojej ojczyźnie, Austrii. Najnowszy Raport w sprawie
kobiet sporządzony przez austriacki rząd federalny pokazuje, że kobiety zarabiają zaledwie 58,4 % zarobków
brutto mężczyzn. Tylko w dwóch krajach ta różnica jest jeszcze większa. Naszym wspólnym celem powinno
być rozbicie tego szklanego sufitu i skończenie z nim raz na zawsze.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Uważam, że ważne i słuszne jest
omówienie sprawozdania pani poseł Figueiredo. Jest to sprawozdanie, które było szczegółowo dyskutowane
w Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia Płci, której jestem wiceprzewodniczącą, zarówno wtedy,
gdy wniesiono kompromisowe poprawki, jak i wtedy, gdy Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich
Demokratów) przedstawiła swoje sugestie.

Szanowni państwo! Sprawozdanie wskazuje niektóre obszary, którymi jesteśmy szczególnie zaniepokojeni,
którymi się nie zajęto i w odniesieniu do których nie znaleziono odpowiedniego i właściwego rozwiązania.
Nie obejmuje spraw etnicznych i kulturowych, które mają podstawowe znaczenie w większości społeczeństw,
które reprezentujemy. I co najważniejsze, nadal nie zajęto się w nim oceną wyników mapy drogowej na lata
2006-2010, mimo że zbliżamy się do końca planu czteroletniego i Parlament Europejski powinien mieć
możliwość wyrażenia swojej opinii na ten temat. Dlatego nie kryję swoich obaw co do tego sprawozdania.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować panu posłowi Romeva i
Rueda oraz pani poseł Figueiredo za pracę włożoną w przygotowanie sprawozdań w sprawie aspektów płci
w spadku koniunktury i planu działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.
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Parlament zajmuje jednoznaczne stanowisko, że polityka równości musi zostać włączona do głównego
nurtu polityki, zważywszy, że mówimy o ważnym zasobie, który stanowi 52 % populacji europejskiej.

Nasza strategia musi obejmować takie aspekty jak godzenie życia zawodowego i prywatnego, równa
reprezentacja, obalenie stereotypów i likwidacja wszystkich form przemocy związanej z płcią.

Pragnę skorzystać z możliwości zabrania głosu i poprosić panią komisarz Reding, by skupiła się na konkretach,
bacząc na wielokrotnie powtarzaną prośbę tej Izby, wielu państw członkowskich i Europejskiego Lobby
Kobiet, które rozpoczęło dziś kampanię na rzecz wspierania nakazu ochrony ofiar. Nie jest to pora, byśmy
wpadli w pułapkę proceduralnych pytań, które spowodują zawieszenie tej inicjatywy. To pora na dialog i
porozumienie.

Mamy setki tysięcy powodów, by podjąć teraz działania, bez zwłoki; potrzeba nam tylko woli politycznej.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) W ostatnich pięciu latach osiągnęliśmy sukces w zakresie materialnej niezależności
kobiet i mężczyzn, osiągając stopę zatrudnienia kobiet rzędu blisko 60 %. Jednak w tym samym czasie nie
nastąpiła poprawa, jeśli chodzi o różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Według danych z 2007 roku,
kobiety zarabiają średnio o 17 % mniej niż mężczyźni. W moim kraju, Estonii, w 2007 roku różnica ta
przekroczyła 30 %. Rok 2007 był rokiem wzrostu gospodarczego. Jakie liczby ujrzymy wkrótce, kiedy ukaże
się kolejna analiza?

We wszystkich państwach prowadzone są rankingi najlepszych przedsiębiorstw; pokazywane są najbogatsze
osoby w kraju, które są oklaskiwane. Zasadniczo 99 % tych osób to mężczyźni. Jeśli zastanowimy się nad
różnicą zarobków pomiędzy kobietami i mężczyznami, wydaje się jasne, że jeśli chodzi o zyski i dywidendy
tych osób, to kobiety…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Cieszę się z dzisiejszej debaty na temat praw kobiet i popieram te wspaniałe
sprawozdania. Jednak nie cieszę się z tego, że większość kobiet, przynajmniej na Węgrzech, w mojej ojczyźnie,
nie zna przysługujących im praw i nie może ich egzekwować. Jest to sytuacja, która wymaga pilnych działań.
Jednym z powodów niemożności egzekwowania praw przez kobiety jest to, że nie stać ich na prawnika. O
jakich rozwiązaniach mówię? Potrzebujemy specjalnie przeszkolonych doradców prawnych, bezpłatnego
systemu usług pomocy prawnej i strony internetowej, na której znajdą się odpowiedzi na wszystkie pytania
związane z prawnymi aspektami codziennego życia. O jakich problemach natury prawnej mówimy? Na
przykład kobieta, która przez wiele miesięcy nie otrzymuje alimentów, potrzebuje informacji, co powinna
zrobić, u kogo szukać pomocy. Kobieta, która doświadcza przemocy fizycznej, która wzywa policję po to,
by usłyszeć, że to wyłącznie sprawa rodzinna i policja nie może interweniować, musi wiedzieć czy
funkcjonariusze mają rację, albo gdzie może uzyskać pomoc i od kogo. Kobieta, która ma trójkę dzieci i po
raz kolejny nie została przyjęta do pracy z wymyślonych powodów, powinna mieć możliwość sprawdzenia,
czy ma prawo do wniesienia sprawy do sądu. Kobieta, która została wyrzucona w pracy zaraz po tym, jak
jej pracodawca dowiedział się, że jest w ciąży, musi wiedzieć czy może się z tym do kogoś zwrócić. W takich
i podobnych przypadkach, powinien…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Anna Záborská (PPE). – (FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! Kartę praw kobiet, która jest
przedmiotem tej debaty, oparto na aktach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ofiarą tej procedury są
rządy krajowe, które jako jedyne są odpowiedzialne za wdrażanie własnych decyzji podjętych na podstawie
przepisów krajowych. Nawiązywanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych skutecznie ogranicza władzę
instytucji krajowych.

Nie potrzebujemy karty, skoro nie zostały wdrożone istniejące instrumenty prawne. Tymczasem, w wyniku
zbiorowej niewiedzy, my kobiety, wolimy otrzymać nową deklarację, niż walczyć o wdrożenie prawnie
obowiązujących instrumentów.

Karta ta przyczynia się do rozwoju Unii Europejskiej, który jest pełen paradoksów. Wyrobiliśmy już w sobie
nawyk regulowania moralności. Teraz inżynieria społeczna generuje kolejny niezwykły paradoks w Unii.
Prywatyzujemy gospodarki państwowe pod pretekstem swobodnej konkurencji, ale nacjonalizujemy stosunki
pomiędzy kobietami i mężczyznami. Unia powiela złe doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej.
Szkoda, że w tej inżynierii społecznej nie uwzględniono doświadczeń historycznych, tak by uniknąć nowej
porażki, której pierwszymi ofiarami będą kobiety.
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Marc Tarabella (S&D). – (FR) Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo! Cieszę się ze
sprawozdania pana posła Romeva i Ruedy, które zwraca uwagę na zbyt często zapominany aspekt kryzysu,
tzn. skutki dla kobiet.

Na samym początku kryzysu my, posłowie do Parlamentu Europejskiego, byliśmy jednymi z pierwszych,
do których dotarł alarm o niszczących skutkach, jakie kryzys może mieć na kobiety, o ile nie zostaną podjęte
odpowiednie środki. Podkreśliliśmy również, że kryzys dawał szansę na to, by – pod warunkiem zastosowania
odpowiedniej polityki i środków – Unia Europejska stała się społeczeństwem w większym stopniu dbającym
o równość między kobietami a mężczyznami.

Musimy stwierdzić, że nasza rada została zignorowana, sądząc z tego, że poszczególne plany oszczędnościowe
nie przewidują kompleksowej odpowiedzi na kryzys. Pierwszymi, w których uderzył kryzys byli wytwórcy
i sektor budownictwa, branże będące w większości domeną mężczyzn. Od tamtej pory kryzys dotknął
większość sektorów, a pierwsze ofiary znajdują się na dole społeczno-ekonomicznej piramidy, gdzie większość
stanowią kobiety.

Dlatego musimy pilnie zająć się tym problemem i odmieniać poszczególne plany oszczędnościowe przyjęte
przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, również w rodzaju żeńskim. Nie chcę patrzeć, jak cofamy
się o trzydzieści lat. Stawką jest tu niezależność kobiet sama w sobie.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! W ostatnich kilku dniach Unia
Europejska, częściowo z zamiarem walki z kryzysem gospodarczym, zmusiła mój kraj, Włochy, by
wprowadziły przepis ustalający wiek emerytalny kobiet zatrudnionych w sektorze publicznym na 65 lat,
tym samym zrównując go z wiekiem emerytalnym mężczyzn.

Uważam, że powinniśmy cieszyć się z tych wszystkich przepisów, które mówią o równej odpowiedzialności,
ale uważam również, że kobiety czują, że mają inne priorytety: walka z bezrobociem i niepewnością
zatrudnienia, a także zlikwidowanie niedopuszczalnych różnic w zarobkach.

Ponadto jest inny istotny problem, a mianowicie niedobór usług. Trudno na przykład mówić o równości,
skoro jest tak niewiele placówek opieki przedszkolnej. Trudno jest nawet znaleźć, czy utrzymać pracę. Jestem
przekonana, że Komisja Europejska zaprezentuje…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Pani komisarz, szanowni państwo! Spowolnienie gospodarcze i kryzys
finansowy mają bez wątpienia również wymiar związany z płcią. Możliwe, że nierówności, z którymi
walczymy, będą się pogłębiać. Różnice w wynagrodzeniach, presja na przepisy prawo pracy, ochrona
społeczna związana z macierzyństwem i warunki na rynku pracy to tylko kilka przykładów.

Dokonywane w wielu krajach cięcia budżetowe związane z kryzysem to realia, których nie da się uniknąć.
Wpływają one głównie na usługi publiczne i ich dostępność. Cięcia kosztów nie dotykają zbytnio
najsilniejszych sektorów państwa. Dlatego oszczędności skupiają się na tych obszarach, w których można
się spodziewać najmniejszego sprzeciwu stron, których cięcia dotyczą, zakładając, że ludzie jakoś sobie
poradzą, ponieważ po prostu nie mają innego wyjścia. Opieka nad dziećmi i starszymi wiekiem rodzicami
pozostaje obowiązkiem niezależnie od okoliczności. W przeważającej części przypadków, roli tej podejmują
się kobiety.

Zmniejszenie wydatków na usługi socjalne, które najczęściej są świadczone przez kobiety, również stało
się jednym z najpowszechniejszych sposobów cięcia kosztów. Obowiązkiem poszczególnych rządów
planujących cięcia budżetowe i ich oddziaływanie jest spojrzenie na tę sprawę również pod tym kątem oraz
wybór ostrożnie wyważonego rozwiązania przy nakładaniu obciążeń na całe społeczeństwo.

Regina Bastos (PPE). – (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo! Chciałabym zacząć
od tego, że naszym zdaniem, sprawozdanie dotyczące oceny wyników Planu działania na rzecz równości
kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010, który wpłynie na strategię w tej kwestii w przyszłości, mogłoby być
bardziej asertywne i mniej polemiczne. Rzeczywiście sposób, w jaki potraktowano wiele delikatnych z
punktu widzenia etyki spraw, szczególnie sprawę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet, powinien
być inny, jeśli celem sprawozdania ma być faktycznie osiągnięcie możliwie najszerszego konsensusu.

Mówiąc to, pragnę podkreślić, że w okresach „normalnego” wzrostu gospodarczego, istnieje duże
zainteresowanie prawami kobiet, szczególnie jeśli chodzi o dysproporcje pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn
w miejscu pracy, społeczeństwie i życiu rodzinnym, ale te problemy bardzo się pogłębiają w okresie kryzysu
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społecznego, jak ten, którego doświadczamy obecnie. Dlatego niezbędne jest większe strategiczne
zaangażowanie państw członkowskich na szczeblu samorządów lokalnych i regionalnych oraz instytucji
wspólnotowych w sprawy dotyczące ochrony...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Rovana Plumb (S&D). – (RO) Związane z płcią aspekty kryzysu gospodarczego, plan działania na rzecz
równości płci oraz karta praw kobiet – to trzy tematy o wspólnym mianowniku: status kobiet w
społeczeństwie. Jeśli naprawdę chcemy poprawić status kobiet w społeczeństwie, potrzebujemy konkretnej
polityki i środków, jak te zaprezentowane między innymi w karcie praw kobiet zgodnie z manifestem S&D.

Jeśli naprawdę chcemy, by kobiety były lepiej reprezentowane w strukturach decyzyjnych zarówno sektora
publicznego, jak i prywatnego, bezwzględnie konieczne jest wprowadzenie równości równość płci do
instytucji europejskich. Uważam, że Parlament Europejski i Komisja Europejska muszą dać tego przykład
w roku 2014, podejmując zobowiązanie i okazując silną wolę polityczną.

Seán Kelly (PPE). – Panie przewodniczący! Moim zdaniem to rozczarowujące, że w roku 2010 nadal
mówimy o prawach kobiet, mimo ogromnego postępu, jaki poczyniła Unia Europejska, w szczególności
próbując zapewnić kobietą równą płacę za równą pracę.

Pragnę również wskazać, że szczególnie w trzecim świecie prawa kobiet nie istnieją. Przez kilka miesięcy
pracowałem jako wolontariusz w Malawi i byłem przerażony, widząc jak traktowane są tam kobiety. Po
pierwsze, wykonywały większość ciężkich prac polowych, podczas gdy mężczyźni wałęsali się po okolicy,
a po drugie seksualne przywileje niektórych mężczyzn, szczególnie pewnego faceta zwanego „Hieną”, były
odrażające.

Uważam, że nadszedł czas, żeby Unia Europejska uzależniła pomoc rozwojową dla tych krajów od
zlikwidowania tych odrażających praktyk. Organizacje pozarządowe powinny podkreślać to nieco bardziej
niż obecnie. Czekam na kartę praw kobiet tutaj w Europie i mam nadzieję, że posłuży ona za model, który
przyjęty zostanie na całym świecie.

Silvia Costa (S&D). – (IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Sprawozdawcy – którym dziękuję –
poruszyli istotny problem, do którego częściowo odniosła się również pani komisarz Reding. Musimy
zapewnić, by polityka dotycząca kobiet oraz równych szans była realizowana i bardziej skutecznie włączana
w główny nurt polityki, zarówno na szczeblu europejskim, jak i narodowym. Myślę tu o kryzysie, ubóstwie,
rozwoju, współpracy, zatrudnieniu i opiece społecznej.

Sądzę jednak, że są trzy kwestie, na które Komisja, my, w naszej pracy i państwa członkowskie powinniśmy
zwrócić szczególna uwagę. Po pierwsze, chciałabym, żeby pani komisarz Reding podkreśliła rolę kobiet w
działalności zagranicznej Unii Europejskiej. Nowa polityka, o której kobiety muszą więcej się dowiedzieć,
opisana jest w sprawozdaniu pani poseł Figueiredo. Druga sprawa to poparcie Komisji dla projektu dyrektywy
w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony, który jest narzędziem zasadniczej wagi dla zagwarantowania…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! W ostatnich latach i dziesięcioleciach, Unia
Europejska była w awangardzie, jeśli chodzi o równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Musimy wzmacniać
wiodącą rolę Europy w tym zakresie. W karcie praw kobiet przedstawionej przez Komisję widzę niezbędne
zaangażowanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Jednak wysiłki w kierunku
wzmocnienia roli kobiet w gospodarce, równych zarobków i częstszego powoływania kobiet na stanowiska
kierownicze nie mogą pozostawać jedynie pustosłowiem. Musimy poprzeć je czynami. Przede wszystkim
musimy dołożyć większych starań, by przekonać męskich decydentów o naszych niepokojach. Sprawy
kobiet są sprawami społeczeństwa i dotyczą wszystkich. W każdym razie musimy powiedzieć „stop”
dyskryminacji kobiet zarówno w naszym społeczeństwie, jak i poza nim i musimy podjąć zdecydowane
działanie na tym polu.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Poprosiłam o głos, ponieważ
spodziewam się, pani komisarz, że będzie pani w stanie przedstawić nam odpowiednie sprawozdanie z
wyników na koniec tej kadencji Parlamentu.

Już sama pani dzisiejsza zapowiedź, że planuje pani wprowadzić wymogi UE dotyczące obowiązkowych
parytetów kobiet w zarządach korporacji, jest dość obiecująca. Pani zapowiedź jest sensowna, uczciwa,

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL174



dobrze przemyślana i przede wszystkim stanowi obietnicę sukcesu gospodarczego. Głęboko wierzę, że
poprze pani swoje słowa działaniem.

Ja sama wielokrotnie próbowałam złożyć poprawki w odniesieniu do uregulowania rynków finansowych,
etyki w biznesie oraz wytycznych polityki zatrudnienia. Oczekuję…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Mariya Nedelcheva (PPE). – (FR) Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo! Kryzys
finansowy, który przerodził się w kryzys gospodarczy, a na końcu w kryzys społeczny, miał katastrofalne
skutki dla pozytywnych postępów, jakie dokonały się w zakresie równości kobiet i mężczyzn.

Niezależnie od tego, czy rozmawiamy na temat wskaźników bezrobocia, czy różnic płacowych, jasne jest,
że kobiety bardziej odczuwają skutki kryzysu, ponieważ często znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni.
Dlatego ważne jest, byśmy ustalili jasne krótko-, średnio- i długoterminowe cele, wprowadzili odpowiednie
rozwiązania najpilniejszych problemów i zapewnili odpowiednie finansowanie naszych działań i ambicji.

Bez wątpienia państwa członkowskie mają wiele do zrobienia na szczeblu krajowym, jeśli chodzi o
podnoszenie zbiorowej świadomości i wymianę najlepszych praktyk. Podobnie nie ma wątpliwości, co do
tego, że naszym obowiązkiem, obowiązkiem Parlamentu Europejskiego, jest niedopuszczenie do przyjęcia
tekstów, które są całkowicie pozbawione treści i które nie zawierają nic nowego. Przeciwnie, musimy
zapewnić, by zawierały one właściwe i konkretne rozwiązania. Prostota, skuteczność, innowacja, to…..

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Przedłożone sprawozdanie jest bardzo szczegółowe i doskonale
przygotowane i zasługuje na gratulacje.

Pragnę skoncentrować się na kilku konkretnych problemach, które są typowe dla państw
postkomunistycznych przede wszystkim dlatego, że w państwach tych pomoc państwa było udzielana
głównie w sektorach o charakterze męskim lub sektorach, w których dominują mężczyźni, takich jak
przemysł samochodowy, który nastawiony jest na eksport i stanowi głównie męską domenę. Sektory, w
których większość pracowników to kobiety, nie były w ten sposób wspierane przez rządy.

Należy również podkreślić, że państwa postkomunistyczne mają nadal na wpół przemysłowy charakter i
dlatego trudno jest wspierać właśnie te sektory, w których większość stanowią kobiety. My również
spodziewamy się radykalnych cięć w sferze socjalnej, szczególnie w państwach postkomunistycznych, które
to cięcia w największym stopniu dotkną kobiety. Dlatego należy również skoncentrować się na tym elemencie
i poszukać rozwiązań w tym obszarze.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Wszyscy jesteśmy co do tego zgodni i sądzę, że kwestia
ta nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jednak chciałabym zaproponować sposób, w jaki być może uda
nam się nadać tempo i poczynić postępy.

Powinniśmy zapewnić, by we wszystkich sprawozdaniach, które omawiamy w Parlamencie, uwzględniana
była równość płci. Jestem przekonana, że istnieje wiele dokumentów, może nie wszystkie, ale z całą pewnością
sporo, w których można uwzględnić aspekt płci. Pomogłoby to nam osiągnąć szybsze postępy wewnętrzne.
Byłoby to również modelowe zachowanie emanujące z Parlamentu Europejskiego.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Mogłabym wypowiedzieć się na
wiele tematów, na które debatowaliśmy, ale jeśli chodzi o kryzys, chciałabym powiedzieć, że powinniśmy
się skoncentrować na zapewnieniu, by ciężar tego kryzysu nie spoczywał na barkach kobiet.

Kiedy rozmawiamy o konsolidacji we wszystkich narodowych parlamentach, w tym również tej Izbie, to
taka konsolidacja nie powinna odbywać się kosztem najsłabszych grup społeczeństwa ani kosztem kobiet
ogółem. Jeśli teraz zaczniemy dokonywać cięć ze szkodą dla usług socjalnych, szkolnictwa i doskonalenia
zawodowego, a przede wszystkim opieki nad dziećmi, wpłynie to na przyszłość oraz na jakość życia kobiet.
Innymi słowy obawy, którymi chciałabym się z państwem podzielić, dotyczą tego, że w strategii „Europa
2020” powinniśmy wyraźnie podkreślić zagadnienie włączenia polityki związanej z płcią do głównego
nurtu polityki i zapewnić, by budżety przeznaczone na politykę dotyczącą płci stały się w przyszłości czymś
oczywistym, ponieważ tylko wtedy będziemy w stanie zapewnić w przyszłości wprowadzenie w Europie
wszystkiego tego, czego pragniemy i do czego wzywamy dzisiaj.

175Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



Isabel Martínez Lozano, urzędująca przewodnicząca Rady. – (ES) Panie przewodniczący! Mówiono dzisiejszego
wieczoru o wielu interesujących sprawach. Pragnę pogratulować przemówień i pomysłów, które bez
wątpienia w dużym stopniu nawiązują do propozycji dotyczących wyjścia z kryzysu.

Pani komisarz Reding powiedziała, że posiadamy już wiele dokumentów i że nadszedł czas działania, z czym
w pełni się zgadzam. Myślę, że o to właśnie społeczeństwo obywatelskie prosi rządy od roku 1995: żebyśmy
zaczęli działać. Rozpoczęcie działania oznacza kontynuowanie prac w kierunku prawdziwej równości i
należy to robić, jak powiedział pan poseł Romeva i Rueda, z wyobraźnią i wolą polityczna. Prawdziwa
równość oznacza poprawę życia kobiet, poprawę ich życia codziennego, sprawianie, by życie kobiet i
mężczyzn było z każdym dniem lepsze.

Dzisiejszego wieczoru częstokroć wspominano, że kryzys może być postrzegany jako szansa. Zgadzam się
z tym stwierdzeniem. Zgadzam się, że kryzys stwarza nam również możliwości. Dla niektórych już stał się
szansą, ale nie możemy pominąć faktu, że nadal istnieją zagrożenia i czynione są kroki wstecz.

Jeśli chodzi o równouprawnienie, to zawsze były kroki naprzód i kroki wstecz, o czym my, kobiety, doskonale
wiemy. Nigdy nie było kroków naprzód, którym nie towarzyszyłyby kroki wstecz. Właśnie dlatego uważam,
że aby zapobiec takim krokom wstecz, nie powinniśmy odstępować od europejskiego konsensusu, ani tracić
z pola widzenia planu działania, który umożliwił nam w ostatnich latach wspólne poczynienie tak ogromnego
postępu. Nie powinniśmy również, my, państwa członkowskie, odchodzić od tego planu. Jak słusznie
powiedziała pani komisarz, niezwykle ważne jest, byśmy zawsze pozostali wierni zaleceniom Komisji.

Kończę już, i powiem tylko kilka słów na zakończenie. Uważam, że nie możemy zapomnieć o tym, co nas
wyróżnia, ani o spójności poszczególnych obszarów naszej polityki; to właśnie te obszary polityki umożliwiły
nam pokazanie się całemu światu z lepszej strony. Zgadzam się z panią poseł Figueiredo, że aby kroczyć tą
drogą w przyszłości, musimy wzmocnić koordynację z Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim i oczywiście
zawsze musimy być otwarci na żądania społeczeństwa.

Pragnę pogratulować Izbie debaty i sprawozdań, które zostały przedstawione dzisiejszego wieczoru. Hiszpanii
pozostało 15 dni do końca sprawowania prezydencji, kiedy to pałeczkę przejmie Belgia. Staraliśmy się nie
dopuścić do tego, by zagadnienia równouprawnienia zostały pominięte w tym skomplikowanym politycznie
okresie i trudnym czasie, w którym żyjemy dzisiaj. Oczywiście rząd hiszpański będzie nadal dokładać starań,
by kwestia równouprawnienia znalazła się na szczycie programu Unii Europejskiej.

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji. – (FR) Panie przewodniczący! Był pan bardzo uprzejmy i przez
cały wieczór hojnie udzielał pan głosu posłom, którzy o to poprosili i nie chciałabym, żeby musiał pan
okazywać surowość, wyłączając mikrofon przed końcem mojej wypowiedzi.

Dlatego nie będę powtarzać tego, co już powiedziano. Pragnę jedynie zapewnić wszystkich przedmówców,
że dokładnie odnotowałam ich propozycje i sugestie. Szczególnie dokładnie zanotowałam dwie powtarzające
się budzące obawy sprawy: pierwsza to wpływ kryzysu na kobiety, a druga to potrzeba konkretnego działania.

Podzielę się tymi obawami z kolegium komisarzy i pod koniec września przedstawię państwu program
działania. Na naszą strategię składać się będzie programem działań, który nasze trzy instytucje, wraz z
partnerami społecznymi, zainteresowanymi stronami, przez które rozumiem organizacje kobiece i organy
zajmujące się równouprawnieniem w państwach członkowskich, wprowadzą w życie w ciągu swoich
czteroletnich kadencji.

Dziękuję za współpracę! Dziękuję wszystkim kobietom za ich entuzjazm i szczególnie dziękuję tym kilku
mężczyznom, którzy ostali się wśród wszystkich tych kobiet.

Raül Romeva i Rueda, sprawozdawca. – (ES) Panie przewodniczący! Pragnę rozpocząć od nawiązania do
uczucia frustracji, o którym wspomniała moja koleżanka pani poseł in ’t Veld, które bez wątpienia wszyscy
odczuwamy. Jednak jak widzieliśmy, jest również oczywiste, że przynajmniej dla nas jest to ważna, istotna
i zasadnicza sprawa. Tak ją odbieramy i będziemy nadal dążyć, by przewodniczący grup politycznych,
mężczyźni czy kobiety, zrozumieli, że należy ją traktować jako sprawę priorytetową, a nie tylko jako
zakończenie wieczornej debaty.

Druga, moim zdaniem, zasługująca na uwagę kwestia została przez koleżanki i kolegów posłów wyrażona
na różne sposoby, a dotyczy ona tego, że równość nie jest zwykłą zachcianką ani zbytecznym wydatkiem,
ale raczej inwestycją. I nie jest tylko inwestycją konieczną, ale również właściwą.
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Powinniśmy o tym pamiętać, debatując nad tymi kwestiami. Musimy zrozumieć, że w obliczu kryzysu, z
którym mamy obecnie do czynienia, wkład i poświęcenie w formie wysiłków, czasu, woli politycznej i
pieniędzy nie tylko wymaga całej naszej inwencji, ale również oczywiście całej naszej woli politycznej i
najwyższej uwagi.

Trzecia sprawa, o której chciałbym krótko powiedzieć i która moim zdaniem zasługuje na uwagę to to, że
aby do roku 2020 osiągnąć zatrudnienie zarówno mężczyzn, jak i kobiet, na poziomie 75 %, trzeba
uświadomić sobie, że jest to równoznaczne z zastosowaniem aktywnych środków promowania i zachęcania
kobiet do odgrywania większej roli w sferze publicznej, a także środków zachęcających i zobowiązujących
mężczyzn do przyjęcia większej roli w życiu prywatnym. Osiągnięcie jednego bez drugiego jest niemożliwe.
Ważne żebyśmy w naszych politykach zrozumieli, że są to dwie strony tego samego medalu. Jeśli tego nie
zrozumiemy, to po prostu ponownie zmusimy kobiety do tych dwóch dodatkowych dni pracy.

Czwarta i ostatnia sprawa, którą również uważam za istotną, jest następująca: nie należy posługiwać się
kryzysem jedynie po to, żeby dokonać cięć, tam gdzie są najmniej potrzebne. Wiemy, że to właśnie w
hiszpańskim ministerstwie ds. równouprawnienia mamy najniższy budżet. Groźba cięć w tym ministerstwie
oznaczałaby, że nie jest to strefa priorytetowa. Byłoby to poważnym błędem i wierzę, że pozostałe państwa
członkowskie Unii Europejskiej nie tylko rozumieją, jak ważne jest to ministerstwo, ale wręcz powielają
jego model we własnych krajach.

Ilda Figueiredo, sprawozdawczyni. – (PT) Panie przewodniczący! Ja również pragnę zauważyć, że jakkolwiek
nasza debata odbywa się nocą, frekwencja posłów do PE jest bardzo duża, co jest rzadkie w przypadku debaty
odbywającej się o tak późnej porze. Tak wysoka frekwencja mimo niesprzyjających warunków, w jakich
debata się odbywa, jest sukcesem w walce o prawa kobiet i równouprawnienie.

Po drugie, chciałabym również powiedzieć, że wypowiedzi, których wysłuchaliśmy dzisiaj, wskazują na
ogół na konkretne działania i idee, które teraz musimy zrealizować. Wszyscy tutaj musimy stanąć na
wysokości zadania i wcielić je w życie. Wreszcie myślę, że to umocnienie politycznej woli wcielenia w życie
przedmiotowych propozycji, słów i obietnic jest czymś, co chciałabym, by było postrzegane jako bardzo
pozytywny aspekt dzisiejszej debaty. Ta narastająca wola polityczna, czy to we wszystkich obszarach polityki
UE i państw członkowskich, czy to w konkretnych działaniach mających na celu uczulenie na problemy
kobiet, tak by równość osiągana była równolegle z postępem społecznym, czyni zeń kluczowy wkład i
mamy nadzieję, że za cztery lata – jak powiedziała pani komisarz – osiągniemy pozytywne wyniki naszej
pracy, prowadzonej przez Parlament, Komisję i Radę.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że dzięki rosnącej woli politycznej i poświęceniu uwagi marzeniom
i ambicjom kobiet, możemy dokonać istotnego wkładu na rzecz ich emancypacji i realizacji ich marzeń.
Musi to polegać na osobistym i zawodowym spełnieniu, w życiu każdej kobiety z osobna, poprzez pracę,
zatrudnienie gwarantujące prawa, udział w życiu społecznym, i ewentualnie w życiu gospodarczym i
politycznym, a także z większym spełnieniem w rodzinie.

Przewodniczący. – Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Corina Creţu (S&D), na piśmie. – (RO) Ministrowie spraw społecznych UE przyznali, że 120 milionów
europejskich obywateli żyje poniżej minimum socjalnego. W porównaniu do statystyk sprzed wybuchu
kryzysu gospodarczego w ciągu zaledwie dwóch lat grozi nam w UE 50 % wzrost liczby ubogich. Recesja
zaostrzyła stałą tendencję ostatniego dziesięciolecia: liczba kobiet dotkniętych ubóstwem jest znacznie
wyższa niż mężczyzn. Bezrobocie, praca w niebezpiecznych warunkach, poziom zarobków poniżej minimum
socjalnego i trudności w dostępie do godnych usług publicznych należą do głównych przyczyn ubóstwa,
którego charakter pozwala mówić o feminizacji ubóstwa w Europie. Niestety liczne prawicowe rządy pod
pretekstem recesji zarzuciły politykę zwalczania różnic płci. Szczególnie mocno ucierpiały budżety na opiekę
socjalną i urlopy macierzyńskie, co ma poważne, negatywne następstwa również dla dzieci. Jako że jesteśmy
na półmetku europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, ocena jest negatywna.
Przyszłość jawi się w ciemnych barwach, ponieważ zarówno na szczeblu rządowym wielu państw
członkowskich, jak i na poziomie instytucji europejskich, niewiele czasu poświęca się trosce i staraniom na
rzecz poprawy życia naszych bliźnich, którzy zostali najbardziej dotknięci.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), na piśmie. – Eliminowanie wszelkich form dyskryminacji w każdej sferze
życia społecznego i gospodarczego jest ważnym niezbędnym warunkiem ochrony praw człowieka i dobrobytu
każdego obywatela. Wspieranie zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie większego

177Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL15-06-2010



uczestnictwa kobiet w życiu gospodarczym i społecznym oraz korzystania przez nie z pełni praw, muszą
stanowić przedmiot stałej troski. Sądzę, że to podejście musi znaleźć odzwierciedlenie we wspólnej polityce
rolnej, co sprawi, że obie płcie będą reprezentowane w tym obszarze sprawiedliwie i po równo. Z drugiej
strony, podejście to może zapewnić skuteczność realizowania rozmaitych polityk na szczeblu europejskim.
Sądzę, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn w gospodarce jest niezwykle ważne dla rozwoju obszarów
wiejskich i że środki na ten cel wdrażane w ramach drugiego filaru należy również utrzymać w przyszłej
WPR. Mając na uwadze, że zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest wspierana przez ustawodawstwo
europejskie i jest podstawowym wymogiem strategii „Europa 2020”, uważamy za stosowne włączyć tę
kwestię do przyszłej WPR, co oznacza również korzystanie z nowych instrumentów wspierających tę zasadę.

Joanna Senyszyn (S&D), na piśmie. – Zasada równości płci nie jest skutecznie realizowana. Według opinii
hiszpańskiej posłanki, Eleny Valenciano, w UE krowy są chronione lepiej niż kobiety. Jesteśmy
dyskryminowane w każdej sferze życia. Zarabiamy o 18 proc. mniej niż mężczyźni, częściej nie mamy pracy,
jesteśmy niedostatecznie reprezentowane w polityce, życiu publicznym, biznesie. Najbardziej żenujące jest
to, że kobiety nie mogą w pełni korzystać nawet z praw podstawowych. W stosunku do kobiet znacznie
częściej naruszane jest prawo do życia i integralności osobistej oraz prawa reprodukcyjne. M.in. w Polsce
tolerowane jest ograniczanie praw człowieka w stosunku do kobiet. W 1997 roku prezes Trybunału
Konstytucyjnego w uzasadnieniu odrzucenia liberalizacji prawa do aborcji uznał za oczywiste, że kobieta
w ciąży musi być pozbawiona części praw obywatelskich. Nie tylko nie zakończyło to jego kariery, ale
umocniło pozycję „autorytetu moralnego”.

Problematyka płci musi mieć znaczące odbicie w budżecie unijnym. Kryzys gospodarczy nie może
powodować ograniczenia działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Tylko konsekwentna, długofalowa
strategia polityczna może przynieść rezultaty. Samo promowanie równego traktowania płci oraz uchwalanie
antydyskryminacyjnego prawa nie wystarcza. Przepisy prawne nie generują automatycznie równości.
Potrzebna jest praca od podstaw. Budowanie świadomości społecznej i solidarności kobiet. Poprawa sytuacji
kobiet wymaga walki ze stereotypami i dyskryminacyjnymi praktykami oraz eliminowania męskich
szowinistów z życia publicznego.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. – Szanowny Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy!
Sytuacja kobiet na rynku pracy przed kryzysem nie była satysfakcjonująca. Jednak polepszała się pomimo
trudnych i wciąż nierozwiązanych problemów, takich jak różnice w wynagrodzeniu za tą samą pracę czy
niedoreprezentowanie w biznesie na kierowniczych stanowiskach. Trzeba mówić o tych pozytywnych
tendencjach. Sprawozdanie Komisji pokazuje, że od roku 1995 wkład kobiet we wzrost gospodarczy UE
zwiększył się o jedną czwartą, a poziom zatrudnienia w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł o 7,1 %, osiągając
59,1 %. W wyniku kryzysu szybciej rośnie stopa bezrobocia wśród kobiet niż mężczyzn. Kobiety są przede
wszystkim zatrudnione w sektorach publicznych, dlatego też są bezpośrednio zagrożone redukcją zatrudnienia
wynikającą z polityki oszczędnościowej. Stosowane mechanizmy antykryzysowe są nastawione na szybkie
przywrócenie na rynek pracy przede wszystkim osób, które straciły ją bezpośrednio w wyniku kryzysu, co
pozostawia na jakiś czas w zapomnieniu osoby trwale nieaktywne zawodowo. Zmuszone okolicznościami
osobistymi, kobiety częściej obecnie podejmują pracę w niepełnym wymiarze czasu i na niepewnych
warunkach. Świadomi tych wszystkich zagrożeń spróbujmy zastosować rozwiązania horyzontalne, tak aby
utrzymać poziom zatrudnienia sprzed kryzysu i nie dopuścić do tendencji spadkowej.

17. Wspólny program badawczo–rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego
(BONUS–169) (debata)

Przewodniczący. – Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie pani poseł Ek, w imieniu
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo – Rozwojowym
na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS–169) podjętym przez kilka państw członkowskich COM(2009)0610
– C7–0263/2009 – 2009/0169(COD)) (A7–0164/2010).

Lena Ek, sprawozdawczyni. – (SV) Panie przewodniczący! W ciągu 150 lat Bałtyk z nietkniętego, czystego,
oligotroficznego morza arktycznego przemienił się w morze znajdujące się w stanie permanentnego kryzysu.
Problemy z eutrofizacją, kwitnieniem glonów, odpadami toksycznymi i zagrożoną bioróżnorodnością stają
się coraz bardziej naglące. Sytuacja Bałtyku jest bardzo poważna. Pomimo pomyślnych prób obniżenia
zawartości azotu i fosforu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI wieku, prawie cały
Bałtyk cierpi obecnie z powodu eutrofizacji. Podobnie wysokie są poziomy toksyn środowiskowych i metali
ciężkich, pomimo sukcesów, na przykład, w redukowaniu emisji ołowiu, rtęci i DDT.
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Nie wiem, czy ktokolwiek z państwa widział kwitnienie glonów w tym dużym, kiedyś zdrowym, zamkniętym
morzu. Wypływając latem łodzią na cudowny archipelag, można się natknąć na dziesięciocentymetrowej
grubości zieloną, cuchnącą warstwę glonów. Psy po wypiciu tej wody umierają, a dzieci po kąpieli wymiotują
i cierpią na rozstrój żołądka. Taka jest dziś sytuacja w wielu miejscach Bałtyku. Aby zabezpieczyć wzrost i
umożliwić naszym wiejskim społecznościom pomyślny rozwój również w przyszłości, należy podnosić
wiedzę na temat naszego oddziaływania na Bałtyk.

Ekosystem obszaru Morza Bałtyckiego jest złożony i niemożliwy do zrozumienia bez międzynarodowej
współpracy pracowników naukowych na całym obszarze zlewiska aż po to zamknięte morze. Prowadzone
są liczne badania w tym zakresie, ale często brakuje odpowiedniej koordynacji. Propozycja, którą mamy
dziś w porządku dziennym – w skrócie BONUS – ma na celu zmianę tego stanu rzeczy. Praca ta stanowić
będzie wspólny program badawczy państw położonych u wybrzeży Morza Bałtyckiego, z udziałem
naukowców rosyjskich, którego celem będzie sprostanie wyzwaniom środowiskowym na tym obszarze.
BONUS przygotuje strategiczny plan dla ponad 500 pracowników naukowych z ośmiu państw członkowskich
obszaru Morza Bałtyckiego. UE i państwa obszaru Morza Bałtyckiego zainwestują w badania środowiskowe
łącznie blisko 1 miliard SEK.

Osiemdziesiąt pięć milionów ludzi żyje u wybrzeży Bałtyku w krajach, których gospodarki są w różnoraki
sposób zależne od morza. Jednocześnie to właśnie nasze społeczeństwa powodują problemy, ponieważ ich
ścieki i odpady lądują w morzu. Potrzebna jest lepsza ogólna wizja badań, jeśli uratowanie Morza Bałtyckiego
ma być w ogóle możliwe. Badania w tej dziedzinie są fragmentaryczne i zbytnio uzależnione od ograniczonych
funduszy badawczych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

BONUS opiera się w większym stopniu na doświadczeniu zdobytym dzięki ramowym programom UE badań
i rozwoju technologicznego. W wyniku wprowadzenia programu BONUS narodowe programy badawcze
i działania w państwach w nim uczestniczących będą po raz pierwszy zintegrowane w ramach wspólnego
programu strategicznego o jasno sprecyzowanym celu.

Chciałabym podziękować wszystkim – moim koleżankom i kolegom posłom, prezydencji hiszpańskiej i
komisarzowi ds. badań naukowych, innowacji i nauki – którzy uczestniczyli w urzeczywistnianiu tego
wydarzenia. Ten typ skoordynowanej inwestycji w badania środowiska jest jednym z elementów tworzenia
zrównoważonej, dynamicznej i efektywnie wykorzystującej swoje zasoby Europy. Morze Bałtyckie jest
bardzo żywo obecne w kulturze całej ósemki naszych krajów leżących u jego wybrzeży: w ich literaturze,
muzyce i sztuce. Chcemy, żeby dalej istniało dla naszych wnuków. BONUS stanowić będzie część platformy
dla tej inwestycji w przyszłości.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz. – Panie przewodniczący! Chcę wyrazić moją wdzięczność dla Parlamentu
Europejskiego, a szczególnie sprawozdawczyni, pani Lenie Ek, za poparcie wniosków Komisji Europejskiej
w sprawie wspólnego programu badawczego na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS. Chciałabym podziękować
również kontrsprawozdawcom z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii za ich konstruktywne
wsparcie, a także podziękować Komisji ds. Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności Parlamentu Europejskiego za opinię popierającą program BONUS.

Osiem z dziewięciu państw przylegających do Morza Bałtyckiego jest członkami Unii Europejskiej, i jesteśmy
wszyscy świadomi bardzo złożonych i naglących problemów środowiskowych dotykających obecnie Morza
Bałtyckiego, które przed chwilą pani poseł Elk przedstawiła w skrócie bardzo wymownie. Te wciąż rosnące
napięcia zagrażają dziś zdolności regionu Morza Bałtyckiego do dostarczania różnego rodzaju zasobów i
usług, od których nauczyliśmy się wszyscy zależeć. Nauka ma do odegrania bardzo ważną rolę we wspieraniu
polityki społecznej w badaniach i sektorach środowiskowych. Jednak fragmentaryzacja europejskiego
systemu badawczego i brak koordynacji i spójności jego elementów krajowych zmniejszają jego efektywność
pod względem kosztów i ogólne wyniki. Jest to wyzwanie, przed którym stajemy w regionie Morza
Bałtyckiego. To jasne, że pojedyncze państwo bałtyckie, działające w pojedynkę, nie rozwiąże złożonych
problemów ekologicznych tego obszaru. Aby stawić czoła problemom środowiskowym Morza Bałtyckiego,
palącą kwestią jest teraz opracowanie strategicznej i zintegrowanej strategii badawczej dla regionu,
umożliwienie transgranicznej synergii, gromadzenie środków, wymiana doświadczeń i mobilność
pracowników naukowych. W ten sposób możemy zapewnić zrównoważoną przyszłość dla regionu Morza
Bałtyckiego. Inicjatywa BONUS, wraz z działaniami wynikającymi z ramowej strategii UE dla regionu Morza
Bałtyckiego, zapewni strukturę i środki na zmierzenie się z tymi wyzwaniami w sposób skuteczny i
skoordynowany. Z zadowoleniem przyjmuję osiągnięte 27 kwietnia porozumienie instytucjonalne dotyczące
inicjatywy BONUS. Mówiąc to, chciałabym zarazem wyrazić ubolewanie z powodu braku porozumienia
pomiędzy państwami członkowskimi w sprawie wprowadzenia w życie modelu wspólnej puli,
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przedstawionego szczegółowo w pierwotnym wniosku Komisji Europejskiej. Bez wspólnej puli środków
finansowych z prawdziwego znaczenia wybór najlepszych międzynarodowych wniosków badawczych
według kryterium naukowej doskonałości, jakości konsorcjum i spodziewanego skutku, nie może być w
pełni zagwarantowany. Uniemożliwia to pełną realizację korzyści, wartości dodanej i pożytków pod względem
efektywności płynących ze współpracy transgranicznej. Dlatego Komisja Europejska chciałaby podkreślić,
że następstwa tej decyzji nie powinny być traktowane jako precedens dla przyszłych wniosków. Państwa
członkowskie będą musiały poświęcić się stworzeniu prawdziwej wspólnej puli środków transgranicznych
i współpracy, zanim podjęte zostaną jakiekolwiek dalsze inicjatywy w oparciu o art. 185 traktatu lizbońskiego.

Wracając do bieżącej inicjatywy, Komisja Europejska jest w pełni przekonana, że program BONUS będzie
w stanie zoptymalizować potencjał programów badań środowiska naturalnego w regionie Morza Bałtyckiego,
poprawić naukowy potencjał tego obszaru, ułatwić transgraniczną mobilność pracowników naukowych,
wspierać synergię i unikać niegospodarnego dublowania prac badawczych. Zabezpieczy to zrównoważoną
przyszłość Morza Bałtyckiego.

Anna Rosbach, sprawozdawczyni w sprawie opinii Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności. – (DA) Panie przewodniczący! BONUS–169 jest ważnym projektem pilotażowym
dotyczącym współpracy nad problemami środowiskowymi na określonym obszarze. Generalnie program
popierają wszystkie kraje bałtyckie. Jego celem jest również włączenie państw nienależących do UE, które
odprowadzają ścieki i tym samym zanieczyszczają Morze Bałtyckie, uważane za jedno z najbardziej
zanieczyszczonych mórz na świecie. Program BONUS ma do wykonania ogromne zadanie zwrócenia uwagi
na wiele problemów środowiskowych Morza Bałtyckiego. Cała gama znanych na świecie zanieczyszczeń
pochodzących z fabryk papieru i podobnych zakładów, a także gwałtowny spadek zasobów rybnych,
zagrażają Morzu Bałtyckiemu, a niezdetonowane bomby z gazem musztardowym oraz rosyjskie gazociągi,
nie pomagają w zapewnianiu dobrostanu ekosystemu. Dlatego gorąco popieram program BONUS. Jednakże
nie może on pozostać wyjątkiem, ale musi mu towarzyszyć środowiskowa świadomość poszczególnych
państw i działania z ich strony; włączając w to zapewnienie środków finansowych.

Lambert van Nistelrooij, w imieniu grupy PPE. – (NL) Panie przewodniczący, pani komisarz
Geoghegan–Quinn, pani sprawozdawczyni Ek! Specyficzne problemy i szczególna sytuacja Morza Bałtyckiego
wymagają specjalnego podejścia. Dlatego cieszę się, że możemy zakończyć uzgodnione w tym momencie
sprawy, i praca może się rozpocząć. Niemniej jednak chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami.

Jak już powiedziała pani komisarz, w pierwszej kolejności dążymy do stworzenia prawdziwej wspólnej puli
środków, wspólnego funduszu, do którego stosowane będą takie kryteria jak doskonałość i interdyscyplinarne
podejście. Konsultacje doprowadziły do powstania dość pragmatycznego podejścia polegającego na tym,
że państwa same mogą szukać ciekawych projektów na liście, by angażować w nie własne uczelnie i instytucje.
Nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń – a wręcz z tym się zgadzam – ale musimy to ocenić. Proces ten
musi przebiegać sprawnie i jeśli zostanie zrealizowany prawidłowo i współpraca będzie bardziej udana niż
w przeszłości, to może równie dobrze stanowić przykład tego, czego oczekujemy od strategii „UE 2020”.
Europa będzie musiała ponieść dodatkowe wydatki i będą również musiały je ponieść państwa członkowskie.
Rozmawiamy nie tylko o samych badaniach, ale także o późniejszych wdrożeniach. Należy również skutecznie
przywrócić jakość środowiska naturalnego, powinniśmy więc bacznie się temu przyglądać.

Chciałbym dodać jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze podejście do Morza Bałtyckiego może być również
przykładem dla innych makroregionów, na przykład Dunaju. Czy mogę zapytać panią komisarz, czy w
świetle tego, rozważała względem tego regionu...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Adam Gierek, w imieniu grupy S&D. – Proponowane we wniosku Komisji regulacje dotyczące badań na
rzecz dobrostanu Morza Bałtyckiego wprowadzają pewien ważny element, tj. etap planowania strategicznego.
Bez tego etapu mielibyśmy do czynienia jedynie z ekstensywnym rozwojem tych badań. Chodzi zatem o
szerszy plan działania, o lepszą strategię, która, poza samym morzem, będzie uwzględniać jego zlewnię, w
której obecnie – jak wiemy – szaleją powodzie.

Specjalna uwaga należy się doborowi ekspertów. Proponowane szerokie badania nie sprowadzają się bowiem
do zjawisk, które można odtworzyć w laboratorium. Tutaj badania poligonowe są ściśle związane z terenami
podlegającymi jurysdykcji danego kraju. Trzeba więc prawo unijne pogodzić z prawami krajowymi. Dobór
przez komisje niezależnych ekspertów winien ten fakt uwzględnić.
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Zwiększenie możliwości badawczych nowych państw członkowskich w rejonie Morza Bałtyckiego winno
uwzględniać to, że po pierwsze, potencjał badawczy w tych krajach jest zróżnicowany i na ogół dobremu
potencjałowi kadrowemu towarzyszy słabszy potencjał laboratoryjny. Dlatego dziwi narzucony limit: 25%
udziału wkładu materialnego do wspólnej puli. Po drugie, dla wielu państw tzw. wspólny garnek jest nie do
przyjęcia zarówno ze względów prawnych, jak i ze względu na to, że mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na
realizowane już tam aktualnie plany badawcze. Po trzecie, etap strategiczny programu wymaga czasu. Ten
etap powinien być lepiej wykorzystany merytorycznie.

Najpierw trzeba więc określić priorytety badawcze dla Bałtyku i jego zlewisk, a następnie uczestnicy projektu
winni inwestycyjnie dostosować swoje warsztaty badawcze do ich realizacji. Istotną sprawą jest włączenie
do tych badań Rosji na zasadzie równoprawnego Partnerstwa Wschodniego.

Satu Hassi, w imieniu grupy Verts/ALE. – (FI) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Pragnę podziękować
sprawozdawczyni, pani Ek, za jej znakomitą pracę. Program badawczy BONUS, który jest wspaniałą i godną
poparcia inicjatywą, jest wynikiem Strategii UE dla Morza Bałtyckiego.

Również samą strategię uważam za istotny krok naprzód. Przed około sześciu laty rozszerzenie UE sprawiło
na dobrą sprawę, że Morze Bałtyckie stało się wewnętrznym morzem UE. Ludzie uświadomili to sobie jednak
zbyt późno. Jak powiedziała pani poseł Ek, podjęto wiele badań związanych z Morzem Bałtyckim, jednak
zbyt mało badań skoordynowanych, żeby na przykład stworzyć bazę danych, poprawić politykę UE i uczynić
ją mądrzejszą.

Mam nadzieję, że skoordynowane badania pomogą nam przynajmniej uświadomić sobie dwie kwestie. Po
pierwsze stan ekologiczny Morza Bałtyckiego jest niepokojący. Jest to jedno z najbardziej zanieczyszczonych
mórz świata. Największy na świecie obszar dna morskiego pozbawiony tlenu – innymi słowy, obumarły –
znajduje się w Morzu Bałtyckim. Powiedziano kiedyś, że największa pustynia w Europie leży na dnie Morza
Bałtyckiego.

Po drugie jest nadzieja, że badania pomogą ludziom lepiej zrozumieć, że to my sami jesteśmy winni tego
stanu Morza Bałtyckiego. Głównym problemem jest eutrofizacja, której konsekwencje pani sprawozdawczyni
również doskonale opisała. Głównym źródłem azotu i fosforu – substancji eutrofizujących – jest rolnictwo.
Dotyczy to głównie rolnictwa UE w zlewisku Morza Bałtyckiego.

Dlatego mam nadzieję, że wspólnie zorganizowane skoordynowane badania pomogą ludziom uświadomić
sobie to wszystko w wystarczającym stopniu, a także pomogą nam w opracowaniu lepszych i bardziej
rozsądnych metod i procesów we wszystkich sektorach, ale zwłaszcza w rolnictwie, ponieważ nawozy,
które dostały się do jezior i mórz to dla rolników nic więcej jak marnowanie zasobów.

Musimy jednak pamiętać, że badania nie mogą rozwiązać wszystkich problemów. Musimy zrozumieć, że
ocalenie Morza Bałtyckiego będzie wymagać również rzeczywistych zmian w polityce, głównie w rolnictwie,
ale także w innych sektorach. Mam nadzieję, że uczynimy z ratowania Morza Bałtyckiego, które jest teraz
jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata, sukces, z której reszta świata będzie mogła się uczyć.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz! Z zadowoleniem przyjmuję
Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS–169), który zintegruje krajowe
działania badawcze państw członkowskich i Komisji Europejskiej w zakresie środowiska i zarządzania
zasobami Morza Bałtyckiego. Program BONUS–169 jest nowatorskim modelem i przykładem dla innych
rodzajów współpracy regionalnej w obszarze badań naukowych.

Podobnie jak region bałtycki, również inne regiony, takie jak południowo-wschodnia Europa, mogą skorzystać
z uzgodnionych działań państw członkowskich i Komisji, by określić wspólne wyzwania i wesprzeć
zrównoważony rozwój w swoich regionach.

Dlatego nalegam na Parlament i Komisję, by rozważyły możliwość stworzenia wspólnego programu
badawczego dla południowo-wschodniej Europy, ukierunkowanego na tematy o dużym znaczeniu, takie
jak morze, bioróżnorodność czy źródła energii czerpanej z morza oraz uwzględniające zrównoważony
rozwój osi euroatlantyckiej i sąsiadujących z nią regionów.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Zaangażowanie UE we Wspólny Program Badawczo–Rozwojowy
na rzecz Morza Bałtyckiego jest dowodem na to, że instytucje europejskie chcą osiągnąć lepszą harmonizację
polityk, programów i innych działań wymienionych w sektorze badawczym. Na szczeblu UE wymagane
jest wspólne działanie, tak by stawić czoło wyzwaniom i poprawić efektywność i skuteczność programowania
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poprzez włączenie wszystkich działań badawczych do jednolitego, dobrze skoordynowanego programu,
który będzie wspierać zrównoważony rozwój regionu.

Program BONUS jest szczególnie ważny dla regionu Morza Bałtyckiego. Jednak jego rola nie powinna być
ograniczona wyłącznie do tego regionu. Chciałbym, żeby w przyszłości program ten stał się wzorem dla
innych form współpracy regionalnej w Europie, na przykład w regionie Dunaju czy Morza Śródziemnego.
Dzięki temu będziemy mieli ambitną, silną i dynamiczną Unię Europejską.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Wprowadzenie Wspólnego Programu
Badawczo–Rozwojowego na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS–169 ujawniło katastrofalną sytuację Morza
Bałtyckiego, szczególnie w tych obszarach, gdzie zakrojone na szeroką skalę projekty infrastruktury
energetycznej są planowane i przeprowadzane nie tylko przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale
także inne kraje graniczące z UE. W niektórych miejscach genotoksyczność wzrosła kilkusetkrotnie. Program
BONUS pokazał swoje możliwości, przyczyniając się do monitorowania środowiska naturalnego Bałtyku
i dlatego niezbędna jest kontynuacja aktywnych badań stanu Morza Bałtyckiego. Aby w jak największym
stopniu zapewnić, by badania te były kompleksowe i obiektywne, dla naukowców ze wszystkich państw z
rejonu Morza Bałtyckiego ważne jest, by zostali włączeni w badania w równym stopniu. Program ten jest
środkiem quasi-prewencyjnym, zwracającym uwagę na złożoną sytuację ekologiczną Morza Bałtyckiego.
Tylko poprzez odpowiednie finansowanie badań naukowych i obserwację zagrożeń będziemy z czasem w
stanie powstrzymać ekologiczną katastrofę i wierzę, że zapewnimy, by Morze Bałtyckie...

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO). Z problemami ekologicznymi w niektórych regionach można by
się było uporać z dużo większym powodzeniem, gdyby poszczególne kraje połączyły prowadzone badania.
Dlatego popieram wniosek Komisji i wniosek sprawozdawczyni w sprawie wsparcia programu BONUS dla
regionu Morza Bałtyckiego.

Myślę, że dobrym pomysłem jest włączenie punktu preambuły, w którym wezwano by Komisję do
przeprowadzenia ostatecznej oceny programu, by sprawdzić poziom jakości i efektywności realizacji tego
typu programów, szczególnie pod względem postępu dokonanego w odniesieniu do określonych celów.
Wyniki powinny zostać opublikowane na stronie internetowej programu, by obywatele mogli dowiedzieć
się, jak działa program i jak przebiega jego realizacja. Na dobrą sprawę również przedstawiciele sektora
przedsiębiorstw mogą opierać swoje biznesplany na rekomendacjach i możliwościach, które wyłonią się z
rezultatów badań w tym regionie.

Ważne, żebyśmy mogli uzyskać wyniki tego programu w postaci wyraźnych korzyści dla środowiska
naturalnego, obywateli i rozwoju tego regionu, szczególnie na tle obecnego kryzysu gospodarczego.

Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie przewodniczący! W pełni popieram utworzenie wspólnego
programu badawczo-rozwojowego na rzecz Morza Bałtyckiego Bonus. Jestem przekonany, że utworzenie
skonsolidowanego ponadnarodowego programu badawczego opierającego się na wzajemnej współpracy
ponadgranicznej, wymianie doświadczeń przyczyni się do efektywniejszego działania na rzecz ochrony
Morza Bałtyckiego oraz doprowadzi do zrównoważonego rozwoju tego regionu. Program Bonus został
zainicjowany przez 8 państw członkowskich. Środowisko Bałtyku obejmuje jeszcze jeden kraj, jakim jest
Rosja. Uzasadnione jest więc, aby rosyjscy naukowcy uczestniczyli w tym programie. Ten program badawczy
powinien dostarczyć szeregu propozycji do opracowywanej strategii Unii dla regionu Morza Bałtyckiego i
roli makroregionów w przyszłej polityce spójności, nad którą obradowaliśmy w Parlamencie dwa miesiące
temu. Szkoda, że nie było nas stać, aby otwarcie dyskutować i określić, jakie konsekwencje i zagrożenie dla
tego morza będzie miała budowa i eksploatacja...

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Piotr Borys (PPE). - Ogromnie dziękuję, panie przewodniczący, za uwzględnienie mojego głosu.

Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze badania związane z całym sektorem Morza Bałtyckiego należy postrzegać
poprzez element dużej spójności terytorialnej całej Unii Europejskiej. Skupiamy się dzisiaj na kilku ważnych
równorzędnych strategiach: strategii na rzecz Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego czy też Dunaju.
Musimy jednak pamiętać, że te obszary muszą być ze sobą połączone.

Obecnie główny handel towarów odbywa się z Indochinami i dlatego tak ważne jest skupienie się na tym,
aby także strategia Morza Bałtyckiego uwzględniała możliwość połączeń w sieci TNT „Północ-Południe”.
Na szczęście strategia ta jest dzisiaj dostępna do publicznej wiadomości i mam nadzieję, że także obszar
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Morza Bałtyckiego będzie spójnie połączony właśnie z południem Europy poprzez sieć TNT bazującą na
kilku równoległych rozwiązaniach.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz. – Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowanie
sprawozdawczyni, pani poseł Ek oraz 10 posłom Parlamentu Europejskiego, którzy poświęcili czas, aby
być tutaj o późnej godzinie dzisiejszego wieczora i omawiać tę sprawę.

Cieszę się niezmiernie, że wszystkie zapowiedziane inicjatywy związane z art. 185 zgłoszone w ramach
elementu współpracy siódmego programu ramowego zostały przyjęte. Jest to osiągnięcie polityczne dla
wszystkich instytucji Unii Europejskiej. Inicjatywa BONUS może bez wątpienia pomóc krajom regionu
Morza Bałtyckiego w bardziej skutecznym rozwiązaniu niezwykle złożonych i pilnych problemów
środowiskowych w tym obszarze poprzez promowanie synergii i unikanie nieekonomicznego dublowania
wysiłków badawczych pojedynczych państw.

Z punktu widzenia głównych światowych problemów politycznych, z którymi mamy do czynienia w takich
obszarach polityki jak zmiany klimatu, energia, żywność i zdrowie, wymóg łączenia środków i wspólnej
pracy staje się niezbędny. Inicjatywy wynikające z art. 185 odgrywają kluczową rolę w zmaganiu się z
niektórymi z tych ważnych problemów. Doświadczenie, które dzięki nim zyskujemy, pozwoli nam znaleźć
jeszcze lepsze i bardziej efektywne sposoby współpracy na szczeblu europejskim, pozwalając na pełne
korzystanie zarówno z krajowych, jaki i wspólnotowych programów badawczych.

Jak powiedziałam w styczniu w trakcie mojego przesłuchania w Parlamencie Europejskim, gorąco popieram
pełne urzeczywistnienie europejskiego obszaru badawczego, ale jeśli zamierzamy osiągnąć ten cel, musimy
współdziałać w duchu jedności i współpracy. Jest to niezmiernie ważne dla przyszłego rozwoju gospodarczego
Unii Europejskiej i zapewnienia, żeby UE stała się światowym liderem na polu badań, innowacji i nauki.

Lena Ek, sprawozdawczyni. – (SV). Panie przewodniczący! BONUS jest tak naprawdę projektem pilotażowym
opartym na art. 185 i mogę zapewnić każdego, kto będzie przy nim pracować i kto będzie o nim czytać lub
skorzysta z jego efektów, że nie jest on łatwy. Nie jest łatwo połączyć środki na badania Unii Europejskiej i
różnych państw członkowskich. To ogromne wyzwanie. Nie jest łatwo koordynować różne naukowe kultury
badawcze i tradycje, z 16 dużymi grupami badawczymi, 500 pracownikami naukowymi, ośmioma krajami
oraz pozostałą częścią UE śledzącą na bieżąco postępy oraz wszystkimi, którzy chcą analizować i sprawdzać,
czy podejmujemy odpowiednie działania i czy są one skuteczne.

Wymagania wobec pracowników naukowych będą Ogromne. Ogromne będą też wymagania wobec państw
członkowskich i ich rządów i mogę zapewnić, że będzie to wymagać twardych politycznych decyzji i silnego
politycznego przywództwa, ale musimy to zrobić. Nasze programy badawcze muszą być dokładnie ocenione
i musimy wziąć na siebie tę olbrzymią odpowiedzialność, ponieważ wspólnie musimy rozwiązać problemy
związane z Morzem Bałtyckim. Jednakże musimy także znaleźć model, który umożliwi nam dokonanie
zmian na lepsze w innych częściach Europy. Chodzi tu o duże rzeki, Morze Śródziemne, a także nasze
podejście do wspólnych funduszy, zabezpieczanych przez podatników w ramach unijnych i programów
krajowych.

Morze Bałtyckie stanowi część naszej wspólnej historii i kultury od końca epoki lodowcowej, poprzez czasy
Wikingów, handel w okresie średniowiecza, „morze wolności” podczas zimnej wojny, aż do teraz, gdy jest
to morze ukochane przez naszych rodziców i dzieci, którym mamy obowiązek zarządzać. Stajemy wobec
tych trudności i olbrzymich wyzwań, dlatego po raz kolejny chciałabym podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w tę sprawę. Praca nie kończy się wraz z decyzjami, które tu podejmiemy i dokumentami,
które podpiszemy; praca rozpoczyna się teraz.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 12.00.

18. Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z
systemem informacyjnym Schengen (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pana posła Coelho, w
imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w sprawie projektu
decyzji Rady dotyczącej stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen
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związanych z systemem informacyjnym Schengen (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE))
(A7-0199/2010).

Carlos Coelho, sprawozdawca. – (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz Malmström, panie i panowie!
Chciałbym wspomnieć o czterech zasadniczych kwestiach. Po pierwsze, procedura oceny. Od chwili
przystąpienia do Unii Europejskiej w 2007 roku Rumunia i Bułgaria rozpoczęły prace zmierzające do pełnej
integracji w ramach strefy Schengen. Jeżeli Rada ma podjąć decyzję o zniesieniu granic wewnętrznych, to
w ramach procedury oceny konieczne jest potwierdzenie, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne
dla wdrożenia odpowiednich części wspólnotowego dorobku prawnego, a mianowicie ochrona danych,
system informacyjny Schengen, granice powietrzne, lądowe i morskie, współpraca policyjna oraz polityka
wizowa.

Procedury oceny rozpoczęto od części dotyczącej ochrony danych. Oznacza to sprawdzenie, czy każde z
tych państw członkowskich jest odpowiednio przygotowane do wdrożenia wszystkich przepisów w zakresie
ochrony danych. Wyniki są zatem warunkiem wstępnym prowadzenia procesu oceny systemu informacyjnego
Schengen, który zakłada przekazywanie danych do tych państw. Przyjęcie przedmiotowej decyzji jest zatem
pierwszym krokiem w kierunku zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych z Bułgarią i Rumunią.

Po drugie, dostęp do dokumentów. Rada przedłożyła przedmiotowy projekt decyzji do Parlamentu. Nie
przesłano jednak sprawozdań z oceny ani sprawozdań uzupełniających, które umożliwiłyby Parlamentowi
dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do zajęcia uzasadnionego stanowiska. Dokumenty zostały
przekazane Parlamentowi przez Radę dopiero po monitach ze strony Parlamentu.

Z zadowoleniem przyjmuję starania podejmowane przez ambasadora Rumunii, z którego pomocą możliwe
było znalezienie rozwiązania zaistniałej sytuacji poprzez złożenie wniosku o zmianę klasyfikacji dokumentów
poufnych i oznaczenie ich jako dokumenty „o ograniczonej dostępności”. Pozwoliło to na dotrzymanie
harmonogramu, ale ten sam problem pojawi się ponownie w chwili zwrócenia się do Parlamentu o wydanie
opinii w innych aspektach dorobku Schengen. Bezwzględnie konieczne jest zatem jak najszybsze zawarcie
porozumienia pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie przekazywania dokumentów poufnych.

Po trzecie, ocena Rumunii i Bułgarii. W przypadku Bułgarii stwierdzono pewne niedociągnięcia związane
z przyjęciem, wdrożeniem i wykonywaniem rekomendacji Rady Europy nr 85/15 dotyczącej wykorzystywania
danych osobowych w sektorze policyjnym, a także ujawniono niedoskonałości w działaniu Krajowej Komisji
ds. Ochrony Danych. Bułgaria podjęła odpowiednie działania zgodnie z tymi rekomendacjami i w dniu
26 kwietnia Rada uznała, że niezbędne warunki w zakresie odzyskiwania danych zostały spełnione.

W przypadku Rumunii wykryto niedociągnięcia w zakresie przyjęcia dwóch przepisów regulujących
przetwarzanie danych osobowych, a także w zakresie zaplecza i środków służących ochronie danych, jakimi
dysponują organy krajowe, jak również wprowadzania okresowych ocen dotyczących danych związanych
z funkcjonowaniem strefy Schengen. Zasadniczo Rumunia podjęła odpowiednie działania w świetle
rekomendacji, a te, które są wciąż w toku, nie uniemożliwiają temu państwu stosowania, w zależności od
przypadku, wszystkich niezbędnych wymogów w odniesieniu do ochrony danych. Warunki zapalenia
Rumunii i Bułgarii zielonego światła w dziedzinie ochrony danych zostały zatem zweryfikowane.

I na zakończenie, panie przewodniczący, przegląd mechanizmu oceny Schengen. Chciałbym skorzystać z
tej okazji, aby powtórzyć, że istnieje potrzeba jak najszybszego ustanowienia europejskiego mechanizmu
oceny w dziedzinie Schengen, który byłby prosty, skuteczny, sprawny i przejrzysty. Parlament odrzucił
wnioski przedłożone mu w październiku ubiegłego roku. Chciałbym prosić Komisję, aby jak najszybciej
skorzystała ze swojego prawa inicjatywy.

Cecilia Malmström, komisarz. – Panie przewodniczący! Jestem całkowicie przekonana, że Bułgaria i Rumunia
podejmą wszelkie możliwe starania, aby dotrzymać docelowego terminu zniesienia kontroli granicznych
w marcu 2011 roku. Komisja, działając w granicach swoich kompetencji, będzie w pełni wspierać oba kraje,
tak aby ocena Schengen zakończyła się dla nich pomyślnie.

Obowiązkiem Rady jest przeprowadzenie ocen Schengen i to na ich podstawie Rada podejmie decyzję o
zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Oceny te są w toku, jest więc jeszcze zbyt wcześnie, aby
oceniać stan przygotowań. Pierwsze poczynione kroki były jednak pomyślne, co potwierdziła pozytywna
ocena w dziedzinie ochrony danych; pozwala to teraz Bułgarii i Rumunii uzyskać dostęp do systemu
informacyjnego Schengen.

15-06-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL184



Parlament Europejski i pan poseł Coelho proponują, aby Bułgaria i Rumunia informowały Radę i Parlament
o zaleceniach następczych. Faktycznie przyjętą obecnie praktyką w zakresie oceny Schengen jest składanie
Radzie przez dane państwa członkowskie sprawozdania w sprawie środków mających zapewnić zgodność
z zaleceniami, jako że za mechanizm oceny jest obecnie w pełni odpowiedzialna Rada. W związku z tym i
na mocy obowiązującego prawodawstwa to do Rady należy decyzja o informowaniu o tym Parlamentu.

W tym kontekście chciałabym przyjąć pański wniosek, panie pośle Coelho, i potwierdzić, że wkrótce, jesienią,
z przyczyn, które pan wymienił, zaproponuję nowy mechanizm oceny po wejściu w życie traktatu
lizbońskiego.

Sądzę, że zarówno państwa członkowskie, jak i Parlament powinny włączyć się w działanie tego mechanizmu.
Państwa członkowskie będą, oczywiście, włączone, aby utrzymać wzajemne zaufanie w kwestii ich
kompetencji do stosowania wszystkich środków wspomagających, umożliwiających zniesienie kontroli na
granicach wewnętrznych, w szczególności w dziedzinie współpracy w zakresie granic zewnętrznych,
współpracy wizowej oraz policyjnej.

Parlament Europejski winien w istocie być w pełni informowany o następstwach wyników dokonanej oceny.
Wprowadzając nowy mechanizm Komisja ma na celu naprawę obecnych słabości, o których mówił pan
poseł sprawozdawca. W tej chwili brak jest jakichkolwiek działań następczych po dokonaniu ocen w sytuacji,
gdy zalecenia nie zawsze są wdrażane. Uzyskane w tym procesie wsparcie ze strony Parlamentu byłoby
naprawdę bardzo cenne.

Mariya Nedelcheva, w imieniu grupy PPE. – (BG) Gratuluję panu posłowi Coelho i z zadowoleniem przyjmuję
dokonany w Bułgarii i Rumunii postęp, o którym wspomniano w sprawozdaniu. Dzięki pozytywnym
wynikom i wnioskom z audytu „Ochrony danych osobowych” możliwe było wyznaczenie terminu wdrożenia
systemu informacyjnego Schengen również w Bułgarii.

Przystąpienie Bułgarii zarówno do Unii Europejskiej, jak i do strefy Schengen wywołuje entuzjazm wszystkich
obywateli Bułgarii. Tak naprawdę jest to nawet coś więcej niż entuzjazm, jako że dotyczy on możliwości
zniesienia kontroli granicznych i egzekwowania prawa do swobodnego przepływu na całym terytorium
Unii Europejskiej. Sukces ten zawdzięczamy ogromnym wysiłkom i zdecydowanym działaniom obecnego
rządu Bułgarii, który uczynił wszystko, co było możliwe, aby nadrobić zaległości z lat poprzednich, jeśli
chodzi o spełnienie warunków i poczynienie niezbędnych przygotowań do stosowania dorobku Schengen.

Strefa Schengen nie oznacza jedynie swobodnego przepływu. Oznacza również wzmocnioną współpracę
policyjną i celną, zwłaszcza w kontekście zwalczania handlu ludźmi i przemytu towarów, a także
przestępczości zorganizowanej na bardziej ogólnym poziomie. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy
Schengen jest jednym z etapów podróży w kierunku spełnienia naszego marzenia o Europie obywateli. Aby
ten cel osiągnąć, potrzebne są nieustanne wysiłki, a także spełnienie wymogów dorobku Schengen przez
rządy państw, że nie wspomnę już o solidnym wsparciu ze strony europejskich instytucji.

Udostępnienie Parlamentowi Europejskiemu zaleceń sformułowanych w sprawozdaniach z oceny oraz
dokumentów dotyczących kolejnych działań, jakie mają zostać podjęte stanowi gwarancję kontynuacji
konstruktywnego dialogu między nami wszystkimi. Tego rodzaju przejrzysty dialog gwarantuje również
obywatelom Bułgarii i Rumunii, że prawa podstawowe przewidziane w traktatach są rzeczywistością.

Ioan Enciu, w imieniu grupy S&D. – (RO) Wczoraj minęło 25 lat, od kiedy obywatele Europy mogli po raz
pierwszy cieszyć się swobodą podróżowania po Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń. Przy okazji tej
rocznicy pani komisarz Malmström stwierdziła: „Schengen stało się jednym z najpotężniejszych symboli
zdolności UE do poprawy standardu życia jej obywateli”. A poseł Martin Schulz, przewodniczący Grupy
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, powiedział: „Schengen jest
prawdopodobnie najbardziej pomyślnym i namacalnym efektem osiągniętym przez Unię Europejską w
ciągu minionych 30 lat”. Przy tej samej okazji ja również chcę tylko powiedzieć: niech żyje Schengen i
wolność! Rumunia i Bułgaria mogłyby być prezentem rocznicowym dla strefy Schengen.

Po dokonaniu ocen Rada stwierdziła, że oba państwa członkowskie zapewniają wystarczające gwarancje
do poczynienia pierwszego kroku w kierunku przystąpienia do strefy Schengen. Potwierdzimy ten krok
wyrażając jutro naszą opinię „za”. Nie tylko Rumunia i Bułgaria skorzystają na tym, że będą ostatecznie
mogły przystąpić do strefy, ale zyska także cała Unia Europejska. Zwiększona współpraca w sektorach
gospodarczym, społecznym i administracyjnym wzmocni UE. Rządy obu państw członkowskich muszą
spełnić wymogi planu działania Schengen jako elementu procesu akcesyjnego.
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Przyjmuję z zadowoleniem fakt, że Parlament Europejski pomyślnie spełnił swoją rolę gwaranta europejskiej
demokracji. Poprawka zgłoszona przez pana posła sprawozdawcę służy zainicjowaniu przejrzystego rodzaju
współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami. Tylko taka współpraca może przynieść rychłe, odczuwalne
rezultaty w procesie debatowania o prawodawstwie europejskim i jego uchwalania. Brak
międzyinstytucjonalnej zgody w Unii Europejskiej nie może opóźniać realizacji, ani powodować uszczerbku
dla praw, swobód i pomyślności europejskich obywateli, którym wszystkie instytucje Europy mają służyć.

Wprowadzenie nowego systemu oceny umożliwi, jak sugerował pan poseł Coelho, zagwarantowanie
bezpieczeństwa i wzmocni zasadę wzajemnego zaufania – podstawową dla utrzymywania strefy Schengen.
Popieram wnioski pana posła Coelho.

Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE. – (FR) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie!
Kilka dni temu wraz z panami przewodniczącymi Buzkiem i Barroso obchodziliśmy rocznicę podpisania
układów z Schengen. Dziś wieczorem, późnym wieczorem, kładziemy szczególny kamień w ramach
fundamentów projektu decyzji Rady.

Przechodzimy od myśli do czynów i do współpracy, do wstępnych i niezbędnych warunków zniesienia
kontroli granicznych z Bułgarią i Rumunią, które, jak wskazują wstępne oceny, są na dobrej drodze do
spełnienia. Oba te kraje w istocie powinny wkrótce móc zagwarantować ochronę i przetwarzanie danych
osobowych.

To dobre wieści, ich efektem będzie pełna integracja tych dwóch krajów w ramach Schengen, co przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dobrobytu nie tylko w obu tych państwach, ale również na
całym kontynencie europejskim. Jestem pewna, że pozwoli to zwalczyć problemy nielegalnej migracji i
imigracji, przestępczości międzynarodowej, a także wszelkie inne rodzaje plag. Pomoże to zmniejszyć
ryzyko.

Dwie krótkie uwagi...

(Przewodniczący odebrał posłance głos)

Tatjana Ždanoka, w imieniu grupy Verts/ALE. – Panie przewodniczący! Ponieważ system informacyjny
Schengen jest integralnym elementem strefy Schengen, zagadnienie będące przedmiotem tej debaty jest
niezwykle istotne. Ja sama pochodzę z nowego państwa członkowskiego. Pamiętam, jak Łotwa chciała
przystąpić do strefy. W tym względzie przyjmuję z ogromnym zadowoleniem przystąpienie Bułgarii i
Rumunii.

Niemniej muszę podkreślić, że stwierdzono pewne uchybienia. Moja grupa w pełni podziela stanowisko
pana posła sprawozdawcy o konieczności podjęcia działań następczych. Innymi słowy, Parlament musi być
informowany o tym, w jaki sposób zaistniałe problemy zostały rozwiązane, z uwzględnieniem naszych
obaw związanych z ochroną danych. Mam również nadzieję, że niedostępność terminów nie okaże się
barierą dostępu do systemu SISOne4ALL.

I wreszcie, w pełni podzielamy wyrażone przez pana posła sprawozdawcę obawy dotyczące nowego
mechanizmu oceny Schengen. Jesteśmy przekonani, że Parlament powinien mieć możliwość sprawowania
demokratycznej kontroli i z nieskrywanym zadowoleniem przyjmuję oświadczenie pani Malmström, że tak
właśnie się stanie.

Zbigniew Ziobro, w imieniu grupy ECR. – (PL) Rumunia i Bułgaria przyjęły dorobek Schengen wraz z
wejściem do Unii Europejskiej w 2007 roku. Teraz natomiast mamy przyjemność dyskutować o projekcie
decyzji Rady w sprawie stosowania tego dorobku w dwóch najmłodszych państwach członkowskich Unii
Europejskiej, co stanowi jeden z ostatnich kroków w kierunku zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych
Bułgarii i Rumunii. Oba państwa otrzymały pozytywne oceny od komisji oceniającej ich gotowość do
zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, a zidentyfikowane niedociągnięcia powinny
i zapewne zostaną szybko wyeliminowane. Jeśli tak się stanie, to będzie można oczekiwać, że Bułgaria i
Rumunia uzyskają techniczną gotowość do przyłączenia się do tzw. systemu SIS II do października 2010
roku, czyli zgodnie z obowiązującą mapą drogową. Dzięki temu możliwe będzie otwarcie Schengen na dwa
nowe państwa z jednoczesnym zachowaniem należytej dbałości o bezpieczeństwo obywateli i ich interesy.

John Bufton, w imieniu grupy EFD. – Panie przewodniczący! Schengen było kompromisem w zamian za
swobodny przepływ osób i towarów oraz wyrazem zaufania wobec zaangażowanych państw członkowskich,
że podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia na ich własnym polu.
Wprawdzie Wielka Brytania nie przyjęła formalnie dorobku Schengen, ale korzystamy z pewnych aspektów
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systemu informacyjnego Schengen na potrzeby zwalczania przestępczości. Jednocześnie jednak sam system
i ogólnie dorobek Schengen stwarzają również co bardziej przebiegłym przestępcom szersze pole do działania,
jeśli chodzi o międzynarodową przestępczość i korupcję.

Po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do SIS podstawowym pytaniem musi być kwestia, czy te państwa
członkowskie znajdują się w punkcie, w którym mogą zagwarantować na szczeblu krajowym taki poziom
kontroli, który zapewniałby swobodny przepływ na całym kontynencie. Przejście do drugiej generacji
systemu informacyjnego Schengen spotkało się ze znaczącym sprzeciwem, zwłaszcza w kwestii równowagi
pomiędzy kosztami a efektywnością. Wielka Brytania stosuje niezależne rygorystyczne kontrole i nie
uczestniczy w ruchu bezpaszportowym. Czy będziemy musieli udzielić wsparcia finansowego dla
opracowywanych systemów gromadzenia informacji w krajach aspirujących do strefy Schengen, aby
złagodzić potencjalny wzrost przestępczości związany z polityką otwartych granic?

Schengen przyniósł ze sobą zwiększenie możliwości przemytu nielegalnych towarów i osób przez granice.
Bezpieczeństwo podróży w sytuacji braku kontroli granicznych zależy w ogromnym stopniu od wiary w
zdolność poszczególnych państw członkowskich do przeprowadzania kontroli zgodnie z odpowiednimi
standardami.

Rozszerzenie zakresu działania systemu informacyjnego Schengen zwiększa możliwości korupcji i tworzy
znacznie większy zbiór informacji dla przestępców chcących włamać się do sieci. Podobnie ściślejsza
integracja towarzysząca zwiększeniu zaangażowania państwa członkowskiego może wymagać rozszerzenia
zakresu środków stosowanych w ramach systemu informacyjnego Schengen, zwłaszcza w kontekście
nadchodzącego momentu wprowadzenia SIS II. Przykładowo, w którym momencie przechowywanie danych
biometrycznych będzie pozytywne?

Krytycy obawiają się również, że system może zostać wykorzystany do monitorowania obywateli o
określonych poglądach politycznych, a zgromadzone informacje mogą być wykorzystane w celach
politycznych. Wraz z rosnącą liczbą krajów przyjmujących dorobek ryzyko się zwiększa. Dostęp do systemu
informacyjnego Schengen możliwy jest obecnie z około 500 tysięcy komputerów. Nie można przewidzieć,
ile z tych systemów jest wolnych od złośliwego oprogramowania. Ogólnie co drugi komputer pada ofiarą
złośliwego zainfekowania. Oprogramowanie szpiegowskie pozwala osobie trzeciej uzyskać dostęp do tych
samych danych, co użytkownik. Im szerszy jest system, do tym większej ilości danych można uzyskać dostęp
i tym większa liczba przestępców chce ten system nieuczciwie wykorzystać.

Państwa członkowskie muszą wykazać się stosowaniem wyjątkowo zaawansowanych systemów zabezpieczeń,
a i tak nawet przy największych staraniach i najlepszych intencjach nie można wykluczyć możliwości
nadużyć, które z kolei uderzałoby we wszystkie zaangażowane strony.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Pragnę przekazać moje gorące podziękowania sprawozdawcy, panu
posłowi Coelho, za sposób, w jaki przygotował przedmiotową dokumentację, jak również pogratulować
mu całej wykonanej pracy. Zdecydowanie popieram to, o czym wcześniej powiedział, nie tylko w odniesieniu
do obecnego systemu oceny opartego na ochronie danych, ale także pozostałych sprawozdań, które zostaną
przygotowane w dziedzinach, jakie pozostały jeszcze do oceny.

Rada musi być w stanie zagwarantować, że przekaże posłom do Parlamentu Europejskiego wszelkie informacje
niezbędne do podjęcia przez Parlament właściwej, sprawiedliwej decyzji. Mam szczerą nadzieję, że
wypracujemy rozwiązanie, które umożliwi nam prowadzenie naszych prac w normalnych warunkach oraz
podejmowanie rozważnych decyzji.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Po pierwsze, chciałabym pogratulować panu posłowi Coelho wyjątkowej
pracy, jaką włożył w przygotowanie przedmiotowego sprawozdania, które jest tak ważne dla Rumunii i
Bułgarii, a także przedstawić następujące wyjaśnienia. Przyjęcie przez Rumunię prawa mającego na celu
uregulowanie przetwarzania danych osobowych jest istotnym krokiem na drodze do spełnienia wszystkich
warunków przystąpienia do strefy Schengen.

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych poczyniło ostatnio znaczące postępy, co sprawiło, że
Rumunia jest na dobrej drodze do przystąpienia do strefy Schengen w wyznaczonym terminie, czyli w marcu
2011 roku. Rumunia jest podawana jako przykład, w szczególności jeśli chodzi o posiadany system kontroli
granic morskich SCOMAR, w szeregu sprawozdań opracowanych przez europejskich ekspertów. Jednocześnie
wśród innych środków wymienić można nowe służby terytorialne straży granicznej, poprawę współpracy
z agencją Frontex czy stałe inwestycje w zwiększenie bezpieczeństwa granic lądowych.
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Chciałabym na zakończenie podkreślić, że bezpieczeństwo granic...

(Przewodniczący odebrał posłance głos)

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Ja również pragnę zacząć od przyłączenia się do listy gratulujących
sprawozdawcy, panu posłowi Coelho. Wykonał naprawdę wyjątkową pracę dla Rumunii i Bułgarii.

W pierwszym rzędzie chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, że Rumunia została właściwie przedstawiona
jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa transportu morskiego. Ponadto sądzę, że Rumunia,
podobnie jak Bułgaria, spełnia warunki przystąpienia do systemu SIS. Właśnie dlatego uważam, że Komisja
także musi zaangażować się we wspieranie obu tych krajów, tak aby zakończyć również pozostałe oceny,
abyśmy mogli pomyślnie przystąpić do wspólnego obszaru Unii Europejskiej.

Mówimy tutaj o rozszerzaniu Unii Europejskiej jako całości, w tym o rozpowszechnianiu jej wartości. Jedną
z tychże wartości jest wolność oraz prawo do swobodnego przemieszczania się.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Z dobrodziejstw układu Schengen korzystają
Europejczycy. Ułatwia on rzeczywisty wolny przepływ osób, rozwój turystyki, wzrost wymiany handlowej.
To jest nasza chluba i wielkie osiągnięcie w Unii Europejskiej. Ale aby tak mogło być niezbędna jest
odpowiednia infrastruktura techniczna, która pozwoli na monitorowanie tych procesów. Wiemy z własnego
doświadczenia, że zadaniem i obowiązkiem krajów przystępujących do układu Schengen jest wypełnienie
wymogów, które są związane z systemem informacyjnym Schengen. To jest dla naszego wspólnego dobra,
dla wspólnego bezpieczeństwa. Standardy w tym zakresie muszą być przestrzegane.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Chciałbym podziękować panu Coelho, który jest naszym parlamentarnym
specjalistą z zakresu Schengen, i faktycznie wykonał także w tym zakresie ogromną pracę.

Po pierwsze, cieszy, że grupa robocza ds. Schengen w Radzie oceniła wnioski Bułgarii i Rumunii pozytywnie,
że te kraje wyeliminowały wszystkie niezbędne problemy celem osiągnięcia tego ważnego aspektu. Myślę,
że najważniejsza jest oczywiście ochrona granic zewnętrznych i myślę, że będziemy także równolegle
pracować nad systemem SIS II i biometrią, która jest określona. To jest oczywiście pieśń przyszłości, niemniej
jednak pamiętajmy o tym, że ten proces nas czeka.

Życzyłbym naszym przyjaciołom z Bułgarii i z Rumunii tego, co przeżywaliśmy jeszcze wraz z Czechami
i innymi krajami dwa lata temu, także w moim kraju – w Polsce – gdzie symbolicznie znieśliśmy szlabany i
Schengen stał się faktem. Naprawdę zmienia to spójność Unii i historyczne podejście do tego, aby połączyć
starą i nową Unię. Życzę Bułgarii i Rumunii również tego, aby na tym najbliższym etapie spełniła wszystkie
niezbędne wymogi, a pani komisarz życzę także przyspieszenia tych prac...

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

Cecilia Malmström, komisarz. – Panie przewodniczący! Nie mam już wiele do dodania, wydaje się bowiem,
że istnieje tutaj bardzo wyraźna zgoda. W pełni zgadzam się z tymi z państwa, którzy wyrażali pogląd, iż
faktycznie mieliśmy w tym tygodniu powody do świętowania. Strefa Schengen jest osiągnięciem Unii
Europejskiej; możemy być z niej niezwykle dumni. Oznacza ona swobodę przemieszczania się ludzi w
Europie bez granic i mam nadzieję, że wkrótce powiększy się o dwa kolejne państwa. Tymczasem uzyskanie
dostępu do systemu informacyjnego Schengen jest, oczywiście, bardzo ważnym pierwszym krokiem.

Wciąż pozostaje w tych państwach do wykonania wiele pracy w zakresie wiz, współpracy policyjnej, procesów
sądowych, przestępczości zorganizowanej i tak dalej, i oczywiście będziemy te kwestie ściśle monitorować.
Ja sama przewiduję złożenie wizyty w obu krajach do końca tego roku, aby pokazać moje poparcie dla nich
oraz sprawdzić poczynione postępy na miejscu. Chciałabym szczerze podziękować tym państwom za
postęp, jaki ostatnio uczyniły.

Jak niektórzy z państwa powiedzieli, zaufanie jest ważnym czynnikiem zapewnienia sytuacji, w której
pozostałe państwa członkowskie dostrzegą konkretne rezultaty, tak abyśmy mogli mieć szczęśliwe
zakończenie tej historii. W tym względzie zwiększenie przejrzystości systemu oraz zaangażowania Parlamentu
Europejskiego w pomoc w dokonywaniu oceny i procesie wdrażania jest bardzo ważnym krokiem.

Właśnie dlatego mam nadzieję, że damy radę wspólnie pracować nad przedmiotowym nowym mechanizmem
oceny. Także i ja chciałabym podziękować panu posłowi Coelho za pracę, jaką wykonuje na rzecz tych
dwóch krajów i z przyjemnością oczekuję dalszej współpracy z panem.
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Carlos Coelho, sprawozdawca. – (PT) Panie przewodniczący! Cztery ostatnie uwagi. Chciałbym, po pierwsze,
podziękować za miłe słowa koleżanek i kolegów posłów, a także znakomitą współpracę ze strony
kontrsprawozdawców, a po drugie, podkreślić, że istnieje szeroka zgoda na przyjęcie przedmiotowych
inicjatyw, ale również zgoda co do żądania, aby Parlament został w ciągu sześciu miesięcy poinformowany
o działaniach podjętych w następstwie otrzymanych rekomendacji, które nie zostały jeszcze w pełni
zrealizowane.

Po trzecie, pragnę przypomnieć państwu, że jest to dopiero pierwszy krok. Należy jeszcze poczynić kolejne,
jak słusznie przypomniała nam pani komisarz Malmström. Po czwarte i ostatnie, chciałbym pogratulować
pani komisarz Malmström jej zapewnień, że inicjatywa prawodawcza dotycząca systemu oceny zostanie
przedstawiona jeszcze jesienią tego roku.

Oba te kraje są poddawane ocenie tylko i wyłącznie przez Radę. Jak powiedziała pani komisarz Malmström,
potrzebny jest nam europejski system oceny, który angażowałby wszystkie europejskie instytucje, Komisję
Europejską i Radę, ale również Parlament. Nade wszystko jednak musi to być europejski system oceny, który
nie będzie działał według podwójnych standardów. To znaczy, że nie możemy poddawać krajów
zewnętrznych, które wyrażą wolę przystąpienia do układu z Schengen, bardziej restrykcyjnym kryteriom
oceny niż te, które odnoszą się do państw członkowskich już należących do strefy Schengen. Wszystkie
państwa, zarówno te, które chcą przystąpić, jak i te, które są już częścią strefy Schengen, muszą dowieść
ścisłego przestrzegania dorobku Schengen i wykazać, że sprawowana przez nie kontrola granic zewnętrznych
jest tak dobra, jak powinna być. To jedyny sposób, w jaki możemy zapewnić bezpieczeństwo naszej strefy
swobodnego przepływu, tym samym dając jednocześnie naszym obywatelom gwarancję, że mogą w niej
bezpiecznie podróżować.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Kinga Gál (PPE), na piśmie. – (HU) Dalsze rozszerzanie strefy Schengen jest pozytywnym zjawiskiem i należy
je wspierać wszelkimi możliwymi środkami, ponieważ dzięki niej swobodny przepływ obywateli – kluczowy
element dorobku Unii – stanie się dostępny dla wszystkich. Oznacza to wymierną korzyść zapewnioną przez
Unię jej obywatelom w ich codziennym życiu. Dorobek Schengen jest szczególnie istotny dla nas, obywateli
nowych państw członkowskich, którzy przez dziesięciolecia byli odgrodzeni od Europy. To wiele dla mnie
znaczy, że w niedalekiej przyszłości ma zniknąć kolejna granica, tym razem rumuński odcinek zewnętrznej
granicy Węgier i zarazem strefy Schengen. Stworzy to obywatelom po obu stronach tej granicy, w tym
zamieszkującej w Transylwanii, liczącej 1,5 miliona węgierskiej mniejszości etnicznej, szansę korzystania
z Europy bez granic. Zgodnie z harmonogramem przygotowań Rumunii i Bułgarii, kraje te będą mogły
wstąpić do strefy Schengen w pierwszej połowie 2011 roku, czyli podczas prezydencji węgierskiej.

Dotrzymanie powyższego harmonogramu jest ważne dla zapewnienia, by etapy ocen cząstkowych również
zakończyły się pomyślnie. Wyniki obecnej (cząstkowej) oceny również wskazują, że nie będzie żadnych
przeszkód prawnych dla rozpoczęcia przez Rumunię i Bułgarię technicznych przygotowań do wstąpienia
do strefy w drugiej połowie roku. Popieram przedstawione przez pana posła sprawozdawcę oceny i wnioski,
w szczególności to, że Parlament Europejski, a zwłaszcza członkowie Komisji LIBE, muszą mieć dostęp do
sprawozdań z oceny oraz istotnych informacji przed wydaniem świadomej opinii.

Kinga Göncz (S&D), na piśmie. – (HU) Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen w przyszłym
roku może być wielkim sukcesem prezydencji węgierskiej, która rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.
Decyzja w tej sprawie zwiększy bezpieczeństwo w regionie i da swobodę podróżowania w Europie bez
kontroli granicznych kolejnym milionom obywateli, w tym Węgrom. Z zadowoleniem przyjmuję pozytywny
wynik oceny zawarty w ostatnim sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Oceny Schengen, dotyczącym stanu
przygotowań obu państw członkowskich, a także fakt, że zostało ono przyjęte przez Radę, w której skład
wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. W rezultacie oczekuje się, że Bułgaria i Rumunia będą
gotowe pod względem technicznym do przystąpienia do systemu informacyjnego Schengen w październiku
2010 roku. Po dokonaniu ostatniej oceny zaplanowanej na grudzień oba te kraje najprawdopodobniej staną
się pełnoprawnymi członkami Europy bez granic na wiosnę przyszłego roku. Opóźnienie spowodowane
przygotowywaniem systemu informacyjnego Schengen nie może mieć negatywnego wpływu na proces
przystępowania do niego krajów oczekujących na włączenie. W przypadku Węgier szczególnie ważne jest
zapewnienie, aby obywatele sąsiednich państw, w tym należący do węgierskich społeczności żyjących poza
terytorium Węgier, mogli cieszyć się swobodą podróżowania bez granic na obszarze całej Unii Europejskiej.
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Csaba Sógor (PPE), na piśmie. – (HU) Jestem zadowolony, że Rada Europejska doszła do wniosku, że Rumunia
i Bułgaria, dwa najnowsze państwa członkowskie Unii Europejskiej, spełniły odpowiednie kryteria i że tym
samym przepisy dorobku Schengen mogą być również stosowane w tych krajach. Z punktu widzenia
obywateli Europy jednym z najbardziej odczuwalnych efektów europejskiej integracji jest ustanowienie
strefy Schengen, skutkujące nieograniczonym ruchem przez granice. Taka możliwość jest znacznie bardziej
znacząca dla obywateli byłych państw komunistycznych, bowiem żelazna kurtyna blokowała im drogę
zarówno w sensie fizycznym, jak i przenośnym, i praktycznie uniemożliwiała podróżowanie do krajów
Europy Zachodniej. Teraz, dwadzieścia lat po upadku komunizmu, to wszystko wydaje się złym snem.
Dzięki przystąpieniu do strefy Schengen Rumunia i Bułgaria zrobią kolejny krok na drodze do integracji ze
zjednoczoną Europą. Wraz ze zniknięciem granic wewnętrznych koncepcja „granicy” zyska nowe znaczenie,
a granice pomiędzy państwami członkowskimi będą pełnić nowa funkcję. Granice przestaną być granicami
administracyjnymi; staną się pomostami łączącymi ludzi i kraje Europy. Fakt, że Rumunia i Bułgaria staną
się pełnoprawnymi członkami strefy Schengen, obszaru przeplatanego tak wieloma pomostami i otwartymi
granicami, jest wydarzeniem mile widzianym.

19. W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest pytanie ustne skierowane do Komisji
przez Doris Pack w imieniu Komisji Kultury i Edukacji, w sprawie sportu, a w szczególności agentów
zawodników (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 - B7-0308/2010).

Doris Pack, autor. – (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! W przygotowanym przez
pana posła Beleta sprawozdaniu dotyczącym zawodowej piłki nożnej Parlament Europejski stwierdził już,
że opowiada się za lepszym uregulowaniem działalności agentów sportowych, w szczególności agentów
zawodników, i przy tej okazji wezwaliśmy do przyjęcia odpowiedniej dyrektywy. Teraz raz jeszcze przychodzi
nam zająć się tym zagadnieniem.

Sytuacja prawna jest niejasna. Ponieważ praca agentów zawodników często ma charakter transgraniczny,
ustawodawstwo krajowe, nawet jeżeli w ogóle istnieje, nie jest właściwą metodą kontrolowania tego rodzaju
działalności. Z kolei federacje sportowe mają ograniczony zakres działania w sferze prawnej. Jako podmioty
niepaństwowe nie są one uprawnione do ustanawiania wyczerpujących regulacji. Przykładowo, w 2000
roku FIFA musiała właśnie z tego powodu złagodzić swoją procedurę udzielania licencji agentom.

W 2009 roku Komisja opublikowała analizę, w której zwróciła uwagę w szczególności na niepokojące
powiązania agentów zawodników z działalnością przestępczą. Mowa była o praniu pieniędzy, łapownictwie,
oszustwach podatkowych i związanych z przyjmowaniem zakładów oraz o innych praktykach. Tego rodzaju
powiązania wyrządzają szkodę uczciwemu charakterowi sportu i stoją w sprzeczności z jego społeczną
rolą. Ponadto w analizie opublikowanej przez Komisję stwierdzono, że przepływy finansowe pochodzące
z transferów zawodników zwykle nie są przejrzyste, co tłumaczy podatność tego systemu na przestępcze
machinacje, o których wspomniałam. W przypadku obejmowania opieką agenta młodych zawodników
istnieje szczególne ryzyko, że agent wykorzysta młodość i brak doświadczenia zawodników powiedzmy w
Afryce, obiecując im świetlaną przyszłość w europejskiej zawodowej piłce nożnej, po czym porzuci ich, gdy
nie uda się znaleźć dla nich żadnego klubu, pozostawiając ich opuszczonych w Europie jako nielegalnych
imigrantów bez pracy i jakiegokolwiek wsparcia.

W związku z powyższym potrzebujemy europejskiej inicjatywy prawodawczej. Umożliwiłoby nam to
uregulowanie tej kwestii w sposób jednolity w całej UE, wypełnienie luk w prawie i wsparcie federacji
sportowych w ich staraniach na rzecz uporządkowanego i przejrzystego systemu funkcjonowania agentów
zawodników. W tym zakresie winniśmy uznać za szczególny cel, jak postulowaliśmy w naszym wniosku,
wprowadzenie zakazu stosowania płatności prowizyjnych dla agentów dokonujących transferu
niepełnoletnich zawodników, tak aby wyeliminować każdą finansową zachętę do tego rodzaju nieuczciwych
transakcji, zwłaszcza z udziałem zawodników niepełnoletnich. Mam nadzieję, że zdobędziemy poparcie
dla naszego dzisiejszego wniosku na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym, a nade wszystko, że zachęci to
Komisję do rozpoczęcia prac w tym zakresie.

Androulla Vassiliou, komisarz. – Panie przewodniczący! Pozwolę sobie na wstępie podziękować pani poseł
Pack za przedstawienie tego pytania ustnego w imieniu Komisji Kultury i Edukacji.

Jestem w pełni świadoma politycznego znaczenia tego zagadnienia. Przypomnę, że Komisja opublikowała
ostatnio wyniki niezależnego badania w sprawie agentów sportowych. Badanie to przedstawia obszerną
analizę omawianej tu kwestii. Dowiedzieliśmy się, na przykład, że w państwach członkowskich, we wszystkich
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dyscyplinach, działa około 6 tysięcy agentów, przy czym 95 % z nich tylko w czterech dyscyplinach sportu:
lekkoatletyce, koszykówce, piłce nożnej i rugby. I w tej grupie zdecydowanie na czele znajduje się piłka
nożna.

Wspomniana analiza dowodzi także, że jedynie ograniczona liczba państw członkowskich reguluje działalność
agentów poprzez konkretne przepisy prawa. Większość krajów po prostu opiera się w tej kwestii na ogólnych
przepisach albo prawa pracy, albo prawa umów. Niektóre międzynarodowe federacje sportowe przyjęły
również regulacje dotyczące agentów, zwłaszcza w dyscyplinach, o których wspomniałam: lekkoatletyce,
koszykówce, piłce nożnej i rugby.

Chociaż istniejące regulacje publiczne i prywatne mogą być wzajemnie sprzeczne i powodować niepewność
prawa, wyniki analizy wskazują, że niewiele jest przeszkód dla swobody prowadzenia działalności agentów
na terytorium całej UE. W przedmiotowej analizie zwrócono jednak uwagę na szereg podejrzanych praktyk
związanych z działalnością agentów, jak na przykład płatność niejawnych prowizji, wykorzystywanie
młodych zawodników itp. Musimy zająć się tego rodzaju problemami, aby zachować uczciwy i sprawiedliwy
charakter zawodów sportowych.

Ruch sportowy próbuje od pewnego czasu rozwiązać te problemy. Dlatego szereg organów przyjęło środki
mające na celu uregulowanie działalności agentów. Zasady wprowadzane przez organy sportowe mogą
mieć pewną przewagę: sankcje sportowe są niekiedy najlepszą metodą odstraszenia pozbawionych skrupułów
osób na rynku, czy to agentów, kluby, czy też zawodników. Władze sportowe nie posiadają jednak
kompetencji do ścigania i karania czynów, które są uznawane przez wszystkie państwa członkowskie za
przestępstwa: korupcji, prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania czy też nielegalnej imigracji. Ruch
sportowy oczekuje pomocy ze strony instytucji europejskich, umożliwiającej stawienie czoła wyzwaniom,
jakie niesie działalność agentów.

Komisja ma tu do odegrania ważną rolę. Możemy pomóc opracować wspólne zasady i standardy, które
mogą stanowić minimalny zbiór reguł dla krajów i federacji sportowych w całej Europie. Obecnie oceniamy,
jaki rodzaj działania na szczeblu UE byłby najbardziej odpowiedni. Rozważamy kilka wariantów, ale przed
podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze konkretnego działania niewątpliwie będziemy potrzebowali jeszcze
kolejnych analiz i konsultacji.

Ivo Belet, w imieniu grupy PPE. – (NL) Panie przewodniczący, pani komisarz! Chciałbym na wstępie odnieść
się tylko do rozgrywanych w Afryce Południowej mistrzostw świata w piłce nożnej, które pokazują nam
każdego dnia, jak wielki może być sport, jak wielkim może być wydarzeniem dla kraju, dla kontynentu, a
w szczególności dla tamtejszego społeczeństwa. Tym ważniejsze jest więc, abyśmy uchronili sport przed
przestępczymi naleciałościami, o których mówiła już pani poseł Pack, lub podjęli energiczne starania
zmierzające do wyeliminowania tychże naleciałości.

Mówiąc słowami zaczerpniętymi dosłownie z badania, o którym pani poseł przed chwilą wspomniała, a
którego wyniki są już znane, „na sport coraz większy wpływ wywiera zorganizowana przestępczość”. To
smutne, ale prawdziwe. Mówimy o handlu ludźmi, niekiedy dziećmi, a także o wszelkich rodzajach
nieuczciwych praktyk finansowych. To oczywiste, że same federacje sportowe nie mają ani możliwości, ani
kompetencji, aby zaradzić w sposób skuteczny tego typu nieuczciwym praktykom. Europejska inicjatywa
jest zatem faktycznie konieczna.

Dysponujemy już różnymi instrumentami prawodawczymi – przewidzianymi w traktacie i niektórych
dyrektywach – umożliwiającymi nam podjęcie działania. Chciałbym wspomnieć o kilku propozycjach
działania. Po pierwsze, moglibyśmy rozpocząć prace nad opracowaniem restrykcyjnych kryteriów
obowiązujących wszystkich agentów sportowych na terytorium całej Unii. Najlepszym sposobem uzyskania
takiej sytuacji jest wprowadzenie systemów udzielania licencji dla klubów, a także obowiązkowego rejestru
agentów zawodników. Federacje sportowe mogą wprowadzić takie rozwiązania, ale Unia Europejska z
pewnością może być motorem działania w tej dziedzinie. UE może na przykład koordynować działania
poszczególnych krajowych organów nadzoru.

Drugim środkiem, jaki moglibyśmy podjąć, jest wprowadzenie obowiązku zachowania bezwzględnej
przejrzystości przepływów finansowych w świecie agentów zawodników, jako że to właśnie one leżą obecnie
u podstaw większości zła. Nie mamy żadnej wiedzy na temat tych podejrzanych przepływów finansowych,
co oznacza, że możliwe jest dalsze wykorzystywanie sportu na wysokim szczeblu do prania pieniędzy, z
jednej strony, i łapownictwa z drugiej.
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Trzecia propozycja – o której mówiła już pani poseł Pack – dotyczy zakazu pobierania wynagrodzenia przez
agentów zawodników, którzy chcą zarabiać na transferach niepełnoletnich zawodników. Powinniśmy
zdecydowanie podjąć działania w tej kwestii. Mamy do dyspozycji wystarczające instrumenty nie tylko do
wywierania nacisku na zawodowe federacje sportowe, aby wprowadziły takie rozwiązania, ale również do
podejmowania własnych inicjatyw.

Jeszcze w 2007 roku ta Izba zdecydowaną większością głosów wezwała Komisję do podjęcia inicjatywy w
walce z nieuczciwymi naleciałościami w świecie agentów sportowych. W przedmiotowym badaniu podano
szereg konkretnych sugestii. Chociaż są one dobre, to jednak z pewnością nieodpowiednie. Z zadowoleniem
przyjmujemy państwa słowa, że zamierzają państwo faktycznie zająć się tą sprawą. Wezwania do działania
płynęły nawet z samego tego sektora; z europejskiego związku agentów zawodników. Mieliśmy od nich
bardzo wiele sygnałów i oni sami naciskają, aby Unia Europejska przystąpiła do działania i wyeliminowała
czarne owce. Proponuję, abyśmy odpowiedzieli na ich wezwania w interesie sportu i jego niezwykle istotnej
roli społecznej.

Mary Honeyball, w imieniu grupy S&D. – Panie przewodniczący! Sądzę, że istotnie mamy szczęście, że
mówimy o tym w czasie mistrzostw świata, bowiem to właśnie mistrzostwa świata bardziej niż jakiekolwiek
inne wydarzenie sportowe pokazują, jak ważny jest sport dla ludzi; jak wiele milionów osób ogląda mecze
piłki nożnej i jak wiele jest w tym przyjemności i pasji.

Z tych właśnie powodów tak ważne jest, abyśmy upewnili się, że piłka nożna i inne dyscypliny sportu są
właściwie uregulowane i abyśmy podjęli teraz tak długo przez nas dyskutowane działania w sprawie agentów
zawodników. Jak już wspomniano, jesteśmy, niestety, świadkami pewnych bardzo poważnych zjawisk:
nadużyć, prania pieniędzy, korupcji, wykorzystywania niepełnoletnich zawodników; czynów, które są
poważnymi przestępstwami, przeciwko którym naprawdę musimy podjąć działania, jakie planujemy od
tak dawna. Jaki inny czas byłby na to lepszy niż teraz, kiedy cały świat wydaje się być pochłonięty piłką
nożną?

Emma McClarkin, w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący! W pełni popieram wysiłki na rzecz
zwiększenia przejrzystości działalności agentów sportowych, zwłaszcza w piłce nożnej, i jestem przekonana,
że UE winna wspierać poszczególne organy władz sportowych, aby zapewnić im możliwość osiągnięcia
tego celu. Musimy rzucić światło na ten mroczny świat, gdzie może szerzyć się wykorzystywanie, i przyjrzeć
się sprawom takim jak podwójna reprezentacja, gdzie agent reprezentuje zawodnika i jednocześnie klub,
który próbuje tego zawodnika zakontraktować.

Jakiekolwiek prawodawstwo, które miałoby zostać przyjęte w celu uregulowania tego sektora musi jednak
pochodzić od krajowych organów lub instytucji sportowych, takich jak FIFA, czy UEFA. Doprawdy do zadań
UE nie należy ustanawianie regulacji dotyczących świata sportu, zwłaszcza jeśli zważymy na światowy
charakter problemu, o którym właśnie mówimy. Tam, gdzie możemy stworzyć wartość dodaną dla sportu,
powinniśmy to uczynić, jednak winniśmy interweniować jedynie na wniosek władz sportowych w sytuacji,
w której możemy w sposób oczywisty tworzyć dodatkową wartość, czy nadać większą jasność.

Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL. – (FR) Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję
podjęcie tej kwestii przez naszego przewodniczącego w środku rozgrywek Mistrzostw Świata. Badanie
zlecone przez Komisję porusza kilka niepokojących aspektów w tym sensie, że pokazuje zagrożenie dla
etyki i reputacji sportu.

Jeżeli ruch sportowy ma pozostać głównym podmiotem w dziedzinie regulacji, polegając na pracy tysięcy
wspaniałomyślnych kobiet i mężczyzn, którzy utrzymują przy życiu sportowego ducha, takiego, jakim go
uwielbiamy, jest to bowiem ważny czynnik indywidualnego rozwoju, to kraje powinny być po ich stronie,
karząc ataki wymierzone w porządek publiczny i karząc ekscesy.

Owe ekscesy zdarzają się w biznesie sportowym, w którym zawodnicy w coraz większym stopniu stają się
towarami, a ich agenci zwykłymi pośrednikami, wystawiającymi ich na sprzedaż zupełnie jak dobra
konsumpcyjne. Transfery opiewają na astronomiczne kwoty, a prawa niepełnoletnich są coraz częściej
deptane.

Tego rodzaju ekscesy są zjawiskiem transgranicznym, rządzą pieniądze, niebotyczne kwoty, a dodatkowo
zjawiska te wzmocniło orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Władze organizacji
zajmujących się niektórymi wspomnianymi tu dyscyplinami sportu, zwłaszcza piłką nożną, czekają na
pomoc ze strony instytucji europejskich. Tak, pani komisarz, musimy działać, i dodam ze swojej strony, że
żałuję, iż Francja właśnie przyjęła przepisy stanowiące inaczej.
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Seán Kelly (PPE). – (GA) Panie przewodniczący! Półtorej godziny temu panie twierdziły, że jest już zbyt
późno, aby omawiać kwestie dotyczące kobiet. Teraz zbliża się północ, a my dyskutujemy na tematy sportowe.

Mamy jednak przynajmniej okazję, aby o tym dyskutować; przed przyjęciem traktatu lizbońskiego nie
mieliśmy. Teraz mamy taką sposobność i to dobrze, że z niej korzystamy, zwłaszcza gdy mówimy o młodych
ludziach i działalności agentów sportowych.

Jak powiedziała pani poseł Pack, istnieje wiele przykładów młodych ludzi, którym obiecano, że zostaną w
przyszłości wielkimi gwiazdami. A tymczasem co się stało? Są zabierani z domów, od rodzin, ze szkół, a
potem, rok czy dwa lata później, się ich pozbywa. Taki właśnie los spotyka większość z nich.

Teraz Unia Europejska ma szansę zrobienia czegoś w tej sprawie i ustanowienia przepisów i kar mających
na celu ochronę młodych ludzi przed takimi agentami. Powinniśmy przyjrzeć się temu, co dzieje się w
różnych dyscyplinach sportu i w różnych krajach, zgromadzić tego rodzaju informacje i znaleźć najlepsze
rozwiązanie – w szczególności dla młodych ludzi i dla sportu w ogóle.

Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Panie przewodniczący! Zawód agenta sportowego jest zawodem
pozbawionym zabezpieczeń i objętym niewielkim lub nieistniejącym zakresem nadzoru, nie mówiąc już o
karach za wykroczenia, na przykład handel ludźmi. UE przeprowadziła badanie i stwierdziła istniejące
nadużycia, ale jak do tej pory nie zrobiła nic w tej sprawie. Coś jednak zrobić należy. Jestem wysoce
zaniepokojona brakiem ochrony niepełnoletnich zawodników, w szczególności pochodzących z krajów
rozwijających się, którzy często padają ofiarami handlu ludźmi. UE musi położyć temu kres.

W rezolucji przedstawiono konkretne propozycje: położenie kresu wynagrodzeniom dla agentów
zawodników niepełnoletnich, wdrożenie większej przejrzystości w transakcjach finansowych podczas
transferów, a także zwiększenie zakresu regulacji przez państwa członkowskie z uwagi na fakt, że federacje
sportowe nie mają obecnie kontroli nad sytuacją. Konieczne jest zastosowanie specjalnych środków w celu
zajęcia się kwestią warunków ustalanych na zasadzie „wolnej amerykanki”. Komisja musi zapewnić, by
system egzekwowania i penalizacji nieuczciwych praktyk – które ostatecznie często mają charakter
transgraniczny – został udoskonalony. Ponadto należy zagwarantować przez cały czas skuteczną ochronę
praw niepełnoletnich zawodników.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Z zadowoleniem przyjmuję proponowaną przez pana posła Ivo Beleta inicjatywę
ustanowienia standardowego systemu ochrony interesów zawodniczek i zawodników sportowych
korzystających z usług agentów, który zmniejszyłby liczbę przypadków nieuczciwego postępowania w tej
dziedzinie, związanych z brakiem przejrzystości transferów, praniem pieniędzy i handlem ludźmi.

Sądzę, że musimy odpowiednio skoncentrować naszą uwagę nie tylko na piłce nożnej, ale również na
wszystkich pozostałych dyscyplinach sportu. Przykładowo, obecnie mamy około 6 tysięcy agentów, którzy
prowadzą działalność w Europie reprezentując 30 różnych dyscyplin sportu, zaangażowanych w działalność
gospodarczą o szacunkowej rocznej wartości setek milionów euro. W tych okolicznościach narzucenie
jednego zbioru zasad dotyczących udzielania licencji agentom zawodników zdecydowanie nie będzie
zadaniem łatwym.

Ponadto będziemy musieli poprzeć wprowadzenie bardziej precyzyjnej definicji funkcji agenta, zarówno
jako menedżera zawodników, jak i pośrednika w transferach. Patrząc naprzód…

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Jest jeden pozytyw w tej późnej godzinie debaty – nie
dyskutujemy w czasie transmisji meczów mistrzostw świata, mamy więc na to czas. Ale poważnie, mamy
traktat lizboński, który nas obliguje do bardzo poważnego działania w sytuacji, która jest zła i której przez
lata nie można było rozwiązać. Mamy przed sobą mistrzostwa świata organizowane za 2 lata przez Polskę
i Ukrainę, dlatego cieszę się ogromnie z decyzji podjętej przez pana Beleta, panią Pack i panią komisarz,
która tak aktywnie zajęła się tematem, że potrzebna jest harmonizacja ustawodawstwa w tym zakresie.
System jest faktycznie nieprzejrzysty i obarczony pokoleniową korupcją. Handel młodymi zawodnikami
przybiera ogromną skalę. Dochodzi do wielu sytuacji dzielenia się środkami finansowymi, także po transferach
i po wysokich apanażach. Wysokość transferów jest tak ogromna, że powoduje to niekiedy zadłużenie
klubów. Dlatego potrzebny jest nowy kodeks....

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)
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Androulla Vassiliou, komisarz. – Panie przewodniczący! Sądzę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do znaczenia
sportu oraz tego, że może on przynosić wiele radości nam wszystkim. Wszystkim państwu bardzo dziękuję
za państwa wkład w dyskusję i propozycje, które zostaną poważnie wzięte pod uwagę.

Nie ma wątpliwości, że pewne działania ze strony UE są pożądane; federacje sportowe nie posiadają
kompetencji do interweniowania w niektórych poważniejszych przypadkach nieuczciwych praktyk. Wraz
z postępującą globalizacją sportu problemy takie zyskują obecnie wymiar ponadnarodowy.

Umiędzynarodowienie sportu zawodowego sprawia, że trudno jest przyjąć odpowiednią strategię
postępowania na szczeblu krajowym z problemami natury systemowej. UE może odgrywać rolę koordynującą
i pomóc zapewnić zharmonizowane podejście do kwestii agentów. Moglibyśmy, na przykład, skorzystać z
nowych kompetencji, jakie uzyskała UE w zakresie harmonizacji prawa karnego. Wielu uczestników ruchu
sportowego z pewnością z zadowoleniem przyjęłoby nasze wsparcie.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj działania zdecydujemy się podjąć, będziemy oczywiście ściśle współpracować
z właściwymi federacjami i zamierzam już wkrótce – jak państwo wiedzą – opublikować komunikat w
sprawie sportu. W komunikacie tym przedmiotowe zagadnienie zostanie z pewnością przedstawione bardziej
szczegółowo. Byłoby błędem szkodzenie dyskusjom, które musimy przeprowadzić z państwem, z
Parlamentem, jak również z samymi przedstawicielami ruchu sportowego. Z niecierpliwością oczekuję na
ścisłą współpracę z państwem nad posunięciem tej kwestii naprzód.

Przewodniczący. – Otrzymałem jeden projekt rezolucji(5)złożony zgodnie z art. 115(5) Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Liam Aylward (ALDE), na piśmie. – W obecnej epoce komercjalizacji i zawodowstwa agenci są
nieuniknionym elementem sportowego krajobrazu. W przeprowadzonym przez Komisję badaniu
oszacowano, że w UE prowadzi działalność 6 tysięcy agentów generujących obroty z tytułu transferów
graczy i lekkoatletów na kwotę ponad 200 milionów euro.

Piłka nożna jest jedyną dyscypliną sportu, w której działają agenci we wszystkich państwach członkowskich
UE. Piłka nożna w Europie jest potężnym biznesem, zatem niezwykle ważne jest, aby u podstaw tego sportu
leżały zasady fair play i uczciwość. Nielegalny handel młodymi zawodnikami i ich transfery zagranicę są
powodem do niepokoju. Sytuacja taka wiąże się w szczególności z klubami piłkarskimi i prowadzonymi
przez nie poszukiwaniami nowych talentów. Szacuje się, że około 20 tysięcy młodych Afrykańczyków
zostało sprowadzonych do Europy, aby grać w piłkę nożną, przy czym obecnie mieszkają oni w UE nielegalnie,
ponieważ nie zrobili kariery jako piłkarze. Ściślejsze regulacje transgraniczne, monitorowanie oraz minimalne
zharmonizowane standardy kontraktów agentów przyczyniłyby się do rozwiązania tego problemu i są
konieczne w celu zapewnienia uczciwości piłki nożnej.

Ze względu na transgraniczny wymiar przedmiotowego zagadnienia pragnę wezwać Komisję, aby odegrała
skuteczną i silną rolę w zapewnieniu ochrony niepełnoletnich i zatrzymaniu procederu handlu zawodnikami.

20. Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół

21. Zamknięcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 24.00)

(5) Patrz protokół.
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