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1. Deschiderea şedinţei

(Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00)

2. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a
statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea
procesul-verbal

3. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal

4. Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile
de transport rutier (dezbatere)

Preşedintă. – Primul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dna Bauer, în numele Comisiei pentru
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi
a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor
care efectuează activităţi mobile de transport rutier (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))
(A7-0137/2010).

Edit Bauer, raportoare. – (HU) Propunerea prezentată este menită să modifice Directiva 2002/15/CE în ceea
ce priveşte protecţia socială. Propunerea Comisiei atinge trei aspecte: excluderea conducătorilor auto
independenţi din domeniul de aplicare a directivei, furnizarea unei definiţii mai exacte a muncii de noapte
şi sprijinul pentru aplicarea directivei. Directiva însăşi şi, astfel, amendamentul la aceasta, au un caracter
complementar şi se aplică doar vehiculelor de peste 3,5 tone, ca şi alte acte legislative aplicabile activităţilor
de transport rutier. Prin urmare, nu se poate extinde la conducătorii vehiculelor comerciale mai mici. Comisia
pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a votat împotriva amendamentului (cu 30 la 19 voturi).

Au apărut câteva neînţelegeri în timpul elaborării directivei. Aş dori să punctez câteva dintre cele care i-ar fi
putut influenţa pe deputaţii din Parlamentul European. Mai întâi, experţii au ajuns la concluzia unanimă că,
dacă propunerea Comisiei va fi respinsă, ducând la extinderea domeniului de aplicare a directivei pentru a-i
include şi pe conducătorii auto independenţi, acest lucru nu va îmbunătăţi siguranţa rutieră. Datele statistice
şi studiile disponibile privind accidentele arată că doar 6 % din accidente sunt provocate din vina
conducătorilor de camioane, iar oboseala este citată drept cauză în doar 0,06 % din cazuri. De asemenea,
timpul de conducere, care are consecinţe reale asupra siguranţei rutiere, este reglementat printr-un act
legislativ diferit, Regulamentul (CE) nr. 561/2006, care se aplică, de asemenea, conducătorilor auto
independenţi. Timpul de încărcare are un caracter complementar şi nu poate fi considerat ca parte semnificativă
din timpul de lucru, întrucât directiva nu se aplică, de exemplu, călătoriilor mai mici de 100 km. În al doilea
rând, sindicatele se tem că aceşti conducători auto independenţi ar putea lucra până la 86 de ore dacă nu
sunt reglementaţi.

Regulamentul include reguli stricte privind timpul de conducere. Acesta nu trebuie să depăşească 45 de ore
pe săptămână pentru două săptămâni consecutive, şi 56 de ore într-o singură săptămână. Acest lucru este
înregistrat cu precizie de tahografele digitale şi regulamentul include, de asemenea, norme detaliate privind
perioadele de odihnă. Prin urmare, solicitarea unei potenţiale săptămâni de lucru de 86 de ore este o
presupunere nesusţinută de nicio dată statistică, studiu sau expertiză. În al treilea rând, propunerea Comisiei
ar limita domeniul de aplicare a directivei la angajaţi şi falşi lucrători independenţi. Până acum, nu a existat
niciun act legislativ care să reglementeze timpul de lucru al antreprenorilor independenţi. Restricţia privind
timpul de lucru este un instrument important pentru protecţia socială a angajaţilor. Cu toate acestea, în cazul
conducătorilor auto independenţi, angajatorul şi angajatul sunt una şi aceeaşi persoană, iar protejarea
transportatorilor particulari de ei înşişi este o măsură extremă. În al patrulea rând, când se epuizează
argumentele, se dezvăluie adevăratul motiv: dumpingul social. Nu vă lăsaţi încurcaţi de termen, pentru că
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conducătorii auto independenţi şi întreprinderile mici pot fi, de asemenea, competitori incomozi pe piaţă,
ca şi conducătorii auto independenţi care vin din statele membre noi.

Din păcate, impresia mea este că s-a întors să ne bântuie cazul instalatorului fantomă polonez. Aş dori să
vorbesc în continuare despre fenomenul unei pieţe comune a muncii, care nu ar trebui să fie abordat, şi,
într-adevăr, nu poate fi abordat exclusiv din perspectiva transportului rutier. Aceasta este problema falşilor
antreprenori independenţi, o reală problemă europeană cu consecinţe negative asupra concurenţei şi pieţei
muncii. Aceasta este problema care trebuie să fie abordată, şi această aşteptare a fost afirmată clar în
amendamentul propus.

Propunerea de amendament 30, depusă în numele Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului ECR şi al
Grupului EFD, se bazează pe propunerea Comisiei şi este susţinută de Consiliu, fapt pentru care aş dori să îi
mulţumesc Consiliului. Vom vota acest amendament secţiune cu secţiune. Aş dori să adaug încă un lucru.
Ca soluţie de compromis, recomandăm ca fiecare stat membru să poată extinde domeniul de aplicare a
directivei la conducătorii auto independenţi, dacă se doreşte acest lucru.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dnă preşedintă, Parlamentul discută astăzi un subiect extrem de dificil
şi de delicat. Întrebarea este dacă antreprenorii care sunt conducători auto independenţi ar trebui să fie incluşi
sau nu în domeniul de aplicare a directivei privind timpul de lucru al lucrătorilor mobili.

Includerea antreprenorilor ar reprezenta un precedent şi o deviere clară de la Directiva generală privind
timpul de lucru. Această directivă reglementează doar timpul de lucru al lucrătorilor angajaţi, nu pe cel al
antreprenorilor. Discuţiile referitoare la includerea conducătorilor auto independenţi se desfăşoară de mult
timp. Mai întâi, consultările dintre partenerii sociali din anii '90 nu au dus la niciun rezultat. Apoi, legislatorul
nu a putut ajunge la o concluzie după patru ani de discuţii – între 1998 şi 2002 – şi, prin urmare, a solicitat
Comisiei un studiu de impact detaliat. Acum, Comisia a realizat studii şi o evaluare a impactului care
demonstrează clar faptul că această directivă nu este instrumentul corect de abordare a chestiunilor legate
de politica din domeniul transporturilor, cum ar fi siguranţa rutieră sau condiţiile de concurenţă, dar că, în
ceea ce îi priveşte pe lucrătorii salariaţi, aplicarea este o adevărată problemă. Acesta este şi sensul propunerii
Comisiei.

Mai întâi, doresc să îmi exprim respectul profund pentru raportoarea dvs., dna Bauer, care a făcut o muncă
excelentă. Sunt foarte bucuros să văd că raportoarea împărtăşeşte preocupările Comisiei cu privire la aplicarea
slabă a normelor şi la problema generală a falşilor lucrători independenţi, şi salut propunerile constructive
ale dnei Bauer. Cred că amendamentele propuse de raportoare au potenţialul de a-i proteja chiar mai bine
pe angajaţi în faţa unei eventuale exploatări din partea angajatorilor.

Domeniul în care Europa are cu siguranţă nevoie de măsuri este cel al falşilor conducători auto independenţi
– adică, acei conducători auto care sunt independenţi în mod oficial dar care, în practică, sunt angajaţi de o
singură companie care le dă comenzi şi îi plăteşte. Atât propunerea Comisiei, cât şi amendamentele propuse
de raportoare, transmit un mesaj clar acestui sector: fenomenul lucrătorilor independenţi falşi nu va fi tolerat
şi legislatorul va fi vigilent în punerea acestei norme în practică în toată Europa.

În ceea ce priveşte siguranţa rutieră, permiteţi-mi să subliniez faptul că timpul de lucru nu trebuie să fie
confundat cu timpul de conducere. Situaţia s-a schimbat radical din 1998 în ceea ce priveşte timpul de
conducere. După cum ştiţi, Parlamentul şi Consiliul au adoptat împreună noi norme privind timpul de
conducere, au introdus un echipament modern, fiabil, de înregistrare digitală, şi au adoptat o directivă
specifică privind aplicarea. Dezbaterea de astăzi nu se referă la siguranţa rutieră. Statisticile şi studiile pe care
Comisia le-a pus la dispoziţia Parlamentului nu dau absolut nicio indicaţie că includerea conducătorilor auto
independenţi ar îmbunătăţi siguranţa rutieră.

Într-un moment în care sperăm să ne revenim din criza economică, nu ar fi o mişcare bună să impunem o
sarcină administrativă şi financiară suplimentară întreprinderilor mici şi fragile care au reuşit să supravieţuiască
recesiunii economice. În loc să generăm birocraţie pentru antreprenori, Europa are nevoie de o directivă
privind timpul de lucru care va asigura cu adevărat protecţia acelor conducători auto angajaţi şi dependenţi
care au nevoie de această protecţie.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Dnă preşedintă, solicitarea mea de respectare a Regulamentului de procedură
se referă la codul de conduită adoptat de acest Parlament în ceea ce priveşte negocierile din cadrul procedurii
legislative ordinare. Nu reuşesc să înţeleg cum poate vorbi dl comisar de un acord cu Parlamentul, când
dumnealui a vorbit doar cu un singur deputat, un deputat care, în esenţă, nu avea mandat din partea comisiei
corespunzătoare pentru a negocia ceea ce dumneavoastră numiţi un acord solid.
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Dle comisar, dvs. nu respectaţi normele de funcţionare ale acestei instituţii. Acest lucru ne dă dreptul să
ridicăm problema modului în care funcţionează instituţia căreia îi aparţineţi.

Preşedintă. – Aceasta nu a fost o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură. Sunteţi înregistrată
ca vorbitor mai târziu în cadrul dezbaterii.

Thomas Mann, în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă preşedintă, în numele Grupului PPE, aş dori să îi mulţumesc
dnei Bauer pentru raportul său şi pentru munca sa excelentă din ultimele luni.

Problema fundamentală este dacă orele de lucru ale lucrătorilor independenţi din sectorul transporturilor
ar trebui să fie reglementate pentru prima oară sau nu. Comisia spune că nu, aproape toate statele membre
spun că nu, şi majoritatea grupului meu de asemenea spune că nu. Dacă ar trebui să includem conducătorii
auto independenţi în directivă, acest lucru ar servi doar interesele întreprinderilor mari. Totuşi, trebuie să
consolidăm întreprinderile mici şi mijlocii.

Trebuie să le spunem celor care invocă deficienţele siguranţei rutiere drept justificare pentru includerea
lucrătorilor independenţi că normele privind timpul de conducere şi perioadele de odihnă au devenit mai
stricte cu mult timp în urmă. Toţi conducătorii – fie independenţi, fie angajaţi – trebuie să aibă un minim de
11 ore de odihnă într-o perioadă de 24 de ore. Acesta este motivul pentru care avem tahografele digitale
care înregistrează automat orele de conducere şi autorităţile monitorizează conformitatea cu acestea.

În acel moment, eu eram raportorul Parlamentului European privind tahografele. Îi sunt recunoscător dnei
Bauer pentru că a împiedicat extinderea domeniului de aplicare a regulamentului la vehiculele care cântăresc
mai puţin de 3,5 tone. Echiparea tuturor vehiculelor comerciale cu dispozitivele digitale de control ar fi avut
ca rezultat obligaţii de documentare îndelungate şi costisitoare. Noi dorim să reducem birocraţia, nu să o
sporim.

Prin urmare, recomand ca Parlamentul să sprijine compromisul la care raportoarea a ajuns împreună cu alte
grupuri.

Stephen Hughes, în numele Grupului S&D. – Dnă preşedintă, poziţia acestui grup a fost consecventă pe tot
parcursul; poziţia mea ca raportor a fost consecventă încă din 2002, când am propus pentru prima oară
includerea conducătorilor auto independenţi. Rămânem convinşi că acest lucru trebuie să se întâmple şi,
prin urmare, sper din toată inima că prin votul de mâine va fi aprobată propunerea de a respinge propunerea
Comisiei, aşa cum s-a întâmplat în sesiunea plenară din primăvara anului trecut şi în cadrul Comisiei pentru
ocuparea forţei de muncă din luna martie, anul curent.

Regretăm foarte mult confuzia pe care se pare că a întâmpinat-o raportoarea în îndeplinirea mandatului său.
În loc să reflecte şi să promoveze opiniile clare ale majorităţii membrilor Comisiei pentru ocuparea forţei de
muncă a Parlamentului European, a lucrat activ pentru a promova opinia Comisiei şi a Consiliului. Celelalte
instituţii, după cum a afirmat dna Berès, nu au arătat nicio urmă de cooperare loială, însă, în schimb, au făcut
tot ce le-a stat în putinţă pentru a submina recomandarea foarte clară a Comisiei pentru ocuparea forţei de
muncă adresată plenului: respingerea propunerii Comisiei.

Dnă preşedintă, un conducător auto obosit este un conducător auto periculos, indiferent de statutul de
angajare; nu ar trebui să facem transportul rutier mai periculos decât este deja. Încă o dată în această dimineaţă,
raportoarea a demonstrat confuzie între noţiunile de timp de conducere şi timp de lucru. În cadrul regimului
existent, este posibil ca un lucrător independent, un fals lucrător independent, să conducă între 86 şi 95 de
ore pe săptămână; poate că nu în fiecare săptămână, dar o singură săptămână reprezintă suficient pericol.
Dacă dl comisar pune la îndoială această cifră, poate avea o întâlnire cu mine oricând doreşte dumnealui;
am aceste cifre de la persoanele care îşi desfăşoară activitatea în domeniu. Acesta este realitatea. Trebuie să
respingem propunerea Comisiei.

Marian Harkin, în numele Grupului ALDE. – Dnă preşedintă, mai întâi aş dori să îi mulţumesc raportoarei,
dna Bauer, pentru activitatea sa intensă.

Chestiunea centrală pe care o tratăm aici, în acest raport, este dacă să îi includem, sau să îi excludem, pe
conducătorii auto independenţi în/din Directiva privind timpul de lucru. Este esenţial să ne amintim că toţi
conducătorii auto, angajaţi sau independenţi, se supun reglementărilor din 2006 privind timpul de conducere
care le reglementează timpul de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă. Prin urmare, chestiunile legate
de siguranţa rutieră sunt abordate în mod corespunzător în cadrul acelei directive şi, dacă cineva consideră
că nu sunt, atunci trebuie să analizăm Directiva privind timpul de conducere.
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Nu există date care să asocieze accidentele cu timpul de lucru al conducătorilor auto profesionişti sau date
care să facă diferenţa între conducătorii auto angajaţi şi cei independenţi. Prin urmare, nu dispunem de date
referitoare la decizia de a-i include pe conducătorii auto independenţi. Legislaţia trebuie să se bazeze pe date
ferme, de încredere, şi toată panica legată de conducătorii auto independenţi care lucrează 86 de ore pe
săptămână şi provoacă accidente este doar o alarmă falsă şi nu se bazează pe nicio dată fiabilă.

Dacă îi va include pe conducătorii auto independenţi, această directivă va fi efectiv neaplicabilă. Vom avea
o armată de inspectori care îi vor supraveghea pe lucrătorii independenţi pentru a vedea dacă aceştia
îndeplinesc sarcinile administrative generale sau sarcinile administrative legate de activitatea aflată în
desfăşurare? Potrivit directivei, timpul de lucru include perioada când o persoană independentă se află la
postul de lucru. Acesta este definit în directivă drept sediul principal al întreprinderii, împreună cu diferitele
sale sucursale. Biroul situat într-un mic dormitor sau în mansarda locuinţei conducătorului auto independent
va fi definit drept postul său de lucru, şi cine va supraveghea şi aplica legislaţia? Da, există probleme legate
de concurenţă pentru lucrătorii independenţi, dar această directivă nu va aborda problemele respective. De
fapt, chiar în ţara mea, tratăm foarte eficient această chestiune prin sistemul fiscal.

În final, dacă respingem propunerea Comisiei, vom sfârşi cu o directivă proastă. Este disproporţionată, nu
îşi va realiza scopurile şi va aduna şi mai multe sarcini administrative şi birocraţie asupra IMM-urilor care
deja se descurcă greu în cele mai multe ţări şi îndeosebi în propria mea ţară, Irlanda. Nu este aplicabilă şi
acest lucru face de râs directiva.

Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE. – (DA) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, problema
pe care o discutăm astăzi are legătură cu o chestiune absolut fundamentală: dorim noi, cei din Parlamentul
European, să ne asigurăm că avem o Europă socială cu o concurenţă loială şi condiţii decente de lucru? Sau
vom permite pieţei şi legilor norocului să domine într-o industrie a transporturilor care se află sub o presiune
din ce în ce mai mare? Pentru noi, cei din Grupul Verts/ALE şi din Comisia pentru ocuparea forţei de muncă
şi afaceri sociale din Parlament, nu există niciun dubiu. Noi vrem ca Directiva privind timpul de lucru să îi
includă pe conducătorii auto independenţi. Astfel, respingem propunerea Comisiei de a-i exclude pe
conducătorii auto independenţi, din următoarele trei motive. În primul rând, conducătorii auto independenţi
trebuie să intre în domeniul de aplicare a reglementărilor privind timpul de lucru pentru ca noi să putem
asigura siguranţa traficului în Europa. Având în spate un camion care cântăreşte o tonă, este absolut esenţial
să limităm timpul lor de lucru pentru a evita conducătorii auto obosiţi şi accidentele. În al doilea rând, dorim
să asigurăm o concurenţă loială în cadrul industriei transporturilor. În ultimii ani, am constatat o creştere
enormă a numărului de „falşi” conducători auto independenţi. Aceasta a fost soluţia industriei pentru a evita
reglementările privind timpul de lucru. În calitate de legislatori, nu trebuie să creăm stimulente pentru
existenţa mai multor conducători auto independenţi în Europa. În schimb, trebuie să garantăm existenţa
unor norme uniforme, astfel încât să creăm condiţii egale. În al treilea rând, dorim să asigurăm un mediu
bun de muncă pentru toată lumea. Conform studiilor realizate la nivelul UE, conducătorii auto independenţi
se îmbolnăvesc mai frecvent şi sunt mai stresaţi decât conducătorii auto angajaţi. Este aceasta o situaţie de
fapt rezonabilă din punct de vedere al sănătăţii şi siguranţei? Noi credem că nu.

S-a vorbit mult despre această directivă şi s-au spus multe lucruri incorecte. Aş dori să distrug două mituri.
În primul rând, există mitul care se referă la munca administrativă. Activitatea de birou nu face parte din
regulament şi este foarte important să stabilim acest fapt. Ar trebui să îngropăm acest mit. În al doilea rând,
există mitul referitor la aplicare. I-am auzit pe colegii mei deputaţi afirmând că aplicarea acestei directive nu
va fi posibilă. Le-aş spune acestor deputaţi doar că avem un tahograf digital care poate furniza măsurătorile.
În prezent, face acest lucru pentru conducătorii auto angajaţi, aşa că, în mod clar, poate face acelaşi lucru şi
pentru conducătorii auto independenţi.

În cele din urmă, aş dori să îi spun câteva cuvinte dnei Bauer. În calitate de raportoare alternativă a Grupului
Verts/ALE, am fost foarte dezamăgită de modul în care s-a desfăşurat procesul în ultima vreme. Dna Bauer
a încălcat toate normele de negociere, a încălcat „codul de conduită” al acestui Parlament şi acum prezintă
ceea ce dumneaei numeşte un compromis. În ceea ce mă priveşte, aceasta este responsabilitatea dumneaei
– acesta nu este un compromis care să fie valabil pentru Parlament. Este propunerea sa imorală pe care a
elaborat-o cu Consiliul ocolind toate regulile.

Aş dori să închei spunând că nu este vorba aici de metodele de negociere ale dnei Bauer; este vorba de oameni
şi dacă vrem sau nu să asigurăm condiţii decente într-o industrie a transporturilor aflată sub o presiune din
ce în ce mai mare. Acesta este un lucru pe care sper că toată lumea din Parlament îl va susţine când vom vota
mâine.
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Peter van Dalen, în numele Grupului ECR. – (NL) Dnă preşedintă, unii dintre colegii mei deputaţi pretind că
respectarea săptămânii de lucru de 48 de ore este în interesul conducătorilor auto independenţi şi al siguranţei
rutiere. Aceasta este o campanie imorală, întrucât conducătorii auto independenţi continuă să fie reglementaţi
de Regulamentul privind timpul de conducere şi perioadele de odihnă în orice caz. Nu există absolut nicio
ameninţare la adresa siguranţei rutiere. Problema este că anumite sindicate din sudul Europei se tem că toate
afacerile vor fi preluate de conducătorii auto independenţi români şi bulgari. Acei deputaţi se ţin după
sindicate ca nişte căţeluşi umili. Acesta este centrul problemei.

Dl Kallas, comisarul pentru transporturi, doreşte să îi excludă pe conducătorii auto independenţi din domeniul
de aplicare a directivei. Dumnealui merită sprijinul nostru la votul de mâine. Dacă nu reuşeşte să îl obţină,
ziua de 16 iunie va fi o zi neagră în istoria Parlamentului European. Îi va lovi pe cetăţeni când sunt la pământ
şi le va pune deasupra grămezi de birocraţie. Şi apoi ne plângem de faptul că prezenţa la vot continuă să
scadă la fiecare alegeri.

Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL. – (PT) Dnă preşedintă, încă o dată ne aflăm într-o dezbatere
crucială pentru protejarea drepturilor lucrătorilor din transportul rutier şi a siguranţei rutiere. Insistenţa
Comisiei din octombrie 2008 asupra modificării directivei din 2002 este inacceptabilă. Comisia doreşte
acum ca aceasta să nu se mai aplice aşa-numiţilor conducători auto independenţi, ceea ce ar înrăutăţi condiţiile
de muncă ale tuturor, mai ales din cauza posibilităţii ca numărul orelor de lucru să crească la niveluri
intolerabile doar pentru a înlesni obţinerea unor profituri mai mari pentru angajatorii principali din sector.

Ca exemplu, aşa-numiţii conducători auto independenţi ar putea ajunge să lucreze până la 86 de ore pe
săptămână pe parcursul întregului an. Acest lucru ar pune în pericol nu doar propria lor sănătate şi siguranţă,
ci şi siguranţa tuturor celorlalţi participanţi la trafic. De asemenea, ar încuraja dumpingul social şi
dereglementarea ocupării forţei de muncă din cauza numărului crescut al conducătorilor auto care declară
în mod fals că sunt independenţi.

Fiind receptivă la argumente şi studii care demonstrează pericolele aprobării unei astfel de propuneri, Comisia
pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a respins-o deja de două ori, dar, din păcate, raportoarea,
cu sprijinul Comisiei şi al Consiliului, a insistat asupra continuării negocierilor care privesc exclusiv directiva,
ca şi cum Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale nu ar fi adoptat nicio decizie.

Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici în această situaţie foarte gravă. Această problemă trebuie
respinsă în mod clar de majoritatea deputaţilor din Parlament, dar acest lucru a fost deja periclitat de dl
comisar. Susţinem respingerea propunerii, pentru a împiedica perpetuarea acestei ameninţări grave la adresa
drepturilor lucrătorilor şi a siguranţei tuturor participanţilor la trafic din Uniunea Europeană.

Prin urmare, solicităm respingerea propunerii Comisiei şi respectarea directivei din 2002 care, începând cu
2009, ar trebui să li se aplice conducătorilor auto independenţi pentru a combate dumpingul social, pentru
a proteja dreptul la sănătate şi odihnă al lucrătorilor din acest domeniu şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de
siguranţă rutieră.

Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD. – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, intenţionăm să
extindem această directivă la conducătorii auto independenţi de dragul unei presupuse creşteri a siguranţei.

Cu toate acestea, argumentele prezentate sunt înşelătoare şi vor avea un efect nociv. Sunt înşelătoare pentru
că siguranţa este deja garantată în temeiul regulamentului din 2006 şi nocive pentru că pun în pericol
competitivitatea miilor de mici întreprinderi independente, care au fost deja aspru încercate de criza
economică.

Doamnelor şi domnilor, haideţi să nu pretindem că nu cunoaştem faptul că disputele legale şi tehnice legate
de directivă ascund de fapt o altă luptă pentru putere între etatiştii europeni, pregătiţi să adauge o povară
nouă, periculoasă în sarcina întreprinderilor, şi suporterii Europei cu faţă umană, care cunosc adevăratele
nevoi ale cetăţenilor noştri.

Intervenind pentru a legifera cu privire la organizarea timpului de lucru al conducătorilor auto independenţi,
Parlamentul ar crea un precedent periculos, autorizând o preluare de marcă europeană a antreprenoriatului
şi a liberei iniţiative.

Este timpul să punem vorbele în practică. Haideţi să nu mai exploatăm întreprinderile mici şi mijlocii în
folosul nostru. Este mult prea uşor să îi lăudăm pe antreprenorii răspândiţi pe scară largă când scopul este
să venim cu strategii eficiente de combatere a crizei, şi apoi să îi sacrificăm când birocraţia UE doreşte să îşi
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reafirme puterea. Mă opun războiului utopic dintre principii şi spiritul practic. Europa nu trebuie să atenteze
la sfera întreprinderilor private şi trebuie să respecte cerinţele regiunilor noastre.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Dnă preşedintă, sunt în favoarea includerii conducătorilor auto
independenţi în propunerea de directivă şi, prin urmare, resping atât propunerea Comisiei, cât şi raportul
elaborat de dna Bauer.

Sunt indignată de felul în care această propunere se opune intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii prin
introducerea, începând de astăzi, a unei concurenţe neloiale din partea falşilor conducători auto independenţi.
Acest raport introduce practica concurenţei neloiale şi îi va permite să se dezvolte odată cu creşterea numărului
falşilor conducători auto independenţi.

Această propunere se opune, de asemenea, intereselor angajaţilor. Chiar în momentul în care noi lucrăm cu
toţii pentru a construi o Europă socială, acest raport consolidează dumpingul social dintre statele membre.
Acest lucru este împotriva intereselor angajaţilor, este împotriva intereselor Europei.

Pe scurt, acest raport este împotriva siguranţei rutiere. Am fost preşedinta unei regiuni traversate de trafic
greu din toată Europa, cu accidente însemnate care au dat naştere unor măsuri juridice. Aceste accidente
grave nu ar trebui să ne scape atenţiei. Va trebui să ne justificăm decizia în faţa concetăţenilor noştri. Mai
mult, în 2002, două state membre ale Uniunii Europene au apelat la Curtea Europeană de Justiţie pentru a
anula Directiva 2002/15/CE pentru că îi includea pe conducătorii auto independenţi. Curtea a respins apelul
lor din motive de siguranţă rutieră.

În cele din urmă, lucrul de care avem nevoie este un regulament european pentru toate statele membre pentru
că, astăzi, transportul este o chestiune europeană. Votul din cadrul comisiei a fost clar. Sper că va fi la fel de
clar în plen.

Alejandro Cercas (S&D). – (ES) Dnă preşedintă, dle comisar, dnă Bauer, în primul rând sunt obligat să
vorbesc despre dezamăgirea mea profundă faţă de dvs. pentru felul în care aţi desfăşurat o negociere în care
Parlamentul nu a fost respectat şi pentru felul în care prezentaţi această dezbatere aici, astăzi, care este departe
de adevăr.

Nu este adevărat, dle comisar, că aici este vorba despre includerea conducătorilor auto independenţi: ei au
fost deja incluşi din 2009. Dumneavoastră sunteţi cei care doriţi să îi excludeţi pe lucrătorii independenţi
din domeniul de aplicare a directivei.

Dle comisar, nu este adevărat nici faptul că nu vorbim despre sănătate şi siguranţă rutieră: exact despre aceste
lucruri vorbim, dle comisar. Nu vorbim despre nimic altceva în afară de siguranţa conducătorilor auto
independenţi şi a cetăţenilor europeni care călătoresc pe şosele; despre asta vorbim şi iată-vă pe dvs. venind
cu argumente false.

Ca întotdeauna, invocaţi birocraţia. Nu este adevărat. Aţi ridicat în slăvi tahograful şi progresele majore pe
care utilizarea acestuia le-a generat în reglementarea timpului de conducere în Europa. Poate fi aplicat fără
nicio nevoie de birocraţie. Dumneavoastră nu faceţi decât să puneţi interesele economice ale celor puţini
mai presus de drepturile majorităţii; asta este ceea ce se întâmplă cu adevărat. Încă o dată, vă contraziceţi
spunând că oamenii au întâietate în faţa întreprinderilor: pentru dvs., întreprinderile au întâietate în faţa
oamenilor.

Doresc să înregistrez protestul nostru aici şi sper că Parlamentul va afirma încă o dată că cetăţenii, siguranţa,
legea şi adevărul sunt cele mai importante.

Protestez, dle comisar: sunt foarte dezamăgit.

Dnă Bauer, sunt foarte dezamăgit de felul în care aţi desfăşurat această dezbatere şi această negociere.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Dnă preşedintă, am auzit deja foarte multe. Este adevărat, aşa cum a spus
dna Figueiredo, că aceasta este o directivă care era menită să se adreseze angajaţilor. Aşa este. Cu toate acestea,
există de asemenea lucrători independenţi care nu sunt clasificaţi drept angajaţi.

Este important ca cetăţenii europeni să poată hotărî cum vor să lucreze – fie ca angajaţi, fie ca lucrători
independenţi. Aşa este corect. În mod normal, lucrătorii independenţi trebuie, de asemenea, să respecte
anumite reguli. Tahografele digitale sunt deja prezente în toate vehiculele grele şi în vehiculele echivalente
despre care vorbim aici. Dacă i-am include pe lucrătorii independenţi în această directivă, le-am limita pe
nedrept libertatea de alegere. Acesta este motivul pentru care grupul meu este în favoarea excluderii cu orice
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preţ a lucrătorilor independenţi din domeniul de aplicare a acestei directive. Considerăm că propunerea dnei
Bauer şi propunerea Comisiei sunt corecte. Acest lucru ar trebui luat în considerare. Vrem să protejăm
întreprinderile mici şi mijlocii şi, în acest caz, o putem face adoptând propunerea.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Dnă preşedintă, antevorbitoarea mea a descris o lume ideală în care
conducătorii auto înşişi hotărăsc dacă doresc să fie independenţi sau angajaţi. Din păcate, în realitate,
conducătorii auto nu mai au această opţiune; în schimb, în general ei sunt împinşi către a fi independenţi –
sau, cel puţin, independenţi în aparenţă. Aceasta este marea problemă cu care ne confruntăm aici – şi dacă
ceea ce avem noi aici este un compromis privat între un deputat în Parlamentul European şi Consiliu, care
este prezentat ca un compromis general şi care nu acordă atenţie acestui aspect, atunci acţionăm în avantajul
dumpingului social în Europa.

Aruncaţi o privire la ceea ce se întâmplă pe drumuri vizitând un punct de control. Uitaţi-vă la ceea ce se
întâmplă cu adevărat în acest sector. Aruncaţi o privire la accidente – atunci veţi înţelege că, în calitate de
deputaţi în Parlamentul European, nu ne putem permite să susţinem dumpingul social.

Julie Girling (ECR). – Dnă preşedintă, este esenţial ca lucrătorii independenţi să rămână în afara cătuşelor
Directivei privind timpul de lucru în acest fel. Acest domeniu de lucru este deja masiv reglementat prin
regulamentele privind timpul de conducere şi a-i asculta pe oameni spunând că lucrătorii sunt conduşi spre
activitatea independentă este absolut absurd; este o alegere pe care oamenii o fac. Singurul lucru fals din
toate aceste discuţii sunt pretenţiile alarmiste ale celor care spun că aici sunt asociate pericole la adresa
siguranţei rutiere.

Discutăm fără încetare aici despre promovarea antreprenorilor; discutăm despre a le permite să înflorească
în Uniunea Europeană. Încurajăm aici în mod activ întreprinderile mici şi descurajarea lor pur şi simplu nu
poate fi calea pe care trebuie s-o urmăm. Aşa că v-aş ruga insistent să votaţi cu Edit Bauer.

Thomas Händel (GUE/NGL). – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, dezbatem de luni de zile
problema timpului de conducere şi a timpului de lucru în transportul rutier. Încep să mă întreb care va fi
următorul argument care să încerce să arate că tot ce dezbatem de luni de zile este un nonsens total. Cel mai
recent argument este că trebuie să schimbăm ceva urgent astfel încât să nu se schimbe nimic. Dnă Bauer, nu
puteţi vedea cât de absurd a devenit acest argument – cât de ciuruit este de minciuni şi de lucruri spuse doar
pe jumătate?

Ceea ce dezbatem aici nu este nimic altceva decât extinderea timpului de lucru al lucrătorilor independenţi.
Cu toate acestea, de peste 150 de ani, un principiu al legislaţiei privind timpul de lucru a fost ca lucrătorii să
fie protejaţi împotriva măririi excesive a timpului de lucru. Acesta se aplică lucrătorilor independenţi şi, în
egală măsură, şi celor care sunt angajaţi. Nu există nicio diferenţă dacă un lucrător independent este cel care
se forţează prea tare sau dacă un angajator este cel care forţează prea tare un conducător auto angajat. Este
vorba de protejarea persoanelor de ele însele şi de mărirea excesivă a timpului de lucru, precum şi, parţial,
de angajatori şi de alţii care contractează muncă.

A doua observaţie se referă la siguranţa rutieră: s-a afirmat aici că nu se poate face nimic în această privinţă.
Doamnelor şi domnilor, nu suntem amatori sau voluntari! Nu putem vota legi pe baza ideii „Să vedem ce se
întâmplă”. Toată lumea ştie că timpul de lucru excesiv măreşte riscul de accidente, mai ales în transportul
rutier, unde consecinţele sunt atât de grave.

A treia observaţie vizează întrebarea cine va monitoriza acest regulament diferenţiat propus pe drumurile
noastre? Judecătorii noştri deja consideră că este greu să decidă dacă o persoană este independentă sau nu
fără o analiză îndelungată a probelor.

Haideţi să lăsăm la o parte aceste prostii. Aici este vorba de concurenţă loială. Nu este vorba de a crea un
precedent în această dimineaţă pentru dezbateri viitoare pe marginea extinderii timpului de lucru. Nu jucaţi
astfel de jocuri în Parlament!

Derek Roland Clark (EFD). – Dnă preşedintă, este esenţial ca amendamentul 30 să fie adoptat, acordând
o atenţie deosebită punctului (7) litera (a). Conducătorii auto independenţi nu ar fi astfel incluşi în aceste
dispoziţii.

Nu este o chestiune ce ţine de siguranţa rutieră. Toţi conducătorii auto sunt limitaţi la timpul de conducere
şi activităţile asociate monitorizate de tahograf. Includerea conducătorilor auto independenţi îi va penaliza,
în special pe cei care nu utilizează o agenţie. Conducătorilor auto angajaţi le este furnizat programul, dar
adevăraţii independenţi petrec timp pregătindu-şi propriile programe şi licitând pentru noi afaceri. Dacă
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sunt incluşi în aceste dispoziţii, acele sarcini vor face parte din săptămâna lor de lucru, astfel încât vor avea
mai puţin timp pentru a conduce, încărca, descărca, a se ocupa de pasageri, în comparaţie cu conducătorii
auto angajaţi în comerţ. Astfel, se vor pierde afaceri şi se va produce şomaj în sectorul întreprinderilor mici.
Operatorul mai mare va prelua jocul şi vom avea un alt exemplu al modului în care UE promovează
întreprinderile mari în detrimentul IMM-urilor care angajează jumătate din forţa de muncă.

Prin urmare, o susţin pe raportoare în ceea ce priveşte amendamentul 30, precum şi Comisia, în această
privinţă. Nu auziţi foarte des acest lucru din această parte a Parlamentului.

Veronica Lope Fontagné (PPE). – (ES) Dnă preşedintă, considerăm că este esenţial să includem lucrătorii
independenţi în domeniul de aplicare a acestei directive, şi această opinie este împărtăşită atât de reprezentanţii
sindicatelor, cât şi de ai asociaţiilor de angajatori din ţara mea, care au solicitat în mod expres includerea
lucrătorilor independenţi în domeniul de aplicare a acestei directive.

Credem că există câteva motive pentru includerea lor. Mai întâi, pentru siguranţa lucrătorilor: conducătorii
auto independenţi merită aceeaşi protecţie ca şi alţi conducători, nu doar atunci când conduc, ci şi când
efectuează alte sarcini care sunt direct legate de o operaţiune de transport rutier.

În al doilea rând, din motive de concurenţă loială, întrucât readucerea discriminării dintre lucrătorii
independenţi şi cei angajaţi va denatura atât piaţa muncii, cât şi piaţa transporturilor.

În cele din urmă, mi se pare de asemenea neadecvat ca fiecare stat membru să poată aplica dispoziţiile directivei
conducătorilor auto, dacă doreşte acest lucru. Trebuie să existe o normă generală pentru întreaga UE, din
moment ce majoritatea conducătorilor auto din domeniul transportului de marfă lucrează în afara ţărilor
lor; fără aceasta, concurenţa loială ar fi împiedicată.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Dnă preşedintă, doar de această dată, voi vorbi despre procedură. În mod
evident, toată lumea este de acord că ar trebui să susţinem IMM-urile şi, de drept, fiecare ar trebui să fie
preocupat de probleme care sunt legate, în acelaşi timp, de siguranţă, lucrători, participanţi la trafic şi condiţiile
pentru concurenţă loială şi nedenaturată.

Cu toate acestea, după ce Parlamentul a respins acest text în primăvara anului 2009, în acea vară, predecesorul
dumneavoastră, dl comisar Tajani, pe atunci făcând propagandă guvernului său pentru a fi reales în funcţia
de comisar, ne-a spus că ar avea de făcut câteva propuneri noi. Acele propuneri noi nu au fost niciodată
trimise comisiei parlamentare relevante pentru analiză. Mai mult, raportul elaborat de dna Bauer a fost respins
de mai mulţi membri ai acelei comisii decât respinseseră raportul anterior.

Dna Bauer nu a avut mandat pentru a negocia, în numele acestui Parlament, un acord în primă lectură cu
Consiliul. Comisia şi Consiliul nu au ţinut cont cu bună ştiinţă de normele de funcţionare dintre instituţii.
Dna Bauer nu a ţinut cont de codul de conduită al acestei instituţii. Uneori, acest Parlament pune la îndoială
caracterul unui acord în primă lectură pentru că el reduce abilitatea noastră de a negocia. Acum, în acest caz,
dacă amendamentele dnei Bauer sunt aprobate, va exista un acord în primă lectură care nu a fost examinat
de organismele acestui Parlament.

Într-un moment în care constatăm că este restaurat un echilibru între instituţii mulţumită Tratatului de la
Lisabona, acest Parlament întoarce spatele utilizării inteligenţei sale colective. Solicit, cel puţin, ca propunerile
dnei Bauer, care nu au fost examinate niciodată în cadrul comisiei, să fie retrimise la comisie pentru analiză.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Dnă preşedintă, îl susţin pe dl comisar. Lucrătorii independenţi îşi organizează
singuri timpul de lucru, şi aşa ar trebui să rămână. Există o diferenţă între lucrătorii independenţi şi cei angajaţi,
şi acest lucru este corect şi potrivit. Nu are nimic de-a face cu siguranţa rutieră, întrucât timpul de conducere
şi perioadele de odihnă sunt identice, fie că lucrătorul este independent sau angajat. Acestea sunt monitorizate
de un tahograf, care este destinat numai acestui scop. Nu privim dincolo de acest lucru pentru a monitoriza
situaţia siguranţei rutiere a lucrătorilor angajaţi şi independenţi.

A doua observaţie are legătură cu ceva ce consider că este foarte greu de înţeles în propunerile celor care
susţin includerea lucrătorilor independenţi în domeniul de aplicare: cum Dumnezeu aveţi de gând să
monitorizaţi acest lucru? Cum propuneţi să faceţi o vizită neanunţată lucrătorilor independenţi şi să îi întrebaţi
când, unde şi cât de mult au lucrat ? Acest tip de sistem de monitorizare nu ar fi fezabil şi, ulterior, ar fi
considerat inacceptabil. Nu ar trebui să facem o astfel de legislaţie; nu ar trebui să îi includem pe lucrătorii
independenţi în domeniul de aplicare a acestei directive care îi priveşte pe lucrătorii angajaţi.
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Timo Soini (EFD). – (FI) Dnă preşedintă, eu provin din Finlanda, unde sunt puţini oameni, distanţele sunt
lungi şi există mulţi lucrători independenţi. Nu avem nevoie, nu vom tolera şi nu vom accepta restricţii
suplimentare asupra conducătorilor auto independenţi. Sunt bucuros că dl comisar din Estonia, care cunoaşte
condiţiile din ţările nordice, este conştient de acest lucru, şi asta se aplică şi raportorului slovac. Vreau să vă
mulţumesc pentru acest lucru.

Este o chestiune de principiu importantă. Nu putem pune restricţii asupra întreprinderilor mici care să se
aplice întregii Europe. Acesta poate fi un precedent şi este foarte periculos. Cum crede Europa că va realiza
creşterea şi ocuparea forţei de muncă dacă deciziile sale administrative distrug ocuparea forţei de muncă şi
precondiţiile pentru creştere le ucid una câte una?

În acest caz, sunt de partea conducătorilor auto proprietari finlandezi, ceea ce înseamnă că sunt şi de partea
micilor antreprenori din întreaga Europă. La urma urmei, nu va exista creştere sau prosperitate crescută în
Europa dacă deciziile administrative îi împiedică pe micii antreprenori să muncească.

(Aplauze)

Sari Essayah (PPE). – (FI) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, în niciun caz nu trebuie să impunem
restricţii asupra timpului de lucru al conducătorilor auto independenţi, altele decât cele impuse asupra
timpului de conducere.

Chestiunea siguranţei rutiere este abordată prin restricţionarea timpului de conducere şi prin perioade
obligatorii de odihnă, pentru care există Regulamentul în vigoare al Parlamentului European şi al Consiliului
privind transportul rutier şi timpul de conducere şi perioadele de odihnă, şi acesta se aplică tuturor – da,
tuturor – conducătorilor de camioane şi autobuze, inclusiv celor independenţi. O opţiune mult mai bună de
a preveni accidentele din cauza oboselii ar fi mai degrabă introducerea unei monitorizări mai eficiente a
timpului de conducere şi a perioadelor de odihnă decât restricţionarea artificială a timpului de lucru al
lucrătorilor independenţi.

Acum există tendinţa de a include activităţi precum întreţinerea vehiculului, mentenanţa tehnică şi completarea
foilor de parcurs în restricţiile asupra timpului de lucru al lucrătorilor independenţi. Cum putem verifica
dacă un conducător auto independent spală maşina soţiei sale sau camionul lui în curtea proprie? Acest lucru
este chiar de neînţeles, pentru că nu există restricţii asupra timpului de lucru al altor antreprenori. Am crea
un precedent serios dacă am merge pe acest drum.

După cum a afirmat pe drept antevorbitorul meu, în ţările nordice, cum este ţara mea, Finlanda, sectorul
transporturilor este dominat de micii antreprenori şi constă în principal din firme cu doar un singur vehicul
sau două. Restricţiile asupra timpului de lucru al antreprenorilor ar favoriza companiile mari, supranaţionale
de transport şi ar face dificil ca noile firme de transport să pornească în afaceri. Sectorul nu îi va interesa cu
siguranţă pe tineri dacă vom începe să restricţionăm artificial potenţialul de a-şi câştiga traiul. Acest lucru
ar presupune o lipsă a capacităţilor şi costuri sporite. Costurile logistice sunt deja, în medie, mai mari în ţările
nordice decât în restul Europei din cauza locaţiei noastre nordice şi a populaţiei puţine.

(Aplauze)

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, voi intra direct în miezul problemei,
şi anume problema lucrătorilor independenţi. Cu siguranţă, ar fi util să ne amintim că domeniul de aplicare
i-a inclus pe toţi conducătorii auto independenţi începând cu luna martie a anului trecut. Aceasta este starea
actuală a lucrurilor; acesta este punctul de plecare pe care raportoarea ar fi trebuit să îl ia în considerare.

În consecinţă, acesta nu este precedentul pe care îl pretindea dl comisar. O abordare mai pragmatică ar fi
trebuit să fie posibilă, şi anume includerea lucrătorilor independenţi în domeniul de aplicare, dar, în acelaşi
timp, luarea în considerare a naturii specifice a conducătorilor auto independenţi şi păstrarea birocraţiei la
nivel minim.

După cum ştie raportoarea Comisiei pentru transport şi turism, eu proiectasem mai multe propuneri. De
exemplu, am propus ca tahograful digital să măsoare nu doar timpul de conducere şi perioadele de odihnă,
ci şi operaţiunile de încărcare şi descărcare, completat de un fel de timp determinat nemonitorizat pentru
alte activităţi, cum ar fi sarcinile administrative şi, de asemenea, curăţarea şi operaţiuni similare. De asemenea,
dumneaei ştie destul de bine că activităţi precum contactul cu clienţii nu sunt nici monitorizate, nici luate
în calcul drept timp de lucru.
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Prin urmare, regret că nici Comisia, nici raportoarea nu au dorit să ia în considerare acest lucru în absolut
niciun fel. Propunerea de a permite statelor membre să decidă pe cont propriu dacă lucrătorii independenţi
ar trebui sau nu să intre în domeniul de aplicare nu mi se pare una bună. Obiectivul trebuie să fie acela de a
ajunge la principii comune, uniforme la nivel european, astfel încât aceleaşi norme să se aplice tuturor.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, propunerea Comisiei şi poziţia
adoptată de raportoare permite statelor membre să aleagă dacă să includă sau nu lucrătorii independenţi în
domeniul de aplicare a directivei.

Acest aranjament opţional este inacceptabil şi în conflict cu normele UE în materie de concurenţă. Acordând
statelor membre libertatea de alegere, conducătorii auto independenţi din anumite ţări care au transpus deja
anterioara Directivă 2002/15/CE ar constata că sunt expuşi la o concurenţă directă din partea omologilor
lor din UE care nu se supun aceloraşi norme.

Lucrătorii independenţi ar putea merge într-o ţară cu o legislaţie în vigoare diferită şi ar trece prin controale
mai puţine, ceea ce ar produce o problemă serioasă de dumping şi, prin urmare, o denaturare serioasă a
concurenţei. Întreprinderile ar putea, de fapt, să folosească mai mult lucrători independenţi, întrucât aceştia
îşi pot oferi serviciile într-un mod mai flexibil şi la un cost mai mic. Se înţelege de la sine că costurile mici
sunt adesea echivalentul unei reduceri a calităţii şi, mai presus de toate, a siguranţei, ceea ce, în sectorul
transporturilor, are ca rezultat o creştere serioasă a riscurilor traficului rutier.

Ţinând cont de acest lucru, cred că propunerea este inacceptabilă şi că ea contravine uneia dintre bazele sale
legale, şi anume articolul 153 din tratat, din moment ce nici nu îmbunătăţeşte mediul de lucru, nici nu
protejează sănătatea şi siguranţa lucrătorilor.

David Casa (PPE). – (MT) Cred că acest Parlament ar fi de acord cu faptul că trebuie să le oferim conducătorilor
auto europeni cele mai bune condiţii, că ar trebui să garantăm siguranţa drumurilor şi că ar trebui să facem
tot ce putem pentru a reglementa acest sector fără a pune în pericol competitivitatea europeană. Cu toate
acestea, există un dezacord asupra chestiunii dacă ar trebui sau nu să îi includem pe lucrătorii independenţi
în toate aceste lucruri.

Cred că nu ar trebui să ne arogăm competenţa de a reglementa felul în care ei îşi utilizează timpul. Dacă există
abuzuri printre lucrătorii independenţi, ar trebui să avem drept ţintă mai degrabă abuzul, decât pe acele
persoane oneste dintre lucrătorii independenţi care fac tot posibilul să continue să îmbunătăţească acest
sector.

Cred că ar trebui să avem mare grijă când vine vorba de introducerea birocraţiei, pentru că prea multă
birocraţie poate fi dăunătoare şi poate distruge acest sector, îndeosebi într-un moment ca acesta când ne
confruntăm cu o criză care are un impact negativ asupra tuturor sectoarelor europene. Prin urmare, o felicit
pe dna Bauer pentru raportul său şi pentru compromisurile pe care le-a recomandat. Aş dori să fac apel către
noi toţi să avem grijă când vine vorba de reglementarea lucrătorilor independenţi.

Georges Bach (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, directiva reprezintă un pas important în
îmbunătăţirea sănătăţii şi a siguranţei lucrătorilor din acest sector, dar şi în îmbunătăţirea siguranţei rutiere
şi asigurarea concurenţei loiale. Acestea sunt cuvintele pe care însăşi Comisia le-a spus când a fost introdusă
directiva la data de 23 martie 2005.

De atunci, Comisia şi-a schimbat părerea cu o sută optzeci de grade şi a depus o propunere care îi exclude
pe lucrătorii independenţi. Acest lucru creează un precedent şi nu pot apăra o astfel de politică. Există motive
diferite pentru a nu susţine propunerea care, în opinia mea, reprezintă un pas înapoi din punct de vedere
social, o reducere a siguranţei rutiere şi un stimulent pentru concurenţă neloială. Propunerea nu a fost
proiectată nici pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii.

Pentru mine, această întoarcere la o sută optzeci de grade demonstrează o incapacitate de a pune în aplicare
politica europeană. În ciuda faptului că a fost respinsă de două ori de Comisia pentru ocuparea forţei de
muncă şi afaceri sociale şi o dată în plen, în ciuda unui raport referitor la Spaţiul Economic European, precum
şi a unei hotărâri a Curţii Europene de Justiţie, directiva – act legislativ european – este pur şi simplu modificată
şi orientată către un punct unde interesele economice sunt singurul lucru care contează.

Proinsias De Rossa (S&D). – Dnă preşedintă, în calitate de fost şofer de camion independent, sprijin
păstrarea lucrătorilor independenţi în domeniul de aplicare a acestei directive. Conducătorii auto independenţi,
ştiu sigur, se află sub o presiune enormă de a munci zi şi noapte. Dle comisar Kallas, discursul şi propunerea
dumneavoastră sunt o ruşine. Ele pun în pericol sănătatea şi siguranţa conducătorilor auto. Pun în pericol
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şi alţi participanţi la trafic. Pun în pericol IMM-urile din cauza concurenţei neloiale şi exercită o presiune
sporită asupra angajatorilor decenţi pentru ca aceştia să îşi împingă angajaţii spre activităţi independente.

Cincizeci la sută din conducătorii auto au recunoscut că au adormit la volan. Douăzeci la sută din accidente
sunt din cauza oboselii. Treizeci la sută din timpul de lucru al conducătorilor auto este ocupat cu încărcarea
şi descărcarea şi ajutarea pasagerilor. Dnă Harkin, dacă mai sunteţi aici, ce fac ei în mansarda lor este problema
lor. Acest Parlament trebuie să protejeze siguranţa cetăţenilor şi să se opună celor care doresc un sector al
transporturilor nereglementat. Dle comisar Kallas, întoarceţi-vă la proiectare.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Dnă preşedintă, aş dori să fiu de acord cu dna Morin-Chartier.
Nu trebuie să uităm că în această chestiune avem de-a face cu Curtea Europeană de Justiţie, care a explicat
foarte clar faptul că trebuie să acordăm prioritate siguranţei rutiere şi că acest lucru se referă la o directivă
existentă privind timpul de lucru şi perioadele de odihnă.

Dorim să punem la îndoială brusc un regulament european comun privind siguranţa rutieră? De ce am vrea
să facem acest lucru? Ar fi absurd şi de neînţeles. Dacă lucrătorii independenţi ar fi excluşi din nou din
domeniul de aplicare a acestei directive, atunci, în plus faţă de cele 56 de ore de conducere prevăzute pentru
ei, ar putea de asemenea să petreacă 28 de ore încărcând şi descărcând. Prin urmare, ei ar deveni o ameninţare
pe drumuri. Cu siguranţă, eu nu aş dori să întâlnesc astfel de conducători pe drumurile Europei.

Cum putem începe dintr-o dată să promovăm denaturarea concurenţei în detrimentul sănătăţii noastre
comune? Cum am putea explica acest lucru cetăţenilor noştri? De aceea, vă rog insistent să respingeţi
propunerea Comisiei.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, aşa cum am făcut mulţi ani la rând, astăzi lucrez pentru
siguranţa rutieră, pentru o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă pentru conducătorii auto profesionişti şi
pentru o îmbunătăţire a imaginii lor profesionale.

Este evident că astăzi nu dezbatem dispoziţiile referitoare la timpul de conducere şi perioadele de odihnă,
care au impact asupra siguranţei rutiere şi sunt aplicabile tuturor conducătorilor auto profesionişti, fie ei
angajaţi sau independenţi; mai degrabă, este vorba despre reglementarea timpului de lucru. Este în principal
o reglementare pentru protecţia angajaţilor – cu alte cuvinte, este doar pentru protecţia socială a conducătorilor
auto şi nu serveşte siguranţa rutieră în niciun fel. Nu este nevoie să îi protejăm pe lucrătorii independenţi de
ei înşişi. Cum am verifica timpul lucrat de conducătorii independenţi de vehicule grele (HGV) şi de autobuze
fără un volum însemnat de birocraţie şi, oricum, pe ce bază am verifica acest lucru?

Restricţionarea în acest fel a timpului permis de lucru al conducătorilor auto profesionişti independenţi – şi
poate, în viitor, şi pe cel al comercianţilor independenţi, al arhitecţilor sau al deputaţilor în Parlamentul
European – ar trimite mesajul greşit. În schimb, statele membre ar trebui să lucreze pentru a combate problema
falşilor lucrători independenţi printre conducătorii auto. Sunt în favoarea propunerii prezentate de Comisia
Europeană şi de dna Bauer.

John Bufton (EFD). – Dnă preşedintă, extinderea Directivei privind timpul de lucru pentru a-i include pe
lucrătorii independenţi este absurdă. Este aranjată ca să protejeze drepturile angajaţilor şi, prin urmare, nu
îşi are locul într-un cadru independent. De asemenea, nu poate fi aplicată fără a încălca libertăţile indivizilor
prin realizarea de verificări la locuinţele acestora.

Aceasta nu este o chestiune ce ţine de siguranţa rutieră. Regulamentul (CE) nr. 561/2006 reglementează deja
timpul de conducere şi se aplică marilor companii, întreprinderilor mici şi lucrătorilor independenţi. Încă
este nevoie de licenţă de operator pentru a lucra ca independent şi, prin urmare, de înregistrare ca posesor
al acelei licenţe. Prin urmare, orice poate pune în pericol licenţa ar pune în pericol întreaga existenţă a
posesorului licenţei. Ţinând seama de acest lucru, putem presupune că există motive corecte pentru care
conducătorii auto independenţi sunt chiar mai dificili decât firmele mari. Tot ce este direct legat de serviciu
ar fi considerat parte a timpului de lucru; de exemplu, activitatea de birou, mentenanţa şi administrarea
generală. În firmele mari, există oameni angajaţi să facă aceste activităţi; prin urmare, timpul pentru
administrare nu are niciun impact asupra timpului de conducere. Lucrătorii independenţi care îşi realizează
singuri activităţile administrative ar avea, în condiţiile directivei, timp puţin pentru a practica activitatea de
condus în sine.

Ca o paranteză, cred că Comisia a propus de asemenea o relaxare a restricţiilor asupra muncii de noapte prin
introducerea unei perioade de tranziţie de două ore înainte de aplicarea restricţiilor privind timpul de noapte.
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Rareori sunt de acord cu Comisia, dar acesta ar fi de asemenea un amendament binevenit. O susţin pe deplin
pe dna raportoare Bauer.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, aş dori să fac apel încă o dată la
conservatori şi liberali, pentru că nu putem pune aici interesele lucrătorilor independenţi mai presus de
siguranţa tuturor europenilor.

Libertatea antreprenorială este fără îndoială un lucru foarte bun, dar siguranţa copiilor noştri şi a tuturor pe
drumuri este mai importantă – şi acest lucru, după părerea mea, este modul responsabil în care trebuie să
acţioneze Europa. Votul de mâine este o şansă de a arăta că nu sunteţi în favoarea dumpingului social.

Această dezbatere din ultimele luni ne-a arătat că o dezbatere pe marginea falşilor lucrători independenţi
din Europa este de mult depăşită. Din ce în ce mai multe relaţii normale de angajare sunt excluse de falşii
lucrători independenţi, motiv pentru care trebuie să analizăm urgent situaţia şi să facem o propunere pentru
ceea ce putem face în acest sens. După cum a afirmat foarte clar dl comisar astăzi, am avut multe declaraţii
de intenţie în această privinţă. Este timpul să acţionăm în sfârşit.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Aş dori să întreb: cum pot fi stimulaţi antreprenorii în timpul unei crize? Cum
poate fi stimulată creşterea numărului întreprinderilor mici şi mijlocii? Cum poate fi stimulată, de exemplu,
activitatea economică, dacă această instituţie – Parlamentul European – va fi o instituţie în care adoptăm
legislaţie nouă care îi restricţionează pe acei antreprenori? La urma urmei, dacă oamenii vor să îşi înfiinţeze
propria întreprindere, inclusiv o întreprindere de transporturi, ar trebui să aibă dreptul să facă asta. Nu trebuie
să îi tratăm, pe de o parte, ca oameni de afaceri şi, pe de altă parte, să spunem că trebuie să respecte criteriile
pentru angajaţi. Am putea proceda la fel cu cei care conduc un restaurant, pe cont propriu şi împreună cu
familia lor, sau cu cei care conduc un magazin. Nu trebuie să încurcăm aceste două lucruri.

Există un oarecare exces de legislaţie, la care contribuie şi Parlamentul European. Ştiu că, în Polonia, am avut
cele mai bune reglementări privind activitatea economică la începutul anilor '90. Acum am sporit numărul
acestor obligaţii legale şi rezultatul este că întâmpină critici. De la cine? De la persoanele care conduc o
întreprindere.

Susţin ceea ce spune dna Bauer, deşi nu intru, desigur, în chestiunile care au apărut când acest compromis
era în curs de negociere.

Diane Dodds (NI). – Dnă preşedintă, într-un perioadă de provocări economice, acest Parlament şi-a clădit
multe din recomandările sale pe încurajarea antreprenorilor şi a competitivităţii dar, în acelaşi timp, începem
să restricţionăm dreptul la muncă al conducătorilor de camioane independenţi. Trebuie să spun că resping
ca fiind total false afirmaţiile din această dimineaţă din Parlament, conform cărora este vorba de sănătate şi
siguranţă. Suntem cu toţii preocupaţi de sănătate şi siguranţă şi nu vrem să vedem alte accidente pe şoselele
noastre.

Reprezint Irlanda de Nord. Se află chiar la marginea Europei. Industria transportului rutier este extrem de
importantă pentru economie şi includerea conducătorilor de camioane independenţi va avea doar un impact
negativ asupra competitivităţii. Este o industrie foarte reglementată prin normele privind tahograful şi
implicaţiile financiare ale altor sarcini administrative ar fi devastatoare. De asemenea, ar fi extrem de dăunător
pentru cei care speră să pornească în calitate de conducători auto independenţi.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, dna raportoare Bauer demonstrează că nu a
reuşit să înţeleagă democraţia prin faptul că a continuat să negocieze – fără niciun mandat – împotriva deciziei
comisiei. Dacă Parlamentul European are intenţii serioase în legătură cu promovarea creşterii şi bunăstării,
atunci noi, deputaţii, trebuie să respingem propunerea Comisiei.

Conducătorii auto independenţi nu trebuie să fie excluşi din Directiva privind timpul de lucru. Acesta ar fi
un pas înapoi, deoarece aceleaşi norme trebuie să se aplice conducătorilor de autobuz independenţi şi
conducătorilor de camion de lungă distanţă, precum şi angajaţilor întreprinderilor. Nu ne putem stabili ca
obiectiv să aveam din ce în ce mai puţini oameni care lucrează din ce în ce mai mult – şi, în general, pentru
bani din ce în ce mai puţini. Nu ne putem stabili ca obiectiv ca şoferii de autobuze şi de camioane de lungă
distanţă să îşi pună în pericol sănătatea proprie, precum şi siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, cred că întreprinderile mici şi mijlocii din Europa sunt deosebit
de importante în acest moment, pentru că adevărul este că vom găsi o modalitate de a ieşi din criza datoriilor
doar dacă vom lucra mai mult. Este complet inutil să îi împovărăm pe lucrătorii independenţi cu încă şi mai
multă birocraţie şi muncă de birou. Destul de simplu, dacă putem asigura securitatea socială în Europa, atunci
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este foarte important să creştem productivitatea şi competitivitatea. În consecinţă, timpul de conducere şi
perioadele de odihnă garantate în prezent de tahografe sunt complet suficiente. I-aş ruga pe acei deputaţi
care susţin că directiva ar trebui să se aplice tuturor să şi-o aplice lor înşişi şi să instaleze un tahograf în
propriile maşini – şi apoi să nu îşi folosească maşinile în serile de joi când se duc acasă după ce au lucrat aici
timp de 15 ore.

Asigurarea siguranţei este importantă dar, pe de altă parte, trebuie să îi protejăm şi pe lucrătorii independenţi.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dnă preşedintă, vă mulţumesc foarte mult pentru această dezbatere.
Am ascultat cu mult interes toate intervenţiile dvs. Există o mare tentaţie de a intra în detalii şi de a avea o
dezbatere pe marginea detaliilor acestei discuţii, dar aş dori doar să spun că încă confirm poziţia Comisiei,
care este clădită pe date concrete. Nu avem studiile menţionate aici conform cărora conducătorii auto
independenţi lucrează în mod normal 90 de ore pe săptămână, şi credem că Regulamentul privind timpul
de conducere, pe care am dori să îl aplicăm, va armoniza practicile dintre statele membre şi va îndeplini
sarcina de a asigura şi a îmbunătăţi siguranţa rutieră.

Siguranţa rutieră s-a îmbunătăţit foarte mult datorită utilizării Directivei privind timpul de conducere. Nu
avem informaţii că aceştia sunt mai bolnavi, şi de ce credem noi uneori că întreprinderile mici şi mijlocii se
comportă în mod iresponsabil, că nu le pasă de siguranţa rutieră sau de propria lor sănătate, astfel încât ele
trebuie să fie mai reglementate decât alţii?

Comisia nu poate susţine o legislaţie care limitează libertatea antreprenorilor din sectorul de transport rutier
de a-şi organiza timpul de lucru, în vreme ce în alte sectoare, antreprenorii nu se supun unor restricţii similare
referitoare la timpul de lucru. Cu toate acestea, dacă votul din Parlament va confirma respingerea propunerii
Comisiei, atunci Comisia va revizui toate opţiunile posibile, inclusiv retragerea propunerii, şi dacă Parlamentul
va decide să îi includă pe conducătorii auto independenţi în domeniul de aplicare a acestei directive, vom
aplica opinia dvs. Vom întreba imediat statele membre cum aplică normele referitoare la timpul de lucru
conducătorilor auto independenţi şi cum monitorizează respectarea acestor norme.

Edit Bauer, raportoare. – (HU) Aş dori să abordez cinci aspecte foarte pe scurt. Regulamentul de procedură.
Am studiat cu atenţie Regulamentul de procedură şi, din câte ştiu eu, deputaţii din Parlamentul European
au toată libertatea de acţiune pentru a-şi desfăşura mandatul şi, prin urmare, pot consulta pe oricine doresc
ei. În conformitate cu Regulamentul de procedură, comisia parlamentară nu solicită deputaţilor în Parlamentul
European să exprime poziţia comisiei. Poziţia adoptată în cadrul sesiunii plenare este cea obligatorie.
Regulamentul de procedură spune exact acest lucru. Nu pun la îndoială nici motivele pentru care Grupul
S&D şi-a prezentat propunerea de amendament, nici pe cine a consultat.

În acord cu raportorii alternativi, am avut de asemenea discuţii neoficiale cu reprezentanţii Comisiei şi ai
Consiliului când am crezut că este important. Sunt de acord că problema falşilor antreprenori independenţi
este o reală problemă europeană, şi am inclus-o în propunere, în cooperare cu colegii deputaţi care au
considerat importantă excluderea antreprenorilor independenţi. Acest aspect trebuie abordat, dar nu este o
problemă specifică sectorului.

Există o concepţie greşită care a fost afirmată în mod repetat aici, şi anume că respectarea acestei directive
poate fi monitorizată la nivel internaţional. Această directivă necesită monitorizare la nivel naţional.
Permiteţi-mi să adaug că, la o rată de 4 %, inspecţia ar fi mai scumpă decât deplasarea Parlamentului European
de la Bruxelles la Strasbourg. Aş dori să le cer celorlalţi deputaţi să ia şi acest lucru în considerare. Dacă
respingem această propunere, aş dori de asemenea să le spun colegilor deputaţi că noi creăm un avantaj
pentru conducătorii auto din ţări terţe. Aş dori să le cer colegilor deputaţi să ţină cont de faptul că aceasta
este propunerea pe care a aprobat-o Comisia. A respinge propunerea Comisiei, şi anume a Comisiei Europene,
înseamnă a o face fără rost, costisitoare şi imposibil de pus în aplicare.

Preşedintă. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 16 iunie 2010.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), în scris. – (LT) Aprob poziţia adoptată de Comisia pentru ocuparea forţei de
muncă şi afaceri sociale referitoare la respingere şi sunt de acord că, împreună cu Parlamentul, Comisia
trebuie să ia măsuri pentru a prezenta o propunere nouă, îmbunătăţită în viitor. Aş dori să subliniez faptul
că propunerea Comisiei de a-i exclude pe conducătorii auto independenţi din domeniul de aplicare a directivei
ar reprezenta un important pas înapoi în politica socială a UE şi în domeniul transporturilor. Aş dori să atrag
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atenţia asupra faptului că „falşii” conducători auto independenţi slăbesc piaţa generală a muncii şi principala
problemă este că, în practică, „falsa” activitate independentă este dificil de dovedit. Dacă nu reuşim să luăm
măsuri concrete şi legale, atunci activitatea independentă falsă a conducătorilor auto va deveni una dintre
cele mai mari probleme ale pieţei muncii şi nu vom putea să evităm concurenţa neloială. Pentru a îmbunătăţi
condiţiile de lucru ale tuturor conducătorilor auto, pentru a le asigura drepturile sociale şi garanţiile şi pentru
a îmbunătăţi siguranţa rutieră, precum şi pentru a evita concurenţa neloială pe piaţa europeană a transportului
rutier, nu putem adopta propunerea Comisiei, în forma în care se prezintă astăzi.

Pascale Gruny (PPE), în scris. – (FR) Directiva pe care o dezbatem astăzi este rezultatul unor negocieri foarte
îndelungate în Parlamentul European pe parcursul a două mandate. Aceasta este o problemă foarte delicată,
întrucât vizează locurile noastre de muncă, atât în prezent, cât şi în viitor. Este o problemă ce ţine de siguranţa
rutieră şi de concurenţa loială între companiile din statele membre. Nu aş accepta dumpingul social în cadrul
Uniunii.

Ar putea un conducător auto independent să lucreze 14 ore pe zi, 84 de ore pe săptămână, şi să nu fie un
risc pe şosele? În comparaţie cu un conducător auto angajat la o companie, aceasta este concurenţă neloială.
Acest lucru le determină, de asemenea, pe unele companii să le sugereze angajaţilor să se declare independenţi.
Trebuie să ne protejăm concetăţenii şi companiile.

Prin urmare, invit Comisia Europeană să îşi retragă propunerea şi, în caz contrar, le solicit deputaţilor în
Parlamentul European, ca în timpul votului de mâine din plen, să voteze în favoarea menţinerii lucrătorilor
independenţi în domeniul de aplicare a directivei referitoare la timpul de lucru.

Sirpa Pietikäinen (PPE), în scris. – (FI) În anumite ţări ale UE există o preocupare justificată din partea mişcării
sindicale în legătură cu activităţile independente false în legătură cu Directiva privind timpul de lucru şi
conducătorii auto independenţi. Externalizarea şi, în consecinţă, angajatorii care fug de responsabilităţi, sunt
probleme în creştere. Totuşi, modalitatea care a fost sugerată pentru a rezolva problema, şi anume de a
include conducătorii auto independenţi în domeniul de aplicare a directivei, este greşită. Modalitatea corectă
de a rezolva problemele asociate lucrătorilor independenţi falşi ar fi să convenim, împreună cu organizaţiile
de lucrători şi angajatori din UE, asupra unei definiţii a muncii independente. În prezent, cei nevinovaţi au
de suferit.

În ceea ce priveşte această problemă, ar trebui să continuăm în acord cu compromisul pe care îl clădea,
printre alţii, dna Wortmann-Kool, vicepreşedintă a Grupului PPE de centru-dreapta. În conformitate cu
acesta, conducătorii auto independenţi rămân în afara domeniului de aplicare a directivei, dar, dacă doresc,
statele membre pot să aplice reglementarea privind timpul de lucru cu normă întreagă conducătorilor auto
independenţi din propria lor ţară. Sugestia ar însemna, probabil, că Parlamentul şi Consiliul ar ajunge la un
acord privind directiva la prima lectură.

Este păcat că Parlamentul respinge toate ocaziile de a ajunge la un compromis. Deşi noi ar trebui să ne
concentrăm mai mult pe îmbunătăţirea situaţiei antreprenorilor, există în schimb posibilitatea ca timpul de
lucru al antreprenorilor adevăraţi să fie restricţionat. Acest lucru este îngrijorător, pentru că posibilităţile
micilor antreprenori de a-şi câştiga existenţa depind, în general, numai de munca pe care o depun.

5. Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare (dezbatere)

Preşedintă. – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dna Sommer, în numele Comisiei
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)) (A7-0109/2010).

Renate Sommer, raportoare. – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, doamnelor şi domnilor, aş dori să extind
cele patru minute alocate mie la şase minute, pentru că dosarul este atât de mare încât, altfel, nu va fi posibil
să vorbim în mod corespunzător pe marginea problemei.

Consumatorii au dreptul să ştie ce conţin alimentele. Numai dacă au informaţii privind compoziţia şi valoarea
nutriţională a alimentelor aceştia pot lua o decizie de cumpărare în cunoştinţă de cauză. Deşi dreptul comunitar
conţine multe regulamente şi directive privind etichetarea alimentelor, până acum nu a existat un sistem
obligatoriu şi extins de etichetare. A devenit dificil acum pentru producătorii de alimente şi pentru distribuitori
să menţină o privire de ansamblu a multiplicităţii legilor existente – fie că acestea sunt legi UE sau legi naţionale
ale statelor membre. Există incertitudine juridică, denaturare a concurenţei şi obstacole în faţa schimbului
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pe piaţa internă. Se intenţionează ca prezentul proiect de regulament să trateze toate aceste aspecte prin
furnizarea unui sistem de etichetare uniformă a alimentelor la nivelul UE. Se urmăreşte o mai bună informare
a consumatorilor, o mai bună reglementare, armonizare şi mai puţină birocraţie.

Totuşi, proiectul Comisiei nu se ridică la nivelul acestor cerinţe, din moment ce se bazează pe presupuneri
şi supoziţii legate de dorinţele şi cerinţele consumatorilor, impune cerinţe nerealiste de etichetare – cum ar
fi dimensiunea de 3 mm a fontului, care nici măcar nu garantează că informaţia este lizibilă, şi favorizează
întreprinderile mari în detrimentul IMM-urilor – care reprezintă, de fapt, 80 % din sectorul alimentar. Astfel,
vine în contradicţie cu „Small Business Act”. De asemenea, se opune obiectivului armonizării de pe piaţa
internă, prin faptul că intenţionează să permită în mod expres 27 de sisteme naţionale de etichetare
suplimentare. Prin urmare, se solicită o modificare extinsă a textului Comisiei.

Aceasta am încercat să facem. Informaţiile trebuie să fie lizibile. Cu toate acestea, dimensiunea fontului este
doar unul dintre numeroşii factori în această situaţie. Avem nevoie de norme privind fontul, lăţimea rândului,
contrastul, etc. Avem nevoie de orientări generale obligatorii cu privire la lizibilitate. Informaţiile trebuie să
fie comparabile şi, prin urmare, trebuie să se refere mereu la 100 de grame sau 100 de mililitri, fără opţiunea
de a declara doar valoarea nutriţională pe porţie. Astfel, când fac cumpărături, oamenii vor putea vedea
dintr-o privire care este cel mai „uşor” iaurt, indiferent de mărimea cutiei.

Informaţiile trebuie să fie inteligibile. Este timpul să scăpăm în sfârşit de kilojoul, pe care nu îl poate calcula
nimeni. Vrem să ne concentrăm din nou asupra kilocaloriilor; acesta este lucrul de care sunt interesaţi
consumatorii, lucrul pe care îl înţeleg ei. Mărimile declarate ale porţiilor trebuie să reflecte realitatea şi să fie
realiste şi inteligibile pentru consumatori şi, dacă este posibil, ar trebui să fie uniforme în toată UE. Nu trebuie
să se permită ca informaţiile să îi înşele pe consumatori în ceea ce priveşte conţinutul produselor, originea
lor sau adevărata lor natură. Imitaţiile de produse alimentare, cum ar fi înlocuitorii de brânză şi carnea
procesată care este alcătuită din bucăţi mici presate împreună ar trebui să fie etichetate ca atare pe partea
frontală a ambalajului. Consumatorii trebuie să ştie ce cumpără.

În ultimă instanţă totuşi consumatorii nu se vor mai deranja să citească dacă supraîncărcăm partea frontală
a produselor cu alte informaţii. În consecinţă, propun ca singura valoare nutriţională declarată să fie numărul
de kilocalorii pe 100 de grame sau 100 de mililitri. Atunci vor citi – aceasta este ce îi interesează, şi cred că
este o soluţie realistă.

De asemenea, cred că ar trebui să îndepărtăm profilurile nutriţionale. Sper că le putem opri. Aceste profiluri
sunt inutile pentru că noul regulament oricum etichetează valorile nutriţionale. Profilurile nutriţionale
discriminează alimentele de bază, şi valorile limită pentru sare, zahăr şi grăsimi sunt complet arbitrare – au
fost concepute de oficialii Comisiei pe absolut nicio bază ştiinţifică.

Scopul real al regulamentului privind furnizarea de informaţii despre valorile nutriţionale şi proprietăţile
referitoare la sănătate ale alimentelor este acela de a furniza informaţii corecte despre sănătate şi, pentru
acest lucru, nu avem nevoie de nicio evaluare suplimentară a fiecărui aliment sau de clasificarea lor în alimente
bune şi rele. În final, dieta generală şi stilul de viaţă sunt cele care contează. Ar trebui să ne întrebăm de ce
marile corporaţii alimentare fac atât de mult lobby în prezent pentru profilurile nutriţionale. Acesta este un
lucru pe care ar trebui să îl punem serios la îndoială.

Aşa-numitul sistem de tip semafor propus aici prezintă aceleaşi deficienţe ca şi profilurile nutriţionale. Încă
o dată, ne forţează pe nedrept să clasificăm produsele drept bune sau rele. Valorile limită pentru culori sunt
arbitrare şi lăţimea fiecărei categorii de culori este prea mare. Discriminează produsele alimentare de bază,
favorizează imitaţiile de produse alimentare şi favorizează, de asemenea, produsele care conţin ingrediente
artificiale; cu alte cuvinte, pe cele care conţin îndulcitori în loc de zahăr şi potenţatori de aromă în loc de
sare. Acest lucru chiar nu poate fi în interesul consumatorilor.

Modelul GDA – modelul de etichetare al industriei – are deficienţe evidente. Nu este inteligibil deoarece
conţine prea multe cifre. Este înşelător pentru că descrie doar necesarul zilnic al unei femei de 40 de ani şi
nu oferă absolut nicio cantitate zilnică recomandată pentru cantitatea de zahăr consumată, de exemplu. Este
greu pentru IMM-uri să pună în aplicare modelul GDA. Acest lucru ar furniza încă o dată marilor întreprinderi
un avantaj competitiv. Acesta este încă un motiv pentru care etichetarea GDA nu ar trebui să devină obligatorie.

De asemenea, trebuie să ne protejăm producţia alimentară tradiţională. Numai atunci ne putem asigura că
specialităţile regionale şi diversitatea noastră alimentară, de care suntem atât de ataşaţi, vor continua să existe
în UE. Prin urmare, avem nevoie de excluderea în masă a produselor alimentare care nu sunt preambalate
din acest regulament, din moment ce produsele tradiţionale sunt tocmai acelea care nu au fost standardizate.
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Aceşti producători pot şi acum să ofere informaţii despre alergeni, de exemplu, în mod verbal când vând
produsul.

Apoi câteva cuvinte despre etichetarea privind ţara de origine. Întrebarea este dacă consumatorii chiar doresc
să ştie de unde vin toate ingredientele din alimentele lor sau dacă aici chiar funcţionează o agendă
protecţionistă. Mai întâi, aş dori să ştiu dacă este fezabil sau nu, motiv pentru care solicit şi o analiză a
impactului.

În cele din urmă, ar trebui spus că etichetarea alimentelor nu poate fi niciodată un manual pentru o bună
dietă. Avem nevoie de campanii de informare şi trebuie să educăm persoanele din statele membre în legătură
cu dietele echilibrate şi modurile sănătoase de viaţă.

Nu este sarcina legislatorului să îşi dădăcească stăpânul, care, în acest caz, este cetăţeanul. Trebuie să ofere
ajutor, dar cetăţenii noştri sunt responsabili pentru ei înşişi şi nu trebuie să preluăm noi acea responsabilitate.
În cele din urmă, aş dori să îmi exprim sincerele mulţumiri tuturor celor implicaţi, raportorilor alternativi,
chiar dacă nu au fost mereu pregătiţi să facă un compromis, tuturor celor care m-au susţinut, în special...

(Preşedinta a întrerupt-o pe vorbitoare)

John Dalli, membru al Comisiei. –Dnă preşedintă, după cum am afirmat şi cu alte ocazii, scopul nostru este
să ne asigurăm că toţi consumatorii ştiu ce cumpără şi ce mănâncă, astfel facilitând alegerea unui regim
alimentar pentru aceştia şi familiile lor în acord cu nevoile, dorinţele şi scopurile lor; cetăţenii – consumatorii
– au dreptul la informaţii corecte. Aş face apel la distinşii deputaţi să ţină cont cu fermitate de acest lucru pe
parcursul dezbaterii.

Înainte de a ajunge la conţinutul propunerii, aş dori mai întâi să îi mulţumesc raportoarei, dna Sommer,
pentru că a pregătit raportul şi, de asemenea, raportorilor alternativi. Deşi înţeleg majoritatea declaraţiilor
dumneaei, nu pot spune că sunt de acord cu toate. Ar trebui să menţionez, de asemenea, contribuţia celorlalte
comisii, IMCO şi AGRI.

Permiteţi-mi să subliniez pe scurt cele mai importante aspecte acoperite de amendamentele propuse.

Problema indicării obligatorii a ţării de origine este foarte importantă şi are nevoie de o evaluare atentă.
Într-adevăr, se solicită frecvent furnizarea obligatorie a unor astfel de informaţii pentru anumite alimente.
Comisia ar putea accepta parţial amendamentul propus de extindere a cazurilor de indicare obligatorie a
ţării de origine. Indicarea ţării de origine pentru produsele alimentare de bază care nu au trecut printr-o
prelucrare substanţială şi care sunt considerate, în general, produse cu un singur ingredient, ar putea reprezenta
o opţiune pragmatică. Cu toate acestea, dată fiind complexitatea problemei, aplicarea oricărei etichetări
obligatorii ar trebui să se supună intrării în vigoare a unor măsuri delegate şi să se bazeze pe evaluări ale
impactului.

Lizibilitatea este un aspect important şi una dintre plângerile importante pe care le fac consumatorii. Aceasta
este o ilustrare esenţială a faptului că punem consumatorii pe primul loc în dezbaterea noastră şi sper că
onorabilii deputaţi pot susţine ideea unei dimensiuni minime a fontului. Astfel, este regretabil că
amendamentele depuse ar submina scopul deţinerii unor criterii măsurabile ca bază pentru aplicare.

Împărtăşesc preocupările distinşilor deputaţi în legătură cu imitaţiile de produse alimentare. Prin urmare,
sunt mulţumit să văd Parlamentul depunând un amendament care conţine o dispoziţie care interzice în mod
explicit astfel de practici înşelătoare. Cu toate acestea, introducerea unei definiţii şi a denumirii specifice a
acestor produse ar provoca probleme juridice şi, prin urmare, noi trebuie să identificăm acele denumiri care
oferă informaţii corecte şi clare consumatorului. De asemenea, sunt mulţumit să observ că indicarea obligatorie
a valorii nutriţionale pe etichetele de pe partea frontală a ambalajelor produselor alimentare şi adoptarea
unor sisteme voluntare de către statele membre se bucură de un sprijin larg.

Principiul conform căruia consumatorii ar trebui să ştie ce mănâncă se aplică nu doar alimentelor preambalate,
ci şi alimentelor pe care le cumpără din magazin sau când mănâncă în oraş. Prin urmare, sunt împotriva
amendamentelor care ar limita domeniul de aplicare a proiectului de regulament. Acestea fiind spuse, sunt
deschis la modificarea textului referitor la alimentele care nu sunt preambalate, astfel încât doar informaţiile
despre alergeni să fie obligatorii, în vreme ce statele membre ar putea hotărî alte cerinţe obligatorii pentru
astfel de alimente.

Trecând la sugestia de etichetare obligatorie a nanoingredientelor, sunt mulţumit să accept amendamentul
în principiu, deşi trebuie să existe o definiţie adecvată.
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În cele din urmă, în ceea ce priveşte problema profilurilor nutriţionale, permiteţi-mi să afirm că nu pot accepta
amendamentele de a elimina sau modifica articolul 4 în modalitatea propusă, întrucât această dispoziţie ar
submina regulamentul existent privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.
Ştim cu toţii că multe proprietăţi sunt înşelătoare pentru consumatori; unele pentru că nu sunt întemeiate,
altele pentru că nu oferă imaginea completă a alimentului în cauză, susţinând numai aspectele lor pozitive.
De asemenea, trebuie spus că menţiunile sunt realizate la iniţiativa exclusivă a producătorului, cu scopul de
a vinde mai multe produse. Nu impunem nimănui profiluri nutriţionale. Insistăm pe profilurile nutriţionale
în cazul în care producătorii aleg să îşi comercializeze produsele prin intermediul menţiunilor nutriţionale,
astfel încât consumatorii să poată avea informaţii echilibrate despre alimente.

Crearea profilurilor nutriţionale nu interzice sau limitează în niciun fel produsele alimentare pe care
producătorii le pot produce. Producătorii de alimente pot continua să producă în ce modalitate doresc. Cu
toate acestea, este nedrept pentru consumatorii şi cetăţenii noştri să permitem menţiuni nutriţionale care îi
pot induce în eroare. Pentru mine este o chestiune ce ţine de a furniza cetăţenilor noştri informaţii corecte
şi complete despre produsele pe care le consumă. Să nu uităm că Regulamentul privind menţiunile nutriţionale
a fost adoptat în urma unei dezbateri în profunzime între instituţii. Principiile centrale ale regulamentului
rămân valide şi relevante. Acestea fiind spuse, privesc crearea profilurilor nutriţionale în mod deschis şi sunt
gata să iau în considerare în mod pozitiv anumite scutiri, întrucât acestea se referă la produse tradiţionale şi
de bază cu un rol dietetic important.

Din aceste motive, vă îndemn să susţineţi demersurile Comisiei de garantare a unei baze semnificative pentru
protecţia consumatorilor şi pentru stimularea inovării în sectorul alimentar.

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. Acum aştept cu nerăbdare o dezbatere interesantă şi opiniile
dumneavoastră.

Christel Schaldemose, raportoare pentru aviz a Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. – (DA)
Dnă preşedintă, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a formulat un aviz în ceea ce priveşte
raportul elaborat de dna Sommer referitor la etichetarea produselor alimentare. În activitatea noastră din
cadrul acestei comisii, am considerat că este esenţial să ne asigurăm că toţi consumatorii primesc instrumentele
adecvate pentru a face alegeri sănătoase şi corecte când vine vorba de alimente. Astfel, în comisie, suntem
de acord că utilizarea etichetării alimentelor pentru a-i înşela pe consumatori este total inacceptabilă. De
asemenea, suntem de acord că consumatorilor trebuie să le fie oferite informaţii clare printr-o bună etichetare.
Desigur, suntem de asemenea de acord că normele ar trebui să permită pieţei interne să funcţioneze cât mai
bine posibil. Astfel, suntem de acord asupra principiilor fundamentale. Cu toate acestea, când vine vorba de
aspectele specifice – modul în care se va face acest lucru – nu a existat un nivel deosebit de ridicat de acord
în comisia noastră, şi acelaşi grad de dezacord putea fi văzut, de asemenea, în cadrul Comisiei pentru mediu,
sănătate publică şi siguranţă alimentară. Aceasta arată cât de dificilă este problema. Prin urmare, în realitate,
aş dori în primul rând să o îndemn pe dna raportoare să nu uite faptul că aceste informaţii alimentare sunt
destinate în primul rând a fi un instrument pentru consumator şi nu un instrument de marketing pentru
întreprinderi.

Marc Tarabella, raportor pentru aviz al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală. – (FR) Dnă preşedintă, dle
comisar, doamnelor şi domnilor, sunt destul de supărat stând aici în faţa dumneavoastră, pentru că am de
gând să mă concentrez asupra amendamentului 101, referitor la ţara de origine sau la locul de provenienţă.

Un amendament cu vot pe părţi a fost depus în numele grupului meu pentru a face clar diferenţa între cele
două, întrucât ele nu înseamnă acelaşi lucru. Pe scurt, ţara de origine este ţara în care produsul alimentar a
fost prelucrat ultima oară, în timp ce locul de provenienţă este în mod clar locul de origine al ingredientelor
prime, în special fructe şi legume, şi domnul Dalli a subliniat acest lucru.

Acum, ceea ce este deosebit de grav este faptul că serviciile Parlamentului au respins acest amendament cu
vot pe părţi şi nu pot spune care regulă din Regulamentul de procedură le permite să facă acest lucru. Chiar
mi se spune că aceasta este procedura standard. Prin urmare, acest lucru este foarte grav, deoarece această
decizie – una arbitrară, în opinia mea – va influenţa în mod evident conţinutul deciziei.

Dnă preşedintă, v-aş ruga să vorbiţi cu aceste servicii în numele meu, pentru a denunţa această decizie arbitrară
şi pentru a asigura că, în următoarele 24 de ore, serviciile reanalizează şi acceptă acest amendament solid.

Peter Liese, în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, doamnelor şi domnilor, mai întâi
aş dori să îmi exprim sincerele mulţumiri dnei Sommer pentru munca sa dură, devotată. A fost supusă unor
critici neîntemeiate pe care nu le merită.
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Acest lucru ascunde faptul că există multe aspecte asupra cărora suntem de acord. Cu toţii dorim o etichetare
mai bună a imitaţiilor de produse alimentare. Brânza este făcută din lapte, şi dacă ea conţine alte lucruri,
atunci trebuie să fie etichetată ca fiind o imitaţie pe partea frontală a ambalajului. Cu toţii dorim o etichetare
nutriţională obligatorie. Încă nu avem acest lucru. Este ceva ce vrem cu toţii. Cu toţii dorim să fie exprimată
într-o unitate pe care consumatorii o înţeleg.

În această privinţă, permiteţi-mi să vă spun o glumă care circulă prin Germania – şi poate şi în alte ţări: „Cum
se numesc animăluţele care îţi strâmtează hainele atunci când acestea se află în dulap? Calorii.” Nicăieri în
Europa nimeni nu ar spune această glumă folosind kilojoulii. Kilojoulul nu a avut avânt ca unitate de măsură.
Încurcă oamenii şi, prin urmare, nu trebuie să îl specificăm ca informaţie obligatorie. Caloria este unitatea
care a informat consumatorii în calculele lor. Există, aşadar, un consens larg. Există şi diferenţe, de exemplu,
în ceea ce priveşte profilurile nutriţionale. Grupul nostru doreşte ca acestea să fie eliminate, sau cel puţin să
se clarifice faptul că produsele alimentare de bază vor fi exceptate.

Au fost discuţii aprinse despre conţinutul de sare din pâine, din brânza franţuzească şi din alte alimente
similare. Aş dori să le mulţumesc dlui comisar Dalli şi dlui preşedinte Barroso pentru că au încercat să clarifice
aceste aspecte. Cu toate acestea, nu există nicio decizie a Colegiului şi, în consecinţă, acest lucru trebuie
clarificat o dată pentru totdeauna. V-aş ruga să sprijiniţi amendamentele Grupului PPE în acest domeniu.

Glenis Willmott, în numele Grupului S&D. – Dnă preşedintă, această propunere a fost foarte controversată
şi este extrem de complexă. În calitate de raportoare alternativă a grupului meu, principiile mele directoare
au fost să întreb: ce informaţii doresc consumatorii atunci când cumpără produse alimentare pentru familiile
lor şi care este modalitatea optimă de a furniza aceste informaţii?

Continentul nostru se confruntă cu o epidemie de obezitate la o scară nemaivăzută. Consumăm prea multă
grăsime, zahăr şi sare, şi acest lucru contribuie la boli de inimă, diabet, risc crescut de cancer, accidente
vasculare cerebrale, boli hepatice şi chiar depresie. Bineînţeles, asigurându-ne pur şi simplu că consumatorii
pot identifica cu uşurinţă conţinutul nutriţional al alimentelor lor nu este un remediu magic, dar va permite
consumatorilor să fie mai conştienţi de alimentele pe care le cumpără, să compare produsele şi să identifice
rapid cea mai sănătoasă opţiune, ţinând astfel sub control ceea ce mănâncă.

Propun să utilizăm un cod de culori pentru a face acest lucru, nu pentru a emite o judecată asupra întregului
produs, ci pentru a-i informa pe consumatori dacă produsul pe care îl cumpără are un nivel mic, mediu sau
ridicat de sare, grăsimi şi zahăr. Acesta se va aplica numai pentru alimentele prelucrate complexe, cum ar fi
produsele preparate, cerealele pentru micul dejun şi toate acele mâncăruri semipreparate produse la scară
industrială al căror conţinut nutriţional – adesea scăzut – rămâne adesea necunoscut consumatorilor sau în
legătură cu care aceştia sunt dezinformaţi.

Permiteţi-mi să subliniez faptul că acest lucru nu se aplică pâinii germane. Nu se va aplica pentru unt sau
brânză sau suc de mere, nici măcar pentru alcool. Am trimis mai multe informaţii prin e-mail fiecărui deputat
din Parlamentul European, aşa că vă rog, înainte de a vă hotărî, să le citiţi, astfel încât să ştiţi exact ce se
propune, mai degrabă decât să ascultaţi lobby-ul industrial care induce în eroare sau argumentele viciate ale
anumitor părţi din acest Parlament.

De asemenea, i-aş îndemna pe colegii mei să susţină etichetarea obligatorie a ţării de origine. În mod clar,
consumatorii devin tot mai conştienţi de originea produselor alimentare din farfurie şi doresc etichetarea
onestă a acestora. Desigur, acest lucru nu va fi mereu fezabil. Cu toate acestea, în cazul produselor care conţin
un singur ingredient, este clar că originea lor agricolă ar trebui să fie disponibilă consumatorilor şi acest lucru
este 100 % fezabil. Se aplică deja pentru carnea de vită, de peşte şi pentru fructele şi legumele proaspete.
Desigur, în cazul ingredientelor produselor procesate este mai complicat să se menţioneze ţara de origine,
motiv pentru care măsura este propusă doar pentru carne, carne de pasăre şi peşte în produsele alimentare
procesate.

În final, vorbim foarte mult în Parlament despre importanţa alegerii consumatorilor şi a prevenirii în domeniul
sănătăţii publice. Acum avem ocazia să demonstrăm că suntem serioşi. Stimaţi colegi, faptele vorbesc mai
tare decât cuvintele. Vă rog să îmi sprijiniţi propunerile.

Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE. – (NL) Dnă preşedintă, aş dori să îi mulţumesc dlui
comisar pentru declaraţia sa de la începutul acestei dezbateri, şi dnei Sommer, de asemenea, pentru activitatea
sa în calitate de raportoare. După aproape un an în Parlament, am impresia că noi credem că putem schimba
comportamentul a milioane de europeni doar printr-un simplu act legislativ.
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Acelaşi lucru se crede despre acest regulament. Totuşi, trebuie să înţelegem că nimic nu este la fel de greu ca
schimbarea comportamentului oamenilor, în special când este vorba de 500 de milioane de oameni. Prin
urmare, influenţa noastră, prin etichetare, asupra acestui comportament va fi limitată. Aceasta nu înseamnă
că resping complet prezentul regulament prin rezervele pe care le am – absolut deloc – dar trebuie să fim
realişti în legătură cu forţa acestui instrument.

Trebuie să înţelegem că consumatorii au dreptul la informaţii. În plus, oricare ar fi rezultatul acestei dezbateri,
consumatorii vor obţine mult mai multe informaţii după a doua lectură. Pe termen mai lung, pe de altă parte,
noi trebuie să investim mai mult în educaţie şi în a-i învăţa pe oameni, începând cu principiile de bază, cum
să aibă un stil de viaţă sănătos.

O altă observaţie se referă la faptul că dezbaterea din Parlament vizează obiectivele fundamentale ale prezentei
directive. Obligăm oamenii să facă o alegere sănătoasă a produselor alimentare sau le dăm şansa de a decide
pe cont propriu ce produse alimentare să aleagă? Noi, cei din Grupul ALDE, credem că oamenii ar trebui să
dispună de informaţii şi că aceştia sunt capabili să facă propriile alegeri.

În sfârşit, trebuie să atingem cu siguranţă un echilibru cu privire la cantitatea de informaţii pe care o oferim
oamenilor, întrucât prea multă sau prea puţină informaţie nu va funcţiona niciodată. Cred că suntem pe
drumul cel bun. Haideţi să avem încredere că persoanele care pot vota pentru noi sunt, de asemenea, suficient
de capabile să aleagă în magazine produsul alimentar potrivit dacă li se furnizează informaţiile
corespunzătoare.

Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE. – (SV) Dnă preşedintă, puterea pe care o deţin consumatorii se
bazează pe primirea de informaţii. Dacă nu vom obliga întreprinderile să furnizeze informaţii corecte,
consumatorii nu le vor primi şi apoi întreaga piaţa internă se va prăbuşi. Nu putem stabili în mod centralizat
ce informaţii sunt importante pentru un anumit consumator. Consumatorii au cerinţe diferite şi trebuie să
încercăm să satisfacem cât mai multe dintre acestea.

Ne confruntăm cu riscul de a face pe placul industriei dacă refuzăm să îi avertizăm pe consumatori cu privire
la conţinutul ridicat de calorii, sare, grăsime şi aşa mai departe. Nu este deloc mai ciudat să avem un sistem
de coduri de culori pentru conţinutul nutriţional decât să îi avertizăm pe consumatori când aceştia cumpără
o maşină care înghite energie sau un frigider care consumă multă energie.

Nu trebuie să amânăm menţionarea originii prin realizarea de studii; trebuie să o punem în aplicare chiar
acum. Animalele şi cei care doresc să protejeze bunăstarea animalelor nu pot aştepta până când sunt
disponibile informaţii pentru a stabili dacă animalele au fost transportate în viaţă către abatoare la distanţă.

Nu trebuie nici să facem pe placul industriei alcoolului. Producătorii de alcool solicită în mod constant să fie
trataţi în acelaşi mod ca întreprinderile alimentare obişnuite, dar acum că suntem pe cale de a reglementa
produsele alimentare, aceştia nu mai doresc să fie incluşi. Este ruşinos. Mulţi consumatori nu ştiu că alcoolul
are un conţinut caloric ridicat şi că, de exemplu, un pahar de vin alb conţine de două ori mai multe calorii
decât o cantitate similară de băutură răcoritoare.

Când vine vorba de profilurile nutriţionale, am o opinie total diferită de cea a dnei Sommer. Acestea reduc
posibilitatea întreprinderilor de a descrie produsele ca fiind benefice când acestea nu sunt. Sistemul precizează
limitele şi reduce posibilitatea de comercializare falsă. Sunt total de acord cu Comisia în această privinţă.

În cele din urmă, aş dori să menţionez câteva aspecte minore. Am spus „nu” trombinei de la început. Există
alte produse similare pe piaţă, şi atât doamna Sommer cât şi eu am depus amendamente menite să ofere o
descriere corectă a acestor produse. Sper că vor fi sprijinite. În prezent noi vindem cârnaţi pe piaţă care conţin
cantităţi mari de ţesut conjunctiv şi de grăsime, dar care sunt totuşi prevăzute în continuare drept carne.
Acum avem ocazia de a rectifica acest lucru. În ceea ce priveşte produsele din ouă şi alte produse de origine
animală, le-am putea eticheta în conformitate cu sistemul care se aplică deja la ouă, cu alte cuvinte, un sistem
care indică condiţiile în care au fost crescute animalele. Acesta ar fi un pas în direcţia cea bună.

Struan Stevenson, în numele Grupului ECR. – Dnă preşedintă, unul dintre cele mai discutabile elemente din
această dezbatere a fost etichetarea ţării de origine. Cred cu tărie că consumatorii au dreptul de a cunoaşte
originea produselor alimentare pe care le achiziţionează şi, în special în cazul cărnii, dacă aceasta a fost
produsă la standarde ridicate de bunăstare şi nu a fost transportată pe distanţe mari înainte de sacrificare.
Dar aprovizionarea cu materii prime pentru produsele alimentare procesate este, în mod inevitabil, complexă,
întrucât ingredientele sunt alese pe baza preţului, a calităţii şi a disponibilităţii, iar ţările de origine într-o
singură întreprindere de prelucrare a cărnii se pot modifica zi de zi şi chiar şi oră de oră.
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Adaptarea constantă a etichetelor ar presupune costuri mai mari şi va creşte inevitabil deşeurile de ambalaje.
Aceste costuri suplimentare ar fi transmise consumatorului. De aceea, cred că fezabilitatea unor reguli
obligatorii de etichetare trebuie să fie mai întâi obiectul unei evaluări a impactului, şi mă bucur că dl comisar
Dalli a spus că susţine acest lucru.

Dar, deşi această dezbatere se concentrează pe materii prime sau pe ingrediente ale produselor alimentare,
ea nu se referă la originea produsului final. Acest lucru este deosebit de important pentru anumite produse
cum ar fi whisky-ul. Este încă posibil ca whisky-uri de calitate inferioară din ţări precum India, China şi
Japonia să fie date drept produse originale prin pozele, imaginile sau numele de pe etichetele lor care amintesc
de ţările tradiţionale producătoare de whisky din UE, pentru a-şi creşte avantajul competitiv şi pentru a induce
în eroare consumatorul. Trebuie să ne apărăm de acest lucru şi, prin urmare, vă rog insistent să sprijiniţi
amendamentul 254.

Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL. – (NL)Din nou, problema aici este dacă Europa alege
industria alimentară sau consumatorul. Mâine, va trebuie să vă decideţi: veţi sprijini un sistem clar de coduri
de culori pentru etichetele alimentelor sau veţi avea încredere în industrie? Alegerea politică este simplă, în
ceea ce mă priveşte. Dacă veţi dori să protejaţi interesele comerciale, veţi sprijini ideile industriei alimentare.
Dacă veţi dori o etichetă, la selecţia căreia aţi contribuit, pentru a indica nivelul ridicat, mediu sau redus de
zahăr, sare sau grăsimi, veţi vota pentru un sistem de coduri de culori.

60 % din alegătorii dumneavoastră sunt supraponderali, după cum sunt şi 25 % din copiii noştri. 25 % din
populaţie are dificultăţi de citire. De ce toată lumea consideră codul de culori ca fiind normal pe etichetele
pentru produse casnice, maşini şi produse electronice, de exemplu, dar condescendent pentru produsele
alimentare? Experţii în nutriţie şi organizaţiile consumatorilor recomandă un sistem simplu de codare prin
culori pentru a face etichetele produselor alimentare uşor de înţeles şi pentru a facilita luarea de decizii de
către oameni. Şi eu susţin acest lucru.

PREZIDEAZĂ: GIANNI PITTELLA
Vicepreşedinte

Giancarlo Scottà, în numele Grupului EFD. – (IT)Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, ni se cere să votăm
un raport referitor la informarea consumatorilor, dar ne-am întrebat cu adevărat ce doresc consumatorii?
Aceste consideraţii au fost aprobate în spatele uşilor deschise ale Parlamentului sau reflectă interesele
consumatorilor?

Este posibil ca ultimul studiu anunţat de Comisie să nu fie reprezentativ pentru conştientizarea din ce în ce
mai mare pe care consumatorii au dezvoltat-o în ultimii ani în ceea ce priveşte informaţiile despre alegerile
lor alimentare. Nu doar originea, ci şi ingredientele şi alte caracteristici devin o parte fundamentală a procesului
decizional. Suntem conştienţi că deciziile pe care le luăm astăzi vor influenţa achiziţiile de mâine? Nu ar
trebui să fie consumatorii cei care influenţează piaţa? De ce să nu încercăm să înţelegem, printr-un nou studiu
sau prin menţinerea unui dialog direct şi continuu cu consumatorii, ce doresc ei cu adevărat?

Trebuie să îi reprezentăm pe consumatori cât de bine putem. Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici
şi, din întâlnirile pe care le-am avut, am descoperit că consumatorii vor să fie implicaţi mai mult. Ei nu se
aşteaptă ca procesul de cumpărare să fie unul complicat de includerea unor informaţii fără rost pe etichete,
dar nici nu se aşteaptă la alegeri complet simpliste, înşelătoare, cum ar fi sistemul de tip semafor, care riscă
să ofere informaţii irelevante care nu sunt necesare pentru o alegere în cunoştinţă de cauză şi nu le satisface
nevoile. Abordarea noastră nu trebuie să fie paternală, ci deschisă dialogului.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, partidul Jobbik consideră că furnizarea
unor informaţii adecvate către consumatori este de o importanţă vitală. Susţinem indicarea obligatorie a
locului de origine şi credem, de asemenea, că ar trebui să fie posibil să tragem la răspundere nu doar
producătorul, ci şi distribuitorul responsabil pentru neconformitate cu normele. În plus faţă de datele
numerice, care sunt adesea greu de interpretat, credem că este necesar să introducem un cod uniform de
culori care să facă diferenţa dintre produsele alimentare sănătoase şi cele nesănătoase. Cu toate acestea, acest
lucru nu este suficient pentru ca alimentele sănătoase să câştige teren. Trebuie spus că societăţile multinaţionale
sunt responsabile pentru răspândirea acestor produse de proastă calitate pe care le numesc produse alimentare
prin toată Europa.

Trebuie spus că Cora, Tesco, Auchan, Metro şi altele de acest gen sunt responsabile pentru inundarea pieţei
maghiare cu prostii pe care le numesc mâncare. De ce Dumnezeu este nevoie de usturoi chinez, piersici
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chinezeşti, pui congelat brazilian şi mâncare cancerigenă slovacă pentru bebeluşi pe piaţa maghiară? Partidul
Jobbik crede cu tărie că ar trebui sprijiniţi micii agricultori şi întreprinderile ecologice, nu societăţile
multinaţionale. Acest lucru va furniza soluţia pentru a avea produse alimentare sănătoase pe piaţă.

Pilar Ayuso (PPE) – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, acest regulament are o
importanţă crucială pentru consumatori şi pentru industria agroalimentară, pentru că nu este deloc uşor să
obţinem o etichetare echilibrată care să includă toate informaţiile esenţiale, dar nu atât de multe încât să o
complice.

Acesta este un raport excelent şi raportoarea trebuie felicitată pentru el. Sunt de acord cu dumneaei asupra
principalelor subiecte care vizează informaţiile nutriţionale şi chestiunea controversată a profilurilor, mai
ales dacă ţinem cont de faptul că Comisia nu a reuşit să îşi îndeplinească angajamentul de a crea aceste profiluri
– cât şi condiţiile pentru utilizarea lor – înainte de 19 ianuarie, cum este stabilit în Regulamentul (CE)
nr. 1924/2006.

O chestiune care mă priveşte este posibilitatea ca standardele naţionale de etichetare să fie aplicate în acelaşi
timp: acest lucru se opune scopului regulamentului, de a armoniza şi elimina cât mai multe obstacole posibil
din calea funcţionării unei pieţe unice autentice.

În ceea ce priveşte indicarea ţării de origine, în conformitate cu legislaţia actuală, această informaţie trebuie
să fie furnizată atunci când absenţa ei ar putea induce consumatorul în eroare. Există, de asemenea, dispoziţii
pentru existenţa constantă a etichetării voluntare. A merge mai departe poate implica un cost financiar şi
unul administrativ pentru societăţi, fără a aduce niciun beneficiu semnificativ şi clar consumatorului.

În ceea ce priveşte utilizarea unor limbi diferite, trebuie să spun că propunerea Comisiei se potriveşte cu
directiva actuală, care a funcţionat bine şi nu a cauzat probleme. Redeschiderea acestei dezbateri ar putea fi
periculoasă şi inutilă şi ar putea provoca probleme cu circulaţia produselor.

Nessa Childers (S&D). – Dle preşedinte, peste 60 % din adulţii irlandezi sunt supraponderali sau obezi şi
cifre similare se pot găsi în toată Europa. Acest regulament ne va ajuta să abordăm nu numai această criză a
obezităţii, ci şi alte probleme de sănătate, cum ar fi diabetul, accidentul vascular cerebral şi bolile de inimă.
Din păcate, actualul sistem de etichetare GDA dezvoltat de industrie este complex, după cum se poate
demonstra, înşelător şi, în general, înţeles greşit.

Etichetarea produselor alimentare după modelul semaforului este un sistem simplu, universal înţeles şi
transparent, sprijinit de grupurile din domeniul sănătăţii şi de cele ale consumatorilor şi pe care mulţi
producători alimentari care ţin seama de sănătate l-au adaptat deja în mod voluntar şi cu succes. De asemenea,
cred că producătorii de alcool ar trebui să îşi eticheteze produsele pentru calorii şi zahăr într-o manieră
similară. Nimeni nu mi-a oferit încă un singur motiv bun pentru care alcoolul să fie exclus.

Ştim cu toţii că au existat presiuni masive din partea industriei asupra acestui act legislativ. Îi îndemn pe
colegii mei deputaţi în Parlamentul European să reziste acestei presiuni şi să ia o atitudine pro-sănătate prin
sprijinirea sistemului tip semafor şi a etichetării alcoolului la votul de mâine.

Corinne Lepage (ALDE). – (FR) Dle preşedinte, discursul meu se va concentra asupra chestiunii codului de
culori. Ni se spune că „este complicat”. Nu este adevărat; face lucrurile mai uşoare. Ni se spune că „este o
interdicţie”. Nu este o interdicţie; este de fapt o formă de informare. Ni se spune că „ îi tratează pe consumatori
ca şi cum ar fi copii”, dar în acest caz, dle preşedinte, ar trebui să ni se spună, de asemenea, de ce asociaţiile
de consumatori solicită de fapt acest cod de culori.

Trebuie să fim clari şi să oprim toată această ipocrizie şi prefăcătorie. De fapt, trebuie să alegem aici între
apărarea sănătăţii publice şi a consumatorului şi cedarea în faţa cerinţelor din partea lobby-urilor, care, în
plus, sunt cerinţe pe termen foarte scurt, deoarece, fără această etichetare, sunt relevante numai pe termen
foarte scurt.

În ceea ce mă priveşte, în ceea ce ne priveşte, alegerea ar trebui să fie clară. Este perfect clar că suntem în
favoarea acestei informări a consumatorilor, informare pe care o solicită şi autorităţile din domeniul securităţii
sociale şi al sănătăţii din Europa, tocmai pentru că este un mijloc de combatere a obezităţii şi a mai multor
boli.

Aşa că haideţi să nu cedăm! Haideţi să fim conştienţi de motivele pentru care ne aflăm aici, motivele pentru
care am fost aleşi. Ne aflăm aici pentru a ne apăra concetăţenii.
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Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, dacă suntem ceea ce mâncăm, devenim
în mod constant produsele industriei. Acest lucru este legat de faptul că este din ce în ce mai obişnuit ca
oamenii să fie supraponderali şi subprodusele acestei situaţii, cum ar fi diabetul de tip 2 şi bolile
cardiovasculare, devin, de asemenea, obişnuite.

Ambalajul produselor alimentare trebuie să furnizeze informaţii clare şi adevărate cu privire la conţinutul
acestora. Cea mai clară indicaţie a proprietăţilor sale generale de promovare a sănătăţii ar fi modelul de tip
semafor, pe care chiar şi un copil îl înţelege dintr-o singură privire. Dacă nu vom realiza acest lucru la nivelul
UE, cel puţin ar trebui să fie permis la nivel naţional.

Aş dori, de asemenea, să atrag atenţia asupra problemei acizilor graşi trans. Comisia a fost în favoarea
etichetării obligatorii a acizilor graşi trans şi sper că Parlamentul în ansamblu va face la fel. Comisia a comandat
întocmirea unui rezumat al studiilor privind efectele acizilor graşi trans asupra sănătăţii. Potrivit acelui
rezumat, există atât de multe dovezi ale efectelor lor nocive, încât opţiunea cea mai evidentă ar fi interzicerea
acizilor graşi trans industriali, aşa cum au făcut în Danemarca. Cel puţin, aceştia ar trebui să apară pe etichetele
ambalajelor, pentru ca noi să ştim ce cumpărăm, atunci când, de exemplu, cumpărăm biscuiţi, ciocolată,
cartofi prăjiţi (chipsuri) sau îngheţată.

James Nicholson (ECR). – Dle preşedinte, în primul rând, salut raportul şi vreau să o felicit pe raportoare.
A lucrat la el timp îndelungat şi s-a dovedit cu siguranţă a fi o raportoare foarte capabilă.

Permiteţi-mi să clarific următorul aspect. Sunt complet în favoarea etichetării originii, dar cred că trebuie să
fim foarte clari în legătură cu ceea ce vrem să spunem prin etichetarea originii. Trebuie să ne asigurăm mai
întâi că oamenii – consumatorii – ştiu de unde a venit produsul. Apoi, consumatorul trebuie să ştie de
asemenea foarte clar cum au fost preparate alimentele sau cum au ajuns acolo unde sunt. Sunt de acord cu
raportoarea în această privinţă şi cred că aici suntem în pericol de a merge prea departe prea devreme.

Acesta este un proces, o primă lectură. Haideţi să fim foarte oneşti în această privinţă, întrucât vom reveni
la ea mereu. Vreau să costat o oarecare precauţie în demersul nostru, dar haideţi să înţelegem bine. Nu vreau
să suprareglementăm în Europa, până într-o măsură în care chiar şi noi, cei din Europa, să nu ştim de unde
venim. Suntem în mare pericol de a ne suprareglementa până la ieşirea de pe piaţă. Trebuie să controlăm
această situaţie şi să o înţelegem bine, şi sunt total în favoarea acestui lucru. Cred că ar trebui să utilizăm
timpul dintre prima lectură şi următoarea lectură pentru a realiza o evaluare a impactului în urma căreia să
vedem care va fi efectul şi costul acestuia, pentru că, pe termen lung, aceasta este ceea ce dorim.

Diane Dodds (NI). – Dle preşedinte, nu cred că cineva din Parlament va contrazice faptul că consumatorii
vor şi au nevoie de alimente sigure, trasabile şi sănătoase, şi nimeni nu poate spune că nu este nevoie de o
etichetare corectă şi onestă a produselor alimentare. Cu toate acestea, trebuie să fim atenţi să nu creăm o
supraîncărcare de informaţii în niciun sistem de etichetare. Din cauza prea multor informaţii neinteligibile,
consumatorii vor ignora informaţiile esenţiale şi vor acorda atenţie unor informaţii care nu au nicio valoare
reală. Prin urmare, simplitatea şi informaţiile importante ar trebuie să fie criteriile esenţiale într-un sistem
de etichetare.

Şi eu, ca şi colegii mei, susţin etichetarea ţării de origine. Cred cu adevărat că este important să ştim de unde
vin alimentele noastre. Industriile agricole şi piscicole şi comunităţile care sunt reprezentate aici, în Parlament,
produc alimente în conformitate cu reglementări foarte stricte însă, de exemplu, 60 % din peştele pe care îl
consumăm este importat în UE şi, în majoritatea cazurilor, nu este crescut în conformitate cu aceleaşi sisteme
stricte ecologice şi de reglementare. Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre creează condiţii de egalitate
pentru comunităţile şi industriile noastre.

În Irlanda de Nord, industria agroalimentară este extrem de importantă şi, din nou, aş face apel să nu penalizăm
industria cu birocraţie şi sarcini administrative inutile.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR)Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, aş dori să subliniez
două aspecte speciale. Primul se referă la profilurile nutriţionale. Sunt împotriva eliminării lor, întrucât v-aş
reaminti că au fost proiectate cu singurul scop de a stabili dacă un produs alimentar poate sau nu să poarte
o menţiune de sănătate. De fapt, scopul este să evităm inducerea în eroare a consumatorilor prin menţiunile
de sănătate care sunt afişate uneori pe produsele alimentare care au adesea niveluri foarte ridicate de sare,
zahăr şi grăsimi. Prin urmare, vă spun că ar trebui să respingem amendamentul privind eliminarea profilurilor
nutriţionale, profiluri pe care, aş putea adăuga, le-am aprobat în 2006.
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Aş dori de asemenea să vă atrag atenţia asupra riscului inerent din amendamentul 205, care întrevede
etichetarea cărnii provenite de la animale care au fost sacrificate în mod ritual. Pericolul este că ar stigmatiza
anumite grupuri religioase, întrucât o astfel de etichetare ar crea o neîncredere nefondată printre anumiţi
consumatori. Permiteţi-mi să vă reamintesc că o anumită carne care este total potrivită pentru consum este
vândută pe piaţa obişnuită, întrucât nu poate fi consumată de credincioşi din motive religioase. Mai mult,
această carne provine din abatoare certificate, care îndeplinesc toate criteriile de sănătate.

Consecinţele economice ar fi, prin urmare, destul de semnificative, supravieţuirea unui număr de abatoare
rituale ar fi în pericol şi acest lucru ar periclita mijloacele de existenţă ale fermierilor mici, locali. Cred că
avem nevoie de o doză importantă de bun-simţ în etichetare, astfel încât consumatorii să primească
informaţiile corecte. Mai important, totuşi, cred că codul de culori va avea, de asemenea, efectul de a stigmatiza
produsele. Nu cred că reprezintă soluţia corectă în acest moment.

Andres Perello Rodriguez (S&D). – (ES)Dle preşedinte, miile de amendamente de la comisie pe care le
vedem în Parlament sunt cea mai bună demonstraţie a bunăvoinţei noastre. Cu toate acestea, împreună cu
bunăvoinţa, cred că trebuie să fim practici atunci când etichetăm produsele alimentare, dacă nu vrem să aibă
un efect opus celui pe care îl dorim: cu alte cuvinte, să-i încurce pe consumatori mai degrabă decât să-i
informeze.

Este vorba despre avertizare, nu despre explicare. Este vorba despre a-i informa în legătură cu ce pot să
mănânce şi în ce cantităţi pot să mănânce. Este necesară etichetarea grăsimilor, a zahărului şi a acizilor graşi
trans? Chiar este. Este necesară etichetarea substanţelor care afectează colesterolul – a substanţelor care
afectează ceea ce am menţionat: obezitatea şi sănătatea oamenilor? Este. Cu toate acestea, incluzând alte
tipuri de informaţii, potenţial foarte informative, ar putea sfârşi producând confuzie în cazul anumitor
produse alimentare: de exemplu, locul de origine sau, în cazul cărnii, locul unde s-a născut animalul, pe unde
a trecut, unde a fost crescut şi unde a fost sacrificat.

Depinde de noi să fim practici şi să ne asigurăm că acest regulament devine unul care va armoniza şi îi va
informa pe consumatori; dacă nu, va provoca mai multă confuzie şi va impune cerinţe prin care, departe de
a obţine niveluri mai bune de sănătate, va crea mai multă confuzie.

De aceea eu sugerez ca, pentru unele produse alimentare, să optăm pentru o cantitate zilnică recomandată
în loc de sistemul tip semafor, pentru că, astfel, este foarte clar că dacă mănânci o anumită porţie sau o porţie
dublă dintr-un anumit produs, te vei îngrăşa şi, prin urmare, ar trebui să mănânci doar o porţie. Unii dintre
noi sugerează o porţie zilnică maximă în loc de alte tipuri de cod, astfel încât să nu derutăm consumatorii
mai mult.

Chris Davies (ALDE). – Dle preşedinte, ce ar putea fi mai simplu decât stabilirea normelor de furnizare a
informaţiilor către consumatori? Dar interpretări diferite şi practici diferite din diferite ţări şi interese
comerciale concurente au dus la multă complexitate.

Personal, voi vota pentru sistemul de tip semafor, etichetarea ţării de origine şi mai multe informaţii despre
băuturile alcoolice, dar experienţa din trecut sugerează că există încă destul loc pentru confuzie. În remarcile
sale de început, dl comisar s-a referit la regulamentul privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise
pe produsele alimentare. Într-un răspuns la o întrebare parlamentară pe care tocmai mi l-a dat, dumnealui
spune că 44 000 de cereri pentru menţiuni de sănătate au fost făcute de către companii. Autoritatea Europeană
pentru Siguranţa Alimentară este complet copleşită, iar Comisia nu a emis încă nicio opinie ca răspuns la
aceste cereri.

Comisia însăşi încalcă acum legislaţia europeană, astfel încât această situaţie este un dezastru complet. Poate
dl comisar îşi va folosi remarcile sale de încheiere să ne spună cum vom ieşi din această situaţie.

Emma McClarkin (ECR). – Dle preşedinte, principiul de a furniza consumatorilor informaţii nutriţionale
mai multe şi mai bune a fost în prim-planul acestui raport şi este un obiectiv lăudabil. Cu toate acestea, în
timpul derulării procesului aferent acestui raport în Parlament, am avut discuţii edificatoare cu privire la
dimensiunea fontului pe un pachet de gumă de mestecat, dacă puiul este de fapt un tip de carne sau dacă un
baton de ciocolată Twix este clasificat drept o porţie sau două. Am uitat ce este important şi esenţial pentru
consumator.

Sistemul de etichetare de tip semafor simplifică excesiv profilurile nutriţionale, ceea ce face ca până şi cele
mai de bază informaţii să devină vagi şi abstracte. Acest lucru afectează în mod direct opţiunile aflate la
dispoziţia consumatorilor şi are un impact disproporţionat negativ asupra alimentelor de bază. Aşa cum
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unii deputaţi au emis rapid judecăţi, sistemul de tip semafor oferă o evaluare prea raţională a produselor
alimentare şi a compoziţiei nutriţionale complexe a produselor alimentare; locul său într-o dietă nu poate
fi redus la o simplă culoare.

Consumatorii doresc să cunoască locul de provenienţă a alimentelor şi informaţii esenţiale cu privire la
conţinutul acestora – în special informaţii referitoare la alergeni – care să le permită să aleagă cele mai bune
produse alimentare. Cred că sunt suficient de inteligenţi să facă acest lucru. Ei nu vor să li se dicteze ce aliment
pot sau nu să mănânce.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Din punctul de vedere al pieţei interne comune, problema de armonizare a
principiilor de etichetare şi recunoaştere reciprocă a produselor alimentare este foarte importantă. În prezent,
legislaţia naţională suplimentară şi actuala legislaţie UE privind produsele alimentare, care este interpretată
în mod diferit de către state membre diferite, reprezintă o sursă de dificultăţi în domeniul comerţului şi
fluxului de bunuri, precum şi de probleme în domeniul concurenţei.

Sunt îngrijorat de dispoziţiile referitoare la obligaţia de a furniza informaţii despre ţara de origine a produselor
din categorii specifice. În opinia mea, aceasta este o expresie a atitudinilor protecţioniste ale statelor membre
şi este în contradicţie cu ideea unei pieţe comune care elimină barierele fundamentale şi dificultăţile circulaţiei
bunurilor. Prin urmare, ţinând cont de binele consumatorilor, cred că informaţia privind ţara de origine a
produselor ar trebui să fie furnizată pe baza principiului cu caracter voluntar şi în cazurile în care lipsa acestei
informaţii ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata sursă a produsului. Consider că o
astfel de abordare este echilibrată, atât din punct de vedere al binelui consumatorilor, cât şi al interesului
producătorilor de alimente.

În timpul acestei dezbateri privind regulamentul Comisiei şi raportul elaborat de dna Sommer, s-a ridicat de
mai multe ori problema unei alimentaţii echilibrate şi a obiceiurilor alimentare ale cetăţenilor UE. În opinia
mea, etichetarea produselor alimentare este doar unul dintre numeroasele aspecte ale informării
consumatorilor cu privire la o alimentaţie sănătoasă. Poate extinde cunoştinţele societăţii în domeniul traiului
sănătos, de exemplu, prin campanii şi măsuri educaţionale, dar nu poate fi un substitut pentru aceste
cunoştinţe. Prin urmare, mă opun introducerii codului de culori pentru alimente, care ar putea avea consecinţe
permanente asupra obiceiurilor alimentare.

În cele din urmă, în societatea noastră, noi nu putem şi nu trebuie să introducem legislaţie pe baza căreia
cetăţenii nu sunt responsabili pentru comportamentul lor şi pentru alegerile pe care le fac.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, sarcina politicii şi sarcina Parlamentului
European ar trebui să fie îmbunătăţirea calităţii vieţii de care se bucură europenii. Acest lucru include un
mediu sănătos, şi include, de asemenea, mâncarea sănătoasă. Dacă se doreşte ca eu să mănânc sănătos, atunci,
în calitate de consumator, am nevoie de aceste informaţii.

Avem nevoie urgentă de o etichetare fezabilă, obligatorie, a ţării de origine, astfel încât consumatorii să poată
lua o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la ce alimente cumpără din care regiune. Pe de altă parte, cu
toate acestea, avem încă nevoie de profiluri nutriţionale, deoarece doar acestea pot asigura că consumatorii
nu sunt induşi în eroare în a stabili dacă un produs alimentar este sănătos sau nu şi dacă într-adevăr
ingredientele promovează sănătatea şi o dietă bună.

În plus, totuşi, avem cu siguranţă nevoie de clarificări şi educaţie în domeniul nutriţiei. Aceasta include
mâncare sănătoasă dintr-un mediu sănătos, precum şi volumul necesar de exerciţii fizice.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Dle preşedinte, nu dezbatem în fiecare zi un act legislativ care prezintă
un interes atât de mare pentru electoratul nostru. Este bine ştiut faptul că o etichetă clară pe un produs
alimentar influenţează deciziile consumatorilor şi, în plus, încurajează producătorii să promoveze alimente
sănătoase.

O problemă care a apărut în procesul legislativ şi în discuţiile noastre vizează informaţiile despre originea
produselor alimentare. Etichetele trebuie să indice ţara de producţie a produselor alimentare, inclusiv în
cazul alimentelor procesate. În acest al doilea caz, va fi cu siguranţă mai dificil, dar mi se pare că o soluţie
bună este ideea de a oferi informaţii despre originea ingredientului principal al unui produs alimentar procesat.

La fel de importante sunt informaţiile cu privire la conţinutul băuturilor alcoolice. Împărtăşesc opinia că
ambalajul băuturilor alcoolice ar trebui să conţină informaţii despre ingredientele şi valorile nutriţionale ale
acestora. Consumatorul trebuie să ştie dacă vodca pe care o cumpără a fost făcută din cereale, cartofi sau,
poate, din banane. Nimeni din Parlament nu pune la îndoială nevoia de schimbare şi de introducere a unei
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legislaţii mai cuprinzătoare. De asemenea, sper că suntem cu toţii de acord că aceasta ar fi o mişcare în direcţia
aşteptărilor consumatorilor europeni, dar trebuie să luăm în considerare şi capacităţile întreprinderilor mici
şi mijlocii din sectorul alimentar.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, Parlamentului European i se cere,
după cum ştim, să exprime o opinie definitivă cu privire la informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare.

Aş începe prin a spune că acesta a fost fără îndoială un proces legislativ dificil, lung şi controversat, care nu
ar fi putut fi scurtat. De fapt, scopul este de a armoniza legislaţia europeană din domeniul produselor
alimentare prin regulamente care vor spori transparenţa informaţiilor furnizate consumatorilor, prevenind
astfel o situaţie în care aceştia sunt determinaţi să facă alegeri confuze sau alegeri care pot fi chiar dăunătoare
pentru sănătatea lor.

Prin urmare, raportul elaborat de dna Sommer, căreia trebuie să îi mulţumim pentru eforturile sale de a reuni
un număr mare de cerinţe, este destinat să furnizeze o soluţie la controversele şi diferenţele dintre actualele
sisteme de informare a consumatorilor din statele membre. Nu este întâmplător faptul că reglementările
naţionale diferă în continuare în ceea ce priveşte modul de descriere a naturii produselor alimentare destinate
vânzării, creând un sistem care diferă de la o ţară la alta şi, de asemenea, alimentând concurenţa neloială, în
detrimentul potenţialilor consumatori. Aşadar, pe baza propunerii Comisiei Europene se face o încercare
de reorganizare a legislaţiei actuale, prin implicarea atât a industriei alimentare, cât şi a consumatorilor. În
acelaşi timp, raportul obligă industria alimentară europeană să introducă o anumită claritate în etichetarea
obligatorie, precum şi etichetarea şi prezentarea valorii nutriţionale a alimentelor.

Într-o piaţă globalizată, Uniunea Europeană nu putea să evite adaptarea şi reformarea legislaţiei privind
produsele alimentare, în scopul de a proteja comerţul cu alimente, printre altele, şi de a-l proteja în faţa
concurenţei internaţionale din ce în ce mai invazive şi mai necontrolate. Nu este nimic nou în faptul că auzim
din ce în ce mai multe lucruri despre pericolele reprezentate de produse alimentare care deţin în mod clandestin
denumiri şi declaraţii care, de multe ori, nu îndeplinesc cerinţele dietetice, dar care, totuşi, sunt trecute ca
produse benefice pentru sănătatea omului.

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) Dle preşedinte, etichetarea produselor alimentare este esenţială pentru
garantarea siguranţei alimentare. Susţin informaţii clare pentru consumator, dar, în acelaşi timp, mai puţină
birocraţie, simplificarea regulamentului, mai multă securitate juridică şi creşterea competitivităţii în industria
alimentară, fără a uita de societăţile mai mici.

Nici vânzările directe efectuate de către fermieri, nici produsele locale şi artizanale nu pot fi supuse normelor
acestui regulament. Produsele de acest gen asigură diversitatea noastră şi ne protejează cele mai adânci
rădăcini. Consumatorii trebuie să fie informaţi fără ca alegerile lor să se afle sub presiune sau produsele
noastre regionale să fie stigmatizate.

Propunerea Comisiei este prea protectivă pentru că încearcă să împingă consumatorii într-o anumită direcţie
în loc să le ofere informaţii. Unii doresc să hotărască ce este în meniu; alţii doresc să ne spună ce feluri de
mâncare putem şi nu putem mânca. Vă asigur că portughezii, şi în special cei din regiunea Minho, nu vor
renunţa niciodată la a mânca pica no chão sau arroz de cabidela; nu vor renunţa niciodată la caldo verde şi cozido
à portugesa, însoţite de deserturi bune din partea locului şi o carafă de vinho verde tinto.

Prin urmare, salut amendamentele, adaptările şi activitatea raportoarei. Sunt de acord cu punctul său de
vedere şi cu raportul său şi susţin că consumatorii ar trebui să fie conştienţi şi bine informaţi, dar că
responsabilitatea de a decide ce să mănânce ar trebui să le aparţină.

Mairead McGuinness (PPE). – Dle preşedinte, discutăm despre informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare. În calitate de deputaţi în acest Parlament, primim informaţii referitoare la multe lucruri
şi nu neapărat informaţia, ci ceea ce facem cu ea este esenţial.

Vreau să abordez două aspecte specifice din acest raport. Unul este ţara de origine. Etichetarea ţării de origine
se aplică în cazul cărnii de vită. Poate că Uniunea nu ar fi ales să o aplice, dar o criză ne-a obligat să o aplicăm.
Pare că a funcţionat foarte eficient şi foarte bine. Susţin ideea că, mai ales în relaţie cu produsele din carne,
consumatorii trebuie să aibă informaţii referitoare la ţara de origine, astfel încât să ştie de unde le vine
mâncarea.

Permiteţi-mi să trec la cel de-al doilea aspect, unde aş da o culoare galbenă. Am citit – şi într-adevăr le
mulţumesc celor care mi-au dat informaţii – despre semafoare şi GDA şi am încercat să analizez aceste
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informaţii extrem de atent. Am câteva observaţii de făcut. Există avertismente de sănătate pe pachetele de
ţigări. Eu nu fumez, cred că avertismentele sunt minunate şi nu voi fuma. Cei care fumează continuă să
fumeze în ciuda tuturor avertismentelor alarmante de pe etichete. Aş putea sublinia faptul că etichetele nu
te vor face slab. Etichetele nu vor reduce obezitatea. Avem nevoie de o dezbatere mult mai profundă în jurul
acestei probleme. Ar trebui să interzicem ascensoarele şi maşinile, astfel încât să putem face mai mult exerciţiu
fizic, dar este puţin probabil să urmăm această cale.

Mă bucur că aceasta este o primă lectură. Cred că aspectele sunt prea complexe pentru a fi rezolvate în această
etapă. Avem nevoie de o dezbatere mai profundă şi de discuţii pentru a veni cu ceva care este în interesul
titlului raportului: „Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare”.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să îi mulţumesc dnei
raportoare. O etichetare eficientă a produselor alimentare este într-adevăr foarte importantă. Consumatorii
trebuie să ştie ce mănâncă şi trebuie să afle acest lucru în scurtul timp în care se află în supermarket făcând
cumpărături. Cu toate acestea, informaţiile trebuie furnizate astfel încât să nu fie nevoie de o diplomă în
ştiinţa alimentelor pentru a le înţelege. Grupul nostru ţintă pentru aceste informaţii este destul de diferit, la
urma urmei – nu sunt cei care ştiu deja foarte bine cât de sănătoase sunt diferite alimente.

Consider că un domeniu este deosebit de important, şi acela cuprinde produsele fabricate în mod tradiţional,
în special produsele procesate şi comercializate direct de către agricultor. Adeseori, conţinutul acestor produse
nu este standardizat – mă gândesc, de exemplu, la gemuri şi sucuri – şi este pur şi simplu imposibil să indici
informaţii precum conţinutul exact de zahăr sau valorile calorice precise.

În ultimii ani, am muncit mult pentru a reduce distanţa dintre agricultor şi consumator şi, astăzi, factori
precum viaţa la fermă, pieţele de agricultori şi aşa mai departe sunt foarte importanţi în general pentru
imaginea agricultorilor şi a agriculturii. Am cheltuit, de asemenea, bani europeni pentru promovarea unor
astfel de lucruri ca parte a programului nostru de dezvoltare rurală. Mai mult, în astfel de vânzări, adesea
există o relaţie directă între fermier şi cumpărător, aceasta fiind deseori mai importantă decât informaţiile
de pe etichete. În consecinţă, vă îndemn, doamnelor şi domnilor, să sprijiniţi acele amendamente care sunt
menite să găsească o soluţie raţională pentru această categorie de vânzări.

Richard Seeber (PPE). – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, nu există nicio îndoială că există probleme de
sănătate în Uniunea Europeană, nu există îndoială nici că interesele consumatorilor trebuie să aibă prioritate
sau că produsele alimentare sunt diferite de alte mărfuri, în sensul că ele sunt nişte lucruri pe care le consumăm
şi le introducem în organismele noastre. Prin urmare, este evident că trebuie să avem o grijă deosebită atunci
când vorbim despre produsele alimentare şi etichetarea acestora, şi că principiul precauţiei – avându-şi
originea în Tratat – trebuie să se aplice, de asemenea, aici.

Cu toate acestea, este naiv să credem că putem rezolva aceste probleme prin etichetarea produselor alimentare.
Uitaţi-vă la SUA: există multe persoane supraponderale în Statele Unite şi totuşi americanii au cea mai strictă
etichetare a produselor alimentare. În consecinţă, trebuie să acordăm o atenţie deosebită modului în care
abordăm această problemă aici, în Europa.

Prin urmare, în primul rând, cred că un sistem de tip semafor, aşa cum a fost propus, nu va atinge obiectivele
noastre – deoarece confuzia pe care o creează este mai mare decât informaţiile pe care le oferă. În al doilea
rând, cu toate acestea, este şi convingerea mea că este foarte probabil ca un sistem GDA, de asemenea propus,
să furnizeze informaţiile pe care consumatorii avizi de cunoaştere le vor găsi utile pentru a face alegerile
corecte.

În al treilea rând, cred că etichetarea ţării de origine este importantă, mai ales pentru produsele alimentare.
Majoritatea consumatorilor vor să ştie de unde provin alimentele şi unde au fost produse. În al patrulea rând,
cred că informaţiile referitoare la sănătate trebuie să aibă o bază ştiinţifică dacă dorim să influenţăm deciziile
consumatorilor.

Am o ultimă solicitare adresată dlui comisar: suntem încă în aşteptarea unei propuneri a Comisiei referitoare
la finanţarea EFSA. Aceasta este singura autoritate care nu solicită taxe pentru activităţile sale. Vă rog, ne
puteţi spune ceva despre când ne putem aştepta la acest lucru?

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Dle preşedinte, vestea bună de astăzi este că noul regulament va oferi o
etichetare nutriţională uniformă, obligatorie, care se referă la 100 de grame, oferind astfel o mai mare
comparabilitate. Declaraţiile de valoare nutriţională oferă consumatorilor informaţii care le permit să ia o
decizie de achiziţionare în cunoştinţă de cauză.
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Modelul pe care îl am în minte este acela al consumatorului responsabil care ştie ce cumpără. Produsele de
imitaţie care nu sunt marcate ca atare în mod clar îi induc în eroare pe consumatori în mod deliberat. Imitaţiile
de brânză, produsele din şuncă presată, iaurtul cu vanilie, care nu conţine nicio urmă de vanilie – acestea
sunt doar câteva exemple. Toate aceste produse de imitaţie trebuie să fie etichetate ca atare. Mă bucur că vom
trimite un semnal clar mâine Consiliului şi că noi toţi suntem de acord aici că avem nevoie de o mai bună
etichetare.

În ceea ce mă priveşte, sarcina este aceea de a oferi informaţii; totuşi, ar trebui să le permitem consumatorilor
să se hotărască singuri. Acesta este motivul pentru care sunt împotriva etichetării de tip semafor. Nu există
alimente nesănătoase – doar diete nesănătoase, dezechilibrate. Sistemul de tip semafor poate induce în eroare.
Sunt în favoarea etichetării produselor alimentare în conformitate cu modelul GDA şi mă bucur că este
posibil ca mâine să votăm în această direcţie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Consumatorii trebuie să ştie ce mănâncă. Acesta este motivul pentru
care partidele maghiare sprijină pe deplin sistemul combinat, hibrid, de etichetare prin cod de culori. De
asemenea, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din Ungaria sprijină pe deplin acest sistem.
Sistemul combinat de cod de culori este un sistem excelent, uşor de înţeles şi lipsit de ambiguitate. Permite
furnizarea de informaţii autentice şi va ajuta consumatorii să aleagă produse alimentare mai sănătoase. Pentru
a elimina preocupările privind consumul de produse tradiţionale, vă recomandăm utilizarea acestui sistem
de etichetare doar pentru anumite categorii de produse. Acest lucru este perfect clar. Noi sprijinim, de
asemenea, specificarea ţării de origine, cât mai detaliat posibil. Trebuie să confirmăm acest regulament care
solicită specificarea ţării de origine pentru produsele alcătuite dintr-un sigur ingredient, cum ar fi fructele şi
legumele, carnea, peştele şi alte produse alimentare.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în timp ce este o prioritate pentru
acest Parlament să se asigure că consumatorii au produse alimentare care sunt sigure şi dintr-o sursă garantată,
trasabilă, este la fel de prioritară promovarea accesului uşor la informaţii privind produsele alimentare prin
sisteme adecvate de etichetare. Adoptarea unei etichetări clare şi inteligibile a produselor alimentare este un
pas în această direcţie şi poate să influenţeze, de fapt, alegerile consumatorilor, încurajându-i să cumpere
produse mai sănătoase de la o sursă garantată.

În acest context, aş dori să solicit Parlamentului să examineze cu atenţie un amendament care a fost depus
şi semnat de către 40 de deputaţi, amendamentul 351, care solicită ca consumatorii să fie informaţi nu doar
cu privire la originea materiilor prime utilizate în anumite produse agricole neprocesate care ajung pe mesele
noastre, ci şi la originea materiilor prime utilizate în produsele procesate care conţin un singur ingredient;
cu alte cuvinte, cele care conţin un aditiv pe lângă produsul agricol.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Dle preşedinte, aş dori să spun două lucruri despre acest regulament. Este
esenţial ca noi să confirmăm mâine votul nostru cu privire la etichetarea obligatorie privind originea
produselor alimentare, care există deja pentru un număr mare de produse: nu doar pentru peşte, fructe şi
legume, ci şi pentru carnea neprocesată de vită, şi acest tip de etichetare există de la criza vacii nebune.

Trebuie de asemenea să ne asigurăm că prezentul regulament european protejează investiţiile numărului
foarte mare de IMM-uri care inovează şi creează locuri de muncă. Prin urmare, trebuie să scăpăm de toate
acele măsuri care nu numai că nu vor funcţiona, cum ar fi, de exemplu, profilurile nutriţionale, prevăzute la
articolul 14, dar care se vor dovedi, de asemenea, în mod clar, a fi o pierdere de timp şi bani pentru
antreprenori.

Aş dori să închei foarte scurt cu o întrebare pentru comisarul nostru, dl Dalli. Aş dori să aud punctul de
vedere al Comisiei cu privire la amendamentul 205, abordat pe larg de doamna Grossetête, care prevede
adăugarea unei etichete pentru animalele care au fost ucise prin sacrificiu ritual. Aşa cum s-a spus deja, acest
lucru ar stigmatiza aceste produse fără motiv şi ar fi deosebit de contraproductiv pentru acest sector. Aş dori
să cunosc poziţia Comisiei cu privire la acest aspect foarte important.

Anna Rosbach (EFD). – (DA) Dle preşedinte, eu sunt consumatorul european şi vreau să ştiu ce bag în gură.
Desigur, în ţara mea pot să citesc de unde vine salata, carnea şi brânza. Noi, consumatorii, avem dreptul la
o imagine de ansamblu clară asupra compoziţiei produselor alimentare pe care le cumpărăm, fără să fie
nevoie să fim chimişti instruiţi sau dieteticieni clinici. Salutăm faptul că declaraţiile pentru 100 de grame şi
100 de mililitri trebuie înscrise pe partea frontală a ambalajului, întrucât statisticile arată că acestea sunt
informaţiile pe care le caută consumatorii. Nu trebuie să dezorientăm consumatorii cu mult prea multe
sisteme de etichetare, nici nu ar trebui să distrugem diversitatea regională a zonelor producătoare de alimente
prin impunerea unui sistem detaliat de etichetare a produselor alimentare care nu sunt preambalate. Nici nu
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ar trebui să punem obstacole în calea multelor întreprinderi mici şi mijlocii care alcătuiesc industria alimentară.
Aceasta ar costa mii de locuri de muncă în întreaga Europă şi nu putem lăsa să se întâmple acest lucru.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (SV) Dle preşedinte, opinia mea este că ar trebui să consolidăm puterea
consumatorilor prin furnizarea de informaţii clare, simple şi uşor de înţeles privind produsele alimentare,
fără a-i împovăra pe micii producători cu mai multă birocraţie pe parcurs. Prin urmare, mă opun oricărei
forme de etichetare înşelătoare şi de falsificare. Mă opun sistemului de etichetare de tip semafor pentru că
sperie oamenii şi nu respectă faptul că avem cu toţii cerinţe de sănătate şi moduri de viaţă diferite. Din aceleaşi
motive, mă opun etichetării dozei zilnice obligatorii.

Sunt în favoarea etichetării ţării de origine a cărnii. Comisia trebuie să vină cu propuneri de soluţii practice
care pot fi evaluate şi în legătură cu care putem adopta ulterior o poziţie.

Avem două alternative opuse: fie politicienii predică de sus şi decid ce ar trebui să mâncăm, fie obţinem o
mai mare libertate de alegere şi dreptul la mai multe informaţii. Sunt în favoarea unui sistem de etichetare
al profilului nutriţional care să fie flexibil şi să se bazeze pe cercetare. Industria alimentară trebuie să îşi asume
responsabilitatea, să îşi îmbunătăţească activitatea şi să elimine acele elemente care au ca rezultat alimente
de o calitate mai slabă. Alimentele reprezintă o problemă de sănătate şi este important să înţelegem acest
lucru. Trebuie să lucrăm împreună pentru alimente mai bune.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Dle preşedinte, şi eu susţin etichetele colorate, dar aş dori să subliniez un alt
aspect. Păduri tropicale virgine de dimensiunea a trei sute de terenuri de fotbal sunt transformate în plantaţii
de palmier în fiecare oră. Acest lucru se întâmplă pentru ca noi să facem rost de ulei de palmier, care este
folosit pentru a produce alimentele de pe rafturile noastre. Cu toate acestea, informaţia aceasta este ascunsă
de concetăţenii noştri.

Fac apel la Parlament să voteze în favoarea amendamentului 263, care prevede obligativitatea menţionării
uleiului de palmier conţinut de produsele alimentare pe care concetăţenii noştri le găsesc pe rafturile
supermarketurilor, în aşa fel încât concetăţenii noştri să nu finanţeze defrişările la nivel mondial, pierderea
biodiversităţii şi schimbările climatice fără a vrea să facă şi fără să ştie că fac acest lucru.

Când vom vota mâine în Parlament, vom decide dacă cetăţenii îşi pot asuma responsabilitatea ecologică
pentru produsele alimentare pe care le aleg sau dacă aceştia vor finanţa, fără să ştie, societăţile care distrug
mediul şi viitorul nostru comun.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle preşedinte, trei milioane de şcolari europeni sunt supraponderali şi
numărul creşte cu încă 85 000 în fiecare an. În mod firesc, a fi supraponderal provoacă o gamă de afecţiuni
cronice şi acesta este motivul pentru care este important ce consumăm ca aliment. Cu alte cuvinte, suntem
ceea ce mâncăm. Este în interesul consumatorilor să avem o etichetare clară, inteligibilă a produselor alimentare
care face referire la anumite ingrediente. Salut, prin urmare, ideea de a oferi tuturor consumatorilor o idee
succintă în legătură cu conţinutul de grăsimi, zahăr şi sare al unui produs. Cu toate acestea, ceea ce cu adevărat
nu îşi are locul în prezentul regulament este responsabilitatea pentru originea ingredientelor dintr-un produs.
Prin urmare, este important ca cineva să îşi asume responsabilitatea pentru locul de unde provin ingredientele
folosite într-un produs gata de consum. În acest sens – în acest segment sensibil al pieţei – este de asemenea
foarte important să avem sancţiuni în vigoare: sancţiuni pentru cei care îi induc în eroare în mod deliberat
pe consumatori şi fac declaraţii false cu privire la produsele şi ingredientele lor.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Dle preşedinte, vorbim astăzi despre informaţii şi informaţiile pot fi distribuite
în toată lumea prin apăsarea unui buton. Nu există nicio criză de informaţii; mai degrabă, ceea ce lipseşte
este informaţia clară, succintă şi adecvată.

Un lucru este sigur: o etichetă pe un produs alimentar nu poate fi un manual pentru o alimentaţie sănătoasă.
Cunoştinţele despre dietă sunt lucruri care trebuie să fie comunicate în cadrul familiei, în şcoli şi în comunităţi.
Toată lumea trebuie să aibă anumite cunoştinţe de bază, dacă doreşte să poată utiliza informaţiile de pe
etichetele produselor alimentare pentru a-şi alcătui o dietă sănătoasă. Dozele zilnice recomandate (GDA),
profilurile nutriţionale şi menţiunile de sănătate nu sunt necesare pe etichete. Semafoarele care pot avea
culoare roşie şi verde în acelaşi timp – deoarece nivelul ridicat de zahăr şi cel scăzut de grăsime nu se exclud
reciproc – nu sunt de niciun ajutor pentru consumatori.

Etichetarea regiunii de origine nu mai este adecvată în lumea de astăzi. Fermele noastre de lapte din munţii
Eifel preiau lapte din Germania, Belgia şi Luxemburg. Deci, care este ţara de origine a brânzei produse?
Evident, trebuie să luăm măsuri pentru a preveni inducerea în eroare a consumatorilor. Eticheta trebuie să
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precizeze ce conţine produsul, fără nicio posibilitate de neînţelegere. Un înlocuitor de brânză trebuie să fie
clar identificabil ca atare şi indicat în consecinţă. Un aditiv alimentar şi o bucată de carne care au fost puse
împreună nu trebuie să fie vândute ca şuncă în raionul de delicatese. Vă rog insistent să susţineţi propunerile
raportoarei.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Dle preşedinte, etichetarea adecvată a produselor alimentare este vitală.
Informaţiile despre locul de origine sunt importante, cum sunt şi informaţiile despre nivelul de grăsimi, zahăr
şi sare. Din acest motiv, dacă ne dorim ca informaţiile să fie eficiente, ele trebuie să fie clare şi accesibile şi să
conţină doar lucrurile esenţiale. Totuşi, acest lucru nu înseamnă că anumite produse tradiţionale, care sunt,
în multe cazuri, o expresie a culturii din anumite regiuni ale Europei, nu pot sau nu ar trebui să fie scutite.

În ceea ce priveşte vinul, cred că şi el ar trebui să fie scutit din două motive: mai întâi, este un produs special
care este deja reglementat de un regulament specific. Vinul nu conţine grăsimi sau zahăr, ci alcool, care este
deja indicat pe etichetarea curentă. Mai mult, vinul roşu este chiar recomandat de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii. În al doilea rând, noua etichetare ar fi doar în detrimentul unui sector al economiei care deja trece
prin dificultăţi majore.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, nu trebuie să ne fie frică să menţionăm
locul de origine al produselor pe care le consumăm noi, familiile noastre şi toţi cetăţenii.

Consumatorii, cărora trebuie să le fie garantată deplina libertate de alegere, au dreptul să ştie ce produse
cumpără, ce conţin aceste produse şi locul lor de provenienţă. Acestea sunt instrumentele necesare care vor
permite consumatorilor să îşi evalueze în mod raţional deciziile legate de dietă şi de statutul de consumatori.
În acest sens, o achiziţie în cunoştinţă de cauză este primul pas către o dietă sănătoasă, echilibrată, care îi
ajută pe oameni să aibă grijă de sănătatea lor.

Suntem conştienţi că, din motive economice, sau de dragul comodităţii, multe societăţi ar prefera să omită
o mare parte din informaţii de pe etichetele lor, dar acest lucru nu poate fi aprobat de către legislator, care
trebuie să acţioneze numai în interesul consumatorilor europeni.

Etichetarea eficientă nu ar trebui să facă judecăţi discriminatorii între produsele alimentare bune şi rele, însă
poate oferi consumatorilor instrumente pentru a îi ajuta să ia decizii independente, în cunoştinţă de cauză.

Lega Nord a luptat mereu pentru a proteja şi salvgarda produsele de calitate, care sunt cultivate local, dacă
este posibil, deoarece consideră că un regim alimentar bun şi sănătos este cheia pentru îmbunătăţirea sănătăţii
şi a calităţii vieţii.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Subiectul codului de culori pare să fie cel mai aprins aspect al dezbaterii
de astăzi. Ideea este poate seducătoare, dar, cu siguranţă, nu este nici eficientă şi e chiar periculoasă.

Departe de mine gândul de a spune că informarea corectă a consumatorilor şi măsurile împotriva bolilor
legate de nutriţie nu ar fi prioritare, dar cred totodată că nu trebuie să demonizăm alimentele. Nu există
alimente bune sau rele, ci doar excese alimentare. Multe din produsele tradiţionale europene ar putea ajunge
să fie evitate de consumatori sau denaturate de producători, ceea ce ar avea consecinţe grave asupra industriei
noastre alimentare.

În încheiere, arăt că împărtăşesc punctul de vedere al dnei Grossetête cu privire la carnea obţinută prin
sacrificare rituală, precum şi punctul de vedere al colegului Dorfmann cu privire la produsele de artizanat,
care constituie şi acestea o tradiţie importantă în Europa şi, nu în ultimul rând, susţin amendamentul 351,
menţionat de colegul Giovanni La Via.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) În primul rând, aş dori să aplaud activitatea dnei raportoare Renate Sommer
care, la întocmirea raportului, s-a concentrat asupra îmbunătăţirii directivei elaborate de către Comisie. Cred
cu tărie că trebuie să ne concentrăm pe utilitate atunci când indicăm valoarea nutriţională a alimentelor.
Datele necesare trebuie să fie declarate în valori comparabile şi nu trebuie să ne pierdem în simboluri şi
semne.

Trebuie să ne concentrăm, de asemenea, pe inteligibilitate. Informaţiile principale ar trebui să fie indicate pe
partea frontală, astfel încât să fie clare de la prima vedere. Informaţiile suplimentare cu privire la ingrediente
pot fi furnizate, de asemenea, pe cealaltă parte a produsului.

Trebuie să ne concentrăm, de asemenea, pe obiectivitate. Furnizorii trebuie să fie responsabili pentru acurateţea
informaţiilor referitoare la produse, chiar sub ameninţarea sancţiunilor. Un alt aspect pe care trebuie să îl
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monitorizăm este lizibilitatea informaţiilor. Mărimea şi grosimea literelor menţionate în propunerea Comisiei
sunt insuficiente. Principalele informaţii trebuie să fie clare pentru consumator la prima vedere.

În ceea ce priveşte etichetarea ţării de origine, pot constata o serie de probleme nerezolvate. Producătorii
finali cumpără des produse semifinite de pe piaţă în funcţie de preţ, alternând între furnizori diferiţi din ţări
diferite, iar aceste materii prime sunt apoi combinate în produsul final. Vorbesc despre produse specifice,
cum ar fi salamul sau cârnaţii. În astfel de cazuri, va fi în mod evident dificil să indicăm ţara de origine.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, aceasta este o problemă extrem de importantă
care ţine de protecţia consumatorilor. Un sondaj de opinie recent indică faptul că cetăţenii europeni cred că
situaţia siguranţei alimentare s-a deteriorat în ultimii 10 ani, şi unul din trei consumatori încă nu are încredere
în calitatea produselor. Prin urmare, este imperativ să actualizăm, să simplificăm şi să clarificăm etichetarea
produselor alimentare în Uniunea Europeană, astfel încât să asigurăm o mai bună protecţie a consumatorilor.

Permiteţi-mi să aduc în discuţie două aspecte. În ceea ce priveşte codul de culori, noi suntem în favoarea lui,
cu condiţia ca acesta să conţină, de asemenea, o referire la valorile nutriţionale exprimate în procente. Mai
mult, mă opun etichetării nutriţionale obligatorii pentru vinuri şi băuturi spirtoase. Ne-am dori să vedem
un regulament care vizează vinurile şi băuturile spirtoase întocmit în următorii trei ani, mai degrabă decât
în următorii cinci ani, cum a propus Comisia Europeană. Dle preşedinte, dle comisar, acestea sunt aspectele
pe care am vrut să le aduc în atenţia dvs.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Aş dori să-i mulţumesc colegei mele, dna Renate Sommer, pentru activitatea
sa riguroasă şi meticuloasă cu privire la raportul referitor la acest proiect de regulament. Este un standard
juridic foarte important, în special din perspectiva stării de sănătate a europenilor, care este prima prioritate.
Astăzi, nu mai există nicio îndoială că multe afecţiuni şi boli legate de stilul de viaţă au legătură cu alimentaţia
inadecvată şi, prin urmare, trebuie să abordăm această problemă dintr-o perspectivă conceptuală.

Aş dori să subliniez faptul că consumatorii trebuie să obţină informaţii clare şi transparente cu privire la
valoarea nutriţională a unui produs, dar apoi trebuie să ia propriile decizii. Scopul nostru este de a spune
consumatorilor ce este, nu ceea ce ar trebui să fie. Prin urmare, consider sistemul de etichetare de tip semafor
ca fiind superficial şi destul de inadecvat. Întrucât până la 80 % dintre producătorii agroalimentari sunt
întreprinderi mici şi mijlocii, este de asemenea necesar să subliniem faptul că măsurile adoptate nu trebuie
să le fie impuse în mod excesiv.

John Dalli, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, aş dori să vă mulţumesc pentru această dezbatere animată
şi interesantă care a generat opinii atât de puternice în multe domenii ale propunerii. Aceste opinii vor fi,
desigur, examinate cu atenţie de către Comisie.

Există anumite probleme care credem că sunt fundamentale pentru consumatori – de exemplu, disponibilitatea
informaţiilor cu privire la alergeni pentru toate produsele alimentare, etichetarea nutriţională de pe partea
frontală a ambalajului, sprijinită de o etichetare suplimentară efectuată de statele membre, includerea unor
criterii măsurabile pentru lizibilitate şi informaţii echilibrate referitoare la sănătatea consumatorilor. Aş dori
să subliniez încă o dată faptul că sprijin ferm principiul profilurilor nutriţionale, că nu vom opri producţia
niciunui aliment şi că acest proces va continua într-o manieră deschisă. Comisia nu poate accepta eliminarea
acestei prevederi din Regulamentul privind menţiunile nutriţionale.

Aş dori, dacă mi se permite, să răspund la unele dintre problemele care au fost ridicate astăzi aici. În ceea ce
priveşte finanţarea EFSA, pot spune că în acest moment lucrăm la un raport cu caracter nelegislativ care ar
trebui să fie gata la sfârşitul verii şi care va prezenta direcţia adoptată de noi în această privinţă.

Referitor la inovare, cred că propunerile noastre nu sunt împotriva inovării. Sunt în favoarea inovării – cum
este şi Comisia – dar trebuie să fie o inovare responsabilă. Vrem o inovare care să funcţioneze pentru
consumatori şi o inovare care să lucreze pentru sănătatea consumatorilor.

În ceea ce priveşte menţiunile prezentate şi aprobările menţionate de dl Davies, trebuie să precizez că, în
temeiul articolului 13, am avut aproximativ 44 000 de menţiuni din partea statelor membre. Când am
solicitat statelor membre să revizuiască aceste menţiuni, acestea au fost reduse la 4 000. Acest lucru îmi
indică modul lax şi superficial în care sunt făcute menţiunile şi de ce este important să controlăm aceste
menţiuni care, după cum am spus, sunt concepute ca un instrument de marketing pentru a vinde produsele.
De fapt, acest proces a fost uşor întârziat din cauza volumelor, dar noi lucrăm pe loturi. Primul lot a fost
finalizat de către EFSA şi este revizuit de către Comisie în vederea publicării, iar lotul al doilea este, de asemenea,
destul de avansat, la EFSA. Acesta este un proces în desfăşurare. Pe de altă parte, 50 de menţiuni au fost deja
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evaluate în temeiul articolului 14 şi Comisia s-a pronunţat pentru sau împotriva lor. Prin urmare, activitatea
în această direcţie face progrese – am întârziat, dar activitatea este în desfăşurare.

Aş dori să fac un alt comentariu cu privire la evaluările de impact. Comisia a sprijinit această propunere, cu
o consultare largă a părţilor interesate şi o evaluare a impactului la faţa locului, care să cântărească costurile
şi beneficiile diferitelor opţiuni de politică. Impactul câtorva amendamente depuse de către distinşii deputaţi
în prezent şi în trecut pentru a adăuga cerinţe suplimentare de etichetare nu a fost supus niciunei evaluări.
În interesul unui regulament mai bun, cred că evaluarea impactului ar trebui să stea la baza procesului
decizional în orice moment.

Aş dori să închei prin a-i mulţumi din nou dnei Renate Sommer şi tuturor distinşilor deputaţi pentru
contribuţiile lor. O listă completă a poziţiei Comisiei cu privire la fiecare amendament este, ca de obicei, pusă
la dispoziţia Parlamentului.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 16 iunie 2010.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Sergio Berlato (PPE), în scris. – (IT) Dezbaterea de astăzi este deosebit de importantă.

Legislaţia europeană este alcătuită dintr-o serie de regulamente şi directive privind ingredientele şi etichetarea
produselor alimentare. Cu toate acestea, în prezent nu există nicio obligaţie de etichetare coordonată între
statele membre. Este evident că, din cauza numărului mare de norme generice la nivel european referitoare
la informaţiile privind produsele alimentare, consumatorilor europeni le este dificil să găsească orientări
clare. În loc să rezolve lacunele, aşa cum sunt destinate să o facă, reglementările suplimentare ale fiecărui stat
membru au împiedicat schimburile comerciale din cadrul pieţei interne a Uniunii Europene.

Din aceste motive, cred că numai un sistem european uniform de etichetare a produselor alimentare poate
spera să elimine aceste probleme. Etichetarea obligatorie trebuie să fie prezentată într-un format uşor de
înţeles, astfel încât consumatorii să poată face achiziţii în cunoştinţă de cauză. Într-adevăr, consumatorii
continuă să ocupe un loc special în procesul nostru decizional atunci când este vorba de protecţia sănătăţii
lor şi a calităţii produselor pe care le cumpără.

Trebuie să subliniez importanţa protejării întreprinderilor europene împotriva tuturor formelor de contrafacere
şi concurenţă neloială, promovând, în acelaşi timp, o reducere a birocraţiei. Indicarea numelui producătorului
pe ambalajele produselor alimentare reprezintă, de asemenea, informaţii esenţiale cu scopul de a promova
competitivitatea industriei alimentare europene.

António Fernando Correia de Campos (S&D), în scris. – (PT) Raportul elaborat de dna Sommer este
esenţial nu numai pentru a oferi consumatorilor informaţii clare, cât şi pentru a evita denaturarea pieţei şi a
acţiona ca un catalizator pentru economia europeană, prin intermediul unor mecanisme transparente şi
aplicarea uniformă a normelor în cadrul UE. Este o surpriză, aşadar, să constatăm că se încearcă din nou, sub
forma unor modificări aduse sesiunii, să se integreze vinul în sistemul de etichetare cu informaţii referitoare
la valorile energetice şi nivelurile de zahăr.

Este deja obligatoriu ca etichetele de vin să menţioneze o serie de lucruri, iar adăugarea unor cerinţe noi
înseamnă că ele ar deveni supraîncărcate, dificil de citit şi cu valoare practică neglijabilă. Cerinţele speciale
de etichetare a vinului pot fi explicate istoric prin faptul că acesta este un produs foarte reglementat, cu
anumite calităţi. Din acest motiv, ar trebui să i se aplice propunerea de scutire pe cinci ani, ceea ce va permite
o analiză atentă a informaţiilor pe care ar trebui să le includă etichetele. Criza financiară care afectează în
prezent Europa impune o anumită prudenţă în contextul în care sectorul vitivinicol este compus mai ales
din întreprinderi mici şi mijlocii. În plus faţă de costurile deja ridicate ale producţiei de calitate, aceasta va fi
o cerinţă suplimentară cu o utilizare practică scăzută. Având în vedere acest lucru, cred că este inoportun şi
greşit să etichetăm vinul în conformitate cu regulamentul analizat în prezent.

Robert Dušek (S&D), în scris. – (CS) Raportul referitor la etichetarea produselor alimentare are scopul de
a unifica şapte directive existente şi un regulament, precum şi de a clarifica reglementările existente la nivel
european şi naţional. Actuala lipsă de armonie provoacă incertitudine şi confuzie în ceea ce priveşte
informaţiile enunţate pe produsele alimentare în ceea ce priveşte ingredientele şi valorile nutriţionale. Efectele
secundare ale acestor modificări introduse în scopul etichetării uniforme a produselor alimentare din UE
includ creşterea competitivităţii producătorilor europeni, precum şi promovarea alimentaţiei sănătoase în
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rândul populaţiei în general. Dezaprob ferm propunerea Comisiei de a lăsa definirea aspectelor juridice la
latitudinea statelor membre. Acest lucru ar duce la o mai mare fragmentare şi dezbinare în cadrul pieţei
interne a produselor alimentare şi ar anula complet scopul principal al regulamentului, acela de a avea o
etichetare uniformă şi clară a produselor alimentare. Propunerea Comisiei pentru litere de 3 mm ar fi, în
multe cazuri, inaplicabilă în practică. Conformitatea cu aceasta ar însemna schimbarea dimensiunilor fiecărui
ambalaj, care implică în mod logic costuri mai mari pentru producerea de ambalaje, transportarea produselor
ambalate în acest mod şi depozitarea produselor, precum şi costuri mai mari pentru alimente şi pentru
eliminarea ecologică a ambalajului. Comisia a omis complet fermierii mici şi vânzarea directă a produselor
neambalate. Nu putem accepta astfel de propuneri dezechilibrate şi incomplete din partea Comisiei, care nu
ţin cont de cele mai recente evoluţii ştiinţifice. Sunt de acord, în principiu, cu versiunea modificată a raportului
Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi voi vota, prin urmare, în favoarea acestei
noi versiuni.

Elisabetta Gardini (PPE), în scris. – (IT) Astăzi votăm un regulament proiectat să îi protejeze pe consumatori
prin garantarea dreptului lor la informaţii despre produsele alimentare care le sunt vândute, astfel încât
aceştia să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză.

Nu ne aflăm aici pentru a dicta ce trebuie să mănânce cetăţenii europeni. Prin urmare, nu putem accepta
abordări precum sistemul de tip semafor sau etichetarea profilului nutriţional, care acordă alimentelor
culoarea verde sau roşie pe baza aşa-numitelor principii de sănătate care, dincolo de toate, nu ţin cont de
tradiţiile gastronomice sau de specialităţile locale. Mai mult, nutriţionişti de renume cred că nu există produse
alimentare bune şi rele, ci doar diete bune şi rele, în funcţie de modul în care produsele alimentare individuale
sunt combinate în dieta generală a unei persoane. Atât modelul de tip semafor, cât şi modelul profilului
nutriţional, trec cu vederea faptul că organismul uman are nevoie şi de aceste defăimate grăsimi, zahăr şi
sare pentru a funcţiona în mod corespunzător.

De asemenea, aş dori să vă atrag atenţia asupra nevoii de a specifica originea produselor alimentare. Suntem
conştienţi de faptul că în unele ţări se pot utiliza ingrediente dăunătoare pentru sănătate şi se pot tolera
standarde scăzute de igienă în sectorul de producţie. Trebuie să protejăm, de asemenea, acele întreprinderi
care sunt mândre de calitatea şi de caracterul nutritiv al produselor lor. Prin votul nostru, putem face un
progres major în această direcţie.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Am cheltuit aproximativ 90 de milioane de euro pentru campania UE
de promovare a unei diete sănătoase pentru şcolarii europeni. Scopul este să îi încurajăm pe copii să mănânce
sănătos, oferindu-le fructe gratuite. Astfel, cheltuim milioane încercând să introducem în minţile copiilor
ideea că ar trebui să mănânce mere şi alte fructe. Apoi avem de gând să introducem un sistem de etichetare
a produselor alimentare în care alimentele cu un conţinut redus de zahăr, grăsimi şi sare ar avea o culoare
verde pe etichetă şi cele cu un conţinut ridicat o culoare roşie. Dintr-odată, acele mere pe care le-am oferit
cu costul a milioane de euro ar avea o etichetă roşie din cauza conţinutului lor de zahăr şi, prin urmare, ar fi
văzute ca fiind nesănătoase. Probabil copiii nu ar găsi nimic laudativ să spună despre UE dacă aşa ar sta
lucrurile. Chiar şi acei oameni care nu se gândesc la ceea ce mănâncă au înţeles în cele din urmă mesajul că
un consum excesiv de alimente semipreparate, biscuiţi, dulciuri şi alcool este nesănătos. Pentru toţi cei care
doresc să ţină cont de sănătatea lor atunci când cumpără produse alimentare sau care sunt forţaţi să facă
acest lucru din cauza unei afecţiuni, este mult mai importantă o listă completă a ingredientelor. Astfel,
persoanelor care suferă de diabet, de exemplu, le va fi mai uşor să calculeze numărul de unităţi de pâine, în
loc să fie nevoiţi să ghicească câtă insulină să injecteze. Pentru cei aproximativ 10 % dintre consumatori care
se pare că citesc etichetarea nutriţională, valoarea calorică şi conţinutul caloric sunt soluţia ideală. Dimpotrivă,
un sistem de culori deconcertant nu prea serveşte un scop util.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. –Mulţi cetăţeni europeni suferă de probleme de sănătate legate de
alimentaţie, cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială şi bolile vasculare. Şi numărul acestor afecţiuni – care
pot fi adesea prevenite – este în creştere. Dependenţa intensă de alimente procesate şi semipreparate, combinată
cu lipsa unor informaţii accesibile despre conţinutul lor, înseamnă că consumatorii nu fac întotdeauna alegeri
sănătoase legate de alimentaţia lor – chiar dacă ei doresc acest lucru. Avem dreptul la informaţii clare, exacte
despre ceea ce mâncăm şi ar trebui să fie uşor să comparăm produse diferite, mai ales în ceea ce priveşte
conţinutul lor de grăsimi, zahăr şi sare. Standardele de etichetare, mai ales codul de culori pe care îl voi susţine
în votul de mâine, îi va ajuta atât pe cei care au anumite nevoi de alimentaţie, cât şi pe cei care sunt conştienţi
de alimentaţia lor generală, să facă alegerile corecte. Educaţia referitoare la alimentaţie şi nutriţie nu este
suficientă în sine – trebuie să fie susţinută de informaţii accesibile şi de încredere pe care oamenii să le poată
folosi cu uşurinţă. Acest lucru este vital pentru a ne asigura că oamenii pot face alegerile corecte cu privire
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la dieta lor şi este una dintre cele mai bune metode prin care putem combate bolile legate de alimentaţie,
care sunt atât de proeminente în întreaga Uniune Europeană.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), în scris. – (PL) Raportul referitor la propunerea de regulament
al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele
alimentare, care va fi supus la vot astăzi în timpul şedinţei plenare a Parlamentului European, este un alt pas
către a permite consumatorilor să obţină informaţiile de care au nevoie despre un produs şi să ia astfel o
decizie în cunoştinţă de cauză referitoare la achiziţionarea lui. Bazându-se pe forţa acestui regulament,
Uniunea va introduce un sistem de etichetare a alimentelor care va fi obligatoriu în toate statele membre.
Acesta este un exemplu de legislaţie bună, care raţionalizează sistemul actual bazat pe şapte directive şi un
regulament. Armonizarea legislaţiei la nivel european înseamnă că funcţionarea corectă a pieţei comune va
fi garantată prin faptul că toţi consumatorii vor avea posibilitatea de a face alegeri în cunoştinţă de cauză,
asigurând, în acelaşi timp, protecţie juridică pentru producători. Multitudinea de sisteme diferite de etichetare
a produselor alimentare provoacă doar îndoieli inutile în rândul consumatorilor în momentul efectuării
unor cumpărături, în timp ce informaţiile oferite sunt adeseori ilizibile sau afişate incorect pe ambalaj. Acest
lucru este deosebit de important, având în vedere epidemia de obezitate din Europa. Raportul elaborat de
dna Sommer este menit să schimbe situaţia, aşadar voi vota în favoarea adoptării lui.

6. Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei
(Eurostat) în materie de audit (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei
de dl Karas şi dna Bowles, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, privind calitatea datelor
statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit (O-0080/2010 –
B7-0314/2010).

Othmar Karas, autor. – (DE) Dle preşedinte, dle comisar Rehn, doamnelor şi domnilor, dezbaterea de astăzi
este un important semnal politic pe care Parlamentul European doreşte să îl transmită în aceste vremuri.
Depunerea acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral în mijlocul procesului de remodelare a Eurostat şi
de întocmire a declaraţiei Parlamentului European către Comisie este, de asemenea, un semn al determinării
noastre.

Prezentând o rezoluţie separată, demonstrăm că Parlamentul European are nevoie şi doreşte ca Eurostat să
acţioneze independent şi la scară largă. Acesta este primul răspuns direct al legislatorului la experienţele din
şi cu Grecia. În acelaşi timp, nu ar trebui să uităm că, în 2005, Consiliul a respins Planul în cinci puncte al
dlui comisar Almunia şi, astfel, a împiedicat Comisia să fie echipată cu instrumentele necesare. Recuperăm
ceea ce am fi putut face, şi ar fi trebuit să facem, cu mult timp în urmă. În consecinţă, aş dori să reamintesc
atât Comisiei, cât şi Consiliului, că există voinţa politică de a îmbunătăţi toate instrumentele necesare pentru
a asigura faptul că moneda euro este susţinută nu numai de pilonul uniunii monetare, cât şi de pilonul uniunii
economice. Solicit Consiliului să nu blocheze, să nu întârzie, să nu împiedice, ci să ofere Comisiei această
oportunitate.

De asemenea, dorim să ştim dacă sunt efectuate cercetări în ceea ce priveşte zonele unde Eurostat şi/sau
statele membre au acţionat în mod incorect în ultimii ani, deoarece numai după ce avem o analiză clară
putem şti ce corecturi şi completări trebuie efectuate.

Ce doreşte Parlamentul European? Vrem independenţă, vrem comparabilitate – şi, prin urmare, standarde
minime pentru colectarea datelor statistice, standarde minime pentru structura instituţională a autorităţilor
şi cooperare cu BCE. Vrem ca toate măsurile să poată fi verificate, motiv pentru care Eurostat trebuie să poată
efectua controale inopinate în orice moment. Vrem ca toate capacităţile sale să fie extinse pentru că vrem o
bună cunoaştere a tuturor datelor – inclusiv la nivel regional şi municipal şi pentru securitatea socială. Vrem
cooperare unitară, dorim să consolidăm funcţia de coordonare şi vrem să ne spună Comisia, înainte de a
încheia raportul nostru, dacă este suficient tot ce s-a convenit cu Consiliul până în prezent. Nu credem asta.
Vorbim despre o declaraţie minimă, care să recupereze ceea ce nu s-a făcut, făcând pasul următor către o
mai mare independenţă şi competenţe mai cuprinzătoare.

Sharon Bowles, autoare. - Dle preşedinte, Comisia pentru afaceri economice şi monetare este consecventă
şi unită în opinia că Eurostat trebuie consolidat şi am încercat de mult timp să stabilim date statistice de o
calitate mai mare.
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Cunoaştem povestea, întrucât dl Karas s-a referit deja la ea. În 2005, Consiliul şi-a atras ruşine asupra sa şi a
semănat seminţele problemelor actuale ale datoriei suverane prin slăbirea Pactului de stabilitate şi creştere
şi refuzul simultan al competenţelor de audit ale Eurostat. Cu un astfel de trecut, este nevoie de timp pentru
recâştigarea încrederii şi lipsa de încredere a contribuit la motivul pentru care, în perioada dificilă recentă,
statele membre au trebuit să pună mulţi bani lichizi pe masă. Vorbele şi angajamentele politice luate de
Consiliul Afaceri Economice şi Financiare (Ecofin) nu au fost suficiente.

În curând, Eurostat va avea, în sfârşit, competenţe de audit, ceea ce este cu atât mai important acum, pentru
că este cheia care poate face alte planuri cu privire la o supraveghere economică eficientă. Un instrument
utilizat pentru a obţine un rezultat este cu mult mai bun decât nişte promisiuni.

Vrem date de o calitate superioară, rapide şi vrem să putem verifica intrările în amonte în conturile naţionale,
şi întrebăm: este suficientă noua competenţă acordată Eurostat? Chiar şi acum, Consiliul Ecofin a adăugat
anumite condiţii la noua competenţă de audit, de fapt mai puţin restrictive decât se temeau mulţi dintre noi,
dar a subminat acesta posibilitatea unei intervenţii şi a unei anchete cu adevărat precoce?

Raportul Parlamentului European favorizează drepturile necondiţionate ale Eurostat de a face aşa-numitele
vizite metodologice. Desigur, resursele trebuie să fie direcţionate acolo unde este nevoie, dar ancheta trebuie
să aibă loc în momentul în care se suspectează o neregulă, nu după eveniment.

În cele din urmă, când vom şti că „a plăcea” este într-adevăr comparat cu „a plăcea”? Ce progrese se fac pentru
a garanta că procedurile contabile sunt standardizate şi suficient de transparente pentru a înregistra activităţile
extrabilanţiere, precum şi orice alte practici inovative?

Olli Rehn, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, permiteţi-mi mai întâi să le mulţumesc dlui Karas, dnei
Bowles şi celorlalţi pentru că au adus în discuţie aceste aspecte foarte importante cu privire la calitatea datelor
statistice şi la Eurostat. Permiteţi-mi să salut, de asemenea, sprijinul exprimat în proiectul dvs. de aviz pentru
propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului privind aplicarea Protocolului privind procedura de
deficit excesiv (PDE).

Permiteţi-mi să subliniez faptul că aceasta este prima propunere legislativă a celei de-a doua Comisii prezidate
de dl Barroso din februarie. Mă bucur că va fi adoptată în curând, cred, şi că apoi o vom avea în arsenalul
nostru. Aveam nevoie de ea cu mult timp în urmă, după cum a spus dna Bowles.

Propunerea iniţială în acest scop a fost făcută în 2005, dar a fost respinsă ulterior de statele membre. Vremurile
s-au schimbat şi acum Consiliul o sprijină în mare măsură.

În ceea ce priveşte această propunere, abordarea generală aprobată de Consiliul Ecofin la 8 iunie săptămâna
trecută confirmă importanţa asigurării unor statistici de înaltă calitate referitoare la datoria publică şi admite
rolul Comisiei şi al Eurostat în acest scop.

Regulamentul în curs de finalizare păstrează obiectivul principal al propunerii prezentate de Comisie, şi
anume, acordarea mai multor competenţe de audit Eurostat atunci când se identifică un risc important sau
o problemă legată de calitatea datelor. Prin urmare, Comisia poate accepta textul de compromis.

Comisia intenţionează să adopte şi alte măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii statisticilor europene pentru
PDE. Va fi o consolidare imediată a resurselor de personal care se ocupă de această activitate, în principal
prin redistribuirea internă în cadrul Eurostat. Statele membre vor fi vizitate mai regulat decât în prezent în
cadrul aşa-numitelor vizite de dialog pentru procedura deficitului excesiv (PDE).

Comisia va asigura integrarea mai multor informaţii privind sursele de date pentru alcătuirea unor statistici
ale inventarelor PDE prevăzute de regulament. Dacă s-ar întâmpla să apară un caz excepţional unde au fost
identificate în mod clar riscuri semnificative sau probleme cu privire la calitatea datelor, Eurostat va utiliza
toate competenţele relevante de care dispune în temeiul noilor norme, inclusiv, desigur, competenţele de
audit.

Înainte de a încheia, permiteţi-mi să spun câteva cuvinte despre Grecia cu privire la anumite aspecte de
actualitate. Doresc să folosesc această ocazie şi să răpesc, poate, încă un minut din timpul dvs. După cum se
ştie, Comisia a întreprins acţiuni în profunzime privind statisticile elene pe parcursul mai multor ani.
Regulamentul modificat ar trebui, în viitor, să atenueze mai bine riscurile de fraudă sau de manipulare a
statisticilor, sau de orice alt fel de nereguli.

Ieri a existat o nouă evoluţie în ceea ce priveşte Grecia. Veţi afla că Moody's a decis ieri să retrogradeze
obligaţiunile elene. Am discutat acest lucru şi cu Michel Barnier, colegul meu, şi cu preşedintele Comisiei.
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Trebuie să spun că momentul deciziei luate de Moody's este atât surprinzător, cât şi extrem de nefericit,
venind după încheierea unui acord cu privire la un program de ajustare macroeconomică între Grecia şi
Comisie, BCE şi FMI.

Măsurile luate de guvernul elen ilustrează angajamentul acestuia de a pune în aplicare strategia de reformă
a sistemului statistic, de a stabiliza finanţele publice şi de a restabili o creştere economică durabilă pe termen
lung. Această decizie a Moody's pare incompatibilă cu evoluţia operaţiunilor cu obligaţiuni de stat elene şi
a marjei CDS, care s-au redus semnificativ de la acordul cu privire la program. Acest lucru ridică din nou
probleme legate rolul agenţiilor de rating de credit şi la reglementarea prudenţială.

Aceste aspecte şi altele vor fi luate în considerare în procesul de concepere a viitorului agenţiilor de rating
de credit de către Comisie. În special, Comisia va analiza în lunile următoare problemele legate de nivelul
concurenţei în acest sector – foarte concentrat pentru moment – precum şi transparenţa în ceea ce priveşte
metodologia şi conflictul de interese, deoarece sistemul rămâne bazat pe modelul plătitorului-emitent.

Permiteţi-mi să închei prin a spune că este extrem de important să avem date statistice exacte şi fiabile în
ceea ce priveşte conturile naţionale. Este una dintre pietrele de temelie ale unui mod adecvat şi eficient de
funcţionare a uniunii economice şi monetare, aşa cum a fost subliniat, de exemplu, de către dl Karas. Prin
urmare, acest amendament privind competenţele Eurostat este parte integrantă din consolidarea guvernanţei
economice în Europa, care este într-adevăr un obiectiv necesar.

Edward Scicluna, în numele Grupului S&D. – Dle preşedinte, mă bucur că Comisia a prezentat propuneri
legislative de consolidare a Eurostat, care sunt în prezent analizate de Comisia ECON.

Calitatea guvernanţei statistice se află în centrul crizei din zona euro. Nu am nicio îndoială că Eurostat ar
trebui să aibă competenţe mai extinse, în special pentru a efectua inspecţii la faţa locului în statele membre.
Dar astfel de inspecţii nu ar trebui să se desfăşoare doar cu oficiali ai ministerului de finanţe din statul membru
sau cu autorităţile naţionale din domeniul statisticii sau chiar cu societăţi de stat: acestea ar trebui să includă,
în cazul în care sunt consideraţi relevanţi, economişti din mediul universitar, sindicate, ONG-uri, etc. Este
un lucru practicat de agenţiile de rating, sau chiar de delegaţiile FMI.

În al doilea rând, trebuie să avem un sistem contabil comun – utilizat de către toate statele membre, bazat
pe o metodă de contabilitate standardizată şi acceptată la nivel internaţional şi convenită între statele membre,
Comisie şi Parlament. Aceasta nu ar trebui să se aplice doar la rapoartele financiare prezentate Comisiei, ci
ar trebui, de asemenea, utilizată în sectoarele publice din statele membre.

La un deceniu de la crearea zonei euro şi introducerea monedei euro, am descoperit deficienţe fundamentale
care provoacă pagube în sistem. Am ignorat aceste deficienţe, în mod ironic, din cauza falsului sentiment
de securitate creat de o monedă euro de succes. Trebuie să ne asigurăm că, în viitor, pieţele au încredere în
previziunile economice şi în statisticile guvernelor. Trebuie să îndreptăm rapid aceste deficienţe.

Prin urmare, solicit Comisiei să continue să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul şi Consiliul pentru a
rezolva urgent aceste probleme.

Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, criza actuală din zona euro
nu poate fi, desigur, atribuită deficienţelor din sistemul statistic comun. Totuşi, aceste deficienţe au avut
consecinţe grave. Există consecinţe economice, şi am auzit foarte multe despre ele, dar există, de asemenea,
consecinţe în ceea ce priveşte credibilitatea Uniunii Europene. Iată-ne punând în discuţie ceea ce, în opinia
mea, reprezintă una dintre problemele majore ale felului în care funcţionează astăzi Uniunea Europeană.
Guvernele fac promisiuni cetăţenilor lor, şi pe bună dreptate; ele spun că întreprinderile comune vor fi strict
monitorizate, că criteriile vor fi examinate până la ultimul punct zecimal – în original în limba germană,
acest lucru echivalează cu drei komma null –, dar exact aceleaşi guverne au refuzat, an de an, să acorde Eurostat
resursele de care acesta are nevoie pentru a-şi face treaba. Toate acestea sunt în detrimentul bunăstării comune,
întrucât tot ce slăbeşte Comisia ne slăbeşte pe noi toţi.

Acesta este motivul pentru care susţinem din toată inima această rezoluţie, care solicită acordarea unor
competenţe de investigaţie Comisiei, Eurostat, şi consolidarea standardelor comune. Fără acest efort pentru
a asigura rigoare în utilizarea şi compilarea datelor, rigoarea promisă nu va exista. Europenii se vor simţi din
ce în ce mai mult în derivă şi Uniunea Europeană va fi cea care va pierde în imagine.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle preşedinte, dezbaterea privind competenţele sporite pentru Eurostat nu
abordează cu adevărat problema. Nu trebuie să ne mai regăsim niciodată într-o situaţie în care un stat membru
joacă trucuri cu datele bugetului său şi trăieşte ani de zile dincolo de posibilităţile sale în detrimentul altora;
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unde există motive să pui la îndoială datele, datele trebuie să fie verificate. Cu toate acestea, UE nu trebuie să
utilizeze Grecia şi criza actuală a euro ca scuză pentru a elimina complet competenţele de suveranitate
bugetară ale statelor membre. Mai degrabă, problema trebuie să fie eradicată.

Structurile socio-economice ale statelor membre variază foarte mult în unele cazuri. Chiar şi Eurostat, care
jonglează cifrele pentru UE, trebuie să înţeleagă acest lucru. Un şomer din Londra nu este acelaşi lucru cu un
şomer din Paris, deoarece se aplică criterii diferite. Diferenţele în ceea ce priveşte realităţile socio-economice
dintre ţările tradiţionale cu valută forte şi cele cu valută slabă sunt chiar mai izbitoare.

Eurostat nu trebuie să menţină acest mit al comparabilităţii cu orice preţ; mai degrabă, comparabilitatea
ţărilor din zona euro trebuie să fie regândită fundamental.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, permiteţi-mi să încep prin a-mi exprima satisfacţia
totală faţă de comentariul pe care l-aţi făcut mai devreme despre decizia bruscă şi nejustificată de ieri a agenţiei
de rating de credit Moody's de a retrograda ratingul de credit al Greciei, o decizie pe care dvs. aţi numit-o
nefericită şi eronată, astfel confirmând faptul că decizia noastră de a proceda la o revizuire radicală a cadrului
de funcţionare a acestor firme pe teritoriul european şi de a analiza serios posibilitatea de a crea o agenţie
europeană de rating de credit a fost corectă.

În ceea ce priveşte dezbaterea de astăzi şi propunerea de revizuire a regulamentului privind calitatea datelor
statistice în cadrul procedurii de deficit excesiv, ştim cu toţii că acest lucru rezultă din aşa-numita „chestiune
elenă” în ceea ce priveşte statisticile false.

În calitate de deputată elenă în Parlamentul European, este evident că nu mă simt fericită că Grecia este
utilizată ca exemplu de evitat într-o astfel de dezbatere. Cu toate acestea, aş dori să reamintesc Parlamentului
– aşa cum aţi făcut dvs., dle comisar – că Grecia, actualul guvern elen, a fost primul care a recunoscut această
problemă şi a luat imediat decizii radicale pentru a-i face faţă, în primul rând prin transformarea Biroului
Naţional de Statistică într-o autoritate complet independentă, supravegheată de către Parlament şi, în al
doilea rând, prin luarea de măsuri pentru înfiinţarea unei comisii de examinare care să ancheteze şi să
stabilească răspunderea celor implicaţi în această procedură inacceptabilă.

Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem faptul că această dezbatere este întârziată la nivel european, întrucât
au existat statistici adecvate care ar fi trebuit să ne pună în mişcare din 2005.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG)Doresc să orientez dezbaterea într-o direcţie mai practică pentru că dl comisar
a declarat săptămâna trecută că va exista un audit special efectuat de Eurostat privind datele statistice pe care
Comisia le-a primit din Bulgaria.

Din păcate, cu toate acestea, din declaraţia dlui Rehn nu a reieşit clar de ce este necesar un astfel de audit.
Acesta este motivul pentru care profit acum de această ocazie şi îi adresez întrebarea.

Ce criterii au scos în evidenţă cel mai stabil stat membru din Balcani când toate celelalte state membre din
Balcani se confruntă cu mari dificultăţi? Care au fost aceste criterii care au hotărât că un audit ar trebui să fie
efectuat în mod special în Bulgaria? Nu este şi acesta un semn al unei oarecare inerţii din partea dvs., venită
din aria anterioară de responsabilitate, extinderea?

Tocmai aţi spus de asemenea că este extrem de regretabil că Moody's a retrogradat ratingul de credit al Greciei.
Cu toate acestea, nu vă daţi seama că, vorbind despre astfel de declaraţii în public, ratingul de credit al Bulgariei
poate fi următorul retrogradat? Atunci nu vă veţi putea supăra pe Moody's. În acel caz, nu veţi putea da vina
decât pe dumneavoastră.

Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Dle preşedinte, există măsuri simple care trebuie să fie luate pentru a crea
stabilitate economică în cadrul UE. Una dintre cele mai simple, dar, în acelaşi timp, importante măsuri este
creşterea calităţii statisticilor economice. În acest domeniu, este perfect posibil să se realizeze îmbunătăţiri
semnificative relativ repede. Salut, prin urmare, semnalele pozitive trimise atât de Comisie, cât şi de Consiliu.
Speranţa mea este că va fi posibil să ajungem rapid la un acord privind pachetele eficiente de măsuri care vor
ameliora calitatea statisticilor.

Cred că trebuie să consolidăm rolul şi competenţele Eurostat. De asemenea, Eurostat trebuie să coopereze
în continuare cu producătorii naţionali de statistici, dar ierarhia şi nivelurile de luare a deciziilor trebuie să
fie clarificate. Eurostat trebuie să fie în măsură să solicite date corecte la nivel naţional şi trebuie să poată
folosi atât sancţiuni, cât şi inspecţii speciale în cazul în care calitatea nu este suficient de bună.

15-06-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO36



Sunt necesare resurse mai mari dacă se vrea ca statisticile să se îmbunătăţească. Este important să înţelegem
că o calitate mai ridicată solicită o mai mare investiţie în această privinţă. Trebuie să stabilim un plan pentru
Eurostat. Capacitatea sa trebuie să fie sporită şi trebuie să ne asigurăm că bugetul prevede spaţiu pentru
această creştere a capacităţii. Sunt îngrijorat de faptul că, până în prezent, statisticile nu au fost o prioritate
în acest domeniu în discuţiile de luare a deciziilor aflate în desfăşurare. Sper că vom vedea această investiţie
sporită.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dle preşedinte, suntem cu toţii conştienţi că modificarea regulamentului în
ceea ce priveşte calitatea datelor statistice în contextul procedurii de deficit excesiv este o măsură deosebit
de importantă şi urgentă ţinând cont de problemele prezente în majoritatea bugetelor naţionale ale statelor
membre. Fără date precise, clare, este dificil să se decidă şi să se stabilească măsuri suplimentare. În acest
sens, trebuie să instituim un mecanism de control care să permită verificarea în timp util a datelor prezentate
de către autorităţile naţionale. În orice caz, nu trebuie să ne mai regăsim niciodată într-o situaţie – cum s-a
întâmplat cu Grecia – în care doar în retrospectivă devine evident faptul că s-au luat decizii cu implicaţii largi
pe baza unor date incorecte sau falsificate. Trebuie să luăm în considerare, de asemenea, sancţiuni pentru
acele state care comunică în mod deliberat date sau statistici incorecte. Prin urmare, consolidarea Eurostat
şi extinderea sa într-o autoritate independentă ar trebui să fie luată în considerare în orice caz. Acest lucru
nu interferează deloc cu suveranitatea bugetară a statelor membre, ci are mai degrabă legătură cu controlul
efectiv al datelor.

Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Dle preşedinte, cred că ar trebui să mulţumim Comisiei pentru realizarea
unor progrese atât de rapide cu privire la aceste aspecte. Numai cu câteva luni în urmă, de exemplu, căutarea
în datele statistice ale unei ţări era resimţită ca o intruziune în ceea ce priveşte suveranitatea naţională. În acel
moment, era considerată a fi practic imposibilă şi acum am ajuns evident foarte departe. Este excelent că
urmează să fie sporite competenţele Eurostat. Europa ar fi deviat într-un fel de criză morală, dacă oamenii
ar fi observat doar într-o mică măsură, aşa cum s-a întâmplat, că statisticile erau denaturate.

Sunt de acord cu colega mea, dna Podimata, că oamenii ar trebui să nu mai ridiculizeze Grecia în acest fel.
Grecia ar trebui respectată pentru că a luat anumite decizii foarte grele. Cetăţenii acestei ţări ar trebui să aibă
acces mai uşor decât înainte la datele statistice şi informaţiile generale despre economie.

Olli Rehn, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, mai întâi aş dori să vă mulţumesc pentru o dezbatere foarte
solidă şi pentru sprijinul dumneavoastră pentru această propunere de consolidare a competenţelor Eurostat.
Trebuie să spun că sunt de acord cu dna Jaakonsaari că am văzut o schimbare – o schimbare culturală reală
– în ceea ce priveşte atitudinile faţă de coordonarea politicilor economice din Europa în ultimele luni.

Adoptarea acestei propuneri este una dintre pietrele de temelie ale eforturilor noastre de a consolida uniunea
noastră economică şi monetară. Au existat câteva observaţii referitoare la Grecia şi Bulgaria, şi aş dori să le
clarific şi să răspund la unele dintre problemele discutate astăzi. În ceea ce priveşte Grecia, nu voi intra în
întreaga şi lunga istorie a acestei epopei. Sunt de acord cu cei care spun că nu este corect să continuăm cu
aceste „lovituri aplicate Greciei”, pentru că Grecia este acum pe drumul cel bun şi programul său este pus în
aplicare în mod eficient. Grecia merită încredere şi susţinere, nu „lovituri”. În ceea ce priveşte reformele
statistice, lucrăm împreună cu autorităţile elene. Am făcut numeroase vizite în cursul acestei ierni şi primăveri
şi de curând am convenit asupra unui plan de acţiune care vizează consolidarea capacităţii sistemului statistic
elen şi îmbunătăţirea statisticilor privind finanţele publice ale Greciei.

În ceea ce priveşte Bulgaria, preocupările noastre se referă în mare la două aspecte ale previziunii bugetare.
Am încredere că cel puţin deputaţii bulgari din Parlamentul European îmi ascultă clarificările cu privirea la
procedura de deficit excesiv a Bulgariei şi la probleme sale statistice.

În primul rând, Comisia a fost informată cu întârziere de Bulgaria cu privire la revizuirile importante ale
perspectivelor bugetare, încălcând obligaţiile din tratat. În al doilea rând, nu avem informaţii despre motivele
pentru care Bulgaria şi-a revizuit bugetul prevăzut pentru 2010, dintr-un buget echilibrat la un deficit de
3,8 % în doar câteva săptămâni, chiar dacă scenariul macroeconomic a rămas neschimbat sau chiar s-a
îmbunătăţit. Prin urmare, în prezent, Comisia nu este în măsură să efectueze o evaluare a planurilor bugetare
ale Bulgariei pentru anul curent.

Misiunea planificată de către Eurostat în Bulgaria prevăzută pentru a doua jumătate a acestui an nu va rezolva
diferenţele şi întrebările referitoare la perspectivele pentru 2010. Aceasta nu este o chestiune statistică. În
schimb, Eurostat se va concentra asupra riscurilor potenţiale la adresa datelor anterioare privind procedura
de deficit excesiv pentru anul 2009 referitoare la angajamentele contractuale guvernamentale nedeclarate
anterior.

37Dezbateri al Uniunii EuropeneRO15-06-2010



Sunt foarte recunoscător pentru atenţia acordată acestor probleme importante, care ar putea avea, de
asemenea, unele implicaţii în ceea ce priveşte poziţia Bulgariei pe piaţă. Potrivit informaţiilor obţinute de la
autorităţile bulgare, finalizarea auditurilor bugetelor lor interne va avea loc doar către mijlocul verii. Rezultatul
acestor audituri va fi folosit de către Eurostat în contextul vizitei PDE planificate în Bulgaria. În funcţie de
viteza de adoptare a regulamentului revizuit, care acordă competenţe mai mari Eurostat, acesta se poate baza
pe aceste competenţe, după caz, în activitatea sa.

Doamnelor şi domnilor, încă o dată, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi în special pentru sprijinul larg
şi ferm în favoarea propunerii noastre, care este chiar prima propunere legislativă a celei de-a doua Comisii
prezidate de dl Barroso. Într-adevăr, adoptarea acesteia este esenţială pentru funcţionarea eficientă a uniunii
economice şi monetare.

Preşedinte. – Vă mulţumesc, dle comisar, şi vă mulţumesc de asemenea pentru comentariile generoase la
adresa noastră. Nu le-am ascultat cu suficientă atenţie. Consider că este regretabil când o persoană vorbeşte
în Parlament şi există demonstraţii, cum ar fi rundele de aplauze, care nu au nimic de-a face cu obiectul şi
discursul din timpul dezbaterii noastre.

Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 16 iunie 2010.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Enikő Győri (PPE), în scris. – (HU) Parlamentul European trebuie să adopte o poziţie privind o problemă
foarte importantă în dezbaterea de astăzi, şi anume, direcţia pe care sistemul de informaţii statistice care în
prezent funcţionează sub autoritatea Eurostat ar trebui să o urmeze pentru a evita în viitor situaţii similare
scandalului elen. Permiteţi-mi să vă reamintesc faptul că frauda comisă de către autorităţile elene fusese deja
dezvăluită în 2004, şi aproximativ în acelaşi timp, finanţele guvernului maghiar condus de socialişti erau,
de asemenea, dubioase. În ciuda acestui fapt, UE nu a luat încă nicio măsură pentru a reforma sistemul de
informaţii statistice. Deşi cred că planul Comisiei de a acorda Eurostat drepturi de audit este un pas în direcţia
cea bună, sunt convinsă că va trebui să facem mai mult, întrucât viitorul monedei comune este acum în joc.
Ce cred că ar trebui să facem mai departe? În opinia mea, în procedurile de deficit excesiv, sancţiunile ar
trebui să fie impuse nu numai statelor membre care îşi încalcă în mod repetat obligaţia de a îndeplini criteriul
de la Maastricht de deficit bugetar de 3 %, ci şi celor care au furnizat date statistice false ani la rând, care induc
în eroare investitorii şi UE şi pun în pericol stabilitatea zonei euro. Sunt de acord cu abordarea de a-i face
responsabili pe funcţionarii din birourile naţionale de statistică pentru calitatea datelor furnizate către Eurostat.
Acesta este motivul pentru care, luând în considerare activitatea desfăşurată de grupul de lucru al Consiliului
sub îndrumarea dlui Herman van Rompuy, propun să solicităm Comisiei să elaboreze un sistem mai strict
de sancţiuni care să îl înlocuiască pe cel în vigoare.

PREZIDEAZĂ: JERZY BUZEK
Preşedinte

7. Votare

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

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

7.1. Alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European (vot)

Preşedinte. – Urmează votul pentru alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European în conformitate
cu articolele 13, 15 şi 18 din Regulamentul nostru de procedură.

După cum ştiţi, unul dintre colegii noştri, cel de-al unsprezecelea vicepreşedinte al Parlamentului European,
a fost ales în funcţia de preşedinte al Parlamentului naţional. Este vorba despre dl Schmitt. Astăzi, vom alege
un nou vicepreşedinte, pentru a ocupa poziţia lăsată vacantă de acesta. Am primit următoarea propunere:
dl László Tőkés. Candidatul m-a informat în mod oficial că este de acord cu nominalizarea sa pentru această
funcţie. Ţinând cont de faptul că nu există decât un singur candidat, propun ca acesta să fie ales prin aclamare
conform articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.
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Aş dori să vă întreb dacă este cineva împotriva desemnării sale. În conformitate cu articolul amintit, sunt
obligat să fac acest lucru.

Corneliu Vadim Tudor (NI). – Dle Preşedinte, astăzi este prima dată când îmi este ruşine că sunt un deputat
în Parlamentul European. Este pentru prima oară când un om care neagă Tratatul de pace de la Trianon,
semnat după Primul Război Mondial, este promovat şi votat pentru o asemenea funcţie în Europa. Poporul
român...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor.)

Preşedinte. – Nu sunteţi de acord cu această propunere, prin urmare vom urma procedura unui vot formal.
Votarea se va efectua prin intermediul sistemului electronic.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Dle Preşedinte, din câte am înţeles, candidatul doreşte să facă mai întâi o
declaraţie. Poate că nu am fost informaţi corect, dar în cazul în care candidatul doreşte să facă o declaraţie,
ar trebui să îi permiteţi să ia cuvântul.

László Tőkés (PPE). – Dle Preşedinte, am pregătit o scurtă declaraţie pentru astăzi, pe care vă rog să-mi
permiteţi să o citesc.

Este o mare onoare pentru mine să fiu propus pentru funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului European
cu sprijinul PPE. O onoare la fel de mare a fost să primesc cea mai importantă distincţie oferită de statul
român, Ordinul Steaua României, în decembrie 2009, la comemorarea a 20 de ani de la căderea dictaturii
comuniste din România. În urmă cu 20 de ani, în Timişoara, oameni de diverse etnii şi cu credinţe diferite,
uniţi prin înţelegere şi curaj şi întâmpinând împreună aceleaşi riscuri, s-au ridicat împotriva regimului instituit
de Ceauşescu. La fel ca şi în acele momente, continui şi astăzi să depun eforturi susţinute pentru a reprezenta
interesele ţării mele în spiritul luptei pentru drepturile omului, ale minorităţilor, pentru drepturile religioase
şi libertate, rămânând în acelaşi timp dedicat valorilor europene şi creştine.

Militez pentru o integrare mai aprofundată în Uniunea Europeană a fostelor ţări şi naţiuni comuniste din
Europa Centrală şi de Est, în special a minorităţii maghiare din România, pe care o reprezint în calitate de
deputat al PPE. Sunt extrem de bucuros să fiu un deputat al Parlamentului European în perioada următoare
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care marchează un nou început în istoria Europei unite. Vă
mulţumesc pentru atenţia acordată.

(Aplauze)

Preşedinte. – Vom vota prin intermediul sistemului electronic. După ce voi anunţa începerea procedurii de
votare, pe ecran vor fi afişate următoarele informaţii: subiectul votului şi numele candidatului. Pentru a vota
în favoarea candidatului, apăsaţi butonul „+”. Bineînţeles, vă puteţi, de asemenea, abţine, apăsând pe butonul
„0”, după cum ştiţi. Aşadar, totul este clar. Conform articolului 15 din Regulamentul de procedură, un
candidat care obţine o majoritate absolută a voturilor exprimate este ales în funcţia pentru care este
nominalizat, ceea ce înseamnă că numai voturile „pentru” sunt luate în considerare.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Dle Preşedinte, iertaţi-mă, poate că sunt singura persoană din această sală de
şedinţe care nu ştie ce se întâmplă, dar chiar nu ştiu care este procedura de votare. Există un buton „0”, un
buton „1” şi un buton „+”. Sincer, nu ştiu pe care dintre acestea trebuie să apăs pentru a vota „pentru”,
„împotrivă” sau pentru a mă abţine. Ar fi foarte util dacă ni s-ar explica procedura în mod corespunzător.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Dle Preşedinte, cu toată modestia, aş dori să vă adresez o întrebare. Aveţi
lângă dumneavoastră numeroşi colegi bine plătiţi care, cu siguranţă, vă vor ajuta să răspundeţi la următoarea
întrebare. Pe ecranul meu este afişat numele Tőkés.

Aparatul meu de vot are trei butoane, care trebuie apăsate pentru exprimarea voturilor prin apel nominal.
Primul buton este pentru „Da”, butonul din mijloc este pentru „Abţinere”, iar cel de-al treilea buton este
pentru „Nu”. Este corect ce am spus?

(Comentarii din sală în semn de aprobare)

Aceasta înseamnă că cei care doresc să voteze pentru dl Tőkés trebuie să apese butonul „Da”, cei care doresc
să voteze împotriva dumnealui vor apăsa butonul „Nu”, iar cei care vor să se abţină – precum grupul meu –
trebuie să apese butonul „Abţinere”? Corect?

(Aplauze)
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Preşedinte. – Este ceea ce am afirmat şi eu cu câteva momente în urmă. Cei care doresc să voteze „pentru”
vor apăsa butonul „da”, cei care vor să voteze „împotrivă” trebuie să apese butonul „nu”, iar cei care doresc
să se abţină vor apăsa butonul „0”.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Dle Preşedinte, vă rog să mă scuzaţi că intervin din nou în urma întrebării
adresate de dl Schulz şi a răspunsului dumneavoastră clar, care, totuşi, nu se află în concordanţă cu informaţiile
pe care le am de la serviciile Parlamentului.

Tocmai am aflat de la serviciile Parlamentului că pot vota „pentru” sau pot alege să mă abţin, dar nu pot vota
„împotrivă”. Aşadar, lucrurile nu sunt foarte clare. Îmi pare rău că intervin în felul acesta, dar v-aş ruga să
încercăm să fim consecvenţi. V-aş fi recunoscător dacă mi-aţi da un răspuns clar, dle Preşedinte.

Preşedinte. – Răspunsul clar este că, în cadrul acestei proceduri de votare, vom considera relevante numai
voturile „pentru”. Voturile „împotrivă” şi abţinerile vor fi numărate împreună, deoarece numai numărul
voturilor „pentru” este important. Lucrurile sunt clare. Indiferent că apăsăm butonul „nu” sau butonul
„abţinere”, efectul va fi acelaşi.

Voi mai răspunde la încă trei întrebări.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Dle Preşedinte, consider că am încălcat în mod flagrant Regulamentul
de procedură al Parlamentului European. Această abordare este inacceptabilă; trebuie păstrată o evidenţă
clară cu persoanele care au votat „pentru”, „împotrivă” şi cele care s-au abţinut. După modul în care
funcţionează aceste butoane, ne dăm seama că voturile împotrivă nu sunt înregistrate. Trebuie să daţi
instrucţiuni clare ca votul să fie înregistrat, pentru a şti cine a votat „pentru”, cine „împotrivă” şi cine s-a
abţinut.

Robert Atkins (ECR). – Dle Preşedinte, suntem oameni inteligenţi şi cred că înţelegeţi că vrem să votăm
„pentru”, „împotrivă” sau să ne abţinem, conform procedurii obişnuite. Puteţi aranja acest lucru? Dacă nu,
nu putem vota.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Dle Preşedinte, aş dori să fac o observaţie de natură tehnică. Pe aparatele
noastre de vot, trebuie să apăsăm mai întâi butonul „da”, dar când dorim să trecem la butonul „nu”, ecranul
rămâne albastru. Dacă dorim să utilizăm direct opţiunea „nu”, pe ecran nu este afişat nimic. Cu alte cuvinte,
nu putem utiliza opţiunea „nu” decât apăsând mai întâi butonul „da”, ceea ce nu reprezintă o soluţie tehnică
adecvată.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D). – (DE) Dle Preşedinte, să încercăm să abordăm întreg acest proces într-o
manieră mai calmă. În mod obişnuit, toţi vicepreşedinţii Parlamentului European sunt aleşi împreună la
începutul perioadei legislative sau în timpul perioadei legislative. În timpul acestei proceduri, stimaţi colegi
deputaţi, nu sunt luate în considerare decât numărul de voturi „pentru” acordate fiecărui candidat – fapt care
determină, de asemenea, ordinea în care deputaţii sunt aleşi în Birou. Acum, deoarece unul dintre deputaţi
nu mai deţine această funcţie, trebuie să alegem astăzi un nou vicepreşedinte; prin urmare, singurul lucru
care contează este să vedem dacă persoana nominalizată a primit numărul de voturi „pentru” necesare pentru
alegerea sa. Restul nu contează. Este un vot diferit faţă de celelalte proceduri de votare.

(Aplauze)

Preşedintele Parlamentului a descris în mod clar procesul de vot secret şi pentru mine totul a funcţionat
perfect, fără să fiu nevoită să apăs diverse butoane. Am apăsat butonul pe care doream să îl apăs şi pe ecran
a apărut lumina albastră. Să încercăm, pur şi simplu, să reluăm procesul încă o dată, dle Preşedinte.

(Aplauze)

Preşedinte. – Votarea este deschisă.

[Prin sistemul de vot electronic (numărul de voturi exprimate: 621; pentru: 334; abţineri: 287), Parlamentul l-a ales
pe László Tőkés]

Noul vicepreşedinte a obţinut o majoritate calificată. Doresc să îl felicit pe colegul nostru deputat, dl Tőkés,
pentru obţinerea unui rezultat prin care a reuşit să obţină funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului European
şi să îi urez succes în îndeplinirea atribuţiilor. Dl Tőkés va fi al 11-lea vicepreşedinte în ordinea precedenţei.

Norica Nicolai (ALDE). - Cartela mea nu a funcţionat şi votul meu este împotrivă
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Stavros Lambrinidis (S&D). – Dle Preşedinte, îmi pare rău că trebuie să prelungesc această procedură. Din
instrucţiunile dumneavoastră am înţeles că trebuie fie să votăm „pentru”, fie să ne abţinem. Totuşi, rezultatul
final indică faptul că au existat voturi „pentru”, „abţineri” şi „împotrivă”. Cred că mulţi dintre deputaţi ar fi
votat diferit dacă ar fi ştiut că puteau alege una dintre cele trei variante. Dacă într-adevăr aceasta este procedura
corectă, aş dori să solicit Parlamentului repetarea acesteia.

Preşedinte. – Doamnelor şi domnilor, voi asculta toate obiecţiile dumneavoastră referitoare la votul de
astăzi în cadrul unei proceduri speciale după votare. Nu vom decide asupra acestui aspect aici şi acum.
Conform rezultatului votării, dl Tőkés este ales în funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului European printr-o
majoritate calificată. Voi acorda atenţie tuturor obiecţiilor dumneavoastră. Vă rog să îmi comunicaţi aceste
obiecţii până la sfârşitul zilei de astăzi. Mâine vom lua o decizie cu privire la această problemă. Voi răspunde
direct tuturor obiecţiilor dumneavoastră. Vă mulţumesc foarte mult.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Dle preşedinte, doresc doar să vă informez că, în conformitate cu votul
anterior, avem 789 de deputaţi în această Cameră. Acest lucru este un pic exagerat. Sper că voturile viitoare
nu vor sugera din nou că avem 789 de deputaţi.

Preşedinte. – Dacă există ceva de adăugat la finalul votului, vă voi informa.

Robert Atkins (ECR). – Dle preşedinte, punctul de vedere al dlui Swoboda este unul corect în totalitate.
Bunul meu prieten, dl Malcolm Harbour, a făcut calculele şi dacă este adevărat că au votat mai mulţi oameni
decât sunt efectiv prezenţi – adică 785, sau poate chiar 789 – atunci cu siguranţă acest vot nu este valid.

(Aplauze)

Ceea ce trebuie să facem este să luăm în considerare faptul că – şi vă îndemn să prezentaţi acest lucru imediat
Biroului după ce veţi fi încheiat prezidarea – trebuie să organizăm un alt vot mâine, de preferinţă un vot cu
buletine, sau cel puţin cu sistemul care funcţionează corect.

Preşedinte. – Aşa cum am precizat, voi încerca să vă contactez înainte de sfârşitul acestei perioade de votare.
Pare într-adevăr să existe o discrepanţă. Dl Swoboda a semnalat-o, iar Sir Robert Atkins a sesizat-o de
asemenea. Vom încerca să obţinem câteva informaţii pentru dvs. cât mai curând posibil. Chiar nu doresc să
prelungesc acest lucru. Există o problemă; aceasta trebuie analizată, este analizată şi vă voi contacta cât mai
curând posibil.

7.2. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: ES/Comunidad
Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (vot)

- Înainte de votare:

Barbara Matera, raportoare. – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în contextul actual al crizei
economice, una dintre cele mai mari probleme cu care trebuie să se confrunte economiile dezvoltate este
tocmai aceea a şomajului, o ameninţare care a atins nivelul alarmant de 10 % în zona euro.

Instituţiile europene şi, în special, Comisia Europeană în proiectul său de buget pentru 2011, au introdus o
serie de măsuri pentru a sprijini redresarea economică, inclusiv suplimentarea Fondului european de ajustare
la globalizare a cărui raportoare sunt eu şi care este solicitat pentru patru cereri de mobilizare importante,
asupra cărora suntem pe punctul de a vota.

Prin urmare, consider că procedurile de mobilizare ale acestui fond ar trebui să fie simplificate pentru a ajuta
rapid lucrătorii ale căror companii au fost afectate de criza economică şi care au fost afectaţi de procesele de
relocalizare ale companiilor lor. Prin urmare, aş dori să îi invit pe colegii mei deputaţi să promoveze acest
fond în cadrul fiecărui stat membru în parte.

7.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Irlanda/Waterford
Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (vot)
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7.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: ES/Castilla - La Mancha
(A7-0179/2010, Barbara Matera) (vot)

7.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: asistență tehnică la
inițiativa Comisiei (A7-0178/2010, Barbara Matera) (vot)

7.6. Transparenţa politicii regionale şi finanţarea acesteia (A7-0139/2010, Michail
Tremopoulos) (vot)

- Înainte de votare:

Michail Tremopoulos, raportor. – (EL) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, stimulentul pentru acest
raport referitor la transparenţa politicii regionale şi finanţarea acesteia a fost reprezentat de faptul că
dezvăluirea completă a beneficiarilor fondului european permite participarea publicului la o dezbatere
semnificativă asupra modului în care sunt cheltuiţi banii publici europeni. Acest lucru este necesar pentru
buna funcţionare a democraţiei la nivel european.

Acest raport, care mi-a fost alocat de Comisia pentru dezvoltare regională, conţine recomandări care ar trebui
incluse în viitoarele reglementări privind fondurile structurale, cum ar fi prevederea de a furniza informaţii
suplimentare necesare la momentul publicării listelor beneficiarilor şi norme cu caracter suficient de obligatoriu
privind parteneriatul.

Alte propuneri care pot fi puse în aplicare în cadrul programelor de coeziune actuale sunt, de exemplu:

- definirea, de către Comisie, a unui format mai detaliat şi mai prescriptiv, specificând structura, forma şi
conţinutul informaţiilor care trebuie furnizate;

- de asemenea, conectarea Iniţiativei europene pentru transparenţă cu noile controale financiare şi de audit;

- o atitudine mai fermă din partea auditorilor în ceea ce priveşte cerinţele de comunicare şi informare, care
să includă metoda dezaprobării publice, precum şi utilizarea de corecţii financiare în cazuri confirmate de
fraudă;

- implicarea mai strânsă a autorităţilor regionale şi locale şi a altor parteneri relevanţi în toate fazele de
programare şi punere în aplicare a proiectelor de coeziune, precum şi accesul deplin al acestora la toate
documentele proiectului;

- mai multe orientări din partea Comisiei cu privire la modul de punere în practică a clauzei de parteneriat
în cadrul programelor actuale şi îmbunătăţirea transparenţei în ceea ce priveşte finanţarea UE pentru proiectele
majore.

Aş dori încă o dată să le mulţumesc raportorilor alternativi ai altor grupuri politice pentru acest text final pe
care am reuşit să îl obţinem.

7.7. Contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru
Irlanda (2007-2010) (A7-0190/2010, Seán Kelly) (vot)

- Înainte de votare:

Seán Kelly, raportor. – Dle preşedinte, ştiu că colegilor nu le plac oamenii care iau cuvântul în aceste momente,
dar îi rog să fie indulgenţi câteva minute.

În primul rând, pentru că acest lucru nu a fost dezbătut în această Cameră, este important să se menţioneze
câteva aspecte, în special datorită rolului jucat de Fondul internaţional pentru Irlanda al Uniunii Europene.
În al doilea rând, cei mai mulţi oameni din Irlanda – şi din afara ei – consideră că acest fond a fost în mare
parte finanţat de SUA. Desigur, SUA au jucat un rol imens – şi aş dori să le mulţumesc pentru acest lucru –
aşa cum au făcut Canada, Australia şi Noua Zeelandă, dar este important să subliniem faptul că, începând
cu anul 2006, Uniunea Europeană finanţează de fapt 57 % din fond. Acesta nu este un lucru foarte cunoscut
şi, desigur, în lipsa unei dezbateri aici în Parlament, a însemnat că am păstrat secretul. Aşadar, aş dori să
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subliniez rolul jucat de Uniunea Europeană prin aceea că a contribuit la crearea contactului, dialogului şi
reconcilierii din Irlanda de Nord, care din fericire, deşi încă fragil ca proces de pace, rezistă încă.

Aş dori să mulţumesc astăzi tuturor oamenilor care au contribuit la pacea din Irlanda de Nord – sunt atât de
mulţi – şi mai ales, cred, pe laturile extreme. Partidele de tipul celui al Dr Ian Paisley – a fost deputat în acest
Parlament timp de mulţi ani – şi partidul lui Gerry Adams, despre care nu s-ar fi crezut că vor colabora acum
20 de ani, s-au implicat în procesul de pace şi de împărţire a puterii. Uniunea Europeană trebuie să îşi asume
meritul pentru acest lucru – cel puţin partea sa cuvenită – şi vreau să evidenţiez acest lucru astăzi. Aş dori să
mulţumesc tuturor celor care şi-au asumat riscuri pentru pacea din Irlanda de Nord şi sper că pacea va
continua.

(GA) Sper că această rezoluţie va fi adoptată în unanimitate şi felicit fiecare persoană implicată pentru rolul
jucat în procesul de pace din propria mea ţară.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Dle preşedinte, am observat că în intervalul dintre alegerea
vicepreşedintelui şi ultimele câteva voturi, au dispărut 150 de deputaţi. Nu ştiu dacă dispariţia lor este cauzată
de o tulburare gastrică sau de o problemă legată de aerul condiţionat. Poate ar trebui să facem investigaţii.

Preşedinte. – Nu, nu au dispărut. Vă vom oferi o explicaţie foarte clară asupra a ceea ce s-a întâmplat în
momentul votului pentru pastorul Tőkés, dar nu a fost o intervenţie divină.

7.8. Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv
(A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (vot)

- După votare:

Robert Atkins (ECR). – Dle preşedinte, regret să ridic din nou problema, dar există de fapt pe pagină un al
patrulea vot prin apel nominal.

Preşedinte. – Mi s-a spus că a fost emisă o nouă versiune a listei de votare, astfel încât se presupune că a fost
exclusă de pe ordinea de zi. Prin urmare, am încheiat votarea privind raportul Marinescu.

7.9. Adaptarea Regulamentului de procedură la Tratatul de la Lisabona
(A7-0043/2009, David Martin) (vot)

- Înainte de votare:

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Dle preşedinte, constat că, spre deosebire de Preşedintele Buzek, nu suferiţi
de o slăbire a vederii laterale şi m-aţi observat.

Dle preşedinte, am o intervenţie foarte scurtă referitoare la aplicarea Regulamentului de procedură. Raportul
dlui Martin are rolul de a rezolva problemele privind adaptarea Tratatului de la Lisabona, dar printre diferitele
amendamente pe care trebuie să le votăm, există unul care nu este legat în vreun fel de Tratatul de la Lisabona
şi, după cum văd, este împotriva principiilor generale de procedură parlamentară. Este vorba despre
amendamentul care îi privează pe deputaţii neafiliaţi de competenţa de a-şi numi propriii reprezentanţi.

Doamnelor şi domnilor, aceasta este o problemă foarte gravă, indiferent de opiniile dvs. politice. A atribui
Preşedintelui Parlamentului, oricât de imparţial ar fi acesta, responsabilitatea pentru selectarea unui deputat
care să îi reprezinte pe deputaţii neafiliaţi la Conferinţa preşedinţilor, în temeiul cine ştie cărui criteriu, chiar
în locul deputaţilor neafiliaţi, reprezintă într-adevăr o încălcare a principiilor generale de drept şi a
jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie.

Din acest motiv, dle preşedinte, consider că acest amendament ar trebui să fie retras de pe lista de amendamente
pe care o votăm astăzi.

Preşedinte. – Vă mulţumesc, dle Gollnisch. Vă puteţi reaminti faptul că timp de câteva luni am avut calitatea
de deputat neafiliat şi, dacă aş putea spune aşa, opiniile mele politice sunt atât de diferite de ale dvs., încât
acest lucru dovedeşte ideea că secţiunea neafiliată nu este un grup şi nu poate fi vreodată.

- La finalul votului:
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David Martin, raportor. – Dle preşedinte, nu doresc să produc întârzieri în desfăşurarea activităţii
Parlamentului, dar înainte de a încheia cu acest punct de pe ordinea de zi, există două puncte tehnice care
trebuie soluţionate.

După cum ştiţi, acest proces a început în luna noiembrie a anului trecut. Trebuie să adăugăm un nou citat
pentru a lega votul din luna noiembrie a anului trecut de acest vot şi aş solicita Camerei să fie de acord să
adăugăm cuvintele „având în vedere Decizia sa din 25 noiembrie 2009 privind adaptarea Regulamentului
de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona”. După cum am precizat, aceasta este doar o chestiune
de natură tehnică.

Al doilea punct de acest tip este că în prezent afirmăm că aceste norme ar trebui să intre în vigoare la 1
decembrie 2009. În mod evident, acest lucru nu este posibil şi, prin urmare, solicit să aplicăm articolul 212
alineatul (3) din Regulamentul de procedură, care presupune că normele ar intra în vigoare în prima zi din
perioada de sesiune care urmează adoptării acestora.

Preşedinte. – Dle Martin, vă mulţumesc pentru intervenţiile dvs. asupra acestui subiect şi asupra altor aspecte.

7.10. Mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2011 (A7-0183/2010,
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (vot)

7.11. Piețele pentru instrumentele financiare derivate: acțiuni strategice viitoare
(A7-0187/2010, Werner Langen) (vot)

7.12. Internetul obiectelor (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (vot)

7.13. Guvernarea internetului: etapele următoare (A7-0185/2010, Francisco Sosa
Wagner) (vot)

7.14. Politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare
(A7-0143/2010, Hermann Winkler) (vot)

7.15. Progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel
înalt a ONU din septembrie 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (vot)

- După votarea punctului 25:

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Dle preşedinte, doresc să precizez doar că aparatul meu de vot nu mai
funcţionează. Nu am putut să particip la ultimele trei sesiuni de votare. V-aş fi recunoscătoare dacă aţi trimite
un tehnician.

7.16. Propunere de decizie privind constituirea şi componenţa numerică a Delegaţiei
la Comisia parlamentară CARIFORUM-CE (vot)

***

Preşedinte. − Stimaţi colegi, pentru cei care ar dori să asculte explicaţiile privind votul Tőkés:

Deputaţi care au votat: 621 – care reprezintă voturi pentru şi abţineri; voturi exprimate pentru: 334; abţineri:
287, dar nu sunt numărate ca voturi exprimate. Majoritatea absolută este de 168.

Dl Tőkés a obţinut 334 de voturi, mai mult decât majoritatea absolută de 168. Sistemul de vot electronic
este folosit ca o alternativă la votul cu buletine de vot. În cazul buletinelor de vot pentru alegeri, alegătorii
pot vota numai în favoarea unui candidat sau a unui număr fix de candidaţi. Nu există niciodată vreo
posibilitate de a vota împotrivă, după cum a explicat dna Roth-Behrendt. Alegătorii care nu doresc să voteze
pentru, lasă buletinul de vot necompletat. Prin urmare, îi urez bun venit pastorului Tőkés în cadrul Biroului.
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Stavros Lambrinidis (S&D). – Dle preşedinte, doar pentru a clarifica, ceea ce ne spuneţi astăzi este că, în
cazul votării unui vicepreşedinte, este imposibil să nu se obţină vreodată o majoritate calificată, deoarece,
dacă nu se poate exprima decât un vot pentru sau o abţinere şi dacă abţinerile nu contează în cadrul votului
total, atunci, prin definiţie, veţi obţine întotdeauna o majoritate calificată. Asta vreţi să spuneţi?

Preşedinte. – Aşa cum vă amintiţi, dle Lambrinidis, la începutul activităţii acestui Parlament, au existat de
fapt trei sesiuni de votare destinate alegerii tuturor vicepreşedinţilor cu majoritate calificată, astfel încât aceea
a fost procedura pe care am urmat-o cu acea ocazie. Cu acest prilej, a existat un singur candidat şi, dat fiind
că a primit mai mult de 168 de voturi, a avut mai mult decât o majoritate calificată şi, prin urmare, este ales
într-o singură sesiune de votare. Această procedură este una neobişnuită, dar am urmat regulile.

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Dle preşedinte, poate că aţi urmat regulile, dar când adaug 334 de voturi
pentru, 168 de abţineri şi 287 de persoane care au votat împotrivă, obţin 789 de deputaţi, cu alte cuvinte,
mai mulţi deputaţi decât există în această Cameră. Aceasta înseamnă că au fost mai multe buletine în urne,
aşa cum s-a întâmplat la alegerile din Corsica. Acest lucru denotă în mod clar o fraudare a votării şi ar trebui
să se repete scrutinul.

Preşedinte. – Dle Goebbels, răspunsul la întrebarea dvs. este că mai mulţi deputaţi nu au înţeles faptul că
pe ecran majoritatea absolută a fost afişată ca şi când ar fi fost un scor. Nu a fost cazul. A fost un indicator
al majorităţii absolute. Nu ar trebui adăugat la numărul total de voturi. Repet. Dl Tőkés a obţinut 334 de
voturi. Înseamnă mai mult decât majoritatea calificată. Prin urmare, este ales.

Ar trebui să subliniez foarte clar că numărul 168 nu a însemnat 168 de voturi. A fost un indicator al numărului,
al pragului necesar, pentru a câştiga poziţia de vicepreşedinte. Îmi pare rău pentru neînţelegere. Poate am fi
putut-o clarifica la momentul respectiv.

Adrian Severin (S&D). – Dle preşedinte, nu doresc să intru în detalii. Vreau doar să vă reamintesc faptul
că preşedintele de şedinţă şi Preşedintele Parlamentului ne-au informat că cei care aveau de gând să se abţină
de la vot şi cei care urmau să voteze împotrivă urmau să facă, de fapt, acelaşi lucru. Desigur, acest anunţ a
fost înşelător, dar, cu toate acestea, din moment ce anunţul a venit de la preşedintele de şedinţă, a fost un
anunţ valabil şi, prin urmare, cred că votarea ar trebui repetată pe baza clarificării pe care tocmai ne-aţi
adus-o.

Preşedinte. – Sunt convins că dacă votarea ar avea loc din nou, rezultatul ar fi acelaşi. Cred că oamenii au
înţeles că au votat ca în cazul unui vot electronic normal – butoanele însemnau acelaşi lucru; rezultatul a
fost clar. Ceea ce nu a fost clar, a fost introducerea numărului 168 pe tabelă, care a cauzat o oarecare confuzie.
Dacă a existat vreo neînţelegere, Preşedintele însuşi vă poate clarifica ceea ce a precizat, atunci când se va
prezenta în faţa dvs.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Numele meu este Senyszyn.

Totuşi, aceste explicaţii sunt absolut nesatisfăcătoare, ţinând seama de faptul că înainte de vot ni s-a spus că
voturile împotrivă şi abţinerile vor fi numărate împreună, lucru care este în conformitate cu cerinţa pentru
o majoritate calificată. Până la urmă ce înseamnă o „majoritate calificată”? Înseamnă că trebuie să existe mai
multe voturi pentru decât suma voturilor împotrivă şi a abţinerilor. În acest caz, nu există nicio clarificare
cu privire la rezultatul votului. Dl Buzek a spus că au fost 334 de voturi pentru, 287 de voturi împotrivă şi
168 de abţineri. În legătură cu aceasta, se pare într-adevăr că au votat 789 de persoane, iar explicaţiile că
unele voturi nu contează ar putea însemna că unele dintre cele 334 de voturi pentru nu sunt luate în
considerare.

Este o situaţie absolut inacceptabilă, în contextul definiţiei din cele mai multe ţări. Nu cred că în Parlamentul
nostru ar trebui să fie diferit. „Majoritate calificată” sau „majoritate absolută” înseamnă mai multe voturi
pentru decât voturi împotrivă şi abţineri. În acest caz, această situaţie nu există, deoarece a fost exprimat un
număr eronat de voturi. Acest lucru înseamnă că aparatul de vot nu a funcţionat în mod corespunzător şi,
în mod categoric, scrutinul trebuie repetat.

Nicole Sinclaire (NI). – Dle preşedinte, dacă îmi îngăduiţi, am de fapt două observaţii referitoare la aplicarea
Regulamentului de procedură. Prima se referă la votarea vicepreşedintelui. În niciun caz acesta nu poate fi
un scrutin sigur. Am fost induşi în eroare în privinţa instrucţiunilor. În acest rând am încercat să votăm
împotrivă, dar aparatele nu ne-au permis să facem acest lucru. Am încercat să ridicăm mai multe probleme
legate de Regulamentului de procedură, care nu au fost luate în considerare în acel moment, aşa că solicit o
reluare a acestui scrutin prin vot cu buletine sau prin vot simplu, da/abţinere/nu, cu rezultatele afişate în mod
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clar. Pentru cei care, asemenea mie, critică această instituţie: de fapt, vă mulţumesc foarte mult – acesta este
un obiectiv deschis pentru dvs. şi vom fi mult mai critici cu acest lucru, vă mulţumesc foarte mult!

Cea de-a doua critică a mea se adresează refuzului de a-mi permite o explicaţie a votului asupra raportului
Tremopoulos. Acesta a fost un vot prin apel nominal privind transparenţa şi am votat împotrivă. Acum nu
mi se acordă posibilitatea de a explica de ce am votat împotrivă şi electoratul meu va crede că am votat
împotriva transparenţei. Doresc să vă dau o explicaţie cu privire la motivul pentru care am votat împotriva
acestui raport. Vă rog să îmi permiteţi o explicaţie cu privire la votul în acest sens.

Preşedinte. – Cu privire la primul punct, personalul a fost prezent aici, la fel ca şi Preşedintele, care a prezidat
votarea. Dacă există vreo problemă care a survenit din gestionarea acestui lucru, aceasta va fi remediată.

Referitor la al doilea punct, privitor la o procedură simplificată, nu există dezbateri, nu există nicio explicaţie
a votului, dar, dnă Sinclaire, puteţi să vă exprimaţi în scris, aşadar, vă rugăm să folosiţi această posibilitate.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Dle preşedinte, v-am ascultat cu foarte mare atenţie. Aţi spus că 168 a fost
pragul pentru o majoritate calificată. Aşa am auzit sau, în orice caz, aşa a fost traducerea. Mi se pare de
necrezut pentru că, dacă este adevărat, într-un fel am considera că jumătate din numărul celor care au votat
pentru alcătuiesc pragul de vot.

Deci, orice s-ar întâmpla, va exista întotdeauna o majoritate calificată. Acest lucru este evident. Este prima
dată când aud că 168 de voturi reprezintă o majoritate calificată în acest Parlament. Poate că am înţeles greşit
ceea ce aţi spus, dar întreaga procedură mi se pare a fi extrem de absurdă. Poate că este potrivită pentru cazul
în care există mai mulţi candidaţi, dar cu siguranţă nu şi pentru reînnoirea mandatului unui vicepreşedinte.

Preşedinte. – Numărul 168 a fost calculat de calculator ca fiind o majoritate, pe baza voturilor exprimate.

Uitaţi ce, nu am trecut un examen de matematică în viaţa mea, aşa că am să mă opresc aici!

Mário David (PPE). – Dle preşedinte, exact asupra acestui punct sunt de acord cu dl Gollnisch măcar o
singură dată, deşi sper că pentru prima şi ultima dată. Adevărul este că, având 621 de deputaţi care votează,
majoritatea trebuia să fie de cel puţin 311. Sunt foarte bucuros de rezultat, deoarece candidatul nostru a avut
334 de voturi, aşa că a fost ales oricum, dar vă rog să corectaţi acest lucru deoarece, dacă acest program este
în computer, cu siguranţă este greşit din punct de vedere matematic.

Preşedinte. – Am consemnat acest aspect.

Matthias Groote (S&D). – (DE) Dle preşedinte, nu am putut vota „Nu” la scrutin, deoarece aparatul de vot
a afişat ceva numai după ce am apăsat butonul pentru „Da”, urmat de butonul pentru „Abţinere”. Vă rog să
verificaţi încă o dată modul în care aparatul adună şi numără voturile, deoarece, în opinia mea, acest lucru
nu a fost concludent. Nu am fost singurul care a descoperit acest lucru; alţi câţiva deputaţi au avut aceeaşi
experienţă. Nu au reuşit să apese butonul pentru „Abţinere” sau butonul pentru „Nu”, ci au trebuit să voteze
mai întâi „Da”. Acest proces de votare a fost destul de periculos. Prin urmare, vă rog să verificaţi din nou
modul în care au fost numărate voturile.

Preşedinte. – Ceva îmi spune că nu vom mai folosi acest sistem niciodată. Vom folosi buletinele de vot pe
viitor!

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Dle preşedinte, le-aş sugera celor care au rămas în Cameră să ne abţinem
de la dezbateri suplimentare asupra acestui subiect. Este foarte clar că au existat 621 de voturi. Vicepreşedintele
a obţinut 334. Este o majoritate; haideţi să trecem mai departe. În cazul în care publicul larg din cele 27 de
ţări ne priveşte, va avea foarte puţin respect pentru această Cameră. Există probleme mai mari decât acest
lucru, cum ar fi rata ridicată a şomajului. Haideţi să dezbatem probleme care sunt importante şi să nu pierdem
timpul dezbătând în continuare acest aspect. Vă accept explicaţia, dle preşedinte; accept explicaţia Preşedintelui.
Aşadar, să trecem mai departe şi să ne ocupăm de probleme care sunt importante.

Toine Manders (ALDE). – (NL) Dle preşedinte, propun să trimiteţi prin e-mail explicaţiile pe care le-aţi
oferit şi pe care le consider clare pentru toţi deputaţii europeni, deoarece regret că un mare număr de deputaţi
care sunt mereu preocupaţi de transparenţă, claritate şi democraţie s-au grăbit să plece la masa de prânz.
Poate că le vor considera clare dacă le-aţi trimite prin e-mail către dumnealor.

Preşedinte. – Această decizie trebuie luată de către Preşedinte, dar cu siguranţă îi voi face această sugestie.
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Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Dle preşedinte, dle vicepreşedinte, sesiunile noastre plenare sunt publice,
iar acest lucru conferă o părere foarte proastă. Aş dori să adaug câte ceva la cele spuse mai devreme. Nu solicit
un e-mail; în schimb, aş dori de fapt să fie prezentat oficial şi cu explicaţii pe site-ul Parlamentului, deoarece
cel puţin o declaraţie trebuie să fie eronată. Pragul nu poate să fi fost de 168. În cazul în care au fost exprimate
621 de voturi, atunci pragul trebuie să fi fost de 310 – dacă am înţeles corect lucrurile. Prin urmare, aş solicita
o explicaţie în scris pe site, astfel încât fiecare cetăţean să o poată înţelege de asemenea. Având în vedere
numărul mare de oameni care ne priveau, într-adevăr am dat publicului o impresie extrem de proastă.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Datorită faptului că explicaţiile Preşedintelui Buzek privind procedura
de vot au fost confuze şi contradictorii, că unele maşini de vot nu au funcţionat, consider că repetarea votului
ar aduce transparenţă şi un rezultat legitim. Aşa cum unul din colegi menţiona că suntem urmăriţi de către
membrii din 27 de state, cred că trebuie să dam dovadă, celor care ne-au ales, de transparenţă şi corectitudine.

Este regretabil că, în condiţiile în care foarte mulţi deputaţi europeni contestă modul de desfăşurare a procesului
de votare, a fost refuzată repetarea votului în condiţii normale, ceea ce nu reflectă un tratament echitabil
pentru toţi deputaţii europeni.

De aceea, convingerea dumneavoastră, convingerea domnului Preşedinte, convingerea colegilor care au
susţinut că s-au întrunit aceste voturi trebuie să fie convingerea noastră a tuturor, trebuie să fie convingerea
tuturor membrilor Uniunii Europene

8. Explicaţii privind votul

Explicaţii orale privind votul

Raport: Seán Kelly (A7-0190/010)

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Dle preşedinte, am fost extrem de mulţumit, dar nu surprins, de votul
covârşitor în favoarea raportului, care a fost consecvent pe parcursul întregii dezbateri privind Fondul
internaţional pentru Irlanda. Desigur, UE este unul dintre actorii care au contribuit la crearea Fondului
internaţional pentru Irlanda în 1986, când a fost instituit de guvernele de la Londra şi Dublin pentru a
promova dezvoltarea economică şi socială în cele 12 districte din ambele părţi ale frontierei.

(GA) Mai mult de 800 de milioane de euro reprezentând contribuţii au fost alocate fondului, iar atunci când
efectul de multiplicare este luat în considerare, acest lucru echivalează cu o investiţie de peste 2 miliarde de
euro.

Eu însumi provin dintr-un district de graniţă şi sunt un reprezentant al regiunii de frontieră şi, prin urmare,
înţeleg foarte bine rolul jucat de Fondul internaţional pentru Irlanda în procesul de pace.

Au fost create peste 40 000 de locuri de muncă directe şi 16 000 de locuri de muncă indirecte cu ajutorul
Fondului internaţional şi s-a dat naştere la oportunităţi de angajare într-o regiune defavorizată economic.

– În concluzie, deşi s-a agreat o strategie finală pentru a desfăşura activitatea Fondului internaţional pentru
Irlanda până la sfârşitul acestui an, eu cred că trebuie acordată toată consideraţia pentru a prelungi acest
program util şi eficient. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Dle preşedinte, am votat pentru această iniţiativă, deoarece
obiectivul său principal este de a continua sprijinirea procesului de pace şi reconciliere în Irlanda de Nord şi
în zonele de frontieră ale Irlandei, cu scopul de a crea căi de reconciliere şi de comunicare între comunităţile
cele mai divizate şi pentru a continua, în calitate de europeni, să apărăm valorile şi drepturile omului.

Noi cei din Euskadi – Ţara Bascilor – încă avem de suferit de pe urma violenţei teroriste şi aşteptăm ca Euskadi
Ta Askatasuna (ETA) să audă plânsul societăţii basce, care s-a săturat de suferinţă şi care solicită renunţarea
la violenţă o dată pentru totdeauna. Suntem în aşteptarea unei declaraţii de încetare definitivă a focului. În
aceste condiţii, aştept din partea Uniunii Europene aceeaşi solidaritate şi acelaşi sprijin deplin pentru Euskadi,
în scopul construirii păcii şi reconcilierii pe care le dorim.

Daniel Hannan (ECR). – Dle preşedinte, nicio ţară nu a fost atât de dezavantajată de fondurile destinate
salvării precum Irlanda şi niciun popor nu a avut de suferit atât de mult ca cel irlandez. Ministrul de finanţe
irlandez, Brian Lenihan, a luat toate deciziile corecte. Fiecare funcţionar public irlandez începând de la
Taoiseach până la cel mai mic funcţionar public, chiar şi beneficiarii ajutorului de şomaj, au strâns cureaua
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şi au adoptat reduceri imense de venituri. Acum ei au aflat că, dacă nu ar fi adoptat niciuna dintre aceste
decizii dureroase – dacă ar fi continuat doar să cheltuiască – ar fi putut fi eligibili, asemenea grecilor, pentru
o salvare financiară proprie şi, mai rău decât atât, au descoperit că sunt obligaţi să participe la salvarea Greciei.
De fapt, nu e numai acest lucru, ei descoperă în acelaşi timp că, în ceea ce priveşte venitul pe cap de locuitor,
Irlanda contribuie cu mult mai mult decât majoritatea celorlalţi membri ai zonei euro.

Fiecare economist corect ar sugera că ceea ce trebuie să facem în asemenea momente este să permitem
anumitor economii din zona euro să emită din nou propriile monede, să devalorizeze, să-şi cumpere timp
pentru a se plasa înapoi pe piaţă. În schimb, condamnăm popoarele din sudul Europei la ani de sărăcie şi
deflaţie şi îi încărcăm pe contribuabilii din nordul Europei cu o datorie enormă, totul cu scopul de a salva
câteva figuri. Desigur, avem cele mai scumpe figuri de la cea a Elenei din Troia, care a lansat o mie de nave!

James Nicholson (ECR). – Dle preşedinte, nu am intenţionat să explic votul referitor la această problemă,
dar în timpul discursului său, raportorul se referea doar la Dr Paisley şi la dl Adams, spunând că au adus
pacea în Irlanda de Nord. Ei bine, poate că dl Adams şi Dr Paisley au adus o mulţime de lucruri, dar niciodată
nu au adus pacea. O mulţime de oameni pot pretinde pacea în Irlanda de Nord, dar de fapt a fost vorba despre
David Trimble şi John Hume care au purtat povara pentru a aduce pacea în Irlanda de Nord şi sper că raportorul
va înţelege corect acest lucru pe viitor. Ei au susţinut toate lucrurile grele în trecut.

Permiteţi-mi să clarific faptul că am votat pentru astăzi, deoarece cred că în prezent, în Irlanda de Nord, avem
încă nevoie de sprijin pentru a menţine ceea ce s-a realizat. În niciun caz nu este sigur că pacea va dura,
deoarece există persoane din ambele tabere – şi le-am văzut exprimându-se de curând – care încă încearcă
să destabilizeze ceea ce s-a realizat.

Alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Dle preşedinte, m-am numărat printre cei 334 de deputaţi din Parlamentul
European care l-au aprobat pe pastorul Tőkés pentru funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului European.
Dumnealui este un erou al tinereţii mele. În calitate de jurnalist pentru Solidaritatea în 1989 şi sub focul
serviciului criminal al Securităţii lui Ceauşescu, am relatat aspecte legate de revoluţia română şi faptul că
revoluţia a început la Timişoara, cu un discurs al dlui Tőkés la 16 decembrie 1989.

Cu toate acestea, mă întristează faptul că astăzi, dumnealui a fost victima, mai întâi a unei erori de computer
care a numărat greşit 168 de voturi, iar apoi cele 168 de voturi au fost adăugate de către persoana care
prezidează procedurile la totalul general, lucru care a fost cauza principală a controverselor. Prin urmare,
dacă oamenii vor să repună în discuţie legalitatea alegerii dlui Tőkés în calitate de vicepreşedinte al
Parlamentului European, atunci eu sunt în favoarea reluării votului. Sunt sigur că rezultatul pe care îl va
obţine va fi chiar mai bun. Mandatul unei astfel de persoane distinse din Parlamentul European nu trebuie
să fie pus la îndoială de nimeni. Aşadar, consider că este în interesul dlui Tőkés însuşi să se repete votul, dacă
cineva are de gând să ridice îndoieli.

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

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, am votat în favoarea raportului
dlui Marinescu – căruia aş dori să îi mulţumesc cu această ocazie – deoarece consider că transportul de marfă
de ultimă generaţie este o cerinţă fundamentală, nu numai pentru competitivitate, dar şi pentru supravieţuirea
întreprinderilor europene. În plus, sprijin pe deplin dorinţa raportorului de a reintroduce anumite pasaje din
textul pe care chiar Parlamentul l-a aprobat la prima lectură.

Raport: David Martin (A7-0043/2010)

Daniel Hannan (ECR). – Dle preşedinte, când am început votarea ieri, am descoperit o procedură cu care
nu ne mai întâlnisem înainte în această Cameră – una prin care numai voturile cu „da” erau înregistrate. Am
pus-o pe seama dvs., dle preşedinte, deoarece este numai o chestiune de timp. Aceasta este, desigur, tocmai
abordarea pe care UE a adoptat-o în referendumuri succesive.

Constituţia Europeană sau Tratatul de la Lisabona a fost respins în mod constant în sondaje, de 54 % din
electoratul francez, de 62 % din alegătorii olandezi, de 53 % din alegătorii irlandezi şi de fiecare dată reacţia
a fost de a merge mai departe indiferent de rezultat, de a nu ţine seama de obiecţiile exprimate de cetăţeni,
de a auzi numai „da” acolo unde oamenii şi-au exprimat opoziţia. Acum am consacrat sau regularizat această
abordare în cadrul procedurilor din această Cameră. A fost imposibil pentru cetăţeni să îşi înregistreze
opoziţia faţă de proiect. Sunt tentat să adaptez acel slogan vechi: care parte din „nu” nu o înţelegeţi?
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Syed Kamall (ECR). – Dle preşedinte, în analizarea acestui raport de astăzi despre procedură şi despre
adaptarea acesteia la Tratatul de la Lisabona, este interesant faptul că am discutat cu mai mulţi deputaţi din
Parlamentul European, iar ei nu ştiu ce este de fapt în Tratatul de la Lisabona şi modul în care îşi manifestă
impactul în viaţa de zi cu zi a alegătorilor noştri.

Să luăm, de exemplu, întregul caz de salvare a Greciei. Dacă analizaţi ceea ce s-a dezbătut în cadrul Consiliului,
articolul 122 din Tratatul de la Lisabona ar fi trebuit să fie un articol de solidaritate: „În spiritul solidarităţii
dintre statele membre, în situaţia în care apar dificultăţi grave în aprovizionarea cu anumite produse în special
în domeniul energiei sau în cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăţi sau este serios ameninţat
de dificultăţi grave din cauza unor catastrofe naturale”. Acest lucru este folosit în prezent drept scuză pentru
statele membre, indiferent dacă sunt membre ale zonei euro sau nu, pentru a salva o ţară care a ajuns într-o
încurcătură din propria sa vină şi nu din cauza unor circumstanţe excepţionale.

Ar trebui să clarificăm pentru electorat ceea ce înseamnă Tratatul de la Lisabona pentru alegători. Presupune
luarea banilor contribuabililor pentru a salva ţările care nu îşi pot gestiona propriile afaceri?

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Dle preşedinte, acest Parlament are un talent special atunci când vine vorba
despre reformele Regulamentului de procedură, care sunt mereu destinate să diminueze drepturile minorităţii
sau ale celor mai oropsiţi, Untermenschen, aşa cum suntem într-o anumită măsură. Pe parcursul ultimului an,
am trecut cu vederea norma potrivit căreia, în temeiul articolului 24 din Regulamentul de procedură, deputaţii
neafiliaţi au dreptul să îşi desemneze propriul reprezentant.

Într-o observaţie care a fost – îmi cer scuze – una dintre cele mai stupide pe care le-am auzit în timpul carierei
mele parlamentare, tocmai aţi afirmat, domnule preşedinte, că acest lucru nu se putea face deoarece noi doi
nu am avut aceeaşi convingere politică. Este adevărat, eu sunt neafiliat din principiu, în timp ce dvs. aţi fost
neafiliat deoarece aţi fost trădat de prieteni.

Cu toate acestea, cel puţin a existat o cale, dle preşedinte, de a rezolva această dispută şi aceasta a fost prin
intermediul votului. Un vot este procedura obişnuită într-o democraţie. Dar nu, în prezent reprezentanţii
deputaţilor neafiliaţi vor fi aleşi de către Preşedintele Parlamentului. Aceasta este o altă farsă.

Într-adevăr, dl Martin a fost cel care a născocit ideea şi a planificat acest lucru, împreună cu reprezentanţii
celor două grupuri principale. În plus, îmi aminteşte de amendamentele anterioare ale Regulamentului de
procedură pe care le-a susţinut dl Corbett, deşi dumnealui se află acum într-un con de umbră şi, din fericire,
a fost învins în alegerile pentru Parlamentul European de prietenul meu, Nick Griffin.

Philip Claeys (NI). – (NL) Dle preşedinte, amendamentul 86 din raportul Martin prevede că reprezentantul
deputaţilor neafiliaţi de la Conferinţa preşedinţilor nu trebuie numit tot de deputaţii neafiliaţi, ci de Preşedintele
Parlamentului. Motivul oferit este o lipsă de consens între deputaţii neafiliaţi. Mă întreb care este problema.
De asemenea, nu există consens nici în această Cameră atunci când este ales Preşedintele Parlamentului,
tocmai de aceea organizăm alegeri democratice. Reprezentantul deputaţilor neafiliaţi trebuie să fie
reprezentativ şi, prin urmare, cel mai bun lucru este de a organiza alegeri.

Parlamentul European a început să fie perceput ca un fel de parlament al lui Mickey Mouse, unde chiar
Preşedintele Camerei decide cine este reprezentantul unora dintre adversarii săi. Îmi pun de asemenea întrebări
cu privire la temeiul acestei decizii. Este bazată pe reprezentativitate? Se bazează pe o simpatie personală sau
pe prietenia cu un anumit deputat neafiliat? Ce criterii va utiliza Preşedintele pentru a decide cu privire la
reprezentantul deputaţilor neafiliaţi? Mi-aş fi dorit ca Preşedintele să facă o declaraţie cu privire la acest lucru
înainte de vot, dar, din păcate, nu avem dreptul să o auzim.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Dle preşedinte, cu tot respectul pentru dvs. şi pentru această instituţie, dezbaterea
privind adaptarea Regulamentului de procedură la Tratatul de la Lisabona ar trebui să cuprindă de asemenea
o menţiune referitoare la o lacună din Regulamentul de procedură care a făcut posibilă organizarea unui
astfel de scrutin şi un astfel de rezultat de tipul alegerii dlui Tőkés în funcţia de vicepreşedinte.

Nu pot să înţeleg cum preşedinţii pot permite un vot contestat şi, prin urmare, un rezultat contestat al unui
vot, iar eu sunt de acord cu toţi colegii mei deputaţi care au îndoieli cu privire la corectitudinea numărării
voturilor lor. Din această perspectivă, cred că Uniunea Europeană şi Parlamentul European ar trebui să
acţioneze în mod transparent şi clar, iar atâta timp cât unii deputaţi simt că voturile lor au fost considerate
de aparatul de vot în mod diferit faţă de modul în care au votat şi nu au avut posibilitatea de a verifica acest
lucru pe monitoarele lor, atunci votul va continua să fie controversat.
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Din această perspectivă, consider că este în interesul domnului Tőkés şi în interesul credibilităţii Parlamentului
European să se revină asupra acestui scrutin şi să se voteze din nou, astfel încât să nu poată exista nicio
îndoială pe viitor în ceea ce priveşte alegerea vicepreşedintelui Parlamentului European.

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

Daniel Hannan (ECR). – Dle preşedinte, cancerul din Grecia îşi extinde metastazele peste Mediterana. Am
citit în această săptămână că Comisia Europeană se pregăteşte să salveze Spania, iar Preşedintele Consiliului
European, dl Van Rompuy, admite în mod sincer că, în acest caz, cele 750 de miliarde de euro puse deja
deoparte pentru fondul de salvare de urgenţă, ar fi în întregime inadecvate.

Pe măsură ce tumoarea se extinde, în loc să aibă în vedere amputarea, liderii noştri au decis asupra unui
tratament îndelungat de chimioterapie, care va fi costisitor şi dureros şi va avea un rezultat incert. Ceea ce
vreau să spun prin aceasta este că vor încerca să creeze maşinăria pentru ceea ce dl Van Rompuy numeşte
guvernanţa economică şi pentru ceea ce predecesorul său a numit federalism fiscal: armonizarea fiscală, o
taxă pe tranzacţiile financiare, o agenţie europeană de împrumut sau un fond monetar european. Toate aceste
maşinării pentru a încerca transferul de bani, astfel încât să ţină proiectul în funcţiune, când, desigur, ar fi
mult mai uşor să îi scutească pe contribuabili de povara acestei salvări şi să furnizeze economiilor afectate
stimulentul masiv de a le permite să devalorizeze şi să se replaseze pe piaţă. Ce preţ ridicat aşteptăm de la
cetăţenii noştri pentru a face pe plac trufiei elitelor lor!

Raport: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cu ocazia summitului Mileniului
din 2000, ţările bogate, inclusiv statele membre ale UE, şi-au reînnoit promisiunea de a atinge anumite
obiective specifice până în 2015: reducerea foametei şi a sărăciei, îmbunătăţirea educaţiei şi a sănătăţii,
precum şi protejarea mediului în ţările în curs de dezvoltare.

După aproape 10 ani, credem că Europa, în calitate de principal actor internaţional în domeniul asistenţei
pentru dezvoltare, trebuie acum, mai mult decât oricând, să îşi asume un rol de lider. Nu există nicio îndoială
că în ultimii ani, creşterile asistenţei pentru dezvoltare au contribuit la ameliorarea suferinţei a milioane de
oameni. Deşi este adevărat că asistenţa funcţionează, mai sunt încă multe de făcut, nu în ultimul rând având
în vedere faptul că actuala criză economică va obliga multe state membre să îşi reducă propriile bugete de
ajutor pentru aceste ţări.

Dle preşedinte, am votat în favoarea acestui raport, deoarece cred că în acest moment trebuie să explorăm
mecanisme de finanţare inovatoare. Statele membre ale UE trebuie să înceapă să analizeze în mod serios
posibilitatea unor parteneriate strategice cu caracter politic cu aceste ţări. Acest lucru presupune că toţi
partenerii trebuie să demonstreze o voinţă politică reînnoită pentru a atinge obiectivele prioritare, care încă
sunt: coerenţa politicii pentru dezvoltare, abordarea schimbărilor climatice şi a crizei mondiale, guvernanţă
şi drepturi, dreptul la hrană şi educaţia în vederea dezvoltării. Aceasta rămâne provocarea noastră numărul
unu, dle preşedinte.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, am votat în favoarea raportului Cashman
deoarece consider că este responsabilitatea acestei Camere şi a instituţiilor europene să respecte şi să susţină
promisiunile făcute cetăţenilor care trăiesc în ţări mai puţin dezvoltate, în special în ţările din Africa.

Nu putem ajunge în anul 2015 şi să ne dăm seama că cele opt obiective pe care le-am stabilit noi înşine nu
au fost atinse, deoarece în spatele atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în spatele acestor
procente – haideţi să nu uităm acest lucru – există miliarde de oameni care suferă şi nu au posibilitatea de a
trăi în demnitate.

Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu şi să deschidă drumul în ceea ce priveşte asistenţa pentru
dezvoltare. Anularea datoriilor publice, împreună cu un angajament mai ferm pentru a asigura că ajutorul
este destinat unei bune utilizări, reprezintă unul dintre punctele-cheie ale acestui proiect bazat pe solidaritate
a cărui realizare – trebuie să fim conştienţi – nu poate fi amânată fără a sacrifica mai multe vieţi omeneşti. -

Explicaţii scrise privind votul

Alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Întrucât Pal Schmitt, vicepreşedinte al Parlamentului European, a fost
desemnat recent preşedinte al noului parlament ungar ales, colegii mei şi cu mine a trebuit să alegem un nou
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vicepreşedinte. Deoarece László Tőkés, deputat maghiar al Grupului PPE, îndeplineşte toate criteriile necesare
pentru a îndeplini o astfel de funcţie (integritate, angajament, sprijin pentru construcţia europeană), am votat
în favoarea candidaturii sale.

Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. – (RO) Numirea lui László Tőkés în funcţia de vicepreşedinte al
Parlamentului European este o insultă pentru România, având în vedere tonul şovin al declaraţiilor acestui
coleg deputat. De fapt, alegerea sa în această funcţie provoacă motive şi mai grave de îngrijorare ca urmare
a procedurii dubioase de vot utilizate. O astfel de numire nu ar trebui să aibă loc în Parlamentul European,
un forum responsabil pentru cetăţenii Europei. Cu toate acestea, din moment ce faptul a fost consumat,
ne-am fi dorit ca votul să se fi desfăşurat în circumstanţe care să respecte pe deplin procedura standard.
Întrucât nu aşa au stat lucrurile, această alegere are un impact asupra imaginii Parlamentului European, în
special în România, unde publicul larg este interesat direct de această chestiune. În această conjunctură,
contează mai puţin dacă László Tőkés va face o treabă bună în funcţia pe care o ocupă acum. Ceea ce este
cu adevărat important este că o naţiune europeană a fost profund jignită.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), în scris. – Votul de astăzi privind alegerea domnului Tőkés în calitate de
vicepreşedinte al PE a fost o ruşine. În primul rând, explicaţiile Preşedintelui cu privire la modul de votare
au fost atât confuze, cât şi contradictorii. Prin urmare, nimeni nu a ştiut sigur cum să procedeze. În al doilea
rând, aparatele de vot ale mai multor deputaţi români – care era de aşteptat să voteze împotrivă – în mod
curios, nu au funcţionat corespunzător. În al treilea rând, votul a fost exprimat oricum, iar Preşedintele a
lăsat întreaga chestiune în suspensie, părăsind sala. În al patrulea rând, a fost respinsă cererea logică din
partea deputaţilor ca votul să se repete în condiţii normale. În al cincilea rând, aşa s-a întâmplat şi cu anunţul
referitor la existenţa mai multor voturi decât deputaţi prezenţi! În schimb, în al şaselea rând, am fost informaţi
pur şi simplu că votul a fost validat oricum! În al şaptelea rând, chiar şi aşa, nimeni nu a putut explica modul
în care 168 de voturi ar putea reprezenta o „majoritate calificată” într-un Parlament care numără 751 de
deputaţi!

De fapt, PPE şi-a impus astfel cu forţa voinţa asupra întregului Parlament! Regret acest lucru, deoarece cu
siguranţă se pot descurca mai bine decât atât, iar noi, ceilalţi deputaţi în Parlamentul European, merităm de
asemenea mai mult!

Raport: Barbara Matera (A7-0180/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Din motive de solidaritate politică cu prietenii mei din Grupul PPE,
am votat în favoarea raportului colegei mele din Italia, Barbara Matera (PPE, IT), referitor la propunerea de
decizie privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru suma de aproximativ
6,6 milioane de euro ajutor pentru Spania, care se confruntă cu concedieri în sectorul produselor minerale
nemetalice. Fără a pune la îndoială în mod fundamental analiza Comisiei Europene bazată pe datele furnizate
de Regatul Spaniei, mi se pare ciudat că Fondul european de ajustare la globalizare ar trebui să fie mobilizat
pentru ceea ce este pur şi simplu o consecinţă a spargerii bulei imobiliare în Spania. Este vorba, de fapt, despre
reducerea creditelor ipotecare, determinată de scăderea numărului de autorizaţii de construcţie emise şi, prin
urmare, de reducerea consumului de ţigle şi ceramică şi produse minerale nemetalice. Unde ne conduce acest
tip de raţionament? Putem susţine în mod serios că aceasta este o ajustare la globalizare? Consider, de
asemenea, că costurile administrative de peste 400 000 de euro sunt disproporţionate, chiar dacă un studiu
de 60 000 de euro, al cărui cost pare prohibitiv, pare a fi cauza principală a sumei mari. Va urma...

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Creşterea şomajului este una dintre consecinţele cele mai nocive ale recentei
crize economice şi financiare. Agravarea instabilităţii pieţei a contribuit la exacerbarea situaţiilor multor
companii care s-au dovedit mai puţin capabile să se adapteze la globalizare. În acest caz, 181 de companii
din regiunea Comunidad Valenciana au suferit acest impact. Spania a oferit o justificare suficientă pentru
cererea sa de mobilizare a fondului şi cred că această cerere ar trebui să fie sprijinită.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Consider că ajutorul special este categoric important pentru
lucrătorii care au fost concediaţi sau care au fost afectaţi de mediul economic global actual, aşa cum s-a
întâmplat în acest caz, unde 2 425 de persoane au fost concediate de la 181 de companii din regiunea spaniolă
Valencia. Punerea în aplicare a ajutorului care vizează reconversia profesională şi reintegrarea acestor lucrători
pe piaţa muncii este crucială, nu numai pentru redresarea economiei, ci şi pentru stabilitatea socială. Prin
urmare, votez în favoarea acestei rezoluţii. Aş dori să repet recomandarea Comisiei potrivit căreia fondurile
nu ar trebui transferate din Fondul social european pentru a oferi plăţi în cadrul Fondului european de ajustare
la globalizare (FEG). Acestea sunt fonduri cu obiective diferite şi complementare, care nu se pot înlocui unul
pe celălalt. Întrucât este o măsură excepţională, FEG trebuie să aibă finanţare autonomă şi este o greşeală
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gravă ca finanţarea FEG, o măsură de urgenţă, să fie furnizată în detrimentul Fondului social european sau
al oricărui alt fond structural.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) La 2 septembrie 2009, Spania a prezentat o cerere de mobilizare a
Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în ceea ce priveşte angajaţii concediaţi de la 181 companii
implicate în fabricarea altor produse din minerale nemetalice într-o singură regiune NUTS II, Comunidad
Valenciana. Consider că această cerere este conformă cu cerinţele de stabilire a contribuţiilor financiare, astfel
cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, am fost de acord cu
acest raport şi cu propunerea Comisiei de a mobiliza suma de 6 598 735 de euro, deoarece numai măsurile
care îi ajută pe oamenii disponibilizaţi să se integreze pe piaţa muncii sunt finanţate cu bani de la Fondul
european de ajustare la globalizare (FEG), iar banii de la fond creează condiţiile pentru ca lucrătorii concediaţi
să găsească locuri de muncă permanente sau temporare, să participe la programele de formare profesională
şi să dobândească cunoştinţele necesare pentru a se adapta la nevoile pieţei forţei de muncă, pentru a dobândi
o licenţă în afaceri sau pentru a desfăşura activităţi independente. Lituania, de asemenea, beneficiază deja de
sprijin din acest fond.

Giovanni La Via (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea rapoartelor referitoare la mobilizarea Fondului
european de ajustare la globalizare (FEG), deoarece cred că este esenţial să se sublinieze importanţa fondului.

Acest instrument a fost creat pentru a oferi măsuri de susţinere a pieţei forţei de muncă destinate în mod
exclusiv pentru a-i ajuta pe lucrătorii concediaţi din cauza unor schimbări structurale în tiparele principale
de comerţ internaţional şi pentru a le acorda asistenţă pentru reintegrarea pe piaţa muncii.

Acesta este un instrument extrem de util în baza căruia, din anul 2007 până în prezent, s-au prezentat 55
de cereri din partea a 17 state membre pentru sprijinul a 52 334 de lucrători concediaţi, pentru care au fost
alocate fonduri în valoare totală de 271,9 milioane de euro.

O analiză a datelor aflate în posesia noastră arată, prin urmare, că suma de 5 195 de euro a fost mobilizată
de la Fondul european de ajustare la globalizare pentru fiecare lucrător concediat, o sumă care este de fapt
folosită pentru punerea în aplicare a pachetelor de servicii personalizate special proiectate pentru a-i reintegra
pe piaţa muncii pe lucrătorii în cauză.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Din respect pentru lucrătorii spanioli din regiunea Valencia,
care au fost sacrificaţi pentru globalizare, mă abţin. Ei au fost aduşi în această situaţie de consecinţele politicilor
neoliberale susţinute de Uniunea Europeană, aşa că am putea să credem că avem dreptul să votăm împotriva
sumelor derizorii pe care elita europeană le consideră potrivite să le ofere. Cu toate acestea, cel puţin măcar
atât cât primesc poate contribui la alinarea suferinţei lor. Acest lucru nu face mai tolerabilă abordarea Fondului
european de ajustare la globalizare. Acesta susţine relocalizarea în Maroc şi Algeria care are loc în prezent
şi sancţionează profiturile celor mai bogaţi. O conştiinţă curată este uşor de obţinut pentru oligarhia eurocrată.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) UE este o zonă de solidaritate, iar Fondul european de ajustare la globalizare
(FEG) face parte din aceasta. Acest sprijin este esenţial pentru a-i ajuta pe cei fără loc de muncă şi pe victimele
relocalizării cauzate de globalizare. Un număr tot mai mare de companii sunt relocalizate, profitând de
costurile reduse ale forţei de muncă din diferite ţări, în special China şi India, de multe ori în detrimentul
ţărilor care respectă drepturile lucrătorilor. Scopul FEG este de a-i ajuta pe lucrătorii care sunt victimele
relocalizării companiilor şi este fundamental în a le facilita accesul în viitor la noi locuri de muncă. În trecut,
FEG a fost folosit de către alte ţări din UE, iar acum este capabil să extindă acelaşi ajutor către Valencia, Spania,
din cauza situaţiei recente de acolo, unde mai mult de 2 400 de lucrători au fost concediaţi de la 181 de
companii din sectorul „Fabricarea altor produse minerale nemetalice”. De aceea am votat astfel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul priveşte mobilizarea FEG în beneficiul regiunii
Valencia din Spania (6 598 735 EUR), ca urmare a concedierii a 2 425 de persoane din 181 de companii
care funcţionează în sectorul „Fabricarea altor produse minerale nemetalice”. Fondurile se vor îndrepta direct
către lucrătorii afectaţi. Raportul a fost adoptat de COBU fără dezbatere. De asemenea, noi, cei din Grupul
Verts/ALE l-am sprijinit în plen.

Raport: Barbara Matera (A7-0181/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Din motive de solidaritate cu Grupul PPE şi cu Irlanda şi pe baza
raportului întocmit de distinsa mea colegă Barbara Matera, am votat în favoarea propunerii de decizie privind
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru suma de aproximativ 2,7 milioane
de euro reprezentând ajutor pentru Irlanda, care se confruntă cu disponibilizări în sectorul cristalelor. Dintre
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cele 600 de concedieri, cele mai multe afectează compania Waterford Crystal. Fără a pune la îndoială analiza
Comisiei Europene, mi se pare ciudat că această societate, care a fost în dificultate din 2005, poate constitui
cauza principală pentru o ajustare la globalizare. În 2005, a anunţat închiderea fabricii sale Dungarvan,
pentru a consolida toate operaţiunile în fabrica principală din oraşul Waterford în Kilkenny, unde erau 1 000
de persoane angajate. Mutarea a implicat dispariţia a aproape 500 de locuri de muncă de la Dungarvan. După
închiderea acestei fabrici la 30 ianuarie 2009, foştii angajaţi şi familiile lor au organizat demonstraţii, care
s-au încheiat în martie 2009, în urma unui acord cu lucrătorii şi plata a 10 milioane de euro (sursa: Wikipedia).
Este aceasta o ajustare la globalizare?

Liam Aylward (ALDE), în scris. – (GA) Salut cu sinceritate compensaţiile din Fondul european de ajustare
la globalizare, care sunt distribuite foştilor lucrători de la Waterford Crystal şi companiile auxiliare. Fondul
a fost înfiinţat pentru a-i ajuta pe lucrătorii care suferă ca urmare a schimbărilor structurale din reţeaua
comerţului mondial şi va fi foarte important pentru comunitatea locală, care se baza pe industria Waterford
Crystal.

Deoarece această industrie a fost deosebit de importantă pentru regiune, întrucât au existat mulţi lucrători
calificaţi angajaţi pe plan local de sectorul de sticlărie şi de către societăţile auxiliare şi întrucât sectorul a fost
extrem de important pentru identitatea regiunii Waterford, această finanţare va fi de mare ajutor pentru
lucrători şi familiile acestora şi va ajuta la oferirea altor posibilităţi de locuri de muncă pentru aceştia.

Trebuie să fie puse în aplicare măsuri de coordonare la nivel local pentru a asigura că această finanţare este
distribuită în mod corect. Deoarece această forţă de muncă este mai în vârstă decât alţi lucrători şi deoarece
efectua activităţi de înaltă calificare, trebuie să ne asigurăm că finanţarea este utilizată pentru a oferi formare
continuă şi educaţie, pentru a încuraja spiritul antreprenorial şi pentru a îmbunătăţi accesul la ocuparea
forţei de muncă.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Uniunea Europeană este donatorul principal al Fondului
internaţional pentru Irlanda, care constituie aproximativ 57 % din contribuţiile sale anuale.

Prin urmare, salut rolul jucat de Comunitatea Europeană în furnizarea de ajutor economic şi social pentru
Irlanda, în scopul păcii şi reconcilierii.

Perioada curentă de funcţionare se apropie de final, dar este important să se continue contribuţia din partea
Comunităţii Europene la Fondul internaţional pentru Irlanda, depunând eforturi pentru realizarea obiectivelor
de construcţii de poduri, integrarea comunităţilor şi stimularea dezvoltării în regiunile din cele două zone
din Irlanda care au suferit cel mai mult de instabilitate în ultimii ani.

Proinsias De Rossa (S&D), în scris. – Mă bucur din toată inima de această decizie de mobilizare a Fondului
european de ajustare la globalizare pentru a-i ajuta pe lucrătorii de la Waterford Crystal. Criza economică
globală, căreia i se adaugă schimbări majore în comerţul mondial, a dus la disponibilizarea multor lucrători
în Irlanda şi în întreaga Europă. Îndemn guvernul irlandez să acţioneze rapid pentru a se asigura că aceste
resurse sunt utilizate prompt şi eficient pentru a satisface nevoile de recalificare individuală şi nevoile
educaţionale ale lucrătorilor. Perioada de timp pentru utilizarea acestui fond este limitată şi serviciilor necesare
trebuie să fie furnizate cât mai repede posibil. Este necesar să se revizuiască regulamentul FEG pentru a
permite o mai mare flexibilitate în utilizarea resurselor furnizate, în special cu privire la intervalul de timp.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) În trecut, ţara supranumită „Tigrul Celtic” se lăuda cu niveluri remarcabile
de creştere, dar suferă în ultimii ani de pe urma impactului crizei şi de efectele globalizării. Acest lucru a
afectat sectorul irlandez de sticlărie, iar în prezent, aproape 600 de lucrători sunt în situaţia în care au nevoie
de asistenţă. Sunt de acord cu mobilizarea fondului.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Având în vedere obiectivele Fondului european de ajustare la
globalizare (FEG), votez în favoarea acordării de asistenţă pentru lucrătorii disponibilizaţi de la societăţile
Waterford Crystal din Republica Irlanda. Acest ajutor, cu o valoare mai mare de 2,5 milioane de euro, va fi
vital pentru încurajarea celor afectaţi pentru a le îmbunătăţi abilităţile, deoarece marea majoritate dintre ei
au peste 45 de ani. Cu toate acestea, aş dori să subliniez diferenţele evidente şi inegalitatea care au apărut în
cadrul FEG. Acest lucru este cauzat de statele membre care continuă să nu utilizeze fondurile disponibile, în
detrimentul clar al lucrătorilor care au devenit şomeri în aceste ţări, aşa cum s-a întâmplat în Portugalia, ca
urmare a creşterii continue a falimentelor şi a ratei şomajului.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) La 7 august 2009, Irlanda a prezentat o cerere de mobilizare a Fondului
european de ajustare la globalizare (FEG) în ceea ce priveşte concedierile de la compania Waterford Crystal
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şi de la trei dintre furnizorii săi/producătorii interni. Consider că această cerere este conformă cu cerinţele
de stabilire a contribuţiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.
1927/2006. Am fost de acord cu acest raport şi cu propunerea Comisiei de a mobiliza o sumă de
2 570 853 EUR, deoarece numai măsurile care îi ajută pe oamenii disponibilizaţi să se integreze pe piaţa
muncii sunt finanţate cu bani de la Fondul european de ajustare la globalizare(FEG), iar banii din acest fond
creează condiţiile pentru ca lucrătorii concediaţi să îşi găsească locuri de muncă permanente sau temporare,
să participe la programele de formare profesională şi să dobândească cunoştinţele necesare pentru a se adapta
la nevoile pieţei forţei de muncă, pentru a dobândi o licenţă în afaceri sau pentru a desfăşura activităţi
independente. Lituania, de asemenea, beneficiază deja de sprijin din acest fond.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Din respect pentru lucrătorii irlandezi de la Waterford
Crystal care au fost sacrificaţi pentru globalizare, mă abţin. Ei au fost aduşi în această situaţie de consecinţele
politicilor neoliberale susţinute de Uniunea Europeană, aşa că am putea să credem că avem dreptul să votăm
împotriva sumelor derizorii pe care elita europeană vrea să le ofere. Cu toate acestea, cel puţin măcar atât
cât primesc poate contribui la alinarea suferinţei lor. Acest lucru nu face mai tolerabilă abordarea Fondului
european de ajustare la globalizare. Se susţin speculaţiile curente din partea băncilor şi se sancţionează
profiturile pe care fondurile americane de tipul KPS Capital Partners le obţin de pe urma lucrătorilor europeni.
În regatul eurocraţilor, este uşor de obţinut o conştiinţă curată.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) UE este un spaţiu al solidarităţii, din care face parte şi Fondul european de
ajustare la globalizare (FEG). Acest sprijin este esenţial pentru a-i ajuta pe cei fără loc de muncă şi pe victimele
relocalizării cauzate de globalizare. Un număr tot mai mare de companii sunt relocalizate, profitând de
costurile forţei de muncă reduse din diferite ţări, în special China şi India, de multe ori în detrimentul ţărilor
care respectă drepturile lucrătorilor. Scopul FEG este de a-i ajuta pe lucrătorii care sunt victimele relocalizării
companiilor şi este fundamental în a le facilita accesul în viitor la noi locuri de muncă. FEG a fost deja folosit
de către alte ţări din UE, aşadar ar trebui acum să acordăm acest ajutor Republicii Irlanda, în special companiilor
din sectorul de producţie de sticlă şi cristal. De aceea am votat astfel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul se referă la mobilizarea FEG în beneficiul lucrătorilor
irlandezi (2 570 853 EUR) ca urmare a concedierilor de la Waterford Crystal şi la trei dintre furnizorii săi
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul de cristale. Fondurile se vor îndrepta direct către lucrătorii afectaţi.
Raportul a fost adoptat de COBU fără dezbatere. Nicio problemă în privinţa votării în favoarea acestuia.

Raport: Barbara Matera (A7-0179/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), în scris. – Salut deciziile de a mobiliza asistenţă financiară pentru lucrătorii
concediaţi care şi-au pierdut locurile de muncă din cauza crizei financiare şi economice mondiale în trei
cazuri speciale – în regiunile Comunidad Valenciana şi Castilla-La Mancha din Spania, precum şi în cadrul
companiei de fabricare a cristalului, Waterford Crystal, din Irlanda. Valoarea totală a ajutorului în aceste
cazuri se ridică la 11 milioane de euro şi va fi direcţionat către 3 663 de lucrători concediaţi. Deşi asistenţa
din Fondul european de ajustare la globalizare nu va rezolva toate problemele cauzate de criza financiară şi
economică, invit instituţiile UE să efectueze o evaluare eficientă în timp util a cererilor, iar statele membre
să participe în mod activ la acest fond.

În ţara mea de origine, Lituania, asistenţa financiară a fost acordată recent lucrătorilor care şi-au pierdut
locurile de muncă în construcţii, mobilier şi în industriile producătoare de îmbrăcăminte, precum şi lucrătorilor
de la fabrica Snaigė din oraşul Alytus. Acest sprijin a fost extrem de apreciat de cei mai grav afectaţi de criza
financiară şi economică mondială.

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Din motive de solidaritate cu Grupul PPE şi pe baza raportului elaborat
de colega mea din Italia, Barbara Matera (PPE, IT), am votat în favoarea propunerii de decizie privind
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru suma de aproximativ 2 milioane de
euro reprezentând ajutor acordat Spaniei, care se confruntă cu disponibilizări în sectorul producţiei de
produse din lemn. Într-adevăr, Regatul Spaniei îşi justifică cererea pe baza principiului conform căruia criza
economică şi financiară a determinat o prăbuşire bruscă a economiei mondiale, care a avut un efect grav
asupra mai multor sectoare, în special asupra cererii din sectorul construcţiilor şi prin urmare, asupra
produselor din lemn. Adevărul este că această criză a provocat spargerea bulei imobiliare în Spania şi este
dificil de perceput ce justificare există pentru o ajustare la globalizare... Dacă analizăm ceea ce se finanţează
(de exemplu 57 de promoţii de antreprenori care costă 3 000 de euro fiecare, ceea ce înseamnă un total de
171 000 de euro, 16 ateliere de formare profesională combinate cu plasarea de locuri de muncă în valoare
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de 12 500 de euro fiecare, ceea ce înseamnă un total de 200 000 de euro şi aşa mai departe), unde este
adaptarea la globalizare? Va urma...

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Numărul mare de sectoare şi de întreprinderi afectate de criză şi de globalizare
se întreabă dacă modelul economic european va fi viabil şi durabil. Dacă meritul de a acorda ajutoare pentru
lucrătorii care au fost concediaţi este de necontestat, nu se poate spune acelaşi lucru despre perpetuarea unei
stări de lucruri care tinde să exacerbeze situaţiile dificile, cum ar fi cele trăite de furnizorii de buşteni şi de cei
care adună pluta din Castilla-La Mancha.

Pe lângă acordarea de ajutoare la anumite intervale de timp, Uniunea Europeană şi statele sale membre trebuie
să fie capabile să promoveze un mediu economic fără obstacolele birocratice inutile, favorabil antreprenorilor
şi care recompensează riscul şi inovarea.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Am votat în favoarea acordării de ajutor în temeiul Fondului
european de ajustare la globalizare, având în vedere impactul extrem de negativ produs de închiderea a 36
de societăţi de prelucrare a lemnului într-un interval de nouă luni în regiunea spaniolă Castilla-La Mancha,
care a condus la disponibilizarea a 585 de persoane. Situaţia este agravată de faptul că această regiune suferă
de depopulare şi deţine o forţă de muncă căreia îi lipseşte aproape în întregime orice alt tip de formare. Prin
urmare, aş dori să subliniez faptul că este necesar să se acorde o atenţie specială impactului negativ al crizei
economice actuale asupra majorităţii zonelor rurale.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) La 9 octombrie 2009, Spania a înaintat Comisiei o cerere de mobilizare
a unei sume totale de 1 950 000 de euro din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), vizând 585
de lucrători disponibilizaţi de la 36 de companii implicate în fabricarea lemnului şi a produselor din lemn
şi din plută, cu excepţia mobilei şi a fabricării de articole conţinând paie şi alte materiale vegetale împletite
din regiunea Castilla-La Mancha, în perioada de raportare de nouă luni, cuprinsă între 1 noiembrie 2008 şi
31 iulie 2009. Sunt de acord cu evaluarea Comisiei potrivit căreia această cerere îndeplineşte criteriile de
eligibilitate stabilite de Regulamentul privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) şi de
recomandarea Comisiei făcută autorităţii bugetare pentru a aproba cererea, deoarece doar măsurile care ajută
persoanele disponibilizate să se integreze pe piaţa forţei de muncă sunt finanţate cu bani de la Fondul european
de ajustare la globalizare (FEG), iar banii din acest fond creează condiţiile pentru ca lucrătorii concediaţi să
îşi găsească locuri de muncă permanente sau temporare, pentru a participa la programele de formare
profesională şi pentru a dobândi cunoştinţele necesare pentru a corespunde nevoilor pieţei muncii, în vederea
dobândirii unei licenţe în afaceri sau pentru a desfăşura activităţi independente. Lituania, de asemenea,
beneficiază deja de sprijin din acest fond.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Din respect pentru lucrătorii spanioli din regiunea Castilla-La
Mancha, care au suferit de pe urma efectelor globalizării, mă abţin. Ei au fost aduşi în această situaţie de
consecinţele politicilor neoliberale susţinute de Uniunea Europeană, aşa că am putea să credem că avem
dreptul să votăm împotriva sumelor derizorii pe care elita europeană vrea să le ofere. Cu toate acestea, cel
puţin măcar atât cât primesc poate contribui la alinarea suferinţei lor. Acest lucru nu face mai tolerabilă
abordarea Fondului european de ajustare la globalizare. Se susţine speculaţia privind piaţa imobiliară şi
prăbuşirea acesteia şi se sancţionează profiturile pe care le generează dobânzile pentru bănci. O conştiinţă
curată este uşor de obţinut de către tiranii eurocraţi.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) UE este un spaţiu al solidarităţii, din care face parte şi Fondul european de
ajustare la globalizare (FEG). Acest sprijin este esenţial pentru a-i ajuta pe cei fără loc de muncă şi pe victimele
relocalizării cauzate de globalizare. Un număr tot mai mare de companii sunt relocalizate, profitând de
costurile forţei de muncă reduse din diferite ţări, în special China şi India, de multe ori în detrimentul ţărilor
care respectă drepturile lucrătorilor. Scopul FEG este de a-i ajuta pe lucrătorii care sunt victimele relocalizării
companiilor şi este fundamental în a le facilita accesul în viitor la noi locuri de muncă. În trecut, FEG a fost
folosit de alte ţări din UE, aşa că acum ar trebui să extindă acelaşi ajutor către Castilla-La Mancha, Spania, ca
urmare a celor 585 de concedieri de la 36 de companii care operează în sectorul lemnului şi a industriei
produselor din plută, cu excepţia mobilei şi a fabricării paielor şi a produselor împletite. De aceea am votat
astfel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul se referă la mobilizarea Fondului european de ajustare
la globalizare în beneficiul regiunii Castilla-La Mancha din Spania (1 950 000 EUR), ca urmare a celor 585
de disponibilizări de la 36 de companii care funcţionează în domeniul prelucrării lemnului şi a produselor
din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din sectorul de materiale vegetale
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împletite. Fondurile se vor îndrepta direct către lucrătorii afectaţi. Raportul a fost adoptat fără întârziere de
Comisia pentru bugete. Noi, cei din Grupul Verts/ALE, l-am sprijinit.

Raport: Barbara Matera (A7-0178/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Din motive de solidaritate cu Grupul PPE şi în temeiul raportului
întocmit de colega mea din Italia, Barbara Matera, am votat în favoarea propunerii de decizie privind
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru suma de 1,1 milioane de euro pentru
a finanţa activităţile de asistenţă tehnică legate de FEG. În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din
Regulamentul privind FEG din 2006, un procent de 0,35 % din suma totală disponibilă din fond (500 de
milioane de euro) rămâne disponibil în fiecare an pentru asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei. Acest procent
reprezintă 1 750 000 de euro. Încă nu s-a alocat nimic pentru asistenţa tehnică. Sincer, pare a fi inutilă
organizarea a două şedinţe formate din 27 de experţi (1 pentru fiecare stat membru) în valoare de 35 000
de euro fiecare, însemnând un total de 70 000 de euro şi a două seminarii privind FEG în valoare de 100 000
de euro fiecare, în special în cazul în care sunt organizate pentru ca FEG să nu plătească ajustarea la globalizare,
ci costurile de funcţionare. Şi ce se poate spune despre cele 10 studii la un preţ de 25 000 de euro fiecare?...
Va urma... dar îţi dă într-adevăr impresia că aceste activităţi de asistenţă tehnică sunt efectuate pentru a cheltui
bani, doar pentru că există temeiul juridic.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), în scris. – (LT) Sunt de acord cu acest raport, deoarece mai mult de jumătate din
resursele de asistenţă tehnică alocate Comisiei vor fi utilizate pentru a finanţa studii şi evaluări pentru cazurile
aflate în derulare ale Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) şi pentru a le pune în aplicare, obţinând
succese şi învăţând pentru viitor, iar o parte a creditelor tehnice vor fi folosite în scopul stabilirii unei baze
de date privind reintegrarea pe termen lung pe piaţa muncii. De asemenea, fac apel ca cel puţin o parte din
aceste credite să fie utilizate pentru măsuri tehnice care ar putea contribui la scurtarea procedurii de aplicare,
care este prea lungă în multe cazuri de cereri pentru asistenţă. Aş dori să încurajez statele membre să se
familiarizeze şi să utilizeze posibilităţile şi şansele oferite de FEG pentru lucrătorii aflaţi în situaţia de a fi
disponibilizaţi în masă şi să folosească fondurile disponibile pentru a-i sprijini pe lucrătorii concediaţi şi
pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piaţa muncii. Aş încuraja în continuare statele membre să facă schimb
de bune practici şi să înveţe mai ales de la acele state membre în care funcţionează deja reţele naţionale de
informaţii referitoare la FEG care implică partenerii sociali şi părţile interesate de la nivel local, cu scopul de
a avea în vigoare o structură de asistenţă de îndată ce apar concedierile în masă.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Comisia Europeană face apel la mobilizarea Fondului european de ajustare
la globalizare astfel încât să fie în măsură să ofere asistenţă tehnică suficientă şi adecvată, ca răspuns la
numeroasele cereri din partea diferitelor ţări care se confruntă cu o creştere a numărului de şomeri din cauza
crizei economice şi financiare internaţionale şi a globalizării, care afectează solvabilitatea multor companii.
Votul unanim din cadrul comisiei parlamentare demonstrează consensul cu privire la această cerere din
partea deputaţilor europeni care se ocupă mai îndeaproape de această problemă. Prin urmare, consider că
merită o atenţie egală din partea Camerei.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestei rezoluţii care promovează o mai
bună punere în aplicare a ajutorului şi a mecanismelor de ajutor care îi vizează pe lucrătorii concediaţi şi
recunosc importanţa Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în a recalifica lucrători şi a atenua
impactul socio-economic al crizei globale. În plus faţă de consolidarea măsurilor pentru o mai bună
monitorizare, auditare şi evaluare a punerii în aplicare a planurilor de sprijin aprobate, aş dori să evidenţiez
necesitatea de a ne implica şi de a face un efort pentru a promova iniţiativele care conduc la o utilizare mai
extinsă şi mai mare a fondurilor provenite din FEG de către statele membre, în special Portugalia.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Am fost de acord cu acest raport şi cu propunerea Comisiei de a
mobiliza o sumă de 1 110 000 de euro din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a finanţa
asistenţa tehnică pentru Comisie. În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din temeiul juridic, la iniţiativa
Comisiei, procentul de 0,35 % din suma maximă anuală a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG)
poate fi pus la dispoziţie în fiecare an pentru asistenţă tehnică. O sumă maximă de 1,75 milioane de euro
poate fi folosită în fiecare an pentru a acoperi nevoile indicate pentru punerea în aplicare a fondului. Am
fost de acord cu propunerea Comisiei potrivit căreia această sumă ar trebui să cuprindă următoarele activităţi:
activităţi legate de evaluarea pe termen mediu a FEG – studii de monitorizare şi punere în aplicare, crearea
unei baze de date, schimbul de informaţii şi de experienţă între experţii şi auditorii statelor membre şi ai
Comisiei, dezvoltarea de reţele, organizarea de întâlniri ale grupului de experţi ai FEG, organizarea de seminarii
privind punerea în aplicare a fondului, precum şi informaţii şi activităţi publicitare şi o continuare a dezvoltării
site-ului FEG, precum şi finanţarea de publicaţii în toate limbile UE. Activităţile FEG joacă un rol important,

15-06-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO56



iar scopul banilor proveniţi din acest fond este de a asigura un sprijin unic pentru salariaţii concediaţi ca
urmare a globalizării sau a crizei mondiale financiare sau economice, în scopul de a facilita reintegrarea lor
pe piaţa muncii.

Erminia Mazzoni (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului în cauză, fiind convinsă că este
important ca procedurile referitoare la Fondul european de ajustare la globalizare să fie mai dinamice.

Decizia Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2010 solicită mobilizarea sumei de 1 110 000
de euro pentru a finanţa activităţi de control şi de monitorizare, dar în primul rând pentru a finanţa activităţi
de informare şi de asistenţă tehnică şi administrativă în legătură cu utilizarea resurselor de către statele
membre şi partenerii sociali. Furnizarea unor informaţii clare este deosebit de importantă în cazul în care
termenele procedurilor urmează să fie reduse, la fel cum este şi dotarea Uniunii cu instrumente care o apropie
de cetăţeni, dacă se doreşte transparenţă şi claritate. Începând cu 1 mai 2009, acest fond a putut fi utilizat
pentru a-i sprijini şi pe lucrătorii concediaţi ca urmare a efectelor crizei economice şi a pieţelor financiare,
ceea ce face ca fondul să fie şi mai relevant şi mai necesar.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) UE este un spaţiu al solidarităţii, din care face parte şi Fondul european de
ajustare la globalizare (FEG). Acest sprijin este esenţial pentru a-i ajuta pe şomerii şi pe victimele relocalizărilor
cauzate de globalizare. Un număr tot mai mare de companii sunt relocalizate, profitând de costurile forţei
de muncă reduse din diferite ţări, în special China şi India, de multe ori în detrimentul ţărilor care respectă
drepturile lucrătorilor. Scopul FEG este de a-i ajuta pe lucrătorii care sunt victimele relocalizării companiilor
şi este fundamental în a le facilita accesul în viitor la noi locuri de muncă. Prin urmare, este necesar, de
asemenea, să se evalueze performanţa acestui mecanism de ajutor. Având în vedere acest lucru, Comisia
doreşte să mobilizeze FEG în scopul de a acoperi costurile administrative legate de pregătirea evaluării
intermediare privind funcţionarea fondului. Acest lucru va cuprinde studii privind punerea în aplicare a FEG,
reintegrarea lucrătorilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi dezvoltarea de reţele între serviciile furnizate
de statele membre care sunt competente în probleme legate de FEG şi schimbul de bune practici, împreună
cu crearea şi punerea în aplicare a site-ului.

Aldo Patriciello (PPE), în scris. – (IT) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) este destinat să
furnizeze asistenţă rapidă pentru lucrătorii afectaţi de modificări structurale în modelele comerţului
internaţional.

La 24 aprilie 2010, Comisia a adoptat o nouă propunere de mobilizare a FEG. Aceasta din urmă se referă la
eliberarea unei sume de 1 110 000 de euro din fond, care ar acoperi activităţile principale ale FEG, respectiv
studii de monitorizare şi de punere în aplicare, crearea unei baze de date, schimbul de informaţii şi de
experienţă între statele membre şi experţii din partea FEG, organizarea de seminarii, precum şi dezvoltarea
în continuare a site-ului FEG şi a publicaţiilor în toate limbile europene.

În opinia mea, aplicarea fondului nu poate fi decât binevenită, deoarece are rolul de a încuraja statele membre
să utilizeze eficient oportunităţile oferite de FEG, în special în ceea ce îi priveşte pe lucrători. Consider că
întocmirea unei baze de date este foarte utilă, deoarece acţionează ca o forţă de legătură între statele membre
şi, prin urmare, le încurajează să colaboreze reciproc şi să se inspire de la acele ţări cu o experienţă mai mare
în domeniu. În sfârşit, consider că este încurajator faptul că o echipă de experţi conduce statele membre în
acest proces şi sper că vor exista evoluţii ulterioare în vederea unui viitor proiect FEG.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul se referă la mobilizarea unei sume de 1 110 000 de
euro din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a acorda asistenţă tehnică la iniţiativa
Comisiei. Conform propunerii Comisiei, această sumă este destinată să acopere următoarele activităţi:
activităţi legate de evaluarea pe termen mediu a FEG (articolul 17) – studii de monitorizare şi punere în
aplicare, crearea unei baze de date, schimbul de informaţii şi de experienţă între experţii şi auditorii statelor
membre şi ai Comisiei, dezvoltarea de reţele, organizarea de întâlniri ale grupului de experţi ai FEG, organizarea
de seminarii privind punerea în aplicare a fondului, precum şi informaţii şi activităţi publicitare şi o continuare
a dezvoltării site-ului FEG, precum şi finanţarea de publicaţii în toate limbile UE. Raportul a fost adoptat de
COBU fără dezbatere. Noi, cei din Grupul Verts/ALE, l-am sprijinit.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – (LT) Cutremurele financiare recente i-au lăsat pe mulţi şomeri sau
angajaţi sub nivelul calificării profesionale. Este bine că UE funcţionează pe principiul solidarităţii. De la
înfiinţarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în 2006, au fost întocmite aproape 30 de cereri
în valoare totală de 154 milioane de euro şi s-a oferit asistenţă pentru 33 000 de lucrători din întreaga Europă.
Această asistenţă a acoperit multe sectoare diferite, inclusiv industria computerelor şi a telefoniei mobile,
precum şi sectoarele industriei automobilelor.
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Statele baltice au primit o lovitură dureroasă din partea crizei financiare. În perioada octombrie 2008-iulie
2009, mai mult de 1 600 de lucrători angajaţi de firmele de construcţii lituaniene şi-au pierdut locurile de
muncă. Jumătate dintre aceştia nu au reuşit să îşi găsească un alt loc de muncă sau s-au pensionat şi au solicitat
sprijin. Majoritatea costurilor sunt acoperite de FEG, restul sunt acoperite de Fondul de ocupare a forţei de
muncă din Lituania. Aş dori să mulţumesc FEG pentru furnizarea de asistenţă care este foarte atent selectată
şi este responsabilă din punct de vedere social. Un exemplu specific: până în luna mai 2009, 651 de persoane
angajate de AB „Snaigė” Lituania (producător de echipamente de refrigerare) şi de doi dintre furnizorii săi
şi-au pierdut locurile de muncă pe o perioadă de cinci luni. Acest lucru a avut un impact direct asupra
lucrătorilor şi familiilor acestora, precum şi asupra oraşului Alytus, unde îşi are sediul „Snaigė”. Având în
vedere situaţia care a survenit, o mare parte din banii de la FEG a fost alocată lucrătorilor. Banii acordaţi vor
oferi lucrătorilor posibilitatea de a găsi de un loc de muncă, de a studia şi de a se recalifica.

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

David Casa (PPE), în scris. – FEG a fost creat cu scopul de a-i ajuta pe lucrătorii care au fost afectaţi în mod
negativ de globalizare. Comisia a adoptat propuneri de accesare a fondul pentru a ajuta Irlanda şi Spania. Aş
dori să subliniez faptul că toate cazurile reale în care aceste fonduri sunt necesare, în general, sunt extrem de
urgente şi, prin urmare, procedura de accesare a acestor fonduri ar trebui să fie cât mai eficientă şi mai rapidă
posibil. În această privinţă, am fost de acord cu concluziile formulate de raportorul nostru şi, prin urmare,
am votat în favoarea raportului.

Rapoarte: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010, A7-0178/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) are un rol
primordial în a sprijini reintegrarea lucrătorilor disponibilizaţi de pe piaţa muncii ca urmare a crizei economice
şi financiare globale.

Instituţiile europene au jucat un rol important în sprijinirea redresării economice a statelor membre care au
cea mai mare nevoie.

Încă o dată, fac apel la instituţiile UE să acţioneze împreună pentru a-l pune în aplicare într-o manieră rapidă
şi flexibilă, pe baza unor proceduri simplificate, care să răspundă rapid nevoilor lucrătorilor cei mai afectaţi
de criza economică actuală.

Raport: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sonia Alfano (ALDE), în scris. – (IT) Potrivit unui studiu publicat de regiunea Sicilia la sfârşitul anului 2009,
75 % dintre cetăţeni cred că fondurile europene nu au niciun fel de impact pozitiv sau unul foarte mic. Dacă
luăm în considerare şi faptul că, potrivit Curţii de Conturi, 51 % din resursele alocate Siciliei pentru perioada
de programare 2000-2006 nu au fost cheltuite, iar un procent considerabil din fondurile utilizate au fost
marcate de nereguli, putem înţelege cu uşurinţă lipsa aproape totală de încredere a publicului.

Prin urmare, sprijin pe deplin raportul colegului meu deputat. Numai transparenţa totală, cu scopul de a
asigura informarea publicului cu privire la utilizarea eficientă a resurselor publice, poate restabili încrederea
în instituţii. Oricine trebuie să poată cunoaşte cui sunt alocate fondurile şi, mai presus de toate, spre ce
obiectiv sunt îndreptate şi, de asemenea, să poată să urmeze toate etapele, de la programare până la punerea
în aplicare a intervenţiilor.

Faptul că le permitem cetăţenilor să monitorizeze fondurile europene nu reprezintă doar o manifestare
fundamentală a procesului democratic, ci constituie, de asemenea, un obstacol pentru orice formă de sustragere
a acestor resurse publice. Vă reamintesc că transparenţa nu înseamnă numai punerea documentelor la
dispoziţia publicului: aceasta este numai prima etapă. Informaţiile trebuie să fie accesibile şi uşor de înţeles;
în caz contrar, crearea sa va fi doar un exerciţiu tehnic, care nu serveşte scopului vreunui control democratic.

Luís Paulo Alves (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestui raport care pledează pentru o abordare
concertată şi accesibilă în vederea schimbului interregional de bune practici, cu scopul de a permite celor
implicaţi în politica de coeziune să se bazeze pe experienţa celorlalţi. Consider că preponderenţa problemelor
legate de gestionarea proiectelor de către cei implicaţi în punerea în aplicare a politicii de coeziune este un
factor crucial în îmbunătăţirea şi facilitarea guvernanţei. Statele membre ar trebui să descentralizeze punerea
în aplicare a politicii de coeziune în scopul de a asigura funcţionarea corespunzătoare a guvernanţei la mai
multe niveluri, cu respectarea principiilor parteneriatului şi subsidiarităţii. Salut crearea unui Manual de
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referinţă pentru audit împreună cu simplificarea acestuia, în special în materie de eligibilitate, de raportare
financiară şi de inginerie financiară.

Aş dori să subliniez obstacolele prezentate de candidaţii potenţiali cu privire la utilizarea fondurilor structurale.
Aceştia se confruntă cu poveri administrative mai mari, prea multe reglementări dificile, o lipsă de transparenţă
în procesele de luare a deciziilor şi a normelor de cofinanţare, precum şi plăţi întârziate. Dacă se doreşte
depăşirea acestor obstacole, ar trebui definite criterii pe termen lung pentru proiectele care sunt cofinanţate
prin fonduri structurale şi ar trebui dezvoltate măsuri speciale împreună cu noi indicatori de calitate pentru
regiunile cu caracteristici geografice specifice, cum ar fi regiunile ultraperiferice.

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Dle preşedinte, sprijin poziţia dlui Winkler şi am votat în favoarea
revizuirii politicii comunitare în domeniul inovării. Sunt de acord în mod special cu dorinţa de a oferi o
strategie amplă, care se referă nu numai la inovarea tehnologică, ci şi la inovarea administrativă, organizaţională
şi socială. În acest scop, sunt de părere că implicarea lumii financiare şi a companiilor mici şi mijlocii în
definirea măsurilor de promovare a inovării este crucială, la fel cum este şi concentrarea asupra obiectivelor
politice şi economice la nivel regional.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Versiunea iniţială a acestui raport din proprie iniţiativă elaborat de
Michail Tremopoulos nu a fost pe placul meu. Prin urmare, am depus zece amendamente pentru a-l reorienta.
Astfel, eu şi colegii mei din Grupul PPE am reuşit să reinstaurăm franceza şi germana ca limbi de comunicare
alături de engleză, pentru a limita informaţiile solicitate la informaţiile care sunt de real folos, pentru a menţine
prezumţia că fondurile europene au fost utilizate în mod corespunzător şi aşa mai departe. Utilizarea
fondurilor ar trebui să fie într-adevăr mai transparentă, dar aceasta nu ar trebui să fie o scuză pentru a
transforma procedurile de aplicare pentru finanţări europene în unele excesiv de oneroase. Da, datorită
acţiunii noastre, cetăţenii europeni vor avea la dispoziţie informaţii suplimentare cu privire la utilizarea
fondurilor europene, dar acest lucru nu va spori birocraţia. Prin urmare, am votat pentru versiunea modificată
a acestui raport.

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului din proprie iniţiativă elaborat de
colegul meu din Grecia, Michail Tremopoulos, referitor la transparenţa politicii regionale şi finanţarea acesteia.
Salut Iniţiativa europeană pentru transparenţă (IET), adoptată de Comisia Europeană în vederea îmbunătăţirii
transparenţei, a deschiderii şi a responsabilităţii în guvernanţa Uniunii Europene. Sprijin nevoia de
reglementare şi de metode de aplicare care garantează că procedurile sunt transparente, oferă beneficiarilor
potenţiali un acces mai bun la fondurile structurale şi reduc povara administrativă care revine participanţilor.
Autorităţile de gestionare din statele membre trebuie să prezinte în mod transparent toate etapele proiectelor
finanţate de fondurile structurale. Promit că deputaţii din Parlamentul European vor fi informaţi şi implicaţi
în punerea în aplicare a proiectelor în circumscripţiile lor.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – Am votat în favoarea acestui raport. Utilizarea eficientă a fondurilor
structurale şi de coeziune reprezintă o precondiţie pentru creşterea economiilor noastre şi pentru crearea
de locuri de muncă. Pentru a asigura transparenţa utilizării fondurilor, Iniţiativa europeană pentru transparenţă
ar trebui să fie pusă în aplicare complet. În prezent, nu există suficiente informaţii cu privire la deciziile
Comisiei privind finanţarea proiectelor principale. Statele membre utilizează niveluri diferite pentru a informa
publicul cu privire la beneficiarii ajutorului UE. Consider că transparenţa ar trebui să fie asigurată la toate
nivelurile, deoarece merge mână în mână cu procesul de simplificare a procedurilor de obţinere a fondurilor
structurale şi permite participarea publică la o dezbatere privind modul în care sunt cheltuiţi banii publici,
lucru esenţial pentru utilizarea eficientă a fondurilor UE.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Într-un moment ca acesta, când criza economică şi financiară se manifestă
ca un fenomen orizontal care mătură toate sectoarele fără discriminare, sectorul agricol nu face excepţie şi
necesită sprijin financiar şi transparenţă.

Raportul dlui Tremopoulos continuă Comunicarea Comisiei privind Iniţiativa europeană pentru transparenţă,
introducând propuneri menite să promoveze divulgarea datelor privind beneficiarii fondurilor, precum şi
transparenţa în gestionarea comună şi parteneriat. Voi vota în favoarea acestui raport pentru simplul motiv
că sunt de părere că mai multe informaţii şi, mai presus de toate, informaţii simplificate, pot aduce lumea
complexă a politicii de coeziune a UE mai aproape de lumea întreprinderilor.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Iniţiativa europeană pentru transparenţă este în vigoare încă din
2005, fiind adoptată de către Comisie, pentru ca, la numai un an după, să fie publicată Cartea verde pentru
îmbunătăţirea transparenţei, deschiderii şi responsabilităţii guvernării UE. Motivul care a stat la baza adoptării
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acestor documente a fost dreptul fundamental al cetăţeanului european de a şti care este destinaţia fondurilor
europene. Într-o mai mare sau mai mică măsură, fiecare dintre ei contribuie financiar la aceste proiecte.

Publicarea on-line a informaţiilor cu privire la proiecte majore înainte de luarea deciziilor cu privire la
finanţarea acestora reprezintă o practică comună în cadrul instituţiilor financiare internaţionale. Până acum,
Comisia Europeană a fost o excepţie, deşi nu există niciun motiv pentru care Executivul comunitar ar trebui
să aibă standarde de transparenţă mai puţin înalte. În aceste condiţii, solicitarea Parlamentului adresată
Comisiei de a publica la timp informaţii pe internet, pentru a permite accesul direct la documentaţia privind
finanţările europene, se înscrie perfect în politica de transparenţă asumată la nivelul Uniunii. Este important
ca proiectele aprobate de Comisie să fie dincolo de orice suspiciune, iar opinia publică să fie informată încă
din primele etape ale depunerii cererilor de finanţare

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Transparenţa modului în care sunt alocate fondurile
structurale, în special prin intermediul publicării ex post a beneficiarilor, a numelor operaţiunilor şi a
cuantumului finanţării publice acordate în cadrul operaţiunilor, este esenţială pentru discuţia cu privire la
modul de a cheltui banii publici europeni.

Cu toate acestea, este neclară definiţia „beneficiarilor” şi a cuantumului finanţării publice plătite beneficiarului
(sumele alocate sau plătite efectiv), care urmează să fie publicate.

Salut recomandările din acest raport datorită faptului că acestea contribuie la o cultură a încrederii reciproce
între toate părţile interesate, care va conduce la o mai bună utilizare a fondurilor europene.

David Casa (PPE), în scris. – În UE există multe fonduri puse la dispoziţia cetăţenilor, precum şi a altor entităţi.
Mulţi se plâng că procedurile de accesare a acestora sunt complicate şi excesiv de birocratice. Ar trebui să
existe informaţii mai clare cu privire la procedurile asociate cu astfel de fonduri şi o mai mare transparenţă
a modului în care sunt cheltuite aceste fonduri. Sunt de acord cu concluziile formulate de raportor şi, prin
urmare, am decis să votez în favoarea acestui raport.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Votez în favoarea măsurilor propuse în acest raport, deoarece cred că
transparenţa trebuie să fie o condiţie-cheie pentru realizarea obiectivelor generale ale tuturor politicilor şi
în special a politicilor de coeziune.

Diferenţele în ceea ce priveşte prezentarea şi condiţiile de accesare a datelor rezultate din diferenţele evidente
de interpretare între statele membre şi autorităţile de gestionare fac imposibilă o comparaţie completă la
nivelul UE. Prin urmare, salut cu căldură introducerea unor norme mai clare în ceea ce priveşte divulgarea
de informaţii privind beneficiarii fondurilor gestionate în comun. Reducerea birocraţiei, simplificarea
procesului de obţinere a fondurilor şi permiterea unui control mai mare al gestiunii financiare reprezintă
măsuri pozitive.

De asemenea, consider că este o idee bună propunerea bilingvismului pentru informaţiile oficiale furnizate
publicului de către statele membre cu privire la procesul de furnizare a fondurilor.

În cele din urmă, în opinia mea, Comisia ar trebui să dea un exemplu prin iniţierea de practici care să
promoveze transparenţa. Ar trebui să facă acest lucru cu precădere în ceea ce priveşte furnizarea de finanţare
pentru proiectele majore ale Uniunii Europene, în cazul cărora nimeni nu înţelege de ce normele privind
transparenţa continuă să fie mai puţin stringente decât cele aplicabile unor proiecte similare, cum ar fi Banca
Europeană de Investiţii sau Banca Mondială.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la transparenţa politicii regionale
şi finanţarea acesteia, astfel încât să se asigure un control mai mare asupra modului în care sunt utilizate
fondurile publice. Pe lângă cerinţele minime actuale, trebuie să ne asigurăm de urgenţă că listele publicate
pe site-ul Comisiei pentru cei care au beneficiat de fonduri structurale cuprind informaţii mai detaliate, în
scopul unei mai mari transparenţe. Exemple de astfel de detalii ar putea fi informaţiile despre locaţie,
rezumatele proiectelor aprobate, tipurile de sprijin acordat şi o descriere a partenerilor de proiect.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Politica regională şi Fondul european de coeziune sunt fundamentale pentru
principiul solidarităţii între statele membre. Este esenţial ca resursele alocate acestora să fie utilizate în mod
eficient şi bine direcţionat şi să contribuie la dezvoltarea zonelor în care sunt acordate. Transparenţa utilizării
acestor fonduri este o responsabilitate majoră pentru statele membre, iar sancţiunile aplicate pentru gestionare
necorespunzătoare vor determina o reducere mai mare a dezechilibrelor în cadrul Uniunii Europene.
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José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Având în vedere dimensiunea şi diversitatea regională a Europei,
împreună cu importanţa credibilităţii instituţiilor europene am votat pentru, deoarece consider că schimbul
de informaţii publice şi standardizarea procedurilor sunt cruciale pentru a asigura transparenţa necesară în
punerea în aplicare şi finanţarea politicilor regionale, în vederea coeziunii economice şi sociale şi a consolidării
unei Europe mai echitabile. Aş dori, de asemenea, să subliniez faptul că asigurarea respectării normelor
comune şi publicarea de informaţii obiective privind investiţiile publice nu ar trebui să ducă la o mai mare
birocraţie. De fapt, cred că este important să se reducă birocraţia, astfel încât să se îmbunătăţească transparenţa
şi eficienţa politicilor europene.

Lorenzo Fontana (EFD), în scris. – (IT) Transparenţa politicii regionale şi a finanţării sale sunt subiecte
deosebit de sensibile şi de mare interes pentru zona pe care o reprezint.

În conformitate cu termenii politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, regiunea Veneto şi celelalte
regiuni din centrul şi din nordul Italiei se încadrează în obiectivul 2 „Competitivitate regională şi ocuparea
forţei de muncă”, pentru care se alocă 16 % din resursele disponibile. Majoritatea resurselor (83 %) sunt
alocate regiunilor a căror dezvoltare a rămas în urmă şi acestea includ regiunile din sudul Italiei.

Sunt de acord cu raportorul în a considera că Iniţiativa europeană pentru transparenţă (IET) aparţinând
Comisiei trebuie să fie însoţită de parametri de referinţă identici pentru toţi, cu scopul de a garanta un nivel
de transparenţă omogen şi eficient. Definirea tipului de documentaţie care trebuie furnizată, garantarea
accesului la documentaţia respectivă, mai ales în cazul „proiectelor majore” şi crearea unui model comun
care să fie respectat, va preveni risipa şi lipsa transparenţei procedurale. Furnizarea unor norme comune
clare şi mai detaliate care, cu toate acestea, nu afectează în mod negativ eficienţa administrativă, va recompensa
regiunile merituoase şi le va sancţiona pe cele care nu îşi definesc cerinţele şi proiectele cu suficientă acurateţe.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Raportul Tremopoulos adoptă ca punct de plecare ideea că transparenţa
este o condiţie prealabilă pentru realizarea obiectivelor politicii de coeziune, iar eu sprijin pe deplin solicitările
pentru o mai mare transparenţă în politica regională. Raportul solicită, de asemenea, ca statele membre să
implice pe deplin autorităţile regionale şi locale în punerea în aplicare a politicilor şi sunt sigur că, atunci
când Scoţia va fi independentă, guvernul scoţian va implica pe deplin toate regiunile Scoţiei în aceste chestiuni.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Furnizarea de informaţii publice cu privire la beneficiarii fondurilor
UE reprezintă o piatră de temelie a Iniţiativei europene pentru transparenţă (IET). Cred că este insuficientă
dispoziţia din regulamentul financiar potrivit căreia statele membre trebuie să furnizeze informaţii cu privire
la modul în care sunt cheltuite fondurile UE gestionate în comun, în special, prin publicarea ex-post a
beneficiarilor. Comisia îşi limitează rolul la a propune standarde comune cu titlu indicativ pentru publicarea
datelor şi la a oferi cetăţenilor UE, prin intermediul site-ului DG REGIO, link-uri cu adresele electronice din
statele membre unde sunt publicate datele solicitate privind beneficiarii Fondului european de dezvoltare
regională (FEDR) şi ai Fondului de coeziune. Fondurile menţionate fiind implementate în „gestionare comună”,
responsabilitatea pentru aceste link-uri şi conţinutul lor aparţine exclusiv statelor membre şi se bazează pe
informaţiile furnizate de autorităţile de gestionare. Diferenţele existente în ceea ce priveşte prezentarea şi
condiţiile de accesare a datelor nu permit o comparaţie completă la nivelul UE. Prin urmare, am fost de acord
cu propunerile prezentate de Parlamentul European în sensul transformării bazelor de date ale statelor
membre în baze consultabile şi compatibile în totalitate, astfel încât să faciliteze o privire de ansamblu la
nivelul UE a datelor prezentate şi să se asigure că datele colectate ar trebui să apară şi să fie gestionate într-un
mod structurat, comparabil, care să asigure o utilitate deplină. Punerea în aplicare a acestor propuneri ar
contribui la IET.

Jarosław Kalinowski (PPE), în scris. – (PL) Am o părere bună despre acţiunile întreprinse de Comisie şi
Parlament cu privire la transparenţa politicii regionale şi finanţarea acesteia. Este un sector care absoarbe cea
mai mare parte din bugetul UE, astfel încât contribuabilii au dreptul să ştie cum sunt utilizaţi banii lor şi ar
trebui să aibă acces nerestricţionat la aceste informaţii.

De asemenea, aş dori să îmi exprim speranţa că măsurile adoptate vor conduce la crearea de reglementări
noi şi date publicate care au fost inspirate de observaţie, datorită cărora procedurile de punere în aplicare
vor deveni mai simple şi mai transparente.

Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Pentru a apropia mai mult instituţiile şi organismele europene de
cetăţenii pe care îi deservesc şi pentru a evidenţia contribuţia acestora la coeziunea socială şi economică şi
la dezvoltarea durabilă a Europei, una dintre preocupările de bază ale Uniunii Europene o reprezintă creşterea
transparenţei sale.
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Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin promovarea de către Comisie a unei direcţii unitare, bine
stabilite în ceea ce priveşte accesul la informaţiile legate de beneficiarii fondurilor comunitare. În acest fel
vom elimina diferenţele privind modul în care statele membre publică aceste informaţii. În acest mod vom
putea obţine o imagine de ansamblu la nivel european a datelor prezentate şi în acelaşi timp vom obţine un
grad sporit de credibilitate şi responsabilitate faţă de cetăţenii europeni.

Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider deosebit de importantă
necesitatea transparenţei politicilor regionale în vederea creşterii accesului potenţialilor beneficiari la baza
de informare a Iniţiativei Europene pentru Transparenţă (IET). Consider că implicarea autorităţilor locale şi
regionale este esenţială în ceea ce priveşte transparenţa politicilor regionale, ele având datoria de a îndeplini
un dublu rol în acest sens. Pe de o parte vor exploata avantajele IET prin facilitarea accesului cât mai larg la
această bază de informare a beneficiarilor fondurilor ceea ce ar putea constitui exemple concrete de bune
practici a finanţărilor regionale. În acelaşi timp, autorităţile locale şi regionale vor avea rolul determinant de
a promova pe căi cât mai adecvate această bază de date pentru ca informaţiile să ajungă cât mai facil la
cetăţeni.

Totodată este necesară stabilirea unor sisteme de măsurare a gradului de acces la baza de informare IET,
pentru a avea o proiecţie cât mai clară a nivelului de accesare a informaţiilor cuprinse în această bază de date.
Identificarea unui nivel redus de utilizare va impune autorităţilor care îl gestionează de la nivel subsidiar să
găsească metode mai eficiente de promovare.

Erminia Mazzoni (PPE), în scris. – (IT) Trasabilitatea beneficiarilor, fondurile alocate şi proiectele reprezintă
un aspect crucial al instrumentelor de utilizare a Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului
social european şi a Fondului de coeziune, pentru a garanta transparenţa cheltuielilor. Un sistem transparent
optimizează investiţiile şi reduce costurile. Ţinând seama de acest grad de importanţă, este util să sporim
sancţiunile pentru încălcarea obligaţiilor în materie de comunicare şi publicitate, să promovăm un sistem
de reţele mai modern şi mai funcţional între autorităţile de gestionare, să definim o bază comună pentru
standardizarea comportamentului fiecărui stat în parte şi să creăm o legătură între publicitate, monitorizare
şi auditare. Aceste acţiuni ar trebui să fie incluse în pachetul de măsuri de combatere a crizei. Parlamentul a
făcut o sugestie similară în momentul votului privind „Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor şi
lupta împotriva fraudei – Raport anual”, având în vedere faptul că impunerea condiţiei unor proceduri
transparente previne un comportament necorespunzător.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Transparenţa utilizării fondurilor comunitare şi a informaţiilor publice
privind beneficiarii fondurilor UE este esenţială pentru Iniţiativa europeană pentru transparenţă (IET).
Publicarea acestor informaţii facilitează evaluarea modului în care sunt utilizate fondurile publice, aspect
vital pentru funcţionarea democraţiei şi gestionarea prudentă a unor resurse tot mai limitate. Cu toate acestea,
în acest moment de criză, avem nevoie de alte mecanisme care să permită o mai mare transparenţă, în special
informaţii prealabile din partea Comisiei cu privire la deciziile referitoare la finanţarea proiectelor mari. Prin
urmare, este esenţial să se continue dezvoltarea tuturor mecanismelor disponibile care duc la o mai mare
transparenţă în ceea ce priveşte toţi beneficiarii fondurilor UE. De aceea am votat astfel.

Miroslav Mikolášik (PPE), în scris. – (SK) Publicarea informaţiilor cu privire la finanţarea proiectelor din
fondurile europene permite în mod clar publicului din statele membre să participe la dezbaterea cu privire
la o mai bună utilizare a finanţelor publice.

După părerea mea, o mai mare transparenţă presupune introducerea unor norme clare cu privire la publicarea
de informaţii, care nu trebuie totuşi să dea naştere unei sarcini administrative excesive pentru beneficiarii
potenţiali, care se confruntă deja cu cerinţele administrative complicate.

Aş saluta-o cu căldură dacă publicarea pe internet a informaţiilor referitoare la proiectele mari s-ar face la
timp, permiţând accesul direct la documentaţia proiectului şi, în special la evaluările impactului asupra
mediului, a cărui importanţă este adesea tratată cu superficialitate sau chiar evitată de către părţile implicate.
Societatea civilă ar avea atunci posibilitatea de a-şi trimite opiniile pe site-ul Comisiei şi, astfel, ar contribui
la controlul democratic şi la îmbunătăţirea calităţii proiectelor.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Iniţiativa europeană pentru transparenţă a demarat acum câţiva ani,
dar a înregistrat progrese limitate. Publicarea beneficiarilor subvenţiilor agricole, de exemplu, a adus la lumină
faptul că, de multe ori, aceste fonduri sunt îndreptate către afacerile mari, casele regale şi aşa mai departe.
Dacă UE tratează cu seriozitate problema transparenţei, atunci aceasta trebuie să fie, de asemenea, pusă în
aplicare în mod consecvent în procesul de luare a deciziilor. Ca de obicei, iniţiativa pentru transparenţă
conţine în mare parte doar cuvinte goale, motiv pentru m-am abţinut de la vot.
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Franz Obermayr (NI), în scris. – (DE) Colectarea de informaţii despre modul în care subvenţiile publice sunt
utilizate în realitate şi despre cine beneficiază de fapt de bani este importantă şi, de asemenea, corectă. Cu
toate acestea, acest lucru nu trebuie să conducă la acordarea unor competenţe atât de extinse Comisiei, încât
statele membre să nu îşi mai poată selecta propriile proiecte şi parteneri, de exemplu. Prin urmare, mă abţin
de la vot.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) Transparenţa financiară a instituţiilor publice este o
fundaţie a democraţiei moderne. Cetăţenii trebuie să aibă acces la informaţii despre modul în care este cheltuit
fiecare euro – pentru că fiecare euro provine din impozitele pe care le-au plătit. Nu este niciun secret faptul
că Iniţiativa europeană pentru transparenţă, adoptată de Comisie în 2005, îşi manifestă primele efecte. Salut
acest lucru. Pe de altă parte, mai avem încă multe de făcut. Mă întristează să observ că normele privind
transparenţa utilizate de Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a politicii regionale sunt mai puţin
stricte decât în alte instituţii, în principal cele utilizate de Banca Europeană de Investiţii. Nu există niciun
motiv pentru care o astfel de stare de lucruri ar trebui să continue. Sunt mulţumit de progresul realizat de
rezoluţie cu privire la controlul social asupra distribuirii de fonduri pentru realizarea obiectivelor politicii
regionale. De asemenea, am un respect deosebit pentru accentul pus de rezoluţie asupra rolului instituţiei
societăţii civile în sistemul de programare a politicii de coeziune. Sunt sigur că măsurile propuse în rezoluţie
vor contribui la creşterea eficacităţii programelor şi la justificarea politicii de coeziune a UE. Având în vedere
aceste lucruri, am decis să susţin rezoluţia.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului dlui Tremopoulos, care conţine
dispoziţii care vizează îmbunătăţirea eficienţei şi a transparenţei politicii regionale europene. Dacă dorim
să facilităm accesul la fondurile disponibile pentru potenţialii beneficiari ai fondurilor structurale europene,
consider că obligaţiile administrative asociate cu cererile de finanţare vor trebui să fie mai puţin greoaie, iar
procedurile de accesare a fondurilor UE, mai transparente. Clarificând şi simplificând normele şi aplicarea
normelor, această finanţare a UE va fi mai eficientă. De asemenea, consider că este esenţial ca cetăţenii să fie
mai bine informaţi cu privire la proiectele realizate de Uniunea Europeană, în special la cele legate de utilizarea
fondurilor structurale. Prin urmare, sunt în favoarea publicării, de către Comisia Europeană, a mai multor
informaţii pentru beneficiul publicului larg cu privire la proiectele majore realizate folosind aceste fonduri
şi cu privire la stadiul în care se află acestea – finalizate sau în derulare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Vreau să îl salut şi să îl felicit pe colegul meu grec din Grupul
Verts/ALE, Michail Tremopoulos, pentru adoptarea raportului său de astăzi privind transparenţa, politica
regională şi finanţarea acesteia. Rezultatul, cu 629 de voturi pentru şi 6 împotrivă, demonstrează munca
deosebită pe care a depus-o în cadrul acestui raport.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), în scris. – (FR) Am susţinut şi am votat în favoarea raportului
Tremopoulos, invitând Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de gestionare să aplice o mai mare
transparenţă în alocarea şi utilizarea fondurilor structurale. Este important să obţinem date comparabile
privind administrarea fondurilor din întreaga Uniune, astfel încât cei care deţin proiectele şi cetăţenii să
cunoască priorităţile de finanţare ale UE, să afle care părţi interesate au primit deja fonduri, modul în care au
fost utilizate fondurile şi care sunt procedurile şi calendarele pentru diverse proiecte. Scopul este de a-i face
pe potenţialii beneficiari să fie mai conştienţi de aceste fonduri şi de a monitoriza mai eficient utilizarea lor.
Cu toate acestea, a fost important să nu se ajungă la transparenţă excesivă şi la supraaglomerarea autorităţilor
de gestionare a fondurilor şi a proprietarilor proiectelor prin solicitarea unor informaţii irelevante, ineficiente
şi contraproductive. Acesta este motivul pentru care colegii mei şi cu mine, care formăm majoritatea
prezidenţială a Comisiei pentru dezvoltare regională, am modificat textul iniţial pentru a ne asigura că
obiectivul de transparenţă nu s-a realizat în detrimentul obiectivului de simplificare al politicii de coeziune,
deoarece tocmai aceste două mari probleme de simplitate şi vizibilitate trebuie abordate de politica de
coeziune.

Nicole Sinclaire (NI), în scris. – Am votat împotriva acestei măsuri, nu pentru că mă opun transparenţei, ci
dimpotrivă; fiind unul dintre puţinii deputaţi europeni din Marea Britanie care au auditat conturi, cred într-o
transparenţă mai puternică. Dar acest vot este tipic pentru UE: pretinde că este transparent şi instaurează
mai multă birocraţie pe cheltuiala contribuabililor. Alegătorii mei merită mai mult.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Acest raport descrie transparenţa principiului director transversal din
cadrul procesului de programare şi decizia asupra politicii de coeziune şi prezintă mai multe propuneri
tehnice şi administrative care s-au dovedit utile pentru o mai mare eficienţă în dezvoltarea politicii regionale.
Pe lângă aspectele legate de difuzarea mai largă a datelor privind beneficiarii, nevoia de mai puţină birocraţie
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şi accelerarea procedurilor, scopul documentului, care are votul meu, este de a influenţa transparenţa
parteneriatului dintre regiuni, state membre şi Uniunea Europeană.

Având în vedere această preocupare şi pe baza unui amendament pe care l-am semnat, s-a inclus o referire
la necesitatea ca organizaţiile partenere să primească informaţii mai precise, mai regulate şi mai sincronizate,
în special prin asistenţă tehnică şi formare profesională sporite. Fără îndoială, acest lucru este util pentru
partenerii din regiunile cele mai îndepărtate din UE, cum este cazul regiunilor ultraperiferice.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – (LT) Doamnelor şi domnilor, aş dori să subliniez faptul că transparenţa
este foarte importantă pentru o ţară ca a mea, Lituania. Fondurile UE, precum fondurile structurale şi Fondul
de coeziune au contribuit la dezvoltarea economică, socială şi de mediu a Lituaniei şi vor continua să o
influenţeze. Prin urmare, este important ca cetăţenilor să li se ofere posibilitatea de a deveni martori şi de a
influenţa alocarea acestor resurse. Pentru ca acest lucru să se întâmple, societatea trebuie să se implice.
Participarea societăţii s-ar putea manifesta în diverse moduri în procesul de luare a deciziilor – în alocarea şi
aplicarea fondurilor UE. O mai mare participare a societăţii ar reduce nivelul de corupţie şi ar spori utilizarea
eficientă a fondurilor, care este deosebit de importantă pentru o ţară ca Lituania. De asemenea, este important
ca beneficiarii fondurilor UE să fie făcuţi publici. Acest lucru ar încuraja discuţiile cu privire la utilizarea
banilor publici din ţară care, din nou, este unul dintre principiile fundamentale ale unui stat democratic
funcţional. De asemenea, aş dori să subliniez necesitatea de participare a instituţiilor regionale şi locale şi,
mai presus de toate, a cetăţenilor obişnuiţi. Raportul conţine câteva observaţii referitoare la o platformă de
internet cuprinzătoare, care ar contribui la revizuire şi la o mai bună înţelegere a fondurilor existente. Acesta
este un început bun, dar ar trebui să se facă mai multe pentru a include oamenii din diferite straturi ale
societăţii – bogaţi şi săraci, din oraşe mari şi din sate mici. Societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale
ar putea contribui, de asemenea, la promovarea eficienţei programelor şi la îmbunătăţirea responsabilităţii
acestora.

Kerstin Westphal (S&D), în scris. – În numele Grupului S&D, doresc să exprim acordul nostru general cu
privire la acest raport. Este important ca Parlamentul European să lupte pentru o mai mare transparenţă a
politicii regionale, dar respingem metoda dezaprobării publice, solicitată la punctul 16 din prezentul raport.
Desigur, suntem de acord cu o atitudine mai fermă în ceea ce priveşte cerinţele de comunicare şi informare,
dar obiectivul urmărit al unei mai mari transparenţe – pe care îl sprijinim de asemenea – nu ar trebui să fie
realizat prin mijloace greşite. Ne temem să nu ajungem la o „vânătoare de vrăjitoare” atunci când aplicăm
metoda dezaprobării publice. Comisia Europeană nu ar trebui să fie o autoritate morală care să asigure
disciplina de grup prin numire, acuzare sau blamare. De asemenea, respingem această abordare, deoarece
ar putea duce la o situaţie mai complexă şi lipsa punerii în aplicare în statele membre. În ciuda acestei
preocupări, suntem de acord – după cum se arată mai sus – cu ideile generale ale acestui raport şi considerăm
că este foarte util.

Raport: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Construcţia europeană a fost visată de părinţii Europei pentru a garanta
pacea în Europa. Deşi există încă tensiune în Irlanda de Nord, Europa de astăzi trebuie să ofere în continuare
ajutor financiar pentru a sprijini reconcilierea între cele două comunităţi care se luptă de atâta vreme. Astfel,
Uniunea Europeană ar trebui să asigure continuarea finanţării unor proiecte specifice care permit crearea
legăturilor necesare pentru instaurarea unei păci de durată. Având în vedere faptul că, din motive legate de
temeiul juridic, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a anulat recent Regulamentul (CE) nr. 1968/2006, care
pe bună dreptate a permis aceste contribuţii financiare, deputaţii din Parlamentul European au trebuit să
adopte un regulament nou, bazat pe temeiul juridic adecvat. Prin urmare, am votat în favoarea acestui nou
regulament.

Liam Aylward (ALDE), în scris. – (GA) Am votat în favoarea acestui raport referitor la contribuţiile UE la
Fondului internaţional pentru Irlanda. Uniunea Europeană a plătit 15 milioane de euro pentru acest fond
pentru perioada 2007-2010. Finanţarea UE (care reprezintă 57 % din total) este esenţială pentru eficacitatea
fondului.

Fondul a avut un impact pozitiv asupra anumitor aspecte, atât în Irlanda, cât şi în Irlanda de Nord şi, de la
crearea sa în 1986, a ajutat şi sprijinit numeroase iniţiative transfrontaliere. Fondul a sprijinit pacea şi
reconcilierea, a promovat relaţiile şi participarea şi a contribuit la progresul economic şi social. Fondul a avut
un efect clar şi semnificativ asupra comunităţilor în cauză şi a contribuit în mare măsură la eforturile de a
realiza pacea permanentă, în special în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în colaborare cu programul
PEACE, în Irlanda de Nord şi în districtele de frontieră. -
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Alain Cadec (PPE), în scris. – (FR) Fondul internaţional pentru Irlanda este un bun exemplu de cooperare
transnaţională şi internaţională. Fondul, gestionat de un organism internaţional independent, este finanţat
de mai multe ţări: Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Canada, Noua Zeelandă şi Australia. Atât
în Irlanda de Nord, cât şi în Republica Irlanda, proiectele stimulează contactul, dialogul şi reconcilierea între
naţionalişti şi unionişti. Cu toate acestea, acest sprijin internaţional se va apropia de sfârşit în 2010. Prin
urmare, ar trebui să analizăm modul în care acţiunile prioritare ale fondului ar putea fi finanţate după această
dată, în special cele referitoare la promovarea progresului economic şi social şi încurajarea dialogului de
pace.

Proiectele acoperite de Fondul internaţional pentru Irlanda completează deja acţiunile din cadrul programelor
PEACE ale UE. Ar fi util să se stabilească ce se va întâmpla cu aceste proiecte în contextul viitoarei planificări
a bugetului UE. Prin urmare, invit Comisia Europeană să analizeze modul în care fondurile structurale ar
putea continua rolul Fondului internaţional pentru Irlanda, în special în cadrul obiectivului „Cooperare
teritorială europeană”.

David Casa (PPE), în scris. – După mulţi ani de instabilitate în Irlanda, a fost înfiinţat un fond numit FII, în
scopul asigurării stabilităţii economice şi financiare în regiune. Am văzut că raportul analizează planurile
pentru fond pe viitor şi stabileşte unele obiective-cheie care trebuie abordate. Sunt de acord cu concluziile
formulate de raportor şi, prin urmare, am decis să votez în favoarea acestui raport.

Ioan Enciu (S&D), în scris. – Am votat în favoarea raportului Kelly referitor la propunerea de regulament
al Parlamentului European şi al Consiliului privind contribuţiile financiare ale UE la Fondul internaţional
pentru Irlanda (FII).

O astfel de cooperare interregională şi proiectele de reconciliere ar trebui să fie sprijinite, în special, în vederea
promovării progresului social şi economic. FII a fost un element-cheie al reconcilierii intercomunitare şi
trebuie să recunoaştem rolul esenţial jucat de UE în acest domeniu. Putem învăţa din succesele iniţiativelor
FII, care pot fi aplicate în alte zone ale Uniunii unde există marginalizare şi tensiune între comunităţi.

Utilizarea fondurilor UE pentru a sprijini proiectul FII „Fotbal pentru pace” este un punct pe care doresc să
îl evidenţiez. Promovarea reconcilierii şi a înţelegerii reciproce în rândul tinerilor prin intermediul sportului
este o iniţiativă care ar trebui să fie lăudată. Într-adevăr, nu ar trebui să subestimăm utilizarea sportului pentru
a-i ajuta pe oameni şi a combate excluziunea socială.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Procesul de pace din Irlanda de Nord este un exemplu de succes care a
meritat şi ar trebui să merite în continuare sprijinul instituţiilor europene. În privinţa integrării europene, în
situaţii postconflict ca aceasta, calea spre stabilitate poate fi trasată prin crearea de facto a solidarităţii care
facilitează şi sporeşte relaţiile transfrontaliere şi intercomunitare. Sper că şi alte părţi ale Uniunii Europene
afectate de fenomenul terorismului secesionist pot analiza procesul irlandez şi învăţa de la acesta, ceea ce le
va permite să eradice violenţa şi să construiască o societate din care oricine poate simţi că face parte, respectând
în acelaşi timp legea, tradiţiile şi drepturile omului.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Am votat în favoarea extinderii Fondului internaţional pentru
Irlanda, deoarece consider că este important să subliniem misiunea Uniunii Europene pentru pace între
popoare şi comunităţi ca factor-cheie pentru dezvoltarea economică şi socială, precum şi pentru sporirea
demnităţii umane şi a calităţii vieţii pentru cetăţeni. Acest lucru se poate observa în cazul specific al Irlandei.
Uniunea Europeană ar trebui să continue să joace un rol-cheie în menţinerea păcii şi eliminarea tensiunii
regionale, etnice şi culturale, promovând astfel condiţii pentru progres social şi economic.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) De la înfiinţarea sa în anul 1986, Fondul internaţional pentru Irlanda a
contribuit la promovarea progresului economic şi social şi a încurajat contactul, dialogul şi reconcilierea
între naţionaliştii şi unioniştii de pe teritoriul Irlandei. UE trebuie să continue să sprijine procesul de pace
din Irlanda prin contribuţii la Fondul internaţional pentru Irlanda, aşa cum a procedat din anul 1989.
Intensificarea acestui sprijin va ajuta la consolidarea solidarităţii între statele membre şi cetăţenii lor. De
aceea am votat astfel.

Recomandare pentru a doua lectură: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Acesta a fost un vot la a doua lectură referitor la propunerea de
regulament privind o reţea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv. Eu am votat în
favoarea compromisurilor la care s-a ajuns între Parlament şi Consiliul UE. Aceste compromisuri ar trebui,
de fapt, să permită promovarea condiţiilor necesare pentru o mai bună guvernanţă în alocarea capacităţilor
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de acces şi în gestionarea principalelor coridoare feroviare de marfă intraeuropene. Odată ce a fost adoptat,
prezentul regulament ar trebui să îmbunătăţească eficacitatea marilor fluxuri de transport feroviar de marfă
în coridoarele europene, contribuind astfel la reducerea poluării provenite din transport. Pentru toate aceste
motive, am votat în favoarea textului negociat cu Consiliul în vederea ajungerii la un acord la a doua lectură.

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea recomandării pentru a doua lectură inclusă în
raportul colegului meu din România, Marian-Jean Marinescu, referitoare la poziţia Consiliului la prima
lectură pentru adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reţeaua feroviară
europeană pentru un transport de marfă competitiv. Sprijin modificările aduse în legătură cu organizarea
unor coridoare feroviare internaţionale în vederea creării unei reţele feroviare europene pentru un transport
de marfă competitiv. De asemenea, sprijin ideea unui ghişeu unic introdus în forma unui organism comun
instituit de fiecare dintre administratorii de infrastructură implicaţi în coridorul de transport de marfă care
dă posibilitatea solicitanţilor să ceară o trasă pentru un parcurs care traversează cel puţin o frontieră.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Sprijin prezentul regulament privind crearea unei reţele feroviare
europene pentru un transport de marfă competitiv, a cărui punere în aplicare se speră că va aduce o valoare
adăugată pentru întreaga Comunitate, pentru că Europa va fi legată de o reţea feroviară comună. Acest lucru
va asigura circulaţia eficientă a persoanelor şi mărfurilor între regiunile Europei. Odată cu regulamentul, a
fost adoptată, de asemenea, o decizie privind punerea în aplicare a termenelor limită de realizare a coridorului
de transport feroviar. A fost adoptată perioada mai lungă de 5 ani, care este favorabilă Lituaniei, în cursul
căreia în Lituania va trebui să fie instituită o cale ferată europeană. Acum că Lituania se confruntă cu
consecinţele dureroase ale crizei economice, această decizie este deosebit de favorabilă deoarece Lituania, la
fel ca alte ţări grav afectate de criză, deţine posibilităţi de finanţare limitate pentru a investi în proiectele de
dezvoltare a infrastructurii feroviare în viitorul apropiat.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Segmentul transportului de mărfuri la nivelul Uniunii este foarte
ofertant în condiţiile unei creşteri constante a acestuia. În aceste condiţii, pare contradictoriu faptul că se
optează din ce în ce mai puţin pentru transportul feroviar. Numai 10 % din mărfurile transportate pe teritoriul
Uniunii Europene se folosesc de căile ferate. Practic, faţă de acum 20 de ani, traficul feroviar de mărfuri s-a
înjumătăţit. Comisia Europeană a recunoscut rolul-cheie al transportului feroviar de mărfuri încă din anul
2001.

Atunci, orizontul stabilit prin Cartea albă a politicilor europene în domeniul transporturilor era 2010. Piaţa
transportului feroviar de marfă trebuie să facă faţă acum provocării reprezentate de îmbunătăţirea calităţii
serviciilor furnizate, din cauza lipsei de conformitate care constituie un handicap în concurenţa cu alte
modalităţi de transport de marfă. Involuţia sectorului transportului feroviar de marfă devine de neexplicat
în condiţiile în care există trei pachete legislative feroviare. Acestea sunt însă insuficient armonizate cu
legislaţiile naţionale, iar sistemele feroviare sunt neconectate la nivel transfrontalier. În aceste condiţii,
regulamentul propus de Parlamentul European este menit să facă transportul feroviar de mărfuri mai eficient,
prin coordonarea între statele membre şi administratorii de infrastructură.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), în scris. – Sprijin eforturile de eficientizare a transportului feroviar de marfă,
datorită avantajelor sale de mediu în comparaţie cu transportul rutier de marfă. Cu toate acestea, doresc să
fie clar că mă opun actualei liberalizări a căilor ferate din Uniunea Europeană, care este responsabilă pentru
fragmentarea, lipsa de investiţii şi ineficienţa transportului feroviar de marfă din prezent. Acest compromis
cu Consiliul este un efort pentru a îmbunătăţi situaţia; prin urmare, am votat în favoarea lui. Dar se bazează
pe liberalizarea la care mă opun cu tărie. Cu toate acestea, acest vot nu se referă la dereglementare, care este
deja prevăzută în tratat.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), în scris. – Susţin toate eforturile de eficientizare a transportului feroviar de
marfă, datorită avantajelor sale de mediu în comparaţie cu transportul rutier de marfă.

Cu toate acestea, doresc să fie clar că mă opun actualei liberalizări a căilor ferate din Uniunea Europeană,
care este responsabilă pentru fragmentarea şi lipsa de eficienţă a transportului feroviar de marfă din prezent,
precum şi pentru lipsa de investiţii în acest domeniu.

Acest compromis cu Consiliul reprezintă un efort pentru a îmbunătăţi situaţia. Prin urmare, votez pentru,
chiar dacă se bazează pe liberalizarea la care mă opun cu tărie. Acest vot nu se referă la dereglementare, care
este deja prevăzută în tratat.

Marielle De Sarnez (ALDE), în scris. – (FR) Proiectul de regulament defineşte coridoarele pentru transportul
feroviar de marfă, cu alte cuvinte, rutele care traversează mai multe state membre în legătură cu care
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administratorii coordonează gestionarea şi operarea infrastructurii. Acest lucru oferă o reală valoare adăugată
europeană, pentru că acest regulament va îmbunătăţi transparenţa în alocarea şi gestionarea de trase şi va
promova coordonarea transnaţională la toate nivelurile: capacităţi disponibile, investiţii, lucrări de
infrastructură, gestionarea operaţională şi aşa mai departe. Crearea unui ghişeu unic pentru fiecare coridor
va permite, de asemenea, companiilor să aibă de a face cu un singur contact. Acest lucru înseamnă că
gestionarea coridorului feroviar este plasată într-o perspectivă europeană. Prin urmare, acest regulament
reprezintă un semnal puternic în favoarea unei politici europene reale în materie de transport şi infrastructură.
Este un pas esenţial către transportul feroviar de marfă, care este mai rapid şi mai sigur şi, prin urmare,
reprezintă o alternativă credibilă şi ecologică la transportul rutier pe distanţe lungi. O abordare europeană
reală a fost cu atât mai necesară cu cât piaţa transportului feroviar de marfă este relevantă la această scară.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestui raport privind contribuţia la crearea unei
reţele europene de transport feroviar mai competitive. Gradul de schimbare a sectorului de transport în
ultimele decenii şi deschiderea tot mai mare a pieţelor feroviare naţionale (care a creat probleme serioase
prin lipsa lor de conformitate) necesită punerea în aplicare a acestor măsuri, care vor contribui la crearea
unei reţele de distribuţie eficiente între statele membre ale UE.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) În ultimele decenii, cota de piaţă deţinută de transportul feroviar în cadrul
transportului de marfă a scăzut continuu şi, în 2005, reprezenta doar 10 % din acest mod de transport.
Încercând să facă faţă acestei provocări, Comisia a sprijinit ideea de a aborda problema mai eficient. În
decembrie 2008, Comisia a propus un regulament privind o reţea feroviară europeană pentru un transport
de marfă competitiv.

În aprilie 2009, Parlamentul European a adoptat propunerea la prima lectură, acordând sprijin Comisiei. De
asemenea, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la acest regulament, chiar dacă cu unele modificări.
Fără a pune în discuţie importanţa transportului feroviar de marfă şi necesitatea unei coordonări europene
a acestui transport şi sprijinind crearea aşa-numitelor coridoare de transport de marfă, adevărul este că, în
actualul climat economic şi financiar din ţările UE, crearea unui sistem de transport de marfă integrat
presupune în mod necesar investiţii foarte mari din partea statelor membre şi nu putem garanta că acestea
sunt în măsură să promită sau să furnizeze astfel de investiţii. Prin urmare, fără a aduce atingere obiectivelor
prezentului regulament, în cazul în care ar trebui să îl aprobăm, nu ar trebui, cu toate acestea, să uităm că
actualul context de austeritate va avea, desigur, o influenţă asupra oricărui alt plan.

Carlo Fidanza (PPE), în scris. – (IT) Am salutat votul în plen care a aprobat recomandarea pentru a doua
lectură referitoare la un regulament privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă
competitiv.

Raportul prevede punerea în aplicare a nouă coridoare de transport de marfă între statele membre ale Uniunii
Europene şi crearea unui ghişeu unic pentru fiecare coridor, cu scopul de a garanta tuturor companiilor
feroviare publice şi private informaţiile necesare privind alocarea capacităţilor pentru fiecare coridor.
Subliniază interoperabilitatea transportului de marfă, furnizând legături cu porturile maritime şi căile
navigabile interne.

Prezentul regulament reprezintă cu siguranţă un mare pas înainte în direcţia coordonării traficului feroviar
european, în prezent numai pentru transportul de marfă, şi completează liberalizarea pieţei de transport
feroviar, o prioritate absolută în acest sector.

Regret că anumiţi deputaţi au încercat să saboteze proiectul coridorului prioritar Stockholm-Napoli, prin
prezentarea unui amendament care exclude Brenner din traseu. Această tentativă iresponsabilă a fost dejucată
prin intervenţia deputaţilor italieni. Din aceste motive, am susţinut fără şovăire recomandarea pentru a doua
lectură.

Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. – (FR) Am votat cu entuziasm în favoarea acestui text. Reprezintă un
important pas înainte pentru transportul de marfă şi transportul din Europa, care va fi acum mai competitiv
şi mai puţin costisitor. Europa se îndreaptă către o mai mare interconectare între reţelele feroviare europene,
coridoarele de transport de marfă şi porturile maritime şi fluviale. Acesta este un pas important în dezvoltarea
durabilă a sectorului de transport feroviar din Europa, care va putea astfel, în sfârşit, să ofere o alternativă
reală la transportul aerian şi rutier. Din acest moment, coridoarele internaţionale care leagă statele membre
vor fi gestionate de autorităţi transfrontaliere care coordonează gestionarea infrastructurii şi alocarea traselor.
Mai important, pentru fiecare coridor feroviar va exista un ghişeu unic, iar eu susţin în mod activ crearea
acestora. Această inovaţie permite Europei să avanseze şi îi demonstrează dorinţa de a realiza o mai bună
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cooperare şi o integrare mai mare în sectorul transporturilor. Salut adoptarea acestui raport care consolidează
bazele vastei reţele europene de transport feroviar de marfă pe care o susţin de mai mulţi ani.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), în scris. – Explicarea votului privind raportul Marinescu
(A7-0162/2010). Sprijin eforturile de eficientizare a transportului feroviar de marfă, datorită avantajelor
sale de mediu în comparaţie cu transportul rutier de marfă. Cu toate acestea, doresc să fie clar că mă opun
actualei liberalizări a căilor ferate din Uniunea Europeană, care este responsabilă pentru fragmentarea, lipsa
de investiţii şi ineficienţa transportului feroviar de marfă din prezent. Acest compromis cu Consiliul reprezintă
un efort pentru a îmbunătăţi situaţia, aşa că am votat în favoarea sa, dar se bazează pe liberalizarea la care
mă opun cu tărie. Cu toate acestea, acest vot nu se referă la dereglementare, care este deja prevăzută în tratat.

Thomas Mann (PPE), în scris. – (DE) Tocmai am votat împotriva amendamentului din raportul Marinescu,
care urmăreşte să stabilească un organism de coordonare central care va acţiona ca un ghişeu unic pentru
gestionarea traficului de marfă. Alţi 162 de colegi deputaţi au votat în acelaşi mod, ca urmare a unei petiţii
la a cărei lansare am contribuit. Ne declarăm în favoarea calităţii şi a competitivităţii în domeniul transportului
feroviar de marfă. Dorim să vedem soluţii flexibile şi eficiente şi, de asemenea, credem în promovarea
transportului feroviar din motive de mediu. Cu toate acestea, transportul de călători local şi pe distanţe lungi
nu trebuie să fie afectat în vreun fel. Textul extrem de complex al raportului nu cuprinde nicio declaraţie
clară în acest sens. Din păcate, Parlamentul European a votat în favoarea recomandării Comisiei, iar majoritatea
Consiliului a votat pentru ca gestionarea alocării traselor să fie încredinţată pe viitor unui organism de
coordonare central suplimentar. Acest lucru va duce la o fragmentare a autorităţii, care va avea un impact
grav asupra orarelor. În Germania, care este o ţară de tranzit tradiţională, reţeaua feroviară este deja funcţională
aproape la capacitatea maximă. Toate cele trei coridoare planificate traversează centre importante cu populaţie
numeroasă. În statul federal Hesse, există oraşele Fulda şi Frankfurt, situate pe traseul dinspre Stockholm
spre Palermo. În prezent, reputaţia bună a Parlamentului European ca principal organism care asigură
protecţia consumatorilor din Europa a fost ştirbită. Statele membre îşi vor pierde autoritatea de a lua decizii
cu privire la propriile reţele feroviare şi toţi cetăţenii din Europa vor fi afectaţi de întârzierile trenurilor
rezultate în urma acestui proces.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Acest raport confirmă imaginea unei Europe care este
opusul Europei solidarităţii şi a cooperării de care avem nevoie mai mult decât oricând în vremurile actuale.
Dezvoltarea teritorială ar trebui să fie planificată conform interesului general al cetăţenilor Europei, nu în
funcţie de interesele individuale ale întreprinderilor din sectorul privat. Privatizarea politicii de transport este
în interesul eurocraţilor, dar în detrimentul concetăţenilor mei. Votez împotriva acestui text dăunător.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) O reţea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv este
vitală dacă UE doreşte să realizeze obiectivele stabilite în cadrul strategiei UE pentru ocuparea forţei de muncă
şi creştere economică. Având în vedere acest lucru, crearea de coridoare feroviare care permit legături rapide
şi eficiente între reţelele naţionale va permite îmbunătăţirea condiţiilor de utilizare a infrastructurii. Este vital
să aprobăm prezentul regulament cu scopul ca transportul feroviar de marfă să devină mai competitiv în
comparaţie cu cel de acum. Acest lucru va fi benefic nu numai pentru economie, ci şi pentru mediu, deoarece
transportul feroviar este ecologic. De aceea am votat astfel.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Am votat împotriva propunerilor de compromis pentru regulamentul
privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv. Acesta va diminua competenţele
autorităţilor naţionale de infrastructură care au lucrat foarte eficient şi eficace până în prezent, inclusiv în
sfera internaţională. Măsurile propuse vor avea ca rezultat, de asemenea, mai multă birocraţie, care nu poate
fi scopul nostru. Această inflaţie va reduce eficienţa. Capacitatea va rămâne nefolosită. În opinia mea, toate
aceste lucruri vor avea un impact negativ asupra funcţionării transportului feroviar din întreaga Europă.

Dacă UE vrea cu adevărat să încurajeze transportul de marfă pe reţeaua feroviară, atunci ar trebui să stabilească
priorităţi în realizarea reţelelor de transport transeuropene. Extinderea completă a coridorului sudic, prin
intermediul aşa-numitului Tunel Koralm, de exemplu, va aduce o trecere fără precedent la utilizarea reţelei
feroviare. Ar trebui să promovăm transportul feroviar de marfă şi nu mai multă centralizare.

Justas Vincas Paleckis (S&D), în scris. – Am decis să votez în favoarea recomandării pentru a doua lectură,
în măsura în care s-a ajuns la un acord în urma recentei serii de întâlniri neoficiale ale trialogului cu Preşedinţia
spaniolă. Consider că este foarte important să nu se piardă elanul. La momentul primei lecturi din aprilie
2009, grupul meu a sprijinit obiectivul unei reţele de transport feroviar competitiv prin crearea de coridoare
în întreaga Uniune Europeană, astfel cum este prevăzut în propunerea Comisiei din decembrie 2008. Sprijinul
meu pentru acest acord este întărit şi de importanţa reţelei feroviare din Lituania şi de perspectiva economică
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pe care o oferă ţării mele. Este extrem de important – nu doar pentru Lituania, ci şi pentru Uniunea Europeană
în ansamblu – să se oprească declinul cotei de piaţă deţinute de transportul feroviar în cadrul transportului
de marfă. Sunt convins că piaţa transportului feroviar de marfă va beneficia de pe urma acestui acord. Acesta
va contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale şi va crea sinergii între sistemele feroviare naţionale.

Vilja Savisaar (ALDE), în scris. – (ET) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, din păcate nu am putut susţine
grupul de patru amendamente de compromis, deoarece Estonia şi Letonia au fost lăsate în afara coridorului
de transport feroviar descris la punctul 8 din anexa I. Luând în considerare viitorul căilor ferate în general,
precum şi proiectul Rail Baltica, ne-am fi aşteptat ca acest coridor să includă de asemenea Tallinn şi Riga.
Din păcate, amendamentele adoptate ne-au restricţionat opţiunile – cele ale Estoniei şi ale Letoniei – şi, ca
urmare, suntem departe de a lega toate statele membre ale Uniunii Europene într-un sistem feroviar uniform.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), în scris. – Sprijin eforturile de a face transportul feroviar de marfă mai
eficient, datorită avantajelor sale de mediu în comparaţie cu transportul rutier de marfă. Cu toate acestea,
doresc să fie clar că mă opun actualei liberalizări a căilor ferate din Uniunea Europeană, care este responsabilă
pentru fragmentarea, lipsa de investiţii şi ineficienţa transportului feroviar de marfă din prezent. Acest
compromis cu Consiliul reprezintă un efort pentru a îmbunătăţi situaţia; prin urmare, votez în favoarea lui.
Însă se bazează pe liberalizarea la care mă opun cu tărie. Cu toate acestea, prezentul vot nu se referă la
dereglementare, care este deja prevăzută în tratat.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) În ciuda faptului că transportul de marfă a fost în declin timp de mai
mulţi ani, reprezintă totuşi o alternativă care oferă cel mai înalt nivel de siguranţă şi eficienţă în comparaţie
cu multiplele alternative la transportul rutier. Acest raport are drept scop încercarea de a creşte cota de piaţă
a transportului feroviar de marfă, prin crearea de coridoare între cel puţin două state membre, astfel încât
mărfurile să fie transportate rapid.

După ce am citit raportul, am aflat că instituirea acestor coridoare nu va crea o rută prioritară pentru mărfuri
în detrimentul transportului de călători, deoarece înţeleg că nu există diferenţă de tratament între cele două
tipuri de trafic feroviar. Ghişeul unic va avea o importanţă strategică pentru coordonare, întrucât gestionarea
rutelor solicitate va fi realizată prin intermediul acestuia. În viziunea Consiliului, acesta a fost redus la un
stand de informare, dar eu sunt de aceeaşi părere cu raportorul, care consideră că este crucial pentru fluxul
de mărfuri dorit.

Această reţea de coridoare va permite o mai bună sincronizare a serviciilor europene de transport feroviar.
Va crea interfeţele dintre diferitele moduri de transport şi va oferi un nou impuls pentru investiţiile în acest
sector. Din acest motiv, consider că merită votul meu.

Thomas Ulmer (PPE), în scris. – (DE) Resping cu tărie acest raport, chiar dacă, din păcate, nu este posibil un
vot final la a doua lectură. Pentru Deutsche Bahn, strategia cu ghişeul unic va presupune că, în calitate de
jucător unic care se confruntă cu concurenţa într-o reţea germană liberalizată, aceasta va fi o măsură
echivalentă cu exproprierea şi va avea ca rezultat un dezavantaj competitiv care nu poate fi compensat, din
moment ce Germania are un trafic mixt de călători şi de marfă şi nu are reţele separate de mare viteză. Aş
sfătui imediat Deutsche Bahn să adopte măsuri juridice împotriva acestei decizii.

Artur Zasada (PPE), în scris. – (PL) Sunt convins că ideea de instituire a unei reţele feroviare europene pentru
un transport de marfă competitiv este justificată şi necesară. Există totuşi îndoieli serioase cu privire la
interpretarea articolului 12 alineatul (2) litera (a), care prevede stabilirea de ghişee unice. Rezervele se referă
în special la competenţele referitoare de luare a deciziilor cu privire la posibilităţile de a utiliza anumite reţele
feroviare. În plus, situaţia este complicată de faptul că unele state membre nu au încă acces dereglementat
la piaţa lor feroviară.

Având în vedere cele de mai sus, am votat împotriva celei de a doua părţi a amendamentului 83.

Raport: David Martin (A7-0043/2009)

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea deciziei privind adaptarea Regulamentului de
procedură al Parlamentului ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Modificările adoptate
în şedinţa plenară intră în vigoare la 1 decembrie 2010. A devenit necesar să se introducă modificări la
Regulamentul de procedură pentru a ţine seama de sosirea celor 18 noi membri, de creşterea competenţelor
legislative şi de noua procedură bugetară care pune Parlamentul European pe picior de egalitate cu Consiliul.
Alte modificări se referă la respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi la principiul
subsidiarităţii, ţinând seama de influenţa crescândă a parlamentelor naţionale; dreptul Parlamentului de a
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propune modificări la tratate; procedura de desemnare a preşedintelui Comisiei, având în vedere faptul că
Parlamentul are competenţe sporite în această chestiune; posibilitatea ca un stat membru al Uniunii să se
retragă şi, în sfârşit, încălcarea principiilor de bază de către un stat membru. Regret faptul că noile norme de
procedură nu au fost examinate de către o autoritate juridică superioară pentru a se asigura că acestea sunt
în conformitate cu documentele superioare ierarhic, în special, tratatele şi constituţiile statelor membre.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Votez în favoarea acestei propuneri de adaptare a Regulamentului de
procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona. Competenţele sporite ale Parlamentul trebuie să se
reflecte într-o responsabilitate sporită. Tratatul de la Lisabona este esenţial, deoarece Uniunea Europeană
trebuie să combine extinderea cu adâncirea. Prin intermediul acestui tratat, a reuşit să realizeze acest lucru
într-un mod echilibrat, credibil şi corect, îmbunătăţind coerenţa, legitimitatea, democraţia, eficienţa şi
transparenţa procesului decizional, clarificând diviziunea competenţelor între Uniunea Europeană şi statele
membre şi contribuind la o mai mare eficienţă în relaţiile inter şi intrainstituţionale din cadrul UE.

Schimbările de angajament realizate odată cu această adaptare a Regulamentului de procedură la Tratatul
de la Lisabona sunt în mare măsură rezultatul eforturilor Grupului PPE de a clarifica şi a simplifica procesul
de luare a deciziilor în Parlament şi relaţia acestuia cu parlamentele naţionale.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Imensa capacitate legislativă a instituţiilor europene şi metoda participativă
prin care o astfel de legislaţie este produsă, numărul prea mare de documente care este frecvent implicat,
precum şi faptul că ierarhiile dintre sursele şi normele juridice nu sunt întotdeauna clare determină Parlamentul
European să diminueze aceste riscuri, făcând eforturi în vederea adaptării statutului lor la recentul Tratat de
la Lisabona. Consider că acest lucru este necesar din motive de claritate în cadrul procedurilor şi securitate
juridică.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
Parlamentul trebuie să arate că s-a adaptat la noile condiţii de funcţionare şi de responsabilitate partajată în
procesele decizionale. Aş dori să subliniez impactul consolidării competenţelor Parlamentului, noua imagine
a reprezentării naţionale şi introducerea unor relaţii mai strânse cu parlamentele naţionale. Sunt de acord
cu modificările propuse în prezent la Regulamentul de procedură, luând în considerare, de asemenea,
simplificarea şi stabilirea clară a procedurilor de reglementare, astfel încât să se consolideze în continuare
capacitatea de reacţie la nevoile publicului, ale instituţiilor şi ale statelor membre, asigurându-se, de asemenea,
condiţiile de punere în aplicare eficientă a politicilor europene.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Am votat împotriva amendamentului 110, care prevede ca acest
Parlament să coopereze cu parlamentele statelor membre, dar nu şi cu parlamentele statelor care nu sunt
membre. Această prevedere ignoră realităţile constituţionale din unele state membre; de exemplu, deşi Flandra
a făcut un pas istoric spre independenţă în această săptămână, Parlamentul federal belgian rămâne pentru
moment parlamentul „naţional” în ceea ce priveşte UE. Cu toate acestea, conform constituţiei belgiene,
Parlamentul flamand deţine competenţe depline pentru anumite probleme legate de UE. Acest amendament
ignoră, de asemenea, realităţile politice din alte state membre: este ridicol că această Cameră nu poată să
coopereze pe deplin cu Parlamentul scoţian cu privire la probleme precum pescuitul, acolo unde Scoţia
deţine cea mai mare miză din Marea Britanie.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Aprobarea Tratatului de la Lisabona a acordat noi responsabilităţi
Parlamentului, iar acest lucru presupune că este necesar ca acesta să îşi adapteze Regulamentul său intern de
procedură la noile dispoziţii. Astfel, această prevedere face ca normele interne de procedură ale Parlamentului
să fie în concordanţă cu noile provocări apărute prin Tratatul de la Lisabona. De aceea am votat astfel.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Actuala adaptare a Regulamentului de procedură este impusă parţial
de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În acest sens, este un act formal. Cu toate acestea, în cursul
acestor modificări, cele două grupuri mari – Grupul PPEşi Grupul S&D – încearcă să reducă drepturile
deputaţilor care nu fac parte din unul din aceste grupuri mari. Acest lucru este absolut greşit şi nedrept, din
moment ce s-ar pierde în mocirla dezbaterii privind adaptările majore la Tratatul de la Lisabona. De exemplu,
se propune ca deputaţii neafiliaţi să nu mai poată decide ei înşişi cine trebuie să-i reprezinte, cum este cazul
în prezent. Acesta este un eveniment unic în politica democratică, lucru care este inacceptabil. În orice
parlament democratic demn de acest nume, un grup politic îşi poate decide propriii reprezentanţi pentru
anumite comisii.

Cu toate acestea, aici se propune ca preşedintele – care este membru al unuia dintre cele două partide politice
mari – să decidă care dintre deputaţii neafiliaţi ar trebui să îi reprezinte la Conferinţa preşedinţilor. Cu alte
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cuvinte, adversarii lor politici vor fi în măsură să aleagă un reprezentant al cărui politică este cea mai apropiată
de a lor. Acest lucru este scandalos. După părerea mea, reprezentantul deputaţilor neafiliaţi poate fi ales
numai printr-un vot al întregului grup al deputaţilor neafiliaţi. Prin urmare, am votat împotriva acestui
amendament.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE)Devin tot mai frecvente dezastrele naturale care conduc la pierderea
mijloacelor de trai şi a tuturor proprietăţilor oamenilor. Oamenii ale căror case sunt inundate sunt deosebit
de grav afectaţi, deoarece întregul conţinut al casei este adesea deteriorat sau distrus. În plus, se produc daune
grave asupra terenurilor agricole, care costă sume imense de bani, ca să fim sinceri. Persoanele afectate
întâmpină adesea dificultăţi în a suporta consecinţele financiare sau pur şi simplu nu pot plăti deloc pentru
repararea acestor daune. Am votat în favoarea rezoluţiei, deoarece este important să se prevadă ajutor pentru
persoanele care au fost afectate de dezastru.

Aldo Patriciello (PPE), în scris. – (IT) Parlamentul European a luat o decizie privind adaptarea Regulamentului
de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona. Dintre modificările la Regulamentul de procedură
al Parlamentului care au fost adoptate de deputaţii europeni, există unele care prevăd venirea a 18 deputaţi
noi din partea a 12 state membre, consolidarea competenţelor legislative şi introducerea unei noi proceduri
bugetare, punând astfel Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul. Modificările aduse Regulamentului
de procedură ţin cont şi de normele privind bugetul, în măsura în care Parlamentul va lua decizii în cooperare
cu Consiliul cu privire la această problemă. În special, modificările se referă la cadrul financiar de trei ani,
care va deveni un act legislativ care necesită aprobarea Parlamentului, la documentele puse la dispoziţia
deputaţilor, la examinarea proiectului de buget, la reconcilierea bugetului şi la adoptarea definitivă a acestuia.

În plus, modificările pe care le consider ca fiind extrem de importante se referă la respectarea Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, la dreptul deputaţilor europeni de a depune amendamente la tratate, la
procedura de alegere a preşedintelui Comisiei şi, mai presus de toate, la eliminarea dispoziţiilor specifice
referitoare la numirea Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună. Sper că aceste
modificări vor fi introduse în curând în tratat, având în vedere inovaţia fundamentală pe care o reprezintă
pentru întreaga Uniune.

Paulo Rangel (PPE), în scris. – (PT) Votez în favoarea raportului elaborat de David Martin, ca urmare a unei
lungi perioade de negocieri la care au participat toţi membrii Comisiei pentru afaceri constituţionale a
Grupului PPE din care fac parte. Raportul se concentrează asupra modificărilor care trebuie aduse
Regulamentului de procedură al Parlamentului ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În
urma unui vot iniţial în cadrul sesiunii din noiembrie, care a asigurat schimbările necesare direct legate de
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, celelalte modificări au fost amânate pentru a permite astfel o
perioadă mai lungă de reflecţie. PPE, grupul de care aparţine Partidul Social Democrat (PSD), a semnat mai
multe amendamente de compromis, în special cu privire la timpul afectat întrebărilor pentru preşedintele
şi vicepreşedintele Comisiei sau pentru Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate
şi pentru preşedintele Eurogrupului, la punerea în aplicare a statutului deputaţilor, la revizuirea tratatelor şi
la actele delegate. Totuşi, aş dori să subliniez modificările referitoare la cooperarea interparlamentară, relaţia
dintre Parlament şi parlamentele naţionale în timpul procesului legislativ şi componenţa delegaţiei
Parlamentului la COSAC – trei aspecte cărora a trebuit să le acord o atenţie deosebită în calitate de
vicepreşedinte al PPE însărcinat cu relaţiile cu parlamentul naţional.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Astăzi, Parlamentul votează cu privire la adaptarea necesară a
Regulamentului său de procedură ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În urma votului
din sesiunea din noiembrie, votul cu privire la modificări ulterioare, care nu sunt direct legate de intrarea în
vigoare a Tratatului, a fost amânat pentru această sesiune. Au fost semnate douăsprezece amendamente sub
forma unui angajament din partea Grupului Partidului Popular European, din care fac parte, în legătură cu
mai multe probleme: timpul afectat întrebărilor pentru preşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al
Uniunii Europene, întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate Consiliului şi Comisiei, cooperarea periodică
interparlamentară, punerea în aplicare a statutului deputaţilor, delegaţia la Conferinţa comisiilor pentru
afaceri europene, revizuirea tratatelor şi delegarea puterii legislative.

Votez în favoarea modificărilor suplimentare la document, printre care aş dori să subliniez introducerea unei
dispoziţii privind subsidiaritatea şi proporţionalitatea în evaluarea legislaţiei şi relaţia Parlamentului cu
parlamentele naţionale în timpul procesului legislativ.

Rafał Trzaskowski (PPE), în scris. – (PL) Această a doua rundă de modificări încheie procesul îndelungat
de adaptare a Regulamentului de procedură al Parlamentului European la modificările introduse de Tratatul
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de la Lisabona. Deşi modificările votate astăzi se referă, într-o măsură mai mică, la schimbările fundamentale
legate de tratat, care au consolidat Parlamentul în procesul de luare a deciziilor, acestea reprezintă o completare
importantă a modificărilor la Regulamentul de procedură şi ne permite să utilizăm pe deplin noile posibilităţi.
Aşa cum se întâmplă cu toate modificările şi în special cu astfel de modificări importante precum cele aduse
legii fundamentale, depinde foarte mult de modul în care sunt puse în aplicare.

Detaliile sunt totul, motiv pentru care este atât de important să analizăm acest proces până la capăt.

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

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Unul dintre obiectivele fundamentale pentru 2011 va fi
menţinerea, promovarea şi obţinerea de finanţare pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică în UE, acordând
fonduri suficiente pentru programul-cadru şi contribuind astfel la strategia europeană 2020.

Creşterea numărului de cereri de finanţare a crescut proporţional cu creşterea mecanismelor de control
stabilite în încercarea de a asigura utilizarea corectă a fondurilor comunitare.

Birocraţia internă şi crearea de norme suplimentare şi de proceduri administrative, reduc încrederea publicului
în acest proces. Este deosebit de dificil pentru organizaţiile mai mici, cum ar fi IMM-urile, afacerile incipiente
destinate tehnologiei de vârf, institutele mai mici, universităţile şi centrele de cercetare să se ocupe de această
problemă complexă.

Aş dori să solicit facilitarea accesului la finanţarea cercetării. Trebuie să dezvoltăm o cultură a încrederii
reciproce, care să implice toate părţile interesate. Acest lucru va stimula cercetarea şi inovarea, va face din
Europa un loc mai atractiv pentru a trăi şi a lucra.

Marielle De Sarnez (ALDE), în scris. – (FR) Proiectul de buget pentru 2011 al Comisiei Europene nu este
pregătit pentru provocările cu care se confruntă Europa. Atunci când avem 142 de miliarde de euro în credite
de angajament – ceea ce înseamnă 1,15 % din VNB-ul Europei – Comisia propune finanţarea noilor priorităţi,
precum şi programele deja incluse în cadrul financiar pentru perioada 2007-2013, preluând din fondurile
programelor existente şi de la o marjă de buget care a fost redusă la aproape nimic. Agenda 2020 pentru
creştere şi ocuparea forţei de muncă, care se presupune a fi foaia de parcurs a Uniunii pentru următorii zece
ani, precum şi combaterea schimbărilor climatice nu pot avea loc cu adevărat fără resurse financiare. Nu este
acceptabil să se finanţeze viitorul instrument pentru cooperare cu ţările industrializate luând bani de la
ajutorul pentru dezvoltare. Nu este realist să se reducă cu o treime ajutorul financiar european pentru procesul
de pace din Orientul Mijlociu. Aceasta nu este o abordare serioasă. Ne aşteptam la mai multă îndrăzneală
din partea Comisiei. Totuşi, Parlamentul European este încă în aşteptarea unui proiect de revizuire pe termen
mediu a perspectivelor financiare, de care Europa are mare nevoie. Acest aspect trebuie să aibă un rol central
în cadrul viitoarelor negocieri bugetare cu Consiliul. Delegaţia Mişcării Democratice din Parlament va face
eforturi în această privinţă.

Göran Färm, Olle Ludvigsson şi Marita Ulvskog (S&D), în scris. – (SV) Noi, suedezii social-democraţi,
am ales să votăm în favoarea mandatului privind negocierile pentru bugetul 2011. În mare parte, suntem
de acord cu priorităţile din raport. De exemplu, considerăm că este important să investim în tineret, în
cercetare, în inovare şi în tehnologia ecologică. De asemenea, credem că este important ca noua strategie
pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă „Europa 2020”, să primească suficiente resurse financiare pentru
a reuşi.

Cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că noi nu credem că este necesar să se mărească subvenţiile
agricole directe. În plus, ne opunem acordării unui sprijin european permanent industriei laptelui şi a
produselor lactate.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Rolul Parlamentului în negocierea bugetului UE a fost îmbunătăţit prin
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În această perioadă de criză economică, financiară şi socială,
sunt cruciale fondurile pentru a motiva creşterea şi competitivitatea Uniunii Europene. În acest context, este
important ca Fondul de solidaritate al UE să crească, în măsura în care este utilizat în mod eficient de către
guverne, astfel încât să atenueze impactul acestei crize asupra regiunilor mai sărace.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Îmi amintesc că procesul bugetar pentru anul 2011 a fost
primul de acest fel de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi că necesită în mod incontestabil o
mai bună cooperare şi coordonare cu cealaltă ramură a autorităţii bugetare. Aş vrea să subliniez preocuparea
şi eforturile depuse pentru a asigura fonduri suficiente pentru liniile strategice de dezvoltare ale UE, în special
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în domeniile tineretului şi inovării, alături de eficienţa energetică, combaterea schimbărilor climatice şi
promovarea ocupării forţei de muncă şi a egalităţii de gen. De asemenea, cred că este vital să se asigure
viabilitatea unor mecanisme care să garanteze dezvoltarea durabilă a sectorului agricol. Mă refer în special
la sectorul produselor lactate. În contextul actual de criză şi de presiune asupra finanţelor publice din statele
membre, aş dori să reiterez necesitatea de a asigura sustenabilitatea bugetară în Uniunea Europeană, pentru
a urmări obiectivul central al coeziunii sociale şi economice. Cu toate acestea, cred că este important ca
proiectul de buget pentru 2011 să reflecte de la început implicaţiile financiare ale iniţiativelor emblematice
conţinute în strategia UE 2020. Acestea cuprind „O Uniune a inovării”, „Tineretul în mişcare”, „O Europă
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de
muncă” şi „O politică industrială adaptată erei globalizării”.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Am votat împotriva acestui raport privind proiectul de buget
pe 2011, deoarece nu corespunde deloc cu nevoile cu care se confruntă finanţarea Uniunii Europene din
prezent, unde crearea zonei euro a exacerbat inegalităţile sociale şi teritoriale şi nu ia în considerare în mod
corespunzător principiul coeziunii economice şi sociale.

În această perioadă de criză, există o nevoie şi mai mare pentru un alt buget al UE care cel puţin dublează
fondurile, astfel încât cel puţin jumătate din buget (calculat pe baza a 2 % din produsul naţional brut al UE)
este dedicată investiţiilor în sectorul de producţie şi sprijinirii funcţiilor sociale ale statelor membre. Acest
lucru ar crea locuri de muncă cu drepturi, ar combate sărăcia şi ar reduce inegalităţile regionale, în scopul
de a promova coeziunea economică şi socială.

Pe de altă parte, este esenţial, de asemenea, ca UE să îşi sporească ratele de cofinanţare alocate ţărilor cu
economii mai slabe, în special pentru programe sociale şi investiţii productive.

În sfârşit, este necesar să se reducă în mod substanţial suma alocată armatei şi să se schimbe obiectivele
fundamentale ale bugetului, astfel încât să se ajungă la o dezvoltare echilibrată şi la progres social.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Proiectul de buget pentru 2011 va fi primul de la intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona, iar pentru pregătirea lui trebuie să existe mai multă cooperare şi coordonare între
toţi cei implicaţi pe parcursul negocierilor, astfel încât să se ajungă la un acord privind cheltuielile totale pe
parcursul procesului. Trialogul care va avea loc în iulie trebuie să fie fără echivoc în pregătirea terenului,
astfel încât să poată fi identificate în prealabil punctele în care ar trebui să existe un consens mai mare.
Principalele puncte care trebuie reţinute sunt implicaţiile bugetare ale mecanismului european de stabilizare,
strategia UE 2020 şi programele de tineret.

Franz Obermayr (NI), în scris. – (DE) Bugetul pentru 2011 cuprinde numeroase puncte care pot fi criticate
serios. De exemplu, a fost majorat bugetul pentru Fondul european pentru refugiaţi care, printre alte lucruri,
promovează plasarea solicitanţilor de azil în UE, în timp ce finanţarea pentru Agenţia Europeană pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) a fost redusă. Ajutorul financiar pentru
Palestina este, de asemenea, redus, dar bugetul pentru ţările candidate la aderarea la UE, inclusiv Turcia, de
exemplu, a crescut în mod semnificativ. Prin urmare, am votat împotriva raportului privind bugetul pentru
2011.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Grupul nostru, Grupul Verts/ALE, nu s-a opus priorităţilor
raportorului pentru negocierile din cadrul trialogului. Am depus unele amendamente mai detaliate cu privire
la „ecologizarea” fondurilor structurale, dezvoltarea rurală şi politica agricolă, care, aşa cum era de aşteptat,
au fost toate respinse, dar care ar putea fi reintroduse în septembrie, la prima lectură mai detaliată a
Parlamentului din cadrul procedurii bugetare. Deputaţii din partea Grupului Verts/ALE din alte comisii au
semnat în comun amendamente, în numele comisiilor lor respective. Din nou, majoritatea dintre acestea au
fost respinse din cauza abordării raportorului de a nu complica inutil textul.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Sprijin poziţia grupului meu cu privire la acest document elaborat de
Parlament ca răspuns la proiectul de buget pentru anul 2011 propus de Comisia Europeană. Credem că este
imposibil să se definească în mod clar implicaţiile proiectului de buget asupra iniţiativelor emblematice ale
strategiei şi că este nevoie de informaţii mai multe şi mai bune.

De asemenea, am constatat cu plăcere includerea programului pentru tineret, ca una din priorităţile pentru
anul următor în proiectul Comisiei, dar sunt dezamăgit de faptul că nu a existat decât o creştere simbolică a
finanţării, când se aştepta mai mult de la aceste iniţiative. Eu însumi şi deputaţii pentru regiunile ultraperiferice
am susţinut un amendament, deoarece credem că este inacceptabil ca bugetul pentru programul de opţiuni
specifice naturii periferice şi insulare pentru 2011 să fie mai mic decât cel pentru 2010, mai ales într-o
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perioadă în care încheierea unui acord între UE şi Columbia şi Peru va avea repercusiuni grave asupra
producţiei de banane, zahăr şi rom. În acest sens, facem de asemenea apel la Comisie să promoveze în cel
mai scurt timp posibil un studiu privind impactul acestei situaţii asupra regiunilor respective.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), în scris. – (PL) Raportul privind mandatul pentru trialogul
referitor la proiectul de buget pentru 2011, care a fost adoptat astăzi în şedinţa plenară a Parlamentului
European, menţionează şase priorităţi pentru negocierile bugetare pentru 2011. Una dintre acestea este
reprezentată de programele dedicate tinerilor, cum ar fi Tineretul în mişcare, Învăţare continuă, Tineretul în
acţiune şi Erasmus Mundus. La punctul 12 din observaţiile generale, raportul subliniază faptul că este
insuficientă majorarea creditelor în proiectul de buget pentru aceste programe, în ciuda actualei rate de
execuţie foarte ridicate (care a fost de 95-100 % în fiecare an în perioada 2007-2009). Salut faptul că textul
acceptat solicită sporirea acestor credite, astfel încât programele de tineret vor putea fi puse în aplicare într-un
mod corespunzător semnificaţiei lor pentru societatea civilă din Europa.

În ciuda crizei economice care a obligat statele membre să facă economii semnificative, Uniunea Europeană
continuă să îşi extindă gama de activităţi. Totuşi, acest lucru trebuie făcut concomitent cu asigurarea unui
nivel adecvat de finanţare pentru programele care există deja. Raportul dnei Jędrzejewska atrage atenţia
asupra acestei probleme care, după părerea mea, a fost recunoscută pe bună dreptate ca prioritate pentru
negocierile privind bugetul.

Angelika Werthmann (NI), în scris. – (DE) Doamnelor şi domnilor, mandatul pentru trialog este deosebit
de important pentru Parlamentul European, deoarece defineşte poziţia de negociere a Parlamentului. Bugetul
pentru 2011 este puternic influenţat de criză şi recesiune şi acest lucru este clarificat, printre altele, de marjele
foarte strânse. Cu toate acestea, există, de asemenea, semne pozitive. Unul dintre acestea este prioritatea
acordată programelor de tineret. În cazul în care Uniunea Europeană doreşte să găsească o cale durabilă de
ieşire din criză, este esenţial să investească în tineri, pentru că ei reprezintă viitorul nostru. În plus, având în
vedere situaţia economică din Europa, trebuie să susţinem un mandat pentru un buget al UE echilibrat din
punct de vedere social, care ia în considerare şi competitivitatea. Vă mulţumesc.

Raport: Werner Langen (A7-0187/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Aşa cum a demonstrat din plin recenta criză economică şi financiară,
trebuie să punem în aplicare o strategie mai bine reglementată şi mai transparentă în ceea ce priveşte pieţele
instrumentelor derivate pentru a preveni situaţiile excesiv de speculative. În special, salut propunerea
raportorului, potrivit căreia controlul centralizat ar trebui să fie pus în mâinile AEVMP, Autoritatea europeană
pentru valori mobiliare şi pieţe, iar costurile viitoarei infrastructuri a pieţelor să fie suportate de către
participanţii pe piaţă şi nu de către contribuabili. Din aceste motive, am votat în favoarea raportului.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) În această rezoluţie, Parlamentul European solicită o supraveghere
mai strictă a pieţei instrumentelor derivate. Am sprijinit-o, deoarece mi se pare că este crucial ca Parlamentul
European să trimită un mesaj clar Consiliului şi Comisiei, astfel încât să se adopte măsuri legislative. Obiectivul
este evitarea speculaţiilor excesive prin introducerea unei proceduri standardizate şi a unor organisme de
supraveghere, precum şi prin utilizarea unui registru comun de tranzacţii.

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Am votat pentru raportul din proprie iniţiativă al distinsului meu
coleg german, Werner Langen, referitor la pieţele instrumentelor derivate, care a fost elaborat ca răspuns la
comunicarea Comisiei Europene pe aceeaşi temă. Susţin iniţiativa Comisiei care vizează îmbunătăţirea
sistemului de reglementare a instrumentelor derivate. Este imperios ca viitoarei Autorităţi europene pentru
valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) să i se atribuie un rol-cheie în autorizarea caselor de compensare din
Uniunea Europeană, încredinţându-i-se supravegherea acestora.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Am votat pentru acest raport întrucât consider că trebuie să
sporim transparenţa pieţei instrumentelor derivate (comerţul în tranzacţiile viitoare) şi să asigurăm un grad
mai mare de reglementare a acestei pieţe. Instrumentele derivate pot juca un rol util în transferul de riscuri
financiare într-o economie, dar, ca urmare a lipsei de transparenţă şi de reglementare, au jucat un rol în
exacerbarea crizei financiare. Salut iniţiativa Comisiei de a reglementa mai strict instrumentele derivate, în
special cele extrabursiere, cu scopul de a reduce impactul riscurilor pentru stabilitatea pieţelor financiare în
ansamblu, şi de a standardiza contractele încheiate pentru instrumente derivate, utilizarea stocării centralizate
a datelor şi locurile de tranzacţionare organizată.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Raportul dlui Langen propune un set de măsuri care vizează o mai mare
transparenţă a pieţei instrumentelor financiare derivate. Având în vedere modul în care a apărut criza
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financiară din 2008 şi fragilitatea pe care aceste produse complexe au impus-o pe piaţă, acesta este, fără
îndoială, un pas promiţător de a introduce mai multă stabilitate şi transparenţă. Prin urmare, am votat în
favoarea raportului Langen.

Pe de altă parte, ar trebui să subliniem totuşi un alt aspect, care este un principiu de bază în orice discuţie
despre finanţe, criza economică şi piaţă. În afară de orice produse derivate şi inginerie financiară complicată,
criza din 2008, care a determinat efecte distructive negative prezente încă asupra societăţii noastre, a apărut
din cauza faptului că am crezut în mod greşit prea mult timp că nu trebuie să luăm în considerare economia
reală. Prin urmare, salut orice măsură prezentă de promovare a transparenţei pieţelor financiare şi a produselor
oferite de bănci şi de pieţele de acţiuni, dar trebuie să ne amintim cu toţii că este imperios să regândim sistemul
economic pe care se bazează pieţele lumii. Prin urmare, alegerea noastră trebuie să vizeze consolidarea
economiei reale, singura sursă sigură de bogăţie şi de stabilitate durabilă.

Vito Bonsignore (PPE), în scris. – (IT) Mai întâi aş dori să îl felicit pe prietenul şi colegul meu, dl Langen,
pentru proiectul de raport supus la vot astăzi în această Cameră.

Având în vedere criza financiară şi economică, am observat pericolele reprezentate de anumite instrumente
financiare care sunt utilizate în mod ruşinos pe pieţe fără reguli sau restricţii. Mulţi cetăţeni şi numeroase
autorităţi locale, inclusiv în Italia, au căzut victime ale acestor instrumente cu risc ridicat, iar acum se confruntă
ele însele cu deficite bugetare alarmante.

Pentru a preveni astfel de situaţii nefericite, cred că este oportună şi chiar necesară o reglementare
corespunzătoare a instrumentelor derivate, astfel încât să existe o piaţă mai stabilă şi mai sigură, care le
permite operatorilor şi consumatorilor să ia decizii informate. Uniunea Europeană trebuie să devină campioana
unei schimbări radicale faţă de politica financiară din trecut şi trebuie să trimită semnale puternice pentru a
împiedica instrumentele derivate, precum cele extrabursiere, să pună în pericol întreaga piaţă financiară pe
viitor.

În cele din urmă, sprijin orientările stabilite de dl Langen în textul adoptat astăzi, nu în ultimul rând deoarece
instrumentele financiare derivate nu sunt doar o prerogativă a profesioniştilor din acest sector, ci reprezintă
instrumente pentru utilizarea în masă. Din acest motiv, o legislaţie mai strictă va garanta o mai mare
transparenţă, permiţându-le „participanţilor pe piaţă să evalueze riscurile în mod corect”. -

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Reglementarea mai strictă a pieţelor instrumentelor derivate
trebuie să ţină seama de circumstanţele specifice ale companiilor, care trebuie să se asigure în continuare că
riscurile lor financiare şi operative sunt acoperite în condiţii favorabile şi, într-un fel, adaptate cu ajutorul
instrumentelor derivate.

Firmele nefinanciare utilizează aceste instrumente pentru a se asigura că riscurile legate de monedă, dobândă
şi materii prime sunt acoperite. Această protecţie, care nu este de natură speculativă, a contribuit la stabilitate
şi la creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă şi de investiţii.

Cu toate acestea, măsurile legislative propuse nu trebuie să conducă la o deteriorare evidentă în aria de
acoperire a riscurilor pentru companii.

Aş dori să solicit scutiri şi cerinţe mai puţin strice în ceea ce priveşte capitalul în cazul instrumentelor derivate
bilaterale, în special pentru IMM-uri.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) Am votat împotrivă deoarece, deşi raportul conţine puncte
pozitive şi încearcă să introducă anumite restricţii şi norme minime pe piaţa instrumentelor derivate, în
realitate acesta nu abordează problema în mod fundamental. Una dintre cauzele principale de instabilitate
economică şi financiară este dezvoltarea şi creşterea tranzacţiilor nebancare, care include primele de risc şi
alte instrumente financiare derivate.

Prăbuşirea recentă a pieţelor monetare şi speculaţiile împotriva obligaţiunilor elene au arătat nu numai că
sistemul financiar are nevoie de reglementări stricte ci, de asemenea, că anumite operaţiuni, cum sunt
tranzacţiile cu primă de risc, ar trebui să fie interzise. Consider că ar fi greşit şi insuficient să ne concentrăm
atenţia doar asupra „politicilor de reglementare”, cum ar fi cele prezentate în acest raport, care nici nu
analizează problema în perspectivă, nici nu oferă soluţii adecvate.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Piaţa instrumentelor derivate, aşa cum s-a dovedit odată cu criza economică,
financiară şi socială pe care o experimentăm în prezent, are nevoie de o reglementare eficientă, care permite
o mai mare transparenţă în comercializarea acestor instrumente financiare. Aceste produse trebuie să fie

75Dezbateri al Uniunii EuropeneRO15-06-2010



supuse unei supravegheri mai eficiente, astfel încât comerţul cu acestea să nu aibă efecte negative pe piaţă.
Datorită diversităţii produselor derivate şi necesităţii de a proteja investitorii, sprijin, de asemenea, norme
mai stricte referitoare la informaţii.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Salut mobilizarea instituţiilor europene pentru a asigure cel
mai mare grad de eficienţă, securitate şi soliditate posibil pe pieţele instrumentelor derivate, ca recunoaştere
a importanţei sale pentru durabilitatea dezvoltării economice, împreună cu necesitatea de a asigura
reglementarea şi verificarea procedurilor şi negocierilor legate de tranzacţionarea sau comercializarea acestor
instrumente financiare. Având în vedere dimensiunea pieţei instrumentelor derivate şi impactul acesteia
asupra economiei mondiale, aşa cum a devenit evident în contextul actualei crize economice şi financiare –
şi creşterea exponenţială a componentei de risc de pe piaţa mondială – consider că asigurarea transparenţei
este crucială. Acest lucru este vital nu numai pentru supravegherea eficientă a pieţelor, dar şi pentru standarde
de raportare clare, concise şi complete. „Swap-urile pe riscul de credit” de la emitenţii publici utilizate de
speculatorii financiari au condus la niveluri nejustificate a diferitelor „repartizări” naţionale. Acest lucru
subliniază faptul că avem nevoie de transparenţă pe piaţă şi de norme europene consolidate privind negocierea
de „swap-uri pe riscul de credit”, în special cele legate de datoriile publice. Se speră că legislaţia viitoare va
aduce nu numai transparenţă pe piaţa instrumentelor derivate ci, de asemenea, o legislaţie de bună calitate.
Aş dori să subliniez faptul că costul viitoarelor infrastructuri ale pieţei ar trebui să fie suportat de cei implicaţi
pe piaţă şi nu de contribuabili.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) În loc să propună eliminarea pieţei instrumentelor derivate,
majoritatea din Parlament s-a limitat la apărarea interdicţiei privind swap-urile pe riscul de credit (CDS) de
datorie publică. Aceştia solicită Comisiei să ia în considerare limitele maxime de risc pentru instrumentele
derivate, în special CDS, şi să stabilească un acord asupra acestora cu partenerii săi internaţionali. Cu toate
acestea, din ceea ce s-a declarat, Comisia îşi poate prezenta propunerea privind pieţele instrumentelor derivate
abia în septembrie, iar Parlamentul va legifera asupra acesteia pe picior de egalitate cu Consiliul.

Toată această aşteptare este regretabilă dacă avem în vedere creşterile dramatice, până la niveluri nesustenabile,
ale ratelor dobânzii care sunt implicite în obligaţiile emitenţilor publici în unele ţări din zona euro, cunoscând
efectul negativ pe care le-au avut CDS-urile asupra întregului proces. Nu putem permite în continuare titluri
speculative pe baza datoriei publice.

Este adevărat că Parlamentul a susţinut astăzi interzicerea CDS-urilor – tranzacţii de natură pur speculativă
care implică pariuri privind încălcarea obligaţiilor de către debitor – astăzi, dar apoi s-a limitat la a solicita
termene mai lungi de închidere în cazul vânzărilor cu descoperire a titlurilor de valoare şi a instrumentelor
derivate. Prin urmare, în ceea ce ne priveşte, am sprijinit propunerile pozitive, dar suntem împotriva poziţiei
ascunse şi întârzierii uriaşe în reglementarea pieţelor de capital.

Astrid Lulling (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului Langen referitor la pieţele instrumentelor
derivate deoarece, asemenea raportorului, sunt sigură că sectorul trebuie reglementat şi că este nevoie de o
mai mare transparenţă pe pieţele instrumentelor derivate. Mă declar în special în favoarea ideii de introducere
obligatorie a unor case de compensare în contrapartidă pentru manipularea tranzacţiilor cu instrumente
derivate între actorii de pe piaţă. Prin standardizarea tranzacţiilor şi garantarea independenţei camerelor de
compensare se va realiza un progres foarte important.

Cu toate acestea, mecanismele de reglementare care vor fi introduse în foarte scurt timp datorită colaborării
dintre Comisie, Consiliu şi Parlament nu ar trebui să restricţioneze complet pieţele instrumentelor derivate,
care îndeplinesc un rol important pe piaţa financiară. Este important să se facă distincţie, aşa cum procedează
şi raportorul, între instrumentele derivate utilizate pentru a acoperi riscurile asociate în mod direct cu mediul
de afaceri al companiilor şi instrumentele utilizate exclusiv în scopuri speculative. Doar acestea din urmă
sunt de natură să prezinte un risc sistemic şi ar trebui să fie supravegheate în mod corespunzător pentru a
evita o repetare a tipului de crize pe care le-am trăit recent.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) În trecut, instrumentele derivate deţineau un rol important prin faptul că
transferau riscul în economie. Cu toate acestea, lipsa de transparenţă şi de reglementare de pe pieţele
instrumentelor derivate au avut un efect extrem de dăunător asupra crizei financiare. Unul dintre instrumentele
care au afectat cel mai mult economiile europene şi au dus la creşterea dobânzii aferente datoriei publice au
fost CDS (swap-urile pe riscul de credit). Această reglementare susţine o interzicere a tranzacţiilor speculative
care utilizează acest instrument, deoarece poate conduce la denaturarea pieţelor datoriei publice. Este extrem
de important să se facă distincţia între instrumentele derivate utilizate ca instrumente de gestionare a riscului
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în vederea acoperirii unui risc real la care se expune utilizatorul şi instrumentele derivate utilizate exclusiv
în scopuri speculative. De aceea am votat astfel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Mă bucur că punctele-cheie ale rezoluţiei au rămas în text, în
special punctele 33, 34, 35 şi 36, precum şi considerentele K, S şi X. Acesta este motivul pentru care am
votat în favoarea proiectului. În caz contrar, dacă cel puţin unul dintre voturile separate ar fi fost respinse,
noi, cei din Grupul Verts/ALE am fi votat împotriva raportului.

Peter Skinner (S&D), în scris. – Aspectele-cheie ale raportului elaborat de dl Langen sunt acceptabile. Cu
toate acestea, în timpul discuţiei în cadrul comisiei s-a vorbit mult în legătură cu pericolele prezentate de
acest sector. Evident, dimensiunea activităţii legate de instrumentele derivate ridică întrebări cu privire la
modul de reglementare a sectorului, aşadar transparenţa şi o abordare armonizată a supravegherii sunt
considerate ca fiind factori foarte importanţi. În acelaşi timp, nu este necesară creşterea costurilor tranzacţiilor
prin insistarea asupra concentrării compensării tranzacţiilor de acest gen prin bursele unice. Din fericire, dl
Langen este foarte conştient de limitele unei astfel de abordări care ar putea majora costurile de până la zece
ori într-o bursă decât în altă parte. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că sunt menţinute aşa-numitele
instrumente derivate adaptate care permit companiilor speculative să se plaseze împotriva creşterilor viitoare
de pe pieţele materiilor prime. De asemenea, ar trebui să garantăm compatibilitatea internaţională – în special
cu SUA, cea mai mare piaţă.

Raport: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Dezvoltarea rapidă a internetului conduce la proliferarea obiectelor
interconectate disponibile şi interschimbabile pe internet. S-a creat astfel un „internet al obiectelor”, cuprinzând
totul de la cărţi la maşini şi, de asemenea, la aparate electrice şi alimente. Raportul din proprie iniţiativă al
Parlamentului European este conceput ca un răspuns la comunicarea Comisiei Europene, care cuprinde 14
măsuri care trebuie adoptate pentru a garanta că UE preia conducerea în dezvoltarea acestor reţele noi de
obiecte interconectate. Raportul Parlamentului European acordă o atenţie deosebită respectării
confidenţialităţii, modului în care internetul obiectelor poate beneficia de calitatea vieţii consumatorilor
europeni, precum şi accesibilităţii şi caracterului incluziv al internetului obiectelor. Întrucât sunt complet
de acord cu aceste priorităţi, am votat în favoarea acestui raport din proprie iniţiativă.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Evoluţiile în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) au adus o
adevărată revoluţie în domeniul cunoaşterii în ultimii 20 de ani, mai presus de toate, datorită familiarizării
din ce în ce mai mari a publicului cu internetul şi cu World Wide Web.

Acum am introdus cunoştinţe pe internet şi am eliminat efectele distanţei asupra schimbului de informaţii,
ultima frontieră a acestei tehnologii fiind posibilitatea de a combina un nou sistem de identificare prin
frecvenţe radio a produselor, astfel încât produsele să poată oferi instantaneu informaţii consumatorilor.

Mă declar în favoarea punerii în aplicare a proiectelor-pilot pentru a examina consecinţele etice şi sociale ale
acestei noi resurse IT, care ar putea reprezenta pe viitor un sector care oferă locuri de muncă şi, prin urmare,
sprijin raportul dnei Badia i Cutchet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Salut linia generală a anunţului prezentat de Comisie.
Dezvoltarea de noi aplicaţii şi funcţionarea „internetului obiectelor”, împreună cu impactul masiv pe care
acest lucru îl va avea asupra vieţii cotidiene şi a obiceiurilor publicului european, sunt foarte strâns legate de
încrederea pe care o au clienţii europeni în sistem.

Este absolut necesar să se asigure un cadru juridic şi de reglementare care, pe de o parte, îl protejează pe
consumatorul european şi, pe de altă parte, promovează investiţiile publice şi private în sectorul „internetului
obiectelor”.

„Internetul obiectelor” reprezintă o oportunitate extraordinară din punct de vedere economic, deoarece ne
va permite să optimizăm procesele de producţie şi consumul de energie, precum şi crearea de noi locuri de
muncă şi de noi servicii pentru un număr tot mai mare de cetăţeni şi întreprinderi europene.

Dacă UE vrea cu adevărat să deţină o poziţie de lider pe această piaţă, ar trebui să adopte o abordare proactivă
în acest domeniu, prin stimularea cercetării şi a proiectelor-pilot.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Dezvoltarea rapidă şi neîntreruptă a internetului a însemnat că, în
prezent, aproximativ 1,5 miliarde de oameni sunt conectaţi prin intermediul calculatoarelor şi al dispozitivelor
mobile. Următorul pas este să ne îndreptăm către o transformare treptată a unei reţele de calculatoare
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interconectate într-o reţea de obiecte interconectate – internetul obiectelor – de la cărţi la maşini, de la aparate
de uz casnic la produsele alimentare. De exemplu, un frigider poate fi programat să recunoască produsele
expirate sau aproape expirate. Aceste inovaţii tehnologice pot oferi o soluţie la diferitele aşteptări ale societăţii
şi ale publicului şi pot acţiona ca un catalizator pentru dezvoltare şi inovare, oferind beneficii pentru economie
şi bunăstarea publicului.

Totuşi, trebuie să se supună unor reglementări specifice şi cuprinzătoare care vor permite acestui internet
al obiectelor să răspundă provocărilor legate de încredere, acceptare şi securitate. Este crucial să se asigure
respectarea deplină a confidenţialităţii şi protecţia datelor cu caracter personal. Trebuie să fie puse în aplicare
măsuri suficiente de protecţie a datelor pentru a le proteja împotriva utilizării abuzive şi a altor riscuri asociate
cu datele cu caracter personal. Din acest motiv, sprijin această abordare proactivă, fără a uita că internetul
obiectelor este destinat să ofere beneficii în primul rând cetăţenilor.

Lara Comi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport. Dezvoltarea internetului obiectelor
reprezintă nu numai o mare oportunitate pentru creştere şi competitivitate ci şi conduce la schimbări sociale
majore, cu un impact semnificativ asupra comportamentului cetăţenilor. Din acest motiv, salut intenţia
Comisiei de a publica în 2010 o comunicare privind respectarea confidenţialităţii şi încrederea în societatea
informaţională, deoarece, în opinia mea, este esenţial să se monitorizeze permanent aspectele referitoare la
protecţia datelor cu caracter personal.

La fel de importantă este dezbaterea cu privire la aspectele tehnice şi juridice legate de dreptul „tăcerii cipurilor.”
În plus, având în vedere schimbările profunde pe care internetul obiectelor le va atrage după sine, este esenţial
să permitem dezvoltarea uniformă a tehnologiilor la nivel regional, astfel încât să se evite apariţia unor
diferenţe chiar mai accentuate decât cele actuale, să implicăm în mod corespunzător guvernele în acest proces
şi să acordăm atenţie regiunilor ultraperiferice.

În cele din urmă, cred că este important să majorăm fondurile europene destinate internetului obiectelor în
contextul unor proiecte de cercetare în cadrul celui de-al şaptelea Program-cadru şi proiecte-pilot în cadrul
Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare şi, de asemenea, să ne concentrăm asupra dezvoltării
infrastructurii de bandă largă, asupra răspândirii benzii largi şi asupra unei reduceri suplimentare a tarifelor
pentru serviciile de roaming de date. -

George Sabin Cutaş (S&D), în scris. – (RO) Am votat în favoarea „Raportului referitor la internetul obiectelor”
deoarece consider că adoptarea acestui raport va stimula dezvoltarea unei tehnologii inovatoare în Uniunea
Europeană. Acest lucru va oferi oportunităţi de afaceri pentru societăţile europene şi va furniza beneficii sub
forma combaterii schimbărilor climatice şi a îmbunătăţirii gestionării în domeniul energiei şi al transportului.

În calitate de raportor alternativ, am depus amendamente care vor contribui la protecţia datelor cu caracter
personal pentru a împiedica utilizarea lor în alte scopuri de către companiile care le pot accesa. În consecinţă,
raportul cuprinde prevederi importante pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

Ioan Enciu (S&D), în scris. − Internetul obiectelor este un concept al viitorului ancorat în prezent. Depinde
de poziţiile noastre ca acesta să „lucreze” în folosul tuturor cetăţenilor într-o manieră armonizată şi eficientă.
Noul sistem de integrare a tehnologiilor în viaţa de zi cu zi trebuie realizat cu stricta respectare a drepturilor
la viaţa privată a consumatorilor. Comisia trebuie să consulte în permanenţă Grupul de lucru pentru protecţia
datelor şi nu doar atunci când consideră a fi necesar. Vorbim de dispozitive şi tehnologii capabile să transmită
poziţia, caracteristicile şi identitatea unui obiect. Aceste dispozitive, pe lângă dreptul la tăcere, trebuie integrate
numai la solicitarea individului şi nu ca un standard de fabricaţie. În acelaşi timp, Comisia trebuie să aibă în
vedere, în momentul în care se hotărăşte implementarea proiectelor care ţin de internetul obiectelor, ce reţea
de interconectare a acestor obiecte va alege. În momentul de faţă, ne confruntăm cu numeroase atacuri
cibernetice pe internet. În percepţia mea, utilizarea reţelei World Wide Web pentru interconectarea internet
- obiecte poate constitui atât un pericol din punct de vedere al siguranţei, cât şi o încărcare substanţială a
reţelei actuale. Dezvoltarea unei reţele paralele pentru interconectarea obiectelor poate fi soluţia în situaţia
de faţă prin împărţirea spectrumului şi dividendului digital.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului Badia i Cutchet care sprijină crearea
unui internet al obiectelor. Consider că noile tehnologii de informare au beneficii semnificative pentru
societatea noastră, dar este important să se asigure faptul că potenţialele efecte asupra sănătăţii şi mediului
sunt luate în considerare, împreună cu aspectele legate de protecţia confidenţialităţii.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Internetul a devenit parte din viaţa de zi cu zi a milioane de oameni, iar
astăzi joacă un rol de neînlocuit ca mijloc de comunicare şi de transmitere de informaţii şi cunoştinţe. Creşterea
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exponenţială a conţinutului de pe internet l-a făcut să fie un instrument cu multe utilizări, iar aceste utilizări
se înmulţesc. În acelaşi timp însă a devenit şi locul pentru un nou tip de infracţionalitate, care profită de
viteză, de dematerializarea fluxurilor de informaţii şi de volumul mare de date cu caracter personal oferite
de utilizatorii reţelei.

Împărtăşesc preocupările incluse în rezoluţie referitoare la necesitatea de a aborda restricţiile legate de accesul
la internet din motive politice, precum şi o mai mare securitate pentru copii şi adolescenţi în utilizarea reţelei.
Sunt de acord cu opinia că utilizarea şi gestionarea permanentă a reţelei trebuie să fie la latitudinea indivizilor,
dar consider că statele membre nu pot fi scutite de a fi prezente şi active într-un rol de reglementare. Scopul
acestui lucru ar fi în primul rând prevenirea abuzurilor şi a încălcării drepturilor cetăţenilor.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Impactul noii tehnologii asupra securităţii publice şi a calităţii
vieţii este indiscutabil, iar acest lucru pune în evidenţă atât beneficiile, cât şi riscurile pe care acesta le implică.
În acest context, „internetul obiectelor” implică un nou set de avantaje pentru oameni, fără a împiedica
identificarea eventualelor riscuri inerente într-un instrument cu un mare potenţial. Aş dori să subliniez
abordarea stimulării cercetării şi a lansării unor proiecte-pilot, împreună cu exploatarea optimă a
oportunităţilor care apar, în special în ceea ce priveşte optimizarea economisirii energiei, procesele de
producţie, crearea de noi locuri de muncă şi noi provocări. Cu toate acestea, este esenţial ca UE să deţină un
cadru de referinţă comun pentru a consolida dispoziţiile referitoare la supravegherea sistemului,
confidenţialitate, securitatea informaţiilor, gestionarea etică, confidenţialitatea, colectarea şi stocarea datelor
cu caracter personal şi informaţiile pentru consumatori. Evoluţia rapidă a „internetului obiectelor” necesită
o guvernanţă sigură, transparentă şi multilaterală. Având în vedere acest lucru, împărtăşesc preocupările
Comisiei cu privire la siguranţa, protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea cetăţenilor,
împreună cu guvernanţa „internetului obiectelor” în sensul respectării confidenţialităţii şi al protecţiei datelor
cu caracter personal.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Internetul obiectelor este un proiect care a început în anul 1999
în SUA. Creşte constant în popularitate şi se aşteaptă ca, în următorii 10-15 ani, acesta să revoluţioneze
interacţiunea persoană-obiect şi obiect-obiect prin utilizarea tot mai mare a tehnologiei identificării prin
radiofrecvenţă (RFID).

În ciuda tuturor aspectelor inovative şi pozitive pe care le poate aduce în viaţa noastră de zi cu zi, procesul
de dezvoltare a internetului obiectelor are, de asemenea, o mare marjă de incertitudine, la nivel atât conceptual,
cât şi tehnic, fapt pentru care suscită anumite preocupări. Tehnologia care stă la baza acestui pas, RFID, este
numită etichetă: o componentă electrică confecţionată dintr-un cip şi o antenă. Cipul, de numai câţiva
milimetri lăţime, poate să conţină, să primească şi să transmită informaţii fără nicio conexiune prin cablu.
Acest lucru ridică mai multe probleme cu privire la proprietate, gestionare şi confidenţialitate, printre altele.

În ceea ce priveşte confidenţialitatea şi protecţia datelor, raportorul pune în evidenţă „importanţa protejării
tuturor drepturilor fundamentale – nu doar a sferei private – în cadrul procesului de dezvoltare a internetului
obiectelor”, despre care credem că este un punct pozitiv. Cu toate acestea, avem îndoieli serioase cu privire
la gestionarea acestor date. Calea care trebuie urmată este încă neclară şi astfel ne-am abţinut de la vot.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Pe măsură ce tehnologia devine tot mai avansată, este important ca
UE şi alţi factori politici să ţină pasul cu evoluţiile. Acest raport acoperă o serie de subiecte importante, cum
ar fi confidenţialitatea şi problemele legate de sănătate, iar eu sprijin pe deplin apelul raportorului pentru ca
UE să fie proactivă în acest domeniu.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Aşa-numitele tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) au jucat un
rol important în promovarea dezvoltării sociale, a creşterii economice, a cercetării, a inovării şi a creativităţii
în organismele publice şi private europene. Schimbările rapide la care internetul a fost supus în ultimii ani
au generat preocupări noi şi necesitatea ca Uniunea Europeană să aibă un cadru comun de referinţă pentru
a consolida dispoziţiile existente referitoare la funcţionarea sistemului, în special în ceea ce priveşte
confidenţialitatea, securitatea informaţiilor, gestionarea etică, confidenţialitatea, precum şi colectarea şi
stocarea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor pentru consumatori. Având în vedere acest lucru, este
esenţial ca autoritatea responsabilă de „internetul obiectelor” să respecte siguranţa, protecţia datelor şi
confidenţialitatea oricărei persoane care îl utilizează, deoarece numai o astfel de abordare poate să le aducă
beneficii cetăţenilor UE. De aceea am votat astfel.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Un miliard şi jumătate de oameni sunt deja online şi folosesc internetul.
Internetul reprezintă atacul unui nou tip de tehnologie de reţea care urmăreşte să aducă un anumit fel de
comunicare între oameni şi obiecte, precum şi între obiecte şi obiecte. Informaţiile privind produsele trebuie
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să fie stocate, primite şi trimise. Totuşi, ne temem că toate avantajele noii tehnologii vor fi depăşite de
dezavantaje. Trebuie să ne asigurăm că sfera privată rămâne protejată şi că datele cu caracter personal nu
pot fi utilizate abuziv. Cu toate acestea, se pare că viitorii utilizatori de reţea vor fi chiar mai vulnerabili decât
sunt deja. Am votat în favoarea raportului, deoarece măsurile propuse de autor privind protecţia sferei private
şi a datelor cu caracter personal sunt în mod evident necesare.

Franz Obermayr (NI), în scris. – (DE) În cazul noilor evoluţii tehnologice şi, de această dată, al aşa-numitului
internet al obiectelor, este întotdeauna important să se abordeze concomitent problemele de etică şi posibilele
beneficii şi să se protejeze drepturile personale. Acest raport se îndreaptă în această direcţie, motiv pentru
care am votat în favoarea lui.

Justas Vincas Paleckis (S&D), în scris. – (LT) Internetul, care a început să fie folosit mai mult doar de două
decenii încoace, a devenit o parte inseparabilă a societăţii, la fel ca telefonul sau radioul. În prezent, 1,5
miliarde de oameni sunt conectaţi la internet, iar în câţiva ani numărul lor va fi de două ori mai mare. În
curând, tehnologia de ultimă oră va permite nu doar calculatoarelor să fie conectate la internet, ci şi
automobilelor sau chiar cărţilor, produselor alimentare şi altor obiecte. Odată ce o maşină a fost conectată
la internet, va putea oferi şoferului informaţii cu privire la presiunea din pneuri. Frigiderele programate vor
fi capabile să recunoască produsele expirate. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece internetul obiectelor
va revigora economia afectată de criză şi va ajuta la crearea de noi locuri de muncă şi de noi servicii pentru
un număr tot mai mare de cetăţeni şi de companii din UE. Acest lucru ne va permite, de asemenea, să
optimizăm procesele de fabricaţie şi să economisim energie, care este foarte importantă în combaterea
schimbărilor climatice.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Noi, cei din Grupul Verts/ALE, am sprijinit cu tărie acest
raport elaborat de colega noastră socialistă, Badia i Cutchet. Va fi o aplicaţie nouă şi importantă a tehnologiei
internetului. Se estimează că, în următorii 10-15 ani, internetul obiectelor va intra în viaţa noastră de zi cu
zi. Acesta utilizează tehnologia RFID (identificarea prin frecvenţe radio) pentru a primi şi a transmite informaţii
fără fir. Aceasta funcţionează cu un cip mic care are capacitatea de a stoca o mulţime de informaţii despre
obiectul sau persoana pe care a fost amplasat. În sectorul agroalimentar, de exemplu, RFID permite o
trasabilitate mai bună şi mai rapidă a produselor şi oferă informaţii despre conţinut: caracteristicile chimice,
nivelurile de gluten, etc. Aplicaţii similare sunt deja în uz, cum ar fi un cip care poate transmite în timp real
informaţii despre presiunea din pneuri unui conducător auto. Această nouă tehnologie va revoluţiona şi va
mări interacţiunea persoană-obiect şi obiect-obiect. Inovaţia constă în relaţia obiect-obiect. Cel mai frecvent
exemplu de acest fel citat în practică este acela al frigiderelor care, dacă sunt programate în mod corespunzător,
vor fi capabile să detecteze orice produs expirat sau care se apropie de data expirării.

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

Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin,
Britta Reimers şi Michael Theurer (ALDE), în scris. – (DE) Combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a
pornografiei infantile este extrem de importantă. Noi trebuie să ne folosim toată puterea pentru a lupta
împotriva pornografiei infantile existente în reţelele de comunicaţii. Controlul permanent şi eficient al
abuzurilor împotriva copiilor este atât o responsabilitate politică, cât şi un precept al statului de drept. Partidul
Liber Democrat german din Parlamentul European consideră că este necesar să se elimine acest conţinut
infracţional cât mai rapid posibil.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea acestui raport din proprie iniţiativă, care are ca
obiectiv influenţarea viitorului forum privind guvernarea internetului, programat la Vilnius între 25 şi 29
septembrie. Parlamentul solicită forumului ca, în cadrul activităţilor sale, să sporească participarea ţărilor în
curs de dezvoltare şi, pe de altă parte, să îşi coordoneze lucrările cu forumuri naţionale şi regionale. De
asemenea, invită UE să dezvolte o strategie cu privire la aspectele fundamentale ale guvernării internetului
şi să încurajeze reformele ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Nu am nicio altă alternativă decât să votez în favoarea raportului dlui
Sosa Wagner cu privire la necesitatea de a asigura guvernarea etică şi sigură a internetului.

Instrumentul care a reunit timpul şi distanţa în privinţa comunicaţiilor prezintă beneficii potenţiale enorme,
dar, în acelaşi timp, este o sursă zilnică de riscuri atât pentru protecţia datelor cu caracter personal, cât şi
pentru copii. Este esenţial să se asigure libera circulaţie a informaţiei şi comunicării, dar având certitudinea
că cele mai expuse persoane şi cele mai sensibile date continuă să beneficieze de protecţie adecvată. Numai
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în acest fel poate internetul să continue să fie forţa motrice a schimbărilor sociale pozitive şi să respecte
demnitatea fiecărui individ.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Internetul este un „bun public mondial”, iar gestionarea şi
controlul acestuia exercitat de un anumit guvern a atras multe critici.

Uniunea Europeană ar trebui să dezvolte o strategie care reflectă o părere comună asupra aspectelor
fundamentale ale guvernării internetului, o strategie care poate fi apărată cu fermitate pe scena internaţională
şi în relaţiile sale bilaterale cu SUA.

Sprijin poziţia favorabilă a Comisiei Europene faţă de modelul actual de gestionare bazat pe poziţia de lider
în sectorul privat.

De asemenea, aş dori să fac apel la o mai mare implicare a ţărilor în curs de dezvoltare, în special prin finanţarea
pentru participarea lor.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Internetul a avut un impact masiv asupra societăţii şi vieţii publice în
ultimii 20 de ani. UE este un bun exemplu în acest sens, deoarece reprezintă puţin peste 7 % din populaţia
lumii, dar reprezintă aproape 19 % din utilizatorii de internet la nivel global. Reglementarea internetului a
fost o prioritate a politicii publice şi s-a încercat să se asigure că publicul se poate bucura de întregul potenţial
al internetului, concomitent cu găsirea celor mai bune soluţii pentru problema conţinutului necorespunzător
sau ilegal, alături de furnizarea unei protecţii suficiente pentru consumatori şi de încercarea de a rezolva
problemele de autoritate jurisdicţională într-o sferă globală online.

Sunt întru totul de acord cu ideea că internetul este un bun public mondial care ar trebui să protejeze şi să
respecte întotdeauna interesul public. Este vital ca UE să dezvolte o strategie cu privire la aspectele
fundamentale de guvernare a internetului, iar eu sprijin iniţiativa Preşedinţiei spaniole de a elabora o „Cartă
europeană privind drepturile utilizatorilor de internet”. Este important să ne orientăm către o reformă internă
a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers astfel încât aceasta să aibă o structură mai
reprezentativă, cu un control sporit din partea comunităţii internaţionale şi să fie mai responsabilă şi mai
transparentă.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la guvernarea internetului, care
acoperă aspecte sensibile precum protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, accesul la
internet şi utilizarea acestuia şi criminalitatea informatică. Propunerea Preşedinţiei spaniole privind crearea
unei Carte europene privind drepturile utilizatorilor de internet, precum şi recunoaşterea unei a cincia libertăţi
fundamentale (libertatea de acces la reţea) ar putea oferi UE instrumente mai eficiente care să îi permită să
garanteze o protecţie mai mare a aspectelor legate de securitate, pe de o parte, şi de accesul nediscriminatoriu
la reţea, pe de altă parte.

Göran Färm, Olle Ludvigsson şi Marita Ulvskog (S&D), în scris. – (SV) Noi, suedezii social democraţi,
am ales să ne abţinem de la votul privind textul referitor la blocarea site-urilor web. Credem că aceste măsuri
pot fi justificate în anumite situaţii, de exemplu, în ceea ce priveşte infracţiunile care implică pornografia
infantilă, dar includerea în textul în cauză, a măsurii de blocare a site-urilor web în cazul criminalităţii
informatice a fost mult prea vastă pentru ca noi să putem vota în favoarea acesteia.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Indiscutabil, internetul deţine acum un rol public, influenţând nu numai
viaţa de zi cu zi, dar şi mişcările de masă, ideile politice şi strategiile de comunicare. Se poate afirma pe bună
dreptate că internetul a preluat un rol public de neînlocuit, lucru care nu poate fi ignorat de statele membre
ale Uniunii Europene. Acestea ar trebui să solicite un acces mai mare şi o participare mai intensă la guvernarea
internetului, fără a submina rolul de lider al utilizării private şi gestionarea zilnică a reţelei în acest sens,
deoarece acest lucru s-a dovedit a fi esenţial pentru vitalitatea şi dezvoltarea internetului. Rolul statelor
membre este tot mai important, la fel ca şi aspectele legate de criminalitatea informatică şi de protejarea
securităţii utilizatorilor şi a confidenţialităţii acestora, împreună cu libertatea publicului de a accesa şi de a
se exprima prin intermediul internetului.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Având în vedere proeminenţa în continuă creştere a internetului
în viaţa de zi cu zi a publicului şi a instituţiilor şi chiar în conducerea din diferite ţări, împreună cu impactul
acestuia asupra dezvoltării economice, culturale, sociale şi umane, guvernarea internetului este o chestiune
de importanţă capitală pe scena mondială. Acest lucru înseamnă că este extrem de important ca Uniunea
Europeană să apere condiţiile de intervenţie activă în acest domeniu şi să protejeze binele public, precum şi
valorile şi principiile sale. Având în vedere acest lucru, am votat în favoarea acestui raport, subliniind
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importanţa extinderii reprezentării diversităţii mondiale în cadrul organismelor care controlează în prezent
piaţa internetului, precum Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) şi Internet
Assigned Numbers Authority (IANA).

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Acest raport rezultă din rolul important al internetului, care a
devenit un instrument indispensabil pentru promovarea iniţiativelor democratice, a dezbaterilor politice, a
alfabetizării digitale şi a diseminării cunoştinţelor. Accesul la internet asigură şi depinde de exercitarea unei
serii de drepturi fundamentale, inclusiv respectarea vieţii private, protecţia datelor, libertatea de exprimare
şi de asociere, libertatea presei, nediscriminare, educaţie şi diversitate culturală şi lingvistică.

Prin urmare, raportul subliniază faptul că instituţiile şi părţile interesate de la toate nivelurile au
responsabilitatea generală de a garanta că toată lumea îşi poate exercita dreptul de a participa la societatea
informaţională.

De asemenea, se referă la ameninţările reprezentate de criminalitatea informatică la adresa societăţilor care
utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, luând act de creşterea incitării la comiterea de atacuri
teroriste, crime din ură şi pornografie infantilă. Acest lucru pune în pericol publicul, inclusiv copiii, iar
raportul precizează că „rolul organismelor publice ar trebui să fie consolidat atunci când se defineşte strategia
globală”. În sfârşit, exprimă anumite preocupări cu privire la structura Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN), care nu este reprezentativă, şi la controlul limitat pe care comunitatea
internaţională, inclusiv UE, este în măsură să îl exercite asupra funcţionării ICANN.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Acest raport recunoaşte importanţa internetului în promovarea
diversităţii culturale şi încurajarea cetăţeniei democratice. Cu toate acestea, pentru ca valorile democratice
să fie promovate, este vital ca guvernele să se abţină de la impunerea cenzurii şi, prin urmare, salut prevederile
de la punctul 13.

Iosif Matula (PPE), în scris. − Dezbaterea privind guvernarea internetului este, fără îndoială, deosebit de
importantă, în contextul în care acest mijloc de comunicare a devenit indispensabil în multe ţări, atât în
activitatea profesională, cât şi în viaţa personală. Tocmai din acest considerent, este cel puţin neinspirat să
lăsăm deciziile strategice care privesc viitorul internetului exclusiv la latitudinea unei companii private de
pe continentul american.

Raportul pe care l-am votat astăzi este esenţial pentru crearea unui model de guvernare care să-i implice şi
pe consumatorii finali. Cred că este necesar să încurajăm colaborarea dintre universităţi şi mediul de afaceri,
inclusiv la nivel local, regional şi naţional şi, totodată, să-i cooptăm şi pe actorii de pe piaţa din Asia, ţinând
cont de dezvoltarea vertiginoasă a acestui domeniu. De asemenea, este important să acordăm o mare atenţie
găsirii unui echilibru între protejarea intimităţii utilizatorilor şi înregistrarea datelor cu caracter personal pe
diverse site-uri, tocmai datorită apariţiei reţelelor de socializare, dar şi datorită dezvoltării comerţului pe
internet. Foarte important este şi faptul că internetul este un mijloc excelent de a promova patrimoniul
cultural şi valorile europene, dar şi un motor pentru inovare, prin care să reducem decalajul faţă de alte zone
ale lumii.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Salut considerentele din acest raport, care fac din internet
un bun public mondial care trebuie să fie reglementat în interesul tuturor. Raportul subliniază importanţa
internetului în dezbaterea politică. În beneficiul acestor principii menţionate în mod corespunzător, am
votat împotriva acestui text. Într-adevăr, cum putem pleda pentru respectarea interesului comun, pe de o
parte, şi solicita o guvernare publică-privată comună care nu împiedică libera concurenţă, pe de altă parte?
Cu toate că acest text are calitatea de a pune în evidenţă importanţa interesului general, obţine rezultatul
opus. Dogmatismul euroliberal înseamnă dezastru pentru Europa.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) În prezent, internetul este un instrument global, astfel că gestionarea acestuia
ar trebui să ţină seama de interesul comun. În prezent, internetul este unul dintre principalele mijloace de
diseminare a valorilor democratice în întreaga lume şi este un instrument indispensabil pentru promovarea
a tot felul de idei, dezbateri politice şi răspândirea cunoştinţelor. Prin urmare, este esenţial ca internetul să
fie dezvoltat în aşa fel încât toţi cetăţenii UE să aibă acces egal la acesta. De asemenea, este vital să fie sigur
pentru toţi utilizatorii, în special pentru copii, care sunt mai puţin capabili să se protejeze împotriva pericolelor
care pot rezulta din utilizarea acestuia. Dacă dorim să păstrăm statutul internetului ca bun public mondial,
trebuie să evităm situaţia în care acesta este dominat de o entitate individuală sau de un grup de organizaţii.
De aceea am votat astfel.
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Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) În ceea ce priveşte internetul, trebuie să susţinem principiul libertăţii
de exprimare, pe de o parte, concomitent cu lupta împotriva criminalităţii informatice şi a abuzurilor sale,
pe de altă parte. Cu toate acestea, nu trebuie să ajungem să stocăm date în numele luptei împotriva criminalităţii
şi a terorismului dacă nu există niciun motiv de suspiciune. În mod specific, internetul a generat probleme
noi, cum sunt cele legate de protecţia datelor de pe site-urile de reţele sociale sau cele legate de proiecte
precum Google Street View. Problemele legate de ultimele evoluţii de pe internet abia au fost luate în
considerare, motiv pentru care m-am abţinut de la vot.

Georgios Papanikolaou (PPE), în scris. – (EL) Internetul este un bun public mondial şi ar trebui să funcţioneze
pe criteriul interesului public. Trebuie să se creeze o infrastructură de guvernare specifică internetului, astfel
încât să se garanteze securitatea, integritatea şi autenticitatea şi să se reducă posibilitatea de atacuri ale spaţiului
cibernetic. Este necesară o cooperare globală deschisă privind guvernarea internetului şi trebuie să elaborăm
o Cartă europeană a drepturilor utilizatorilor de internet şi să recunoaştem cea de a cincia libertate
fundamentală a UE: accesul la internet. De aceea am votat astăzi în favoarea raportului Comisiei pentru
industrie, cercetare şi energie referitor la guvernarea internetului, constatând că UE ar trebui să adopte o
strategie care include accesul la internet fără discriminare şi garantează neutralitatea internetului, respectarea
confidenţialităţii, protecţia datelor, libertatea de exprimare şi protecţia minorilor. Ar trebui să acordăm o
atenţie deosebită grupului de populaţie care este cel mai vulnerabil la atacurile cibernetice, să impunem
restricţiile necesare pentru a-i proteja pe minori cât mai mult posibil şi să promovăm cooperarea internaţională
în lupta împotriva conţinutului ilegal şi dăunător de pe internet.

Fiorello Provera (EFD), în scris. – (IT) Internetul a devenit acum un instrument crucial pentru dezvoltarea
pieţei interne, care este piatra de temelie a creşterii şi a dezvoltării Uniunii Europene. În plus, peste 60 % din
populaţia europeană are acum acces la lumea tehnologiei informaţiei. Prin urmare, este necesar ca Uniunea
să conducă dezbaterea privind guvernarea internetului, garantând astfel faptul că un serviciu care a devenit
esenţial pentru interacţiunea socială şi comercială reflectă în mod corespunzător valorile Uniunii, cum ar fi
protecţia consumatorilor şi a minorilor. Din acest motiv, sprijin conţinutul şi propunerile din raportul dlui
Sosa Wagne.

Teresa Riera Madurell (S&D), în scris. – (ES) În primul rând, îl felicit pe raportor pentru acest raport şi
pentru sincronizarea excelentă, având în vedere apropierea următoarei reuniuni a Forumului privind
guvernarea internetului (FGI), care va avea loc pentru prima dată în UE.

UE a luat parte la FGI de la înfiinţarea acestuia, dar faptul că forumul va avea loc la Vilnius, face ca delegaţia
noastră să fie şi mai relevantă. În acest an se împlinesc cinci ani de la crearea FGI şi, în conformitate cu Agenda
de la Tunis, va trebui să se decidă dacă trebuie să continue sau nu. La Sharm-el-Sheikh, delegaţia UE şi-a
exprimat deja acordul cu privire la faptul că FGI trebuie să continue în forma sa actuală, datorită rolului
important pe care îl joacă ca instrument pentru un dialog deschis între toţi actorii implicaţi în guvernarea
internetului.

Aceasta trebuie să fie în continuare poziţia noastră în dezbaterile care vor avea loc la Vilnius. În ceea ce
priveşte alte probleme precum dezvoltarea Internet Corporation for Assigned Names and Numbers care va
ocupa, fără îndoială, un loc important în viitoarele dezbateri ale forumului, raportul dlui Sosa Wagner
stabileşte foarte clar poziţia convenită pe care noi, ca reprezentanţi ai instituţiilor europene, o vom susţine
în cadrul FGI.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Am votat împotrivă la votul final al acestui raport, deoarece
a inclus promovarea intervenţiei guvernamentale în guvernarea internetului, care nu reprezintă exact poziţia
Grupului Verts/ALE.

Alexandra Thein (ALDE), în scris. – (DE) Combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile
este extrem de importantă. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a preveni publicarea pe internet a
materialelor care implică pornografia infantilă. Prevenirea permanentă şi eficientă a abuzurilor împotriva
copiilor este atât o responsabilitate politică, cât şi un principiu al statului de drept. Deputaţii germani ai
Partidului Liber Democrat din Parlamentul European sunt de părere că acest gen de conţinut infracţional
trebuie să fie şters cât mai repede posibil.

Derek Vaughan (S&D), în scris. – Am votat în favoarea raportului Sosa Wagner, deoarece UE ar trebui să
îşi demonstreze poziţia de lider pe scena internaţională în cazul tuturor aspectelor legate de guvernarea
internetului. Acest raport susţine accentul pus de UE pe nevoia de securitate şi stabilitate a internetului la
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nivel mondial, de respectare a drepturilor omului, de libertate de exprimare, de confidenţialitate, de protecţie
a datelor cu caracter personal şi de promovare a diversităţii culturale şi lingvistice.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului referitor la guvernarea
internetului, dar m-am abţinut în legătură cu punctul care solicită protejarea, cu prioritate, a deţinătorilor
de drepturi de proprietate intelectuală, punându-i pe picior de egalitate cu consumatorii.

Buna guvernare a internetului trebuie, de fapt, să garanteze accesul tuturor la bunuri, în special la bunuri
culturale, într-un mediu digital, dar acest lucru nu poate fi realizat în detrimentul drepturilor creatorilor şi,
în special, ale autorilor. Aceste drepturi nu pot fi tratate pur şi simplu ca drepturi de proprietate intelectuală;
autorii ar trebui să poată alege modul în care vor ca oamenii să acceseze operele lor.

În plus, confidenţialitatea utilizatorilor şi creativitatea trebuie, de asemenea, să fie garantate.

Prin urmare, este extrem de important să se găsească un echilibru între drepturile utilizatorilor şi drepturile
creatorilor, astfel încât oamenii să prospere ca cetăţeni informaţi, consumatori şi creatori.

Raport: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), în scris. – (PT) Deşi am votat în favoarea acestei rezoluţii, am observat calificările
emise cu privire la anumite regiuni, în special la regiunile ultraperiferice, în ceea ce priveşte accesul la inovare.
Dificultăţile legate de lipsa de masă critică trebuie să fie luate în considerare pentru a încuraja o utilizare mai
bună a potenţialului anumitor domenii cum ar fi cercetarea şi inovarea în aceste regiuni. Caracteristicile
unice ale RUP referitoare la geografie şi climă sunt avantaje deosebite în ceea ce priveşte dezvoltarea de
activităţi specifice în domeniile legate de biodiversitate, resurse marine, schimbări climatice, energie
regenerabilă, apă, mediu, resurse naturale, sănătate şi noile tehnologii.

În privinţa resurselor naturale şi a biodiversităţii în special, RUP permit accesul privilegiat al cercetării europene
la ecosistemele tropicale dotate cu o biodiversitate şi o agricultură unice. Acest lucru permite ca cercetarea
să se desfăşoare în contextul Spaţiului European de Cercetare de tipul „laboratoarelor naturale”. De asemenea,
acestea sunt locuri bune pentru experimentare. În ciuda posibilităţilor multor regiuni şi a tuturor eforturilor
depuse, multe continuă să întâmpine mai multe dificultăţi decât alte regiuni în ceea ce priveşte îmbunătăţirea
factorilor care contribuie la competitivitate, creştere şi ocuparea forţei de muncă, conform Strategiei de la
Lisabona, în special în contextul cercetării şi dezvoltării.

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Dle preşedinte, sprijin opinia dlui Winkler, în favoarea căreia am
votat, privind revizuirea politicii UE pentru a promova inovarea. Sunt de acord în mod special cu dorinţa de
a oferi o strategie amplă, care se referă nu numai la inovarea tehnologică, ci şi la inovarea administrativă,
organizaţională şi socială. În acest scop, consider că implicarea lumii financiare şi a întreprinderilor mici şi
mijlocii în definirea măsurilor de promovare a inovării este crucială, aşa cum este atenţia acordată unor
scopuri politice şi economice la nivel regional.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Acest raport din proprie iniţiativă analizează măsurile comunitare
adoptate în domeniul politicii de inovare şi stabileşte mai multe priorităţi pentru definirea unei noi politici
în materie de inovare. Printre acestea, Parlamentul îşi exprimă dorinţa ca inovarea să nu se limiteze la aspectele
tehnologice, ci să acopere, de asemenea, inovaţiile administrative, organizaţionale şi sociale. De asemenea,
subliniază dezvoltarea de noi indicatori de inovare care să fie mai bine adaptaţi la economii care se bazează
din ce în ce mai mult pe cunoaştere. În cele din urmă, şi cred că aceasta este o observaţie importantă, raportul
este în favoarea îmbunătăţirii efectelor sinergiei între programele-cadru pentru cercetare şi inovare şi fondurile
structurale. Deoarece sunt pe deplin de acord cu privire la direcţiile promovate de acest raport, l-am sprijinit
în cadrul votului.

Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului din proprie iniţiativă al colegului
meu german, Hermann Winkler, care a fost întocmit ca urmare a comunicării Comisiei Europene numită
„Revizuirea politicii comunitare în materie de inovare într-o lume în schimbare.” Inovarea este factorul-cheie
pentru a răspunde cu succes la provocările majore legate de societate şi de mediu cu care se confruntă în
prezent Uniunea Europeană şi pentru a atinge obiectivele sale politice strategice. Nu ne vom îndeplini
obiectivele referitoare la energie şi la schimbările climatice până în 2020 fără accelerarea dezvoltării şi a
aplicării generale a unor tehnologii adecvate, durabile şi eficiente din punct de vedere energetic. Sprijin
consolidarea dialogului între universităţi şi întreprinderi. În ceea ce priveşte aspectele bugetare, la nivelul
finanţării statice din sectorul public, trebuie să facem în aşa fel încât politica în domeniul inovării să aibă o
bază comunitară mai mare.
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Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Am sprijinit acest raport. Cercetarea ştiinţifică şi inovarea reprezintă
cheia pentru a face faţă cu succes la provocările actuale ale UE în domeniul social şi al mediului şi pentru a
realiza obiectivele sale politice strategice în domenii precum competitivitatea, schimbările climatice, ocuparea
forţei de muncă, schimbările demografice şi multe altele. Pentru a rămâne competitivă, UE trebuie să
investească în tehnologii durabile, asigurându-se că acestea primesc finanţarea necesară. Până în prezent,
Europa a rămas mult în urmă în domeniul cercetării ştiinţifice şi al inovării, deoarece acest domeniu este
foarte fragmentat şi există diferenţe între cercetarea ştiinţifică, inovaţii şi replicarea pe piaţă. Consider că
viitorul plan privind inovaţiile al Comisiei Europene trebuie să rezolve problemele legate de finanţarea
sectorului privat destinată cercetării ştiinţifice şi inovaţiilor, lucru care ar permite companiilor să creeze
produse şi servicii inovatoare şi să le adapteze la piaţă.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Indiferent dacă se referă la produse sau procese şi sunt radicale sau
incrementale, în prezent, inovaţiile sunt forţa motrice a competitivităţii sistemelor economice şi de afaceri
actuale care fac eforturi pentru eficienţă şi durabilitate. Cercetarea care stă la baza fiecărei acţiuni inovatoare
şi descoperiri trebuie sprijinită prin urmare, în special atunci când reuşeşte să reunească întreprinderile mici
şi mijlocii şi lumea noii tehnologii.

Din acest motiv, nu pot decât să sprijin raportul din proprie iniţiativă elaborat de dl Winkler, care introduce
un al treilea agent pentru a închide triunghiul cunoaşterii, cu alte cuvinte, consumatorii. Avem nevoie de
puncte de referinţă în situaţia constantă a fluxului pe care îl trăim astăzi. Prin urmare, este important ca
creşterea economică şi competitivitatea sistemului economic şi social să rămână pentru totdeauna pe o scară
umană.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Mai puţin de 1 % din bugetul Uniunii Europene se duce, în acest
moment, spre inovare. Iar acest lucru se întâmplă în condiţiile în care Europa a devenit conştientă că viitorul
său stă în triunghiul cercetare-inovare-educaţie. Solicitarea Parlamentului European de majorare a sumelor
alocate domeniului inovării este perfect justificată în aceste condiţii. Ne apropiem de momentul proiecţiilor
financiare pentru intervalul 2014-2020 şi trebuie să se ţină cont de această solicitare. Transformarea economiei
europene într-o economie sustenabilă trebuie să aibă ca efect o mai mare competitivitate a societăţilor
europene şi să permită apariţia unor noi oportunităţi pentru economiile naţionale, ca urmare a provocărilor
economice şi ecologice cu care se confruntă Europa.

De asemenea, tocmai din cauza crizei financiare, precum şi a impasului în care se află creditarea, acordarea
intensificată de finanţări, atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naţional, precum şi crearea de instrumente
de finanţare adecvate este decisivă pentru capacitatea de inovare. O fragmentare într-o multitudine de
obiective şi într-o serie de iniţiative specifice ale UE nu a dat rezultate satisfăcătoare până acum. Mijloacele
trebuie să fie direcţionate către domeniile în care efectul de bumerang este cel mai mare. În acest caz, criteriul
decisiv trebuie să fie valoarea adăugată pentru Europa.

Vito Bonsignore (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport. În primul rând, aş dori să îl felicit
pe dl raportor Winkler pentru munca sa excelentă.

Inovarea şi cercetarea, la fel ca educaţia şi formarea profesională, sunt elementele-cheie care vor permite
Europei să concureze în mod pozitiv într-o lume mai competitivă din punct de vedere tehnologic. Cu toate
acestea, până în prezent, doar 1 % din bugetul UE a fost alocat pentru acest sector, un procent insuficient
pentru a răspunde provocărilor pe care Europa trebuie să le depăşească. Este momentul ca Uniunea Europeană
să investească mai mult în domeniul cercetării şi inovării. Cred că putem depăşi criza economică şi o modalitate
de a face acest lucru este să punem mai multe fonduri la dispoziţie.

De asemenea, consider că este important să se ofere stimulente şi să se încurajeze investiţiile private şi inovarea
tehnologică, pentru că numai prin cercetare vom fi capabili să avem o piaţă competitivă, care poate rezista
la creşterea numărului de relocalizări. În sfârşit, susţin planurile pentru instrumente adaptate la nevoile
utilizatorilor lor şi pentru o reducere a birocraţiei pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care ar stimula
inovarea tehnologică decisivă. -

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Politica de inovare trebuie să abordeze problemele sociale
majore cu care ne confruntăm, făcându-i pe toţi cei implicaţi să coopereze.

Este esenţial să investim în cunoaştere şi în reforme care protejează progresul tehnologic, cercetarea, inovarea,
educaţia şi formarea profesională pentru promovarea prosperităţii, creşterii şi ocupării forţei de muncă pe
termen mediu şi lung.
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Lupta împotriva noilor provocări necesită o abordare inovatoare a punerii în aplicare a noilor tehnologii,
împreună cu o abordare inovatoare a problemelor sociale la nivel organizaţional.

Aş dori să solicit intensificarea eforturilor, astfel încât să putem trece de la inovare tehnologică la inovare
socială – inovare în domeniul serviciilor publice şi în diferitele regiuni.

Lara Comi (PPE), în scris. – (IT) Creşterea inteligentă, bazată pe economia cunoaşterii şi a inovării necesită
măsuri concrete din partea instituţiilor naţionale şi supranaţionale.

Politicile consolidate de sprijinire a întreprinzătorilor în sectorul de cercetare trebuie să fie însoţite de politici
care să încurajeze investiţiile în noi experimente, într-un efort de a se asigura că, printre altele, există muncitori
calificaţi gata să concureze pe piaţa europeană a muncii. Concomitent cu solicitarea adresată ţărilor de a
investi mai mult în cercetare, ar trebui să le oferim un cadru european de reglementare care să fie şi general
şi specific, cu orientări de dezvoltare comune, coordonate şi cu instrumente care să monitorizeze dacă
finanţarea produce rezultatele dorite.

Propun şi sprijin reglementarea la nivel european a perioadelor de pregătire şi instruire şi a măsurilor de
formare profesională, pe care unele ţări le-au inclus deja în sistemele lor educaţionale, precum şi a măsurilor
privind „drepturile şi obligaţiile” în domeniul educaţiei. Dacă totuşi ne propunem ca obiectiv alocarea a 3 %
din PIB pentru finanţarea cercetării, avem nevoie de lumea academică pentru a oferi mai multe garanţii în
ceea ce priveşte, de exemplu, productivitatea academică a profesorilor, iar noi trebuie să împiedicăm
fragmentarea repartizării resurselor, care a determinat în ultimii ani utilizarea necorespunzătoare şi
disproporţionată a fondurilor deja limitate, cu rezultate nesatisfăcătoare.

În cele din urmă, sunt de acord cu privire la necesitatea de a avea un sistem jurisdicţional unic în materie de
brevete, pentru a standardiza drepturile la nivel supranaţional.

Ioan Enciu (S&D), în scris. − Inovarea reprezintă, în contextul societăţii moderne, un punct deosebit de
important. O societate bazată pe inovare poate să preîntâmpine eventuale crize, atât socio-economice cât
şi naturale. Din acest motiv, este esenţial ca politica în materie de inovare să fie una care poate facilita progresul
societăţii şi nu una care să stagneze prin diferite subterfugii birocratice. Aşa cum domnul Winkler specifică
în raportul său că inovarea în ziua de astăzi trebuie să ţină cont şi de valoarea socială pe care aceasta o aduce,
şi eu consider că inovaţiile secolului 21 trebuie să ţină cont şi de impactul pe care îl au asupra individului şi
societăţii în general. Inovaţii de tipul „internetul obiectelor”, spre exemplu, trebuie să ţină cont şi să respecte
dreptul la intimitate şi protecţie a datelor personale ale individului. Societatea europeană nu trebuie să devină
o societate „Big Brother”, ci, din contră, inovaţiile trebuie să ajute oamenii să comunice liber într-o societate
deschisă. Aportul adus de inovaţiile tehnologice şi sociale reprezintă, de fapt, evoluţia noastră şi, din acest
motiv, cer Comisiei să trateze cu maximum de răspundere şi cu o viziune către viitor elaborarea planului de
acţiune pentru inovare.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Importanţa cunoaşterii şi a inovării a câştigat teren ca parte a agendei politice
şi în jargonul politic, iar astăzi sunt puţini cei care îndrăznesc să pună la îndoială importanţa investirii în
acest domeniu şi necesitatea de a relaţiona cunoştinţele, inovarea, întreprinderile şi locurile de muncă.

Totuşi, unanimitatea din jurul acestui concept riscă să îi diminueze importanţa, aşa cum s-a întâmplat cu
alte capricii, cum ar fi mediul, durabilitatea economică sau sprijinirea antreprenoriatului. Aceste subiecte
acoperă pagini de manifeste şi programe electorale şi aproape întotdeauna sfârşesc prin a pierde orice trăsătură
distinctivă pe care ar fi avut-o, fiind simple declaraţii de fapt. În acest sens, în pofida unor eforturi serioase
din partea guvernului privind anumite aspecte, trebuie să atrag atenţia asupra populismului tehnologic
negativ de care pare să sufere primul ministru al Portugaliei. Ar fi mai bine să ne concentrăm mai mult pe
conţinut şi mai puţin pe proclamaţii care se referă la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de producţie
ştiinţifică şi să nu uităm că efortul competitiv are nevoie de ambiţie, dar şi de o abordare realistă.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Astăzi, este universal acceptat faptul că inovarea este vitală
pentru succesul şi durabilitatea dezvoltării economice şi sociale şi pentru succesul integrării europene.
Importanţa inovării, care trebuie să fie întotdeauna asociată cu cercetarea şi educaţia, a devenit şi mai evidentă
în faţa ritmului tot mai rapid de dezvoltare a realităţii de la nivel global şi uman. Având în vedere acest lucru,
sprijin acest raport de revizuire a politicii de inovare a UE, subliniind nevoia urgentă ca UE să îşi concentreze
eforturile pentru consolidarea resurselor din acest domeniu. De asemenea, aş dori să subliniez importanţa
stimulentelor pentru sectorul privat şi o strategie globală, transversală pentru ca realizarea politicii europene
în domeniul inovării să fie o prioritate.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Suntem de acord cu mai multe aspecte ale acestui raport, deşi
modul în care sunt formulate nu se concentrează întotdeauna pe problemele cele mai importante. De exemplu,
suntem de acord că inovarea este doar unul dintre elementele necesare pentru a depăşi provocările cu care
ne confruntăm astăzi, atât la nivel social, cât şi la nivel de mediu global şi că există şi alte domenii care sunt
la fel de importante pentru societate.

Cu toate acestea, prioritatea acordată fiecăruia dintre domeniile incluse în aşa-numita strategie Europa 2020,
cum ar fi activitatea de afaceri, ocuparea forţei de muncă, schimbările demografice şi o societate incluzivă,
este de aşa natură încât documentul şi analiza inovării necesare într-o lume în schimbare nu se încadrează
nici pe departe în ceea ce este necesar pentru a promova coeziunea economică şi socială reală, creşterea
productivităţii, crearea de locuri de muncă şi redresarea salariilor în statele membre, lucruri pe care le
considerăm cruciale. Acesta este motivul pentru care ne-am abţinut.

În cadrul comunicării privind revizuirea politicii UE în materie de inovare într-o lume în schimbare, publicată
la 2 septembrie 2009, Comisia Europeană subliniază evoluţiile care au avut loc începând cu anul 2005 în
domeniul politicii UE în materie de inovare. În prezent, se preconizează că anumite aspecte ale Planului de
acţiune pentru inovare propus, care urmează să fie prezentate în curând, vor fi preluate din nou şi puse în
aplicare.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), în scris. – (PL) Raportul privind provocările cu care se confruntă
politica de inovare a Uniunii Europene reprezintă un document foarte bun care a ridicat cele mai importante
întrebări legate de acest aspect. Împreună cu colegii mei din Grupul S&D, am aprobat raportul, inclusiv
amendamentul 46, care invită Comisia şi statele membre să îşi coordoneze eforturile pentru a ajunge la un
acord cu privire la un brevet comunitar şi un sistem jurisdicţional unic în materie de brevete. Această chestiune
durează de mai mulţi ani, timp în care s-au repetat aceleaşi argumente în favoarea unui brevet comun,
împreună cu aceleaşi întrebări de contencios (de exemplu, în câte limbi ar trebui traduse brevetele europene?).
Unele întrebări juridice au fost clarificate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Vom avea două
reglementări: una referitoare la brevetul în sine şi cealaltă privind sistemul lingvistic.

Cu toate acestea, mai presus de toate există problema sistemului jurisdicţional în materie de brevete, a cărui
înfiinţare va necesita reglementarea relaţiei dintre Uniunea Europeană şi Organizaţia Europeană de Brevete
într-un mod care să fie în conformitate cu competenţele instituţiilor UE, inclusiv ale Parlamentului European.
Fără a intra în detalii cu privire la sistemul de brevete, care va face fără îndoială obiectul a numeroase discuţii,
aş dori să subliniez că acest aspect reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale prezentului mandat
al Parlamentului European. Prin urmare, consider că la fiecare pas ar trebui să invităm celelalte instituţii să
înceapă o cooperare constructivă în acest domeniu, adică exact ceea ce propune raportul dlui Winkler.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Raportul Winkler tratează probleme importante, inclusiv inovarea
ecologică şi întreprinderea ecologică. Având în vedere provocările cu care se confruntă planeta noastră, este
clar că inovarea în aceste domenii are o importanţă vitală. Propria mea ţară, Scoţia, se află în fruntea multor
aspecte ale inovării ecologice, în special în domeniul energiei regenerabile. Guvernul scoţian a instituit un
Premiu Saltire în valoare de 10 milioane de lire care vizează stimularea inovării în materie de energie produsă
pe baza mareelor şi a valurilor şi acest lucru vine în concordanţă cu eforturile mai mari ale UE de a avea o
politică adecvată într-o lume în schimbare.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Ca urmare a concurenţei mondiale pentru atragerea de investiţii, nu
numai anumite instalaţii de producţie, ci şi capacităţile de cercetare şi dezvoltare asociate cu acestea sunt tot
mai mult relocalizate în ţări terţe. Această tendinţă este o ameninţare gravă pentru Europa în calitate de
locaţie pentru industrie. Trebuie să fie contracarată, prin promovarea hotărâtă a potenţialului inovator,
înainte să devină ireversibilă. Potrivit Comisiei, mai puţin de 1 % din bugetul UE este în prezent cheltuit direct
pentru măsuri legate de inovare. Având în vedere provocările sociale care ne aşteaptă, acest procent este
insuficient. Prin urmare, sunt de acord cu solicitările pentru o creştere a bugetului UE pentru inovare. Acest
lucru ar trebui să se reflecte în procesul de planificare legat de perspectivele financiare pentru perioada
2014-2020. Mai mult, şi mai ales pe fundalul crizei financiare şi al crizei creditelor, este extrem de important
pentru capacitatea de inovare a companiilor să se pună la dispoziţie mai multe fonduri, atât la nivelul UE,
cât şi la nivel naţional şi să se creeze instrumente financiare adaptate la nevoile utilizatorilor lor. Pentru a
spori eficienţa politicii de inovare, diferitele instrumente de sprijin trebuie să fie mai bine coordonate şi legate
în mod corespunzător, cu o structură de gestionare uniformă; cu alte cuvinte, sprijinul financiar trebuie să
fie mai bine orientat.
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Jarosław Kalinowski (PPE), în scris. – (PL) În lipsa unei inovări continue, nu există nicio şansă de dezvoltare.
Este nevoie de măsuri inovatoare în fiecare domeniu al economiei şi al vieţii sociale – de la noile metode
terapeutice şi mijloacele din ce în ce mai rapide de comunicare, până la ideile noi din industrie şi ştiinţă şi
metodele alternative de obţinere a energiei. Acest lucru este deosebit de semnificativ în contextul crizei
economice globale şi al îmbătrânirii societăţii. Aş dori să subliniez faptul că, în afară de natura intersectorială
a politicii de inovare, iniţiativa cetăţenilor este de asemenea importantă.

Capacitatea de inovare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a fermelor, este un element esenţial pentru
crearea unei economii competitive. În timp ce ne preocupăm de dezvoltarea rapidă a economiei, iar acest
lucru include grija pentru mediul înconjurător, nu trebuie să uităm de oameni şi de lipsa de egalitate socială,
pentru că aceste diferenţe se pot accentua şi ar putea avea impact negativ asupra măsurilor pentru dezvoltare.

Clemente Mastella (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că prezenta
transformare a economiei europene într-o economie durabilă trebuie să sporească competitivitatea
întreprinderilor noastre europene. Este esenţial ca provocările economice să fie transformate în noi oportunităţi
pentru economiile naţionale. Combaterea creşterii numărului relocalizărilor în ţări terţe, nu doar a instalaţiilor
de producţie ci şi a capacităţilor de cercetare şi dezvoltare asociate cu acestea, trebuie să devină unul dintre
obiectivele noastre.

Alături de obiectivul politicii de competitivitate, Uniunea Europeană trebuie, de asemenea să abordeze alte
provocări majore cu care se confruntă societăţile noastre de astăzi, inclusiv schimbările climatice şi schimbările
demografice. Până în prezent, mai puţin de 1 % din bugetul Uniunii este cheltuit în mod direct cu măsuri
legate de inovare. Având în vedere provocările sociale aflate în perspectivă, credem că acest procent este
insuficient.

Din acest motiv, am susţinut poziţia raportorului nostru, care solicită ca viitorul proces de planificare legat
de noile perspective financiare pentru perioada 2014-2020 să cuprindă o creştere a bugetului UE pentru
inovare. Va fi esenţial ca stimulentele să fie orientate spre rezultate şi să identifice şi dezvolte legături
coordonate între instrumentele de sprijinire a noilor tehnologii şi o mai bună coordonare între părţile
implicate. Alături de sprijinul de la bugetul public, investiţiile sectorului privat în inovare vor trebui să fie
încurajate şi promovate.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) În coroborare cu cercetarea şi formarea, inovarea este unul dintre cele mai
importante lucruri pentru construirea de cunoştinţe în cadrul UE. O politică comunitară în materie de inovare
este foarte importantă pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia UE 2020. Cu toate acestea, inovarea
necesită resurse financiare care, în special la nivelul întreprinderilor, lipsesc şi nu este uşor pentru întreprinderi,
în special pentru IMM-uri să le obţină. Aprobarea prezentului regulament este, prin urmare, un pas important
spre furnizarea de sprijin pentru antreprenori, care reprezintă forţa motrice a inovării în Europa.

Miroslav Mikolášik (PPE), în scris. – (SK) Consider că este inacceptabil faptul că concurenţa economică
globală a dus la o situaţie în care nu doar facilităţile de producţie, ci şi resursele de cercetare şi dezvoltare
corespunzătoare sunt relocalizate în ţări terţe.

Această tendinţă trebuie să fie contracarată în mod decisiv printr-o politică de inovare industrială îndrăzneaţă
şi minuţioasă care să garanteze competitivitatea economiei Uniunii Europene şi trecerea către o economie
bazată pe cunoaştere şi cu emisii reduse de carbon.

Din acest motiv, volumul finanţării UE pentru inovare este, în opinia mea, inadecvat, reprezentând mai puţin
de 1 % din bugetul UE, şi sunt de acord cu raportorul că această deficienţă ar trebui să fie corectată în
perspectiva financiară pentru perioada 2014-2020, activitate care va începe până la sfârşitul acestui an.

În acelaşi timp, având în vedere faptul că criza financiară a contribuit la îngheţarea creditelor pentru proiecte
de afaceri inovatoare, este necesar ca statele membre să se gândească serios la o creştere clară a finanţării
pentru cercetare şi dezvoltare, care le va garanta competitivitatea pe termen lung şi va ajuta la salvarea şi la
crearea de locuri de muncă.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Cercetarea, inovarea şi educaţia reprezintă factori importanţi în
competitivitatea unei ţări. Dacă întreprinderile doresc să îşi menţină capacitatea de inovare, ele trebuie să
investească mulţi bani – fapt care este adesea o problemă, în special în contextul crizei creditelor. În momentele
în care resursele devin mai rare, este esenţial să se extindă şi să se promoveze tehnologii durabile. Încă o dată,
pe de o parte trebuie să sprijinim regiunile rurale prin dirijarea extinderii reţelei de bandă largă către aceste
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zone în timp ce, pe de altă parte, infrastructura acestor regiuni este marginalizată ca urmare a privatizării
reţelei de transport feroviar, a serviciilor poştale şi aşa mai departe.

În timp ce vorbim despre importanţa universităţilor şi a centrelor de cercetare, finanţarea pentru aceste
instituţii este, de fapt, redusă. Ca de obicei, subliniem importanţa IMM-urilor în acest context, dar rămâne
de văzut dacă aceasta este urmată de vreo acţiune reală. Raportul este în esenţă o rediscutare a măsurilor
vechi, motiv pentru care m-am abţinut de la vot.

Georgios Papanikolaou (PPE), în scris. – (EL) Al doilea obiectiv de bază al strategiei pentru următorii zece
ani (UE 2020) este creşterea la 3 % din PIB până în 2020, a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare. Acest raport
din proprie iniţiativă invită Comisia să adopte iniţiative specifice şi ambiţioase, în umbra eşecului Strategiei
de la Lisabona în acest sector specific.

Ar trebui remarcat faptul că cheltuielile pentru C&D în Europa sunt mai mici de 2 %, comparativ cu 2,6 %
în SUA şi cu 3,4 % în Japonia, în principal din cauza nivelului scăzut al investiţiilor private. Schimbarea care
are loc pe piaţa muncii ca urmare a crizei economice actuale şi procesul de producţie în schimbare determină
dezvoltarea sectorului inovării, care va genera nu numai valoare tehnologică, ci şi valoare socială adăugată.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR) Inovaţiile de mâine vor permite Europei să facă faţă provocărilor
majore economice, sociale şi de mediu ale deceniilor următoare. Trebuie să ne sporim eforturile pentru a
pune în aplicare o politică de inovare ambiţioasă în Europa. Aceasta este logica pe care se bazează raportul
dlui Winkler, pe care l-am aprobat. În primul rând, trebuie să majorăm asistenţa financiară alocată pentru
această politică. Partea din bugetul european care este dedicată inovării trebuie să crească substanţial şi sper
că viitoarea perspectivă financiară pentru perioada 2014-2020 va urma această direcţie.

Statele membre trebuie să îşi intensifice, de asemenea, eforturile de a atinge obiectivul de la Barcelona cât
mai repede posibil, prin alocarea a cel puţin 3 % din PIB pentru cercetare şi dezvoltare. De asemenea, este
extrem de important să se îmbunătăţească coordonarea politicilor europene şi naţionale. Pentru a fi eficientă,
politica de inovare trebuie în mod obligatoriu să fie concepută într-o manieră cuprinzătoare, coerentă şi pe
termen lung. În plus, dialogul între sectorul de cercetare şi sectorul economic trebuie să fie consolidat. În
acest sens, salut crearea Institutului European de Inovare şi Tehnologie, care va contribui la stimularea
relaţiilor dintre aceste două sectoare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Regret că votul pe părţi solicitat de Grupul Verts/ALE prin
care se dorea eliminarea solicitării de înfiinţare a unui sistem jurisdicţional european în materie de brevete
nu a avut succes, astfel încât această solicitare este, din nefericire, inclusă. Cu toate acestea, acest raport solicită
utilizarea unor instrumente comune în materie de brevete, a unor platforme de brevete şi licenţe cu drepturi
depline şi subliniază importanţa calităţii brevetelor.

Raport: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestui raport, deoarece cred că eradicarea
sărăciei este o chestiune extrem de importantă. Eliminarea sărăciei este principalul obiectiv stabilit de Tratatul
de la Lisabona pentru politicile de cooperare şi dezvoltare ale UE şi, având în vedere că aceasta este o datorie
morală a cărei utilitate pe termen lung este crucială pentru interesele UE, consider că este vitală prioritizarea
acestui obiectiv în cadrul politicii noastre externe. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, în ciuda crizei
economice profunde cu care se confruntă Europa şi restul lumii, nu putem şi nu ar trebui să neglijăm ajutorul
străin, deoarece este esenţial pentru crearea unei lumi cu mai multă justiţie şi solidaritate.

Având în vedere că obiectivele prezentate la summitul Mileniului din 2000, unde ne-am angajat să ne
îmbunătăţim contribuţia la combaterea sărăciei, sunt încă departe de a fi realizate şi că anul 2015 – anul
propus pentru atingerea acestor obiective – se apropie, ar trebui să examinăm de urgenţă diferitele elemente
care vizează maximizarea rezultatelor Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Prin urmare, aş dori să îi
mulţumesc raportorului pentru acest document şi să profit de ocazie pentru a-mi exprima sprijinul pentru
acest proiect.

Roberta Angelilli (PPE), în scris. – (IT) Aproape opt milioane de copii mor în fiecare an înainte de vârsta de
cinci ani. Trei milioane şi jumătate mor imediat după naştere din cauza complicaţiilor din timpul sarcinii.
Numai în cinci ţări mor aproape patru milioane de copii: India, Nigeria, Republica Democrată Congo, Pakistan
şi China.
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Multe dintre aceste decese ar putea fi uşor prevenite prin acte simple, cum ar fi alăptarea, folosirea de plase
de ţânţari tratate cu insecticid şi administrarea vaccinurilor, în primul rând împotriva pneumoniei şi a malariei.
Multe mame nu sunt conştiente de importanţa vaccinurilor sau, în cazul în care sunt conştiente, sunt atât
de sărace, încât nu au bani să plătească transportul până la un cabinet medical sau un spital.

Nu sunt necesare investiţii imense pentru a oferi un viitor acestor copii; trebuie doar să oferim acestor ţări
medicamente care costă foarte puţin şi care, pentru noi, fac parte de medicina preventivă de zi cu zi, să
construim puţuri de apă potabilă, să oferim simple plase de ţânţari şi să ne asigurăm că livrările ajung la
destinaţia prevăzută.

Prin urmare, mai presus de toate, avem nevoie de hotărâre politică pentru a adopta măsuri pentru a salva
multe vieţi omeneşti, pentru a opri acest măcel tăcut al copiilor nevinovaţi a căror singură vină este să că
s-au născut într-o ţară săracă.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului prezentat de dl Cashman, deoarece
mi se pare că Parlamentul a trebuit să adopte o poziţie clară în favoarea realizării Obiectivelor de dezvoltare
ale mileniului. Îndeplinirea acestora nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării de actuala criză economică.
Aceste obiective, adoptate în timpul summitului Mileniului din anul 2000, sunt încă departe de a fi atinse.
Ele vizează reducerea sărăciei extreme şi a foametei, asigurarea educaţiei primare pentru toţi, promovarea
egalităţii de gen, reducerea mortalităţii infantile, îmbunătăţirea igienei materne, combaterea HIV/SIDA, a
malariei şi a tuberculozei, conservarea mediului într-o manieră durabilă şi introducerea unui parteneriat
global pentru dezvoltare. În septembrie 2010, toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite s-au
reunit pentru a stabili procedura şi a îmbunătăţi rezultatele. Prin adoptarea acestei rezoluţii, Parlamentul
European demonstrează şefilor de stat sau de guvern că susţine atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Sprijin acest raport. Reducerea sărăciei este unul dintre obiectivele
primare ale politicii de dezvoltare a UE. Cu toate acestea, consecinţele negative ale recesiunii economice şi
financiare au încetinit şi mai mult progresul ţărilor în curs de dezvoltare şi al ţărilor cel mai puţin dezvoltate.
Prin urmare, statele membre ale UE ar trebui să facă un efort excepţional pentru a asigura adoptarea unor
măsuri concrete în ceea ce priveşte ajutorul pentru dezvoltare în domeniul comerţului, al cooperării pentru
dezvoltare şi al politicii agricole comune. De asemenea, trebuie să ne străduim să facilităm integrarea ţărilor
în curs de dezvoltare în economia mondială şi să stimulăm dezvoltarea comerţului în aceste ţări. Comisia ar
trebui să asigure o gestionare eficientă a măsurilor de ajutor pentru ţările în curs de dezvoltare şi pentru ţările
cel mai puţin dezvoltate, precum şi transparenţă şi eficienţă în distribuţia ajutorului financiar.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Trevor Colman şi Nigel Farage (EFD), în
scris. – UKIP nu acceptă anularea datoriilor pe motiv că nu este o măsură sănătoasă din punct de vedere
economic, având în vedere următoarele observaţii: 1. O naţiune creditoare este, de obicei, o naţiune debitoare.
De exemplu, Regatul Unit este un donator important al ajutorului de peste mări. Cu toate acestea, Marea
Britanie şi, prin urmare contribuabilii săi sunt, de obicei, donatori care nu doresc să îi ajute pe beneficiari pe
măsură ce se adună munţi de datorie pentru Marea Britanie. 2. Anularea datoriei diminuează posibilitatea
ţărilor debitoare din lumea a treia de a mai primi altă finanţare internaţională. Prin urmare, nu este în interesul
naţiunii debitoare. 3. Anularea datoriilor introduce riscul moral. Ce se întâmplă cu ţările din lumea a treia
care îşi îndeplinesc obligaţiile aferente datoriilor şi care sunt multe la număr? 4. Anularea absolvă implicit
frauda, corupţia şi deturnarea de credite, care sunt atât de endemice în ţările debitoare africane. 5. Având în
vedere datoria masivă din prezent a majorităţii economiilor internaţionale, cine arbitrează dacă anularea
este adecvată? Sporeşte pericolul moral.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului dlui Cashman cu privire la
măsura în care au fost realizate Obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite în anul 2000. Totul pare să
indice că aceste obiective nu vor fi atinse. UE deţine o responsabilitate imensă prin faptul că este principala
sursă de ajutor pentru ţările sărace şi, în acest sens, este ascultată pe scena internaţională atunci când este
vorba de probleme de dezvoltare. Raportul Cashman face o evaluare foarte corectă a stării Obiectivelor de
dezvoltare ale mileniului, subliniind sărăcia extremă, situaţia femeilor, sănătatea, educaţia şi mediul. Acest
raport ne aminteşte că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că există coerenţă în politicile de dezvoltare.
Activităţile agricole, de pescuit şi comerciale ale unei ţări nu trebuie să fie în contradicţie cu dezvoltarea
acesteia. În cuprinsul acestui raport, Parlamentul se arată a fi proactiv prin sprijinirea de noi forme de finanţare
care trebuie să fie introduse în mod mai general. Raportul elaborat în timpul summitului Mileniului din 2000
este mai relevant ca niciodată. Este de datoria liderilor noştri să ducă la îndeplinire aceste obiective realiste
şi realizabile cât mai repede posibil. Mai presus de toate, aceasta este o chestiune de voinţă.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D), în scris. – (LT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece atingerea Obiectivelor
de dezvoltare ale mileniului trebuie să rămână un obiectiv-cheie pentru Uniunea Europeană. Realizarea
ODM, împotriva tuturor obstacolelor, reprezintă o provocare foarte importantă şi urgentă, atât la nivelul
UE, cât şi la nivel internaţional. UE şi comunitatea internaţională ar trebui să îşi concentreze eforturile şi să
adopte măsuri concrete pentru a spori şansele de succes ale ODM. Aş dori să subliniez faptul că acum nu
este momentul să facem economii pe spinarea celor bolnavi şi înfometaţi. Prin urmare, trebuie să acordăm
o atenţie deosebită unor domenii precum sănătatea, femeile şi copiii, precum şi luptei împotriva sărăciei şi
să acordăm o atenţie mai mare ocupării forţei de muncă şi muncii decente. Aş dori să subliniez faptul că
reducerea sărăciei prin realizarea ODM trebuie să fie recunoscută ca obiectivul general al politicii UE, iar
Europa trebuie să conducă lumea într-un efort concertat pentru respectarea promisiunilor pe care UE le-a
făcut faţă de ţările cele mai sărace ale planetei. Sunt de acord cu solicitarea Parlamentului European ca
majoritatea ajutorului financiar al UE să fie acordată persoanelor celor mai sărace, concentrându-se în special
asupra femeilor, copiilor şi persoanelor cu handicap şi tuturor celor care au mai multă nevoie de acest ajutor.
De asemenea, trebuie să acordăm o atenţie deosebită egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, drepturilor
minorităţilor şi combaterii discriminării.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Salut rolul pe care Europa l-a jucat în calitate de cel mai
mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare din lume.

Ajutorul pentru dezvoltare a contribuit la atenuarea sărăciei pentru milioane de oameni din lumea în curs
de dezvoltare. Numărul persoanelor care trebuie să îndure sărăcia extremă a scăzut de la 1,8 la 1,4 miliarde.
Aproape 90 % dintre copiii săraci merg acum la şcoală. S-au făcut paşi importanţi în combaterea malariei şi
a tuberculozei, iar rata mortalităţii infantile scade în mod dramatic.

Cu toate acestea, recentele crize alimentare şi de combustibil şi recesiunea economică globală au anulat mult
din progresul realizat în ultimul deceniu.

Ţările bogate sunt responsabile pentru actuala criză financiară, economică şi climatică, dar ţările în curs de
dezvoltare sunt cele mai afectate de încălzirea globală. Aceasta înseamnă că este vital ca noi să ne intensificăm
toate măsurile de combatere a schimbărilor climatice, cum ar fi furnizarea de tehnologii corespunzătoare.

Aş dori să solicit alocarea de fonduri suplimentare pentru ţările în curs de dezvoltare. Acestea trebuie să fie
durabile pe termen mediu şi lung şi să provină din sectorul privat, de pe piaţa carbonului şi din sectorul
public al ţărilor industrializate sau de la ţările în curs de dezvoltare care sunt mai avansate din punct de vedere
economic.

David Casa (PPE), în scris. – Am votat împotriva acestui raport din cauza modului controversat de redactare
a punctului 42 cu privire la avort. Mă opun avortului din punct de vedere moral şi nu pot accepta o astfel de
clauză. Cu toate acestea, trebuie să precizez, de asemenea, că în opinia mea raportorul a făcut o treabă
excelentă cu privire la toate celelalte subiecte.

Carlo Casini (PPE), în scris. – (IT) Este foarte trist că de câţiva ani Parlamentul European s-a aflat în
imposibilitatea de a rezolva o contradicţie tragică. În fiecare document care propune în mod admirabil măsuri
de combatere a sărăciei, a foametei şi a violenţei în lume, unii reuşesc să includă declaraţia, fie directă, fie
indirectă, a aşa-numitului drept la avort ca mijloc pentru sănătatea şi dezvoltarea populaţiilor.

Iniţiativa unora este îndeplinită, pe de o parte, cu indiferenţa virtuală a majorităţii şi, pe de altă parte, cu o
anumită neîncredere faţă de minoritate. Totuşi, contradicţia şi tragedia sunt evidente. Principiul demnităţii
egale pentru toate fiinţele umane şi cel al solidarităţii speciale, de drept, faţă de cei mai tineri membri ai
societăţii sunt abandonate în momentul în care ar trebui să urmărim obiectivul de combatere a discriminării
şi protejare a sănătăţii.

Acest lucru s-a întâmplat şi astăzi în cazul raportului Cashman, al cărui punct 42 este în contradicţie cu
întregul document şi care m-a forţat pe mine şi pe mai mulţi deputaţi să respingem în cele din urmă întregul
raport. De fapt, atunci când sunt puse faţă în faţă, punctele negative promovate cântăresc, din păcate, mai
mult decât punctele bune prezente în alte părţi ale textului.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) reprezintă
o prioritate pentru politica de dezvoltare. Cu numai câteva luni înainte de reuniunea la nivel înalt a ONU, în
ciuda progreselor semnificative realizate pentru unele dintre ODM, adevărul este că suntem departe de ceea
ce am sperat. Mai avem multe de făcut. Statele membre ar trebui să respecte angajamentul pe care l-au făcut
referitor la asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD). Trebuie să fie explorate noi mecanisme de finanţare
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care nu se traduc în taxe mai mari în acest moment de criză. Mai presus de toate, este esenţial să se impună
coerenţă în politicile de dezvoltare (în direcţia rezoluţiei aprobate în luna mai a acestui an referitoare la
coerenţa în politicile de dezvoltare ale UE şi a ideii de majorare a ajutorului public pentru dezvoltare).

Salut faptul că Parlamentul şi-a stabilit obiectivele prioritare pentru ODM, cum ar fi sănătatea, educaţia, cele
mai vulnerabile grupuri sociale şi eradicarea sărăciei, prin măsuri concrete în politicile în materie de afaceri,
agricultură şi pescuit. De asemenea, a procedat la fel solicitând o guvernanţă globală care oferă o voce mai
puternică ţărilor în curs de dezvoltare şi care promovează democraţia, pacea şi statul de drept în ţările în curs
de dezvoltare. Cu toate acestea, mă opun ideii de avort ca mijloc de contracepţie.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Scott McKenzie cânta acum câtva timp, „Dacă te duci la San Francisco,
asigură-te că porţi câteva flori în păr, Dacă te duci la San Francisco, vei cunoaşte nişte oameni amabili acolo”.
Cu toate acestea, lumea nu este aşa, iar acest mesaj nu poate fi aplicat la realităţile economice şi sociale
complexe ale lumii de astăzi. Din acest motiv, am votat împotriva acestui raport, deşi în mod evident, fără
să mă îndoiesc de bunele intenţii din spatele obiectivelor lor. „Imaginaţi-vă că nu există ţări, acest lucru nu
este greu, nu există nimic pentru care să ucizi sau să mori şi, de asemenea, nicio religie. Imaginaţi-vă toţi
oamenii trăind în pace.” Chiar John Lennon a fost cel care a adăugat „Puteţi spune că sunt un visător.” Din
păcate, viaţa reală nu este aşa. Cu toate acestea, depinde de noi să facem lumea un loc mai echitabil şi mai
sigur, unde toţi oamenii pot trăi cu un minim de demnitate.

Propunerile stabilite în acest raport încearcă să urmărească obiective multiple, fără a se concentra sau defini
priorităţi eficiente. Dacă urmăreşti mai multe direcţii înseamnă că niciunul dintre aceste obiective nu este
posibil. În sfârşit, mi se pare că sunt prea etatiste şi se concentrează prea mult asupra unei guvernări
centralizate. Nu sunt de acord cu această abordare. Cred mai degrabă că investiţia Obiectivelor de dezvoltare
ale mileniului trebuie să fie acordată proiectelor din cadrul Uniunii, cum ar fi satele mileniului, cu o implicare
puternică a tuturor instituţiilor UE.

Proinsias De Rossa (S&D), în scris. – Sprijin puternic acest raport referitor la progresele realizate în vederea
atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Uniunii Europene i-ar mai trebui 20 de miliarde de euro
pentru a-şi respecta angajamentele financiare, într-un moment în care statele îşi reduc bugetele pentru ajutor.
Statele membre ale UE nu trebuie să se clatine când vine vorba despre îndeplinirea angajamentelor lor în
cadrul Consensului european privind dezvoltarea. În plus, ODM trebuie să fie văzute dintr-o perspectivă
care să permită dezvoltarea, concomitent cu abordarea şi eliminarea cauzelor profunde ale sărăciei. Statele
membre trebuie să angajeze 0,7 % din VNB pentru ajutoare până în 2015, aşa cum au promis, mai degrabă
decât să scadă această cotă, care este de două ori mai alarmantă în perioade de criză, pe măsură ce VNB se
diminuează. Pe lângă toate acestea, nu este acceptabil ca UE să extindă definiţia ajutorului public pentru
dezvoltare pentru a include alte fluxuri financiare, cum ar fi transferurile de fonduri din exterior sau măsurile
de anulare a datoriilor. Pentru a aborda subdezvoltarea, lumea dezvoltată trebuie să combată ferm paradisurile
fiscale şi cu fluxurile ilicite de capital, care privează ţările în curs de dezvoltare de resursele de care au nevoie
cu disperare. Consider că responsabilitatea pentru dezvoltare trebuie să rămână în cadrul mandatului de
comisar pentru dezvoltare, care trebuie să facă presiuni pentru o mai bună coerenţă a politicilor, în special
în ceea ce priveşte comerţul şi politicile comune în domeniul agriculturii şi al pescuitului.

Marielle De Sarnez (ALDE), în scris. – (FR) Parlamentul European trimite un mesaj puternic prin adoptarea
unei rezoluţii referitoare la progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.
Acest lucru demonstrează importanţa pe care Europa o acordă eliminării sărăciei, foametei, bolilor şi
mortalităţii infantile şi materne până în 2015. În ajunul Consiliului European, mesajul este clar. Şefii de stat
sau de guvern ai UE trebuie să îşi respecte angajamentele financiare, mai ales – poate chiar mai mult ca
niciodată – în această perioadă de criză economică şi financiară mondială. Avem nevoie de o contribuţie de
0,7 % din PNB-ul statelor membre. Pentru a-şi respecta la zi angajamentele financiare, Europa trebuie să
creeze noi mecanisme de finanţare, cum ar fi o taxă de 0,05 % pe tranzacţiile financiare. Având în vedere
suma la care se ridică aceste tranzacţii în prezent – recent, aceasta a fost de 70 de ori mai mare decât PNB-ul
global – o astfel de taxă ar putea furniza 10 miliarde de euro pe an. În plus, ar avea avantajul de a face ca
sectorul financiar să contribuie. Acest lucru ar părea echitabil, dat fiind faptul că acest sector a beneficiat de
sume enorme de ajutor de stat pentru a supravieţui crizei fără precedent pe care el însuşi a cauzat-o. O
iniţiativă unilaterală a UE ar putea acţiona ca un catalizator la nivel global.

Anne Delvaux (PPE), în scris. – (FR) Salut votul privind raportul Cashman referitor la progresele realizate
în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii
pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2010. Pur şi simplu, a trebuit să fie adoptat! Cu numai
cinci ani înainte de termenul din 2015 stabilit pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului
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(ODM), acesta oferă comunităţii internaţionale o oportunitate unică pentru a-şi dubla eforturile în vederea
îndeplinirii acestor obiective. Situaţia este critică şi necesită o acţiune urgentă. Trebuie să depunem eforturi
sporite pentru a anula datoriile ţărilor cel mai puţin dezvoltate şi pentru a ne angaja în direcţia reducerii
poverii datoriei care apasă asupra ţărilor în curs de dezvoltare.

De asemenea, mă declar în favoarea introducerii unor măsuri sporite pentru a monitoriza îndeplinirea
angajamentului asumat de a aloca 0,7 % din VNB pentru asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) până în
2015. Finanţarea ODM trebuie să înceapă la nivel naţional, iar ţările în curs de dezvoltare trebuie să genereze
şi să aloce resurse proprii pentru a atinge aceste obiective, dar comunitatea donatorilor trebuie să îşi respecte
promisiunea de a majora substanţial AOD. Angajamentele asumate trebuie să fie onorate în mod obligatoriu
la reuniunea din luna septembrie.

Harlem Désir (S&D), în scris. – (FR) Realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului până în 2015 este
un angajament fundamental din partea comunităţii internaţionale. Cu toate acestea, nu s-au prevăzut resurse
pentru a îndeplini acest angajament. După parcurgerea a două treimi din drum, este clar că multe dintre
ţările cel mai puţin dezvoltate (ŢPD) nu vor putea realiza vreunul dintre obiectivele de eradicare a sărăciei,
de oferire a accesului la educaţie şi sănătate, iar majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare vor fi departe de
realizarea acestora. Europa este principalul donator din lume dar, cu 0,4 % din VNB, aceasta nu poate fi
mulţumită să fie atât de departe de obiectivul alocării a 0,56 % pentru asistenţa oficială pentru dezvoltare
(AOD) în 2010, o ţintă pe care şi-a fixat-o singură. Adevărul este că solicitările de ajutor sunt mai numeroase
ca niciodată, în special în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, combaterea schimbărilor climatice, educaţia,
sănătatea – în special pentru persoanele care suferă de HIV – şi sănătatea maternă şi a reproducerii. Prin
raportul Cashman, Grupul S&D solicită Consiliului European din 17 iunie să aprobe propunerea privind
taxa de 0,05 % pe tranzacţiile financiare internaţionale, care ar produce 10 miliarde de euro, şi să stabilească
ca obiectiv atingerea procentului de 0,63 % din VNB-ul european în 2012, cu scopul de a-l majora la 0,7 %.

Leonidas Donskis (ALDE), în scris. – (LT) În calitate de raportor alternativ al acestui raport, am votat cu
tărie în favoarea acestui raport al cărui obiectiv este să garanteze îndeplinirea cu succes a Obiectivelor de
dezvoltare ale mileniului. Sprijin pe deplin eforturile colegilor mei deputaţi de a se asigura că Uniunea
Europeană are o poziţie unitară şi progresivă cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, nu am putut aproba
cele două amendamente depuse, ale căror prevederi mi se par inacceptabile în calitate de liberal. Prin urmare,
am votat împotriva cererilor ca UE să introducă în mod unilateral o taxă pe tranzacţiile valutare şi pe
tranzacţiile cu instrumente derivate pentru a finanţa bunurile publice mondiale, inclusiv ODM. Uniunea
Europeană nu ar trebui să le impună cetăţenilor săi o povară fiscală suplimentară, în special taxe al căror
mecanism şi impact nu au fost încă pe deplin analizate. De asemenea, nu sunt de acord că măsurile de ajutor
pentru dezvoltare ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere juridic.

Este important ca statele membre să îşi îndeplinească obligaţiile de a majora valoarea ajutorului oficial pentru
dezvoltare (AOD), dar Uniunea Europeană nu ar trebui să sancţioneze din punct de vedere juridic statele sale
membre din cauza unei neîndepliniri parţiale a obligaţiilor, în contextul modificat al crizei financiare. Nu
toate statele membre au fost afectate de criză în acelaşi fel şi nu toate vor putea atinge obiectivul de 0,7 %.
Parlamentul European ar trebui să le încurajeze cu mijloace mai permisive şi mai acceptabile decât măsurile
legale stricte.

Lena Ek (ALDE), în scris. – (SV) Este alarmant faptul că atât de mulţi deputaţi ai acestui Parlament au votat
împotriva acordării dreptului de a-şi controla propriul corp şi sănătatea reproducerii femeilor din ţările în
curs de dezvoltare, încercând să elimine punctul 42 din raport. Acesta este un indicator al unei tendinţe
foarte îngrijorătoare manifestate printre adversarii avortului din Europa care folosesc programele de ajutor
pentru a-şi face publice opiniile. Disponibilitatea planificării familiale este un factor important care permite
femeilor din ţările în curs de dezvoltare să preia controlul asupra propriilor vieţi şi, în consecinţă, să iasă din
sărăcie.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului Cashman, deoarece mai avem încă un
drum lung de parcurs înainte de a putea realiza Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Este necesar să
consolidăm măsurile existente, astfel încât acestea să poată fi atinse până în 2015, în special prin punerea în
aplicare a responsabilităţilor asumate de statele membre cu privire la ajutoarele destinate ţărilor în curs de
dezvoltare.

Salut adoptarea punctului 42, care „solicită statelor membre şi Comisiei să pună capăt reducerii îngrijorătoare
a finanţării în domeniul sănătăţii şi drepturilor sexuale şi reproductive în ţările în curs de dezvoltare şi să
sprijine politicile privind planificarea familială voluntară, avortul în condiţii de siguranţă, tratamentul
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infecţiilor cu transmitere sexuală şi aprovizionarea cu produse destinate sănătăţii reproductive, precum
medicamente vitale şi contraceptive, inclusiv prezervative”.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Eradicarea sărăciei şi reducerea decalajului între bogaţi şi săraci reprezintă
obiective importante şi toate guvernele ar trebui să le acorde atenţie şi să le aloce resurse. ONU le-a adoptat
la summitul Mileniului din 2000, în timp ce Uniunea Europeană, în calitate de cel mai mare donator, deţine
o pondere majoră în rezultatele acestui efort colectiv.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de ţările în curs de dezvoltare, dintre care multe se confruntă cu crize care
le pot pune în pericol angajamentul, responsabilitatea le revine statelor care beneficiază de ajutor, dacă
acestea doresc să îşi asume responsabilitatea în ceea ce priveşte buna guvernanţă, statul de drept şi libertăţile
civile esenţiale. Nu pot să nu fiu dezamăgit de faptul că, sub masca bunelor sale intenţii declarate, raportorul
încearcă să determine această Cameră să adopte o rezoluţie care, încălcând flagrant competenţele statelor
membre şi statelor terţe în aceste chestiuni, susţine promovarea avortului ca mijloc pentru atingerea
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Aceasta nu este o tactică nouă, dar acest lucru nu înseamnă că este
mai puţin ascunsă sau condamnabilă.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Comunitatea internaţională şi-a asumat un angajament
fundamental în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). Europa este cel mai mare
furnizor de ajutor din lume. Această finanţare pentru ţările în curs de dezvoltare a contribuit la atenuarea
sărăciei, reducerea ratei mortalităţii şi îmbunătăţirea competenţelor a milioane de oameni. De fapt, sărăcia
extremă a scăzut, aproape 90 % din copiii săraci frecventează şcoala şi mortalitatea infantilă scade dramatic.
Rămân încă multe de făcut şi trebuie să acordăm mai mult sprijin dacă dorim ca ţările mai puţin dezvoltate
să atingă ODM de eradicare a sărăciei şi de asigurare a accesului la educaţie şi la servicii de sănătate. Europa,
în calitate de campion al drepturilor fundamentale ale omului şi de cel mai mare contribuabil mondial la
ajutorul pentru dezvoltare şi bazându-se pe principiul solidarităţii, trebuie să îşi asume un rol director în
această problemă, în special la următoarea reuniune a ONU, care va avea loc în septembrie. Sunt totuşi
dezamăgit de faptul că acest raport a amestecat obiectivele nobile cu problemele sensibile referitoare la
conştiinţa individuală, cum ar fi avortul. Promovarea unor politici de sprijinire a avortului nu contribuie la
realizarea ODM. Prin urmare, am votat împotriva acestui raport.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Obiectivul iniţial al Declaraţiei Mileniului din 2000 a fost
reducerea la jumătate a numărului persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă, furnizarea de apă potabilă şi
educaţie pentru toţi şi stoparea răspândirii HIV/SIDA. Raportul recunoaşte că suntem departe de atingerea
acestor obiective, care în sine au fost limitate. UE în ansamblul său şi-a redus bugetul de ajutor, în timp ce
ţările sale au cheltuit recent mii de milioane de dolari pentru a-şi salva băncile, trecându-le pe factura cetăţenilor
şi lăsând, în acelaşi timp, neatinse grupurile economice şi financiare care le controlează.

Cu toate acestea, textul conţine anumite contradicţii pe care le credem demne de subliniat, cel puţin atunci
când critică liberalizarea comerţului concomitent cu sprijinirea deschiderii comerţului prin încheierea Rundei
Doha, în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi acceptarea acordurilor de parteneriat economic şi a
zonelor de liber schimb. Liberalizarea comerţului exacerbează inegalitatea, dând naştere la o mai mare
exploatare a lucrătorilor şi a resurselor naturale, la mai multă sărăcie şi excludere socială şi sporind relaţiile
de dependenţă între ţări. Sacrificarea ajutorului pentru dezvoltare pentru aceste obiective, astfel cum au făcut
UE şi SUA, înseamnă că Obiectivele mileniului nu vor fi atinse până în 2015.

Sylvie Guillaume (S&D), în scris. – (FR) Am votat în favoarea acestui raport, deoarece sprijin urmărirea
unui obiectiv major de politică de dezvoltare, şi anume reducerea sărăciei. Statele membre au o responsabilitate
importantă şi trebuie să ne limităm la angajamentele lor; trebuie să le amintim constant acest lucru. Deşi
progresele realizate până acum sunt încurajatoare, în special creşterea ratei de frecventare a şcolii în rândul
copiilor săraci sau lupta împotriva malariei şi a tuberculozei, trebuie să se depună eforturi considerabile astfel
încât angajamentele fiecăruia să poată fi onorate până în 2015, în ciuda contextului actual al crizei. De
asemenea, sprijin introducerea unei taxe pe tranzacţiile valutare şi tranzacţiile cu instrumente financiare
derivate, precum şi reducerea poverii datoriilor care apasă asupra ţărilor în curs de dezvoltare şi anularea
poverii datoriei ţărilor cel mai puţin dezvoltate. În cele din urmă, am votat şi eu în favoarea mai multor
amendamente care au ca scop dezvoltarea unor măsuri în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive, deoarece
acestea sunt esenţiale în lupta împotriva SIDA şi în reducerea mortalităţii materne. Acestea sunt măsuri care
nu trebuie ignorate.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Raportul Cashman face apeluri importante ca UE şi statele sale membre
să pună în aplicare o serie de politici în domeniul dezvoltării internaţionale, iar eu sprijin din toată inima
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aceste apeluri. De asemenea, trebuie adăugat faptul că se pot adopta acţiuni şi la alt nivel decât la nivelul UE
sau al statelor membre. De exemplu, Scoţia are o contribuţie distinctă în activitatea sa cu ţările în curs de
dezvoltare, iar guvernul scoţian a publicat de asemenea o politică de dezvoltare internaţională menită să
contribuie la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

Eija-Riitta Korhola (PPE), în scris. – (FI) Aş dori să mă refer la punctul 14 din raportul referitor la progresele
realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, care solicită UE să pună la dispoziţie
o finanţare suficientă şi să încerce să ajute naţiunile sărace în combaterea efectelor schimbărilor climatice şi,
mai mult decât atât, să insiste ca aceste fonduri să suplimenteze actualele angajamente privind ajutorul pentru
dezvoltare.

Schimbările climatice sunt o realitate, iar noi trebuie să învăţăm să trăim cu aceasta. Una dintre erorile
semnificative pe care mişcarea ecologistă a făcut-o în evaluarea situaţiei este că, pentru o lungă perioadă de
timp, a refuzat să discute despre adaptare. Acest lucru a fost ceva de lux în Occident, datorită faptului că
măsurile de adaptare şi finanţarea necesară pentru a realiza acest lucru nu au constituit o opţiune pentru
săracii din lume. Copenhaga poate să îşi asume meritul pentru crearea fondului pentru schimbări climatice
destinat ţărilor în curs de dezvoltare.

Importanţa schimbărilor climatice în rândul problemelor cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare
nu ar trebui totuşi să fie exagerată. S-ar părea că schimbările climatice prevalează asupra tuturor celorlalte
probleme în imaginaţia noastră. Oamenilor le-a intrat în cap că, dacă vom reduce emisiile, toate celelalte
probleme vor dispărea. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Trebuie să ne asigurăm că nu împiedicăm
sute de milioane de copii să primească vaccinări şi educaţie sau că nu punem în pericol lupta împotriva
eroziunii sau alte probleme de mediu care pot fi soluţionate, toate acestea în numele schimbărilor climatice.

Cel mai bun mod de a ajuta mediul este de a-i ajuta pe oameni să iasă din sărăcie, deoarece sărăcia, înainte
de toate, îi determină pe oameni să recurgă la soluţii dăunătoare mediului. Din acest motiv, cred că este foarte
important ca raportul să stipuleze în mod expres că banii alocaţi pentru combaterea schimbărilor climatice
şi adaptarea la acestea nu ar trebui să provină din angajamentele UE privind ajutorul pentru dezvoltare.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Acest raport conţine anumite puncte pozitive. Acestea
includ accentul pus pe datoria pe care ţările din nord o au faţă de mediu în raport cu ţările din sud şi cererea
de ajutor suplimentar în acest domeniu. De asemenea, sprijin solicitarea ca anularea datoriei publice să nu
mai fie considerată ca parte integrantă a asistenţei oficiale pentru dezvoltare.

Acelaşi lucru se aplică cererii de a stabili o repartizare echitabilă a bogăţiei, sprijinului pentru afacerile locale
de mici dimensiuni şi măsurilor de promovare a accesului la terenuri, apă şi alte resurse ale biodiversităţii.
Cu toate acestea, este regretabil faptul că, după ce a prezentat aceste propuneri, raportul ar trebui să sprijine
acordurile de parteneriat economic, Runda Doha şi toate acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului;
cu alte cuvinte, ar trebui să sprijine opusul principiilor pe care le promovează. Prin urmare, o să mă abţin de
la vot.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) UE rămâne principala forţă motrice pentru atingerea Obiectivelor de
dezvoltare ale mileniului (ODM) şi este, de asemenea, cel mai mare furnizor mondial de ajutor. Acest lucru
înseamnă că trebuie să îşi asume responsabilităţile şi să joace un rol de lider în cadrul reuniunii la nivel înalt
a ONU care va avea loc în septembrie 2010. Îndeplinirea ODM, în special eradicarea sărăciei, este esenţială
în curmarea suferinţelor a milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, este important să reţineţi
că, din nou, folosind în mod viclean lupta împotriva sărăciei ca pretext, se încearcă includerea pe ascuns a
unor prevederi referitoare la probleme asupra cărora părerile sunt împărţite, în special politicile în materie
de avort în ţările în curs de dezvoltare, şi cărora nu li se acordă vizibilitatea pe care o merită.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Reducerea sărăciei a fost unul dintre principalele obiective ale politicii
de dezvoltare din timpuri imemoriale. Cu toate acestea, s-a realizat foarte puţin în acest sens; mai degrabă,
iniţiativele politicii de dezvoltare s-au îndreptat de multe ori în direcţia opusă. Este îngrijorător faptul că, în
multe state, fondurile provenite din ţările industriale au fost folosite pentru a menţine la putere dictatori sau
clase conducătoare şi a suprima masele sărace. Chiar şi programele de combatere a foametei au permis doar
aparent creşterea explozivă a numărului populaţiei. În orice caz, dacă dorim să combatem sărăcia, este necesar
să evităm speculaţiile alimentare şi să revizuim politica de dezvoltare.

Microcreditele sunt în mod clar o abordare adecvată pentru furnizarea de ajutoare reciproce. De asemenea,
ar trebui să ne putem aştepta totuşi ca statele care primesc ajutor pentru dezvoltare să cheme înapoi emigranţii
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care au intrat în ţările noastre în mod ilegal. Este puţin probabil să atingem obiectivele stabilite până când
ajutorul pentru dezvoltare va fi complet revizuit. Prin urmare, am respins raportul.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Consider importantă eliminarea, din cuprinsul punctului 22, a
referirii care invită UE să elimine subvenţiile pentru exporturile agricole. Autorul raportului şi colegii care
susţin această idee ştiu foarte bine că nu subvenţiile la export - care susţin producţia agricolă europeană în
această perioadă de criză - sunt problema reală. M-am abţinut, cu toate acestea, de la votul final, pentru că
sunt de părere că acest raport trebuia să fie mai ancorat în realităţi, mai pragmatic şi mai puţin ideologizat.

Franz Obermayr (NI), în scris. – (DE) Acest raport nu ia în considerare faptul că UE poate oferi ajutor altora
doar dacă are, la rândul ei, baze economice suficient de solide. Cu cât UE depăşeşte mai repede consecinţele
crizei, cu atât mai repede va fi capabilă să pună în aplicare un ajutor durabil şi pe termen lung pentru
dezvoltare. Raportul referitor la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu reuşeşte să acorde suficientă
atenţie acestui lucru, motiv pentru care am votat împotrivă.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) Având în vedere obligaţiile statelor membre ale UE şi
necesitatea respectării dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona, am decis să aprob raportul referitor la progresele
realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire intermediară în vederea
pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2010. Uniunea Europeană, care este cel mai
mare donator mondial de ajutor pentru dezvoltare, ar trebui să ia măsuri să îşi realizeze priorităţile, cum ar
fi reducerea şi eliminarea sărăciei. În legătură cu aceasta, ne aşteptăm la o poziţie unită în acest sens, adoptată
de Consiliul European cu ocazia summitului său din iunie 2010, cu câteva luni înaintea reuniunii la nivel
înalt a ONU privind evaluarea progreselor realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului. Problemele din ţările în curs de dezvoltare, cum ar fi sărăcia, foametea, sănătatea şi educaţia
trebuie combătute în mod consecvent.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Sunt încântat că am adoptat astăzi raportul Cashman referitor
la ODM. Atâta timp cât vom garanta ajutorul efectiv, vieţile vor fi salvate, iar sărăcia va fi eradicată. În
septembrie 2010, toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se vor reuni la New York pentru a
discuta despre progresele realizate de ODM şi vor cădea de acord cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse
pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor.

Raportul pe care l-am adoptat astăzi este un document extrem de important care contribuie la definirea unei
poziţii ambiţioase a UE pe această temă înainte de summitul din septembrie şi care exercită presiuni politice
asupra statelor membre ale UE. Aprobarea acestui raport cu o majoritate covârşitoare a deputaţilor transmite
un mesaj politic clar şi transpartinic către şefii de stat sau de guvern ai UE, înainte ca aceştia să se reunească
la 17 iunie la Bruxelles, potrivit căruia UE ar trebui să rămână în continuare puternică şi angajată pe deplin
în realizarea ODM, mai ales într-un moment de criză financiară.

Catherine Soullie (PPE), în scris. – (FR) Acest raport referitor la progresele realizate în vederea atingerii
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului s-a transformat într-un lucru pe care mi-a fost imposibil să îl sprijin:
am considerat că este important să votez împotriva întregului raport Cashman ca urmare a adoptării celui
de-al doilea subpunct de la punctul 42 din proiectul de raport al dlui Cashman, care a fost supus votului.
Lipsa de claritate în ceea ce priveşte ideea care stă la baza expresiei „avort în condiţii de siguranţă” a fost
imposibil de ignorat. Avortul, deşi necesar în anumite circumstanţe excepţionale, nu trebuie să fie considerat
o metodă de contracepţie. Mai mult, la fel ca toate procedurile medicale, nu este niciodată fără risc. Nu trebuie
să-l banalizăm. Dezvoltarea depinde în primul rând de respectul pentru viaţă.

Bart Staes (Verts/ALE), în scris. – (NL) Treptat, devine clar că sunt necesare eforturi mai mari dacă lumea
doreşte să atingă Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Prin urmare, sprijin rezoluţia referitoare la
angajamentul Uniunii pentru o politică mai eficientă, mai coerentă de a reduce la jumătate sărăcia şi foametea,
a oferi educaţie primară universală, a elimina inegalităţile de gen şi a îmbunătăţi starea de sănătate a multor
oameni.

Doresc să văd o Europă care îşi asumă responsabilitatea, începând cu obiectivul de 0,7 %. De asemenea, este
necesară o politică de dezvoltare mai coerentă. Subvenţiile agricole pe care le acordăm agricultorilor europeni
denotă faptul că agricultorii din ţările în curs de dezvoltare nu pot obţine un preţ bun pentru produsele lor.
Dacă vrem ca sărăcia să devină istorie, trebuie să începem cu comerţul echitabil.

De asemenea, doresc să văd o taxă pe tranzacţiile valutare şi tranzacţiile cu instrumente derivate şi vreau ca
G20 şi Organizaţia Naţiunilor Unite să constituie un cadru care să pună capăt, în sfârşit, paradisurilor fiscale,
evaziunii fiscale şi fluxurilor financiare ilicite. Este timpul pentru o mai mare transparenţă, iar profitul realizat
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şi impozitul plătit să fie în mod automat dezvăluite. Susţin pe termen lung un sistem de raportare ţară la ţară
pentru a permite ţărilor în curs de dezvoltare să-şi păstreze propriile resurse pentru propria lor dezvoltare.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – (LT) Obiectivul prezentat în programul privind Obiectivele de dezvoltare
ale mileniului este foarte nobil şi consider că trebuie să facem toate eforturile pentru a-l realiza. Lituania este
o ţară mică, cu un buget de dezvoltare bilateral limitat. Obiectivele globale sunt complexe şi uneori de neatins
pentru noi. Cea mai mare parte din ajutorul nostru bilateral (în jur de 50 %) este îndreptat către ţările care
fac parte din politica europeană de vecinătate. Acest lucru nu se întâmplă pentru că populaţiile din Africa
sau din Caraibe ne preocupă mai puţin decât oamenii aflaţi mai aproape de casă. Pentru Lituania şi ţările
aflate într-o situaţie similară, cel mai important lucru nu este alocarea de fonduri mici, ci eficacitatea. Pe cât
posibil, trebuie să obţinem rezultate mai bune cu resurse relativ puţine, iar acest lucru nu se poate realiza
întotdeauna în ţările îndepărtate. Este important pentru noi să ajutăm acolo unde se poate, dacă nu prin
intermediul fondurilor, atunci prin schimbul de experienţă de integrare şi prin alte modalităţi de cercetare
care pot fi utile. Reducerea sărăciei, fie în Lituania, fie în cel mai îndepărtat colţ al Africii, ar trebui să constituie
una dintre priorităţile noastre cele mai mari. Lupta împotriva corupţiei şi ajutorul pentru cei mai săraci –
aceasta este datoria noastră morală şi interesul pe termen lung al UE. A crescut numărul persoanelor care
sunt subocupate sau ale căror locuri de muncă sunt nesigure şi, prin urmare, este important pentru noi să
ne direcţionăm toate eforturile către protejarea, mai presus de orice, a intereselor grupurilor celor mai
vulnerabile.

Propunerea de decizie privind constituirea şi stabilirea componenţei numerice a Delegaţiei la Comisia
parlamentară CARIFORUM-UE

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) CARIFORUM-UE, care reprezintă un parteneriat între ţările din Europa
şi anumite state din Caraibe, reprezintă în mod evident, ceva ce ar trebui să sprijinim. Dezvoltarea, combaterea
sărăciei, democraţia, drepturile omului, stoparea ameninţărilor globale la adresa păcii, securităţii şi stabilităţii
reprezintă pilonii de bază care trebuie să aducă o consolidare a regiunii Caraibelor. Cu toate acestea, nu
consider că este util să avem o Delegaţie la Comisia parlamentară instituită în mod special în acest scop, în
special dacă nu va cuprinde deputaţii neafiliaţi. Prin urmare, am votat împotriva propunerii prezentate.

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

(Şedinţa a fost suspendată la ora 13.50 şi reluată la ora 15.05)

PREZIDEAZĂ: JERZY BUZEK
Preşedinte

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

11. Timp afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă timpul afectat întrebărilor adresate preşedintelui
Comisiei.

Manfred Weber, în numele grupului PPE. – (DE) Dle Preşedinte, dle Barroso, doamnelor şi domnilor, în
sesiunea de astăzi, Comisia a aprobat noul acord SWIFT, cu o majoritate covârşitoare sau chiar în unanimitate.

Aş dori să îl întreb pe preşedintele Comisiei – deoarece sunt sigur că este conştient de faptul că mulţi dintre
cetăţenii noştri sunt preocupaţi de transferurile de date – unde consideră că au avut loc progrese semnificative
şi cum îi putem convinge pe cetăţenii noştri de necesitatea acestui acord.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Într-adevăr, proiectul de raport revizuit a fost adoptat astăzi
în unanimitate de către Comisie. Considerăm că acesta respectă cu stricteţe garanţiile referitoare la viaţa
privată şi la protecţia datelor cu caracter personal. El garantează principiile necesităţii şi proporţionalităţii,
iar obiectivul său este strict limitat la prevenirea, investigarea, identificarea sau urmărirea penală a actelor de
terorism sau a finanţării acestora.

Acordul, în versiunea actuală, respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor recunoscute
în special în Carta drepturilor fundamentale. Acordul garantează o protecţie semnificativă a datelor atunci
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când sunt procesate de furnizor. De asemenea, prevede transparenţa utilizării datelor şi disponibilitatea căilor
de atac judiciare care pot fi introduse.

Prin urmare, Comisia consideră că acest proiect este compatibil cu respectarea drepturilor fundamentale şi
va oferi răspunsuri adecvate preocupărilor Parlamentului, astfel cum au fost exprimate cu ocazia votării
rezoluţiei privind al cincilea acord interimar în martie 2010.

Manfred Weber, în numele Grupului PPE. – (DE) Dle Preşedinte, am doar o scurtă întrebare suplimentară. Se
referă la conţinutul acordului pe care l-aţi prezentat. Aş dori să repet întrebarea mea precedentă. Care sunt
implicaţiile acestui acord pentru relaţiile transatlantice? Cât de important este acesta pentru celelalte subiecte
pe care trebuie să le discutăm cu SUA? V-aş fi recunoscător dacă ne-aţi da o idee în acest sens.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Este extrem de important, de fapt. Vă pot spune că partenerii
noştri americani consideră acest lucru ca fiind una din principalele priorităţi, dacă nu chiar principala
prioritate, în discuţiile purtate în prezent cu Uniunea Europeană. Acest acord este crucial pentru relaţiile
Uniunii Europene cu SUA. Începând cu 1 ianuarie 2010, volume mari de date care au fost primite în prealabil
de administraţia SUA nu au fost disponibile, iar acest lucru creează probleme în programul lor. Din acest
motiv considerăm că, la rândul nostru, ar trebui să soluţionăm această problemă, ţinând seama de importanţa
relaţiilor transatlantice. Desigur, aceste relaţii transatlantice sunt extrem de importante, însă acest lucru nu
înseamnă că nu ar trebui să ne menţinem principiile respectării vieţii private şi ale protecţiei datelor.

În acelaşi timp, cred că am ajuns acum la un acord foarte, foarte bun, iar munca dnei comisar Malmström a
fost extrem de importantă. Deci, consider, de asemenea, că dintr-un punct de vedere politic mai larg, este
foarte important că am ajuns la un acord în această privinţă cu partenerii noştri americani.

Martin Schulz, în numele Grupului S&D. – (DE) Dle Preşedinte, dle Barroso, în continuarea întrebărilor
adresate de colegul meu, dl Weber, dna comisar Malmström a informat Colegiul cu privire la existenţa unor
preocupări majore în acest Parlament referitoare la etapa actuală a negocierilor?

Comisia este conştientă de faptul că, indubitabil, ceea ce a hotărât astăzi nu este ceea ce Parlamentul consideră
a fi un progres suficient? Sunteţi conştient, dle preşedinte, că aţi adoptat astăzi un acord care, dacă va fi pus
astfel în aplicare, va avea ca rezultat conferirea unor drepturi mai mari de control angajaţilor companiilor
private, cum ar fi Swift, decât funcţionarilor Uniunii Europene? V-a explicat dna comisar Malmström acest
lucru? În acest caz, cum aţi putut decide astfel? În caz contrar, de ce dna Malmström nu v-a adus la cunoştinţă
acest lucru?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Desigur, Colegiul a fost permanent informat de către comisarul
responsabil de procesul de negociere. Chiar astăzi, dna comisar Malmström ne-a informat cu privire la
rezultatul final al acestor negocieri. Mai mult, ne-a spus că a purtat un dialog extrem de intens cu mulţi dintre
dvs. din Parlamentul European. Cunoaştem toate preocupările exprimate de acest Parlament şi mi-a spus că
a informat în mod regulat Parlamentul cu privire la procesul de negociere.

Comisia şi-a îndeplinit misiunea în cadrul negocierilor; acum Parlamentul este cel care trebuie să decidă dacă
acceptă sau nu acceptă acordul. Vă recomand călduros să îl acceptaţi, deoarece este important şi pentru
siguranţa cetăţenilor europeni. Considerăm că am atins nivelul de protecţie necesar în ceea ce priveşte
drepturile fundamentale şi protecţia datelor, însă, desigur, acesta este un subiect foarte sensibil. Considerăm
că drepturile acestui Parlament au fost pe deplin luate în calcul, însă a trebuit să negociem în numele Uniunii
Europene şi, aşa cum v-am spus, decizia de astăzi a Comisiei a fost adoptată în unanimitate.

Martin Schulz, în numele Grupului S&D. – (DE) Dle Preşedinte, dle Barroso, vă mulţumesc pentru că aţi
binevoit să descrieţi dezbaterea din cadrul Colegiului. Totuşi, nu mi-aţi răspuns la întrebare. Prin urmare,
voi încerca să fiu mai explicit de această dată şi v-aş ruga să oferiţi un răspuns foarte clar.

V-a spus dna Malmström în cursul dezbaterii din cadrul Comisiei, înaintea luării deciziei de către Colegiu,
că exista un risc ca Parlamentul să respingă textul pe care îl prezentaţi acum sub forma unui acord? Sau dna
Malmström v-a spus: „Vom obţine o majoritare parlamentară cu acest text”? Daţi-mi voie acum să repet
foarte clar întrebarea. V-a spus dna Malmström: „Vom obţine o majoritate parlamentară pentru acest text”
sau dumneaei a spus: „Nu se ştie dacă vom obţine o majoritate parlamentară cu textul acesta”? V-aş fi
recunoscător dacă aţi oferi un răspuns la obiect.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Dna comisar Malmström nu poate anticipa rezultatul votului
din Parlament. Este perfect conştientă de acest lucru.
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Întrebarea dumneavoastră a fost dacă dna Malmström mi-a spus mie sau Colegiului care va fi votul sau reacţia
Parlamentului: dacă votul urma să fie „da” sau „nu”.

Desigur, dumneaei speră că va fi favorabil. Altfel, nu ar fi încheiat negocierile în numele Comisiei. În urma
votului negativ al Parlamentului de acum câteva luni, am avut o discuţie extrem de importantă în cadrul
Comisiei. De asemenea, am discutat de mai multe ori cu dna comisar Malmström. Suntem conştienţi, iar
dumneaei, de asemenea, este extrem de conştientă, întrucât a acordat mult timp discuţiilor cu Parlamentul,
în privinţa unor probleme care pot fi ridicate în legătură cu acest acord, însă nu anticipăm acum care va fi
votul Parlamentului. Un sigur lucru vă pot spune în acest moment. Nu mi-a putut spune, însă mi-a spus că
se află încă în consultări cu Parlamentul. Nu există încă un consens cu privire la data la care se va vota acordul
propus.

Aceasta este tot ce vă pot spune, potrivit cunoştinţelor mele, cu privire la informaţiile care au fost puse la
dispoziţia mea şi a Colegiului de comisarul în drept.

Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE. – (FR) Dle Preşedinte, vă asigur că nu voi adresa întrebări cu
privire la Swift – vom discuta acest aspect mai târziu – însă, ieri, a avut loc întâlnirea la nivel înalt dintre dna
Merkel şi dl Sarkozy. Aceştia au hotărât cu privire la o abordare referitoare la guvernanţa economică în cadrul
Uniunii, dar nu şi în zona euro. Personal, nu cred că este o decizie foarte pertinentă, deoarece nu este vorba
despre a pune în opoziţie zona euro cu Uniunea Europeană. Avem nevoie de guvernanţă economică în
Uniunea Europeană, precum şi în zona euro – este necesară în ambele. Şi cu atât mai mult în zona euro, faţă
de Uniunea Europeană, întrucât avem moneda unică.

Întrebarea mea pentru dl Barroso este următoarea: ce părere aveţi despre acest lucru? Sunteţi de acord cu noi
că avem nevoie de guvernanţă economică atât în zona euro, cât şi în Uniunea Europeană? În al doilea rând,
considerăm că instituţia care trebuie să supravegheze această guvernanţă economică este Comisia. Este
imposibil ca un Consiliu care se reuneşte de patru ori pe an să poată asigura realizarea guvernanţei economice
în Europa cu toate problemele pe care le întâmpinăm. Comisia este cea care trebuie să preia comanda în acest
caz. Aş dori să ştiu care este poziţia Comisiei în această privinţă.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – (FR) Dle Preşedinte, dle Verhofstadt, desigur, în ceea ce priveşte
competenţele care sunt deja atribuite Uniunii, Comisia este guvernul economic al Europei. Aceasta este
singura soluţie conformă cu tratatul. În ceea ce priveşte comerţul, concurenţa şi o foarte mare parte a
competenţelor de supraveghere bugetară, Comisia este cea responsabilă şi cred că uneori este necesar să
reamintim acest lucru acelor membri ai guvernelor noastre care nu citit cu atenţie tratatele cu privire la acest
aspect.

Acestea fiind spuse, Comisia nu poate îndeplini singură această sarcină. Trebuie să colaborăm cu Consiliul,
care deţine unele competenţe extrem de importante, precum şi cu Consiliul European, care defineşte orientările
şi oferă impulsurile necesare activităţii Uniunii. Sunt de acord, de asemenea, cu prima dumneavoastră
afirmaţie. De fapt, avem soluţia pentru zona euro şi pentru întreaga Uniune Europeană. Citiţi articolul 136.
Articolul 136 din Tratatul de la Lisabona ne oferă acum posibilităţi mult mai mari să prezentăm propuneri
pentru zona euro, deoarece chiar are o semnificaţie specială în cadrul zonei euro; mai multe obligaţii înseamnă
şi mai multe drepturi, nu doar pentru cei care au o monedă comună, ci şi pentru Uniune în ansamblul său.
Prin urmare, sper că guvernanţa economică a Uniunii Europene va fi consolidată, însă întotdeauna în
conformitate cu spiritul tratatului şi a metodei comunitare.

Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE. – (FR) Dle preşedinte, primul test va fi, desigur, joi, când vom
decide cu privire la Europa 2020. În orice caz, sper, dle Barroso, că nu Consiliul va fi cel care va monitoriza
şi gestiona Europa 2020. Comisia trebuie să se ocupe de acest lucru, pentru că nu am văzut niciodată şefi de
stat sau de guvern care să se pedepsească sau să se critice reciproc. Acest lucru nu se întâmplă între egali, de
aceea consider că este de datoria Comisiei să îşi apere poziţia în contextul strategiei Europa 2020 şi în cadrul
grupului de lucru condus în prezent de dl Van Rompuy.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – (FR) Dle Preşedinte, dle Verhofstadt, dumneavoastră aţi fost
un membru al Consiliului European; cunoaşteţi bine Consiliul European. Într-adevăr, Consiliul European
este o instituţie foarte importantă, însă nu poate să microgestioneze politica economică. Ar fi o greşeală
fundamentală.

Nu numai că ar contraveni spiritului tratatelor, ci ar fi o greşeală fundamentală. Consiliul European, desigur,
defineşte orientările şi oferă impulsurile necesare – astfel cum este prevăzut la articolul 16 din tratat – însă,
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ulterior, le revine diverselor instituţii, Comisiei, în sfera competenţelor sale şi, de asemenea, Consiliului, în
cadrul diferitelor sale grupuri, sarcina de a verifica punerea în aplicare a politicilor.

Ţin să vă informez cu privire la hotărârea Comisiei de a îşi asuma pe deplin un rol în monitorizarea întregului
proces al strategiei 2020. Acum ne aşteptăm ca statele membre să sprijine această strategie. Discuţiile avute
până în prezent mi s-au părut încurajatoare. De asemenea, mă aştept la sprijin din partea Parlamentului
European. Poziţia adoptată de acest Parlament mi se pare extrem de încurajatoare şi vă pot spune că Comisia
este pregătită să îşi asume pe deplin rolul.

În concluzie, dle Preşedinte, aş dori să vă mulţumesc cu cea mai mare sinceritate pentru poziţia foarte clară
adoptată de cele patru grupuri politice principale din acest Parlament în cadrul conferinţei de presă, care a
fost o poziţie de apărare a metodei comunitare şi de respectare a spiritului Tratatului de la Lisabona.

Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle Preşedinte, dle Barroso, ca să schimbăm subiectul:
Golful Mexic. Deepwater Horizon este, cred, un nume care în prezent îi pune pe oamenii din întreaga lume
faţă în faţă cu ideea limitelor creşterii, a limitelor utilizării ineficiente a petrolului şi a limitelor umane şi
tehnologice. În acest sens, aş dori să ştiu, dle Barroso, cum intenţionează Comisia să interzică – pe baza
principiului precauţiei – producţia planificată de petrol şi gaze din nodul Mării Nordului şi din regiunea
arctică în zonele care intră sub incidenţa răspunderii Uniunii Europene. Rămâne în continuare să se decidă
cu privire la acest aspect.

În al doilea rând, aş dori să ştiu dacă credeţi cu adevărat că normele pe care le avem în Uniunea Europeană
în materie de producţie de petrol şi gaze ne vor proteja de repetarea unor astfel de catastrofe în zonele aflate
în răspunderea noastră.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Nu cunoaştem deocamdată cauzele accidentului din SUA,
întrucât ancheta este încă în curs. Este important de ştiut dacă aceste cauze au fost în principal de natură
tehnică ori legate de anumite deficienţe ale cadrului de reglementare sau de respectarea acestuia de către
industrie. Prin urmare, este prea devreme să furnizăm dovezi cu privire la ce s-ar putea întâmpla în Europa.

Cu toate că explorarea petrolului în Europa nu are loc în aceleaşi condiţii extreme precum cele din Golful
Mexic, trebuie să luăm în calcul şi posibilitatea producerii unui accident în apropierea ţărmurilor noastre.
Tehnicile de forare prezintă similitudini, chiar dacă apele sunt mult mai puţin adânci în Marea Nordului.

Comisia monitorizează îndeaproape evoluţiile. Dl comisar Oettinger convenise deja o întâlnire în luna mai
cu principalele companii petroliere care îşi desfăşoară activitatea în apele UE pentru a-şi face o imagine exactă
cu privire la situaţia din Europa şi pentru a obţine asigurări din partea industriei cu privire la nivelurile actuale
de siguranţă.

Comisia colaborează cu statele membre pentru a asigura sisteme solide de prevenire şi de reacţie la situaţii
de urgenţă pentru protecţia cetăţenilor europeni şi a mediului înconjurător.

Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle preşedinte, aş dori să vă rog să ne mai spuneţi o
dată dacă sunteţi de părere că directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător în ceea ce priveşte
producţia submarină de petrol şi gaze este suficientă. Aş dori să ştiu în ce măsură consideraţi că limitele
superioare neuniforme şi relativ scăzute privind răspunderea sunt, într-adevăr, ceea ce avem nevoie dacă
ţinem seama de catastrofa din Golf. De asemenea, aş dori să ştiu dacă dezbateţi ameliorări urgente ale
inspecţiilor tehnice pe platforme. Credeţi cu adevărat că condiţiile de mediu şi climatice din zona arctică sunt
îndeajuns de favorabile omului şi tehnologiei încât să ne permită să ne asumăm riscurile unei producţii
submarine de petrol şi acolo? Este posibil ca adâncimea să nu fie la fel de mare ca în Golful Mexic, însă
condiţiile sunt dure.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Da, aveţi dreptate. În primul rând, avem legislaţie. Avem noi
standarde şi cerinţe obligatorii aplicabile forajului pe mare şi instalaţiilor de producţie petrolieră în ceea ce
priveşte standardele pentru echipamente, siguranţa lucrătorilor, durabilitatea ecologică, prevenirea în caz
de urgenţă şi pregătirea. În plus, statele membre au pus în aplicare o legislaţie naţională amplă pentru a
menţine un nivel ridicat de siguranţă al operaţiunilor pe mare din Europa.

În al doilea rând, avem un sistem informatic de reacţie pregătit să combată dezastrele cauzate de scurgerile
de petrol din vasele petroliere şi din instalaţiile de forare şi de producţie. Acest sistem include un set de
instrumente gestionat de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă, care pune accentul pe prevenirea
şi combaterea poluării.
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În al treilea rând, există un mecanism comunitar de protecţie civilă care poate oferi o reacţie în cazul unei
crize majore. Referitor la problema concretă pe care aţi ridicat-o cu privire la răspundere, cea mai mare parte
a legislaţiei europene în materie de siguranţă şi de mediu înconjurător nu se referă la industrii specifice, însă
putem observa că această legislaţie este aplicabilă tuturor sectoarelor economice relevante. Legislaţia UE
stabileşte standarde minime de siguranţă pe care statele membre în mod individual trebuie să depună eforturi
să le respecte prin legislaţia lor. Acest lucru este conform cu principiul subsidiarităţii.

Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR. – Permiteţi-mi să revin o secundă la relaţiile dintre UE şi SUA
pentru a vă mărturisi bucuria pe care eu şi grupul din care fac parte – grup care a jucat un rol important în
acest context – o resimţim la aflarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte acordul SWIFT, în care noi
ne-am implicat foarte mult.

L-aş putea întreba pe dl preşedinte Barroso dacă ne poate spune ce învăţăminte utile a tras Comisia în legătură
cu acordul SWIFT, care să poată fi folosite cu succes şi în mod util atunci când abordăm acordurile PNR de
importanţă majoră asupra cărora va trebui să ne concentrăm, în momentul de faţă în primul rând cu Statele
Unite, dar şi cu Australia şi Canada?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Este probabil prea devreme să tragem toate învăţămintele,
deoarece acest proces nu a fost încă finalizat.

Aştept cu multă nerăbdare finalizarea acestui proces în bună armonie cu Parlamentul European, deoarece
nu putem avea rezultate fără sprijinul dvs. Acest aspect este, sincer vorbind, important.

Există două probleme aici.

Una se referă la securitate în ceea ce priveşte drepturile fundamentale şi protecţia datelor. Suntem preocupaţi
de acest lucru şi considerăm că acest acord, în forma prezentă, răspunde preocupărilor exprimate de Parlament
după prima votare.

Există, de asemenea, un aspect mai general pe care l-aţi evidenţiat, dle Kirkhope şi vă mulţumesc pentru acest
lucru. Acesta se referă la importanţa relaţiilor cu Statele Unite ale Americii. SUA este unul din partenerii
noştri cei mai importanţi, dacă nu chiar cel mai important, deci consider că ar trebui, de asemenea, să încercăm
la nivel politic să ajungem la un acord.

Dl vicepreşedinte Biden a venit aici şi pledat, să spunem aşa, cu multă pasiune, cauza importanţei relaţiilor
transatlantice şi în acest domeniu. Comisia nu va recomanda votarea dacă nu suntem convinşi că aceasta
este în beneficiul cetăţenilor europeni. Doresc să subliniez acest aspect. Este şi în interesul siguranţei noastre.
În acelaşi timp, am dori, de asemenea, să reprezinte un semn al angajamentului nostru faţă de ceea ce reprezintă
o relaţie foarte importantă cu partenerul nostru cel mai important.

Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR. – Sunt complet de acord cu acest lucru. Consider că atitudinea
Parlamentului European în acest sens, mai ales în ultimul timp, a reprezentat un bun exemplu de democraţie
pentru toată lumea. Ce vreau să adaug se referă la aspectul legat de repartizarea sarcinilor privind combaterea
terorismului între Statele Unite şi Uniunea Europeană. Dl preşedinte, consideraţi că acordurile pe care le-am
discutat alocă Statelor Unite o parte prea mare din sarcini, în loc să ne permită să împărţim responsabilităţile
şi resursele în ceea ce priveşte combaterea terorismului?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Consider că acesta este un aspect important. De fapt, în discuţiile
purtate cu americanii, aceştia ne-au spus că sunt gata să ne sprijine dacă dorim să instituim un sistem similar
la nivel european. Aceasta este o decizie pe care trebuie să o luăm aici, în Europa.

Ceea ce acceptăm prin acest acord este să furnizăm anumite date, în condiţii stricte, autorităţilor americane,
însă ne-am putea gândi, de asemenea, cum am putea îmbunătăţi noi acest lucru. Americanii ne-au spus că
sunt dispuşi să ne ajute din punct de vedere tehnic, deoarece au mai multe investiţii în acest domeniu decât
noi. Cred că pe viitor aceasta ar putea fi o posibilitate, deoarece consider că trebuie să contribuim cu toţii la
combaterea terorismului. Ar fi o mare greşeală să considerăm că lupta împotriva terorismului este
responsabilitatea americanilor şi că noi nu trebuie decât să îi sprijinim. Combaterea terorismului şi securitatea
tuturor cetăţenilor noştri este o responsabilitate comună.

Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL. – (DE) Dle preşedinte, Parlamentul European a adoptat
astăzi raportul dlui Cashman referitor la punerea în aplicare a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Unul
din principalele noastre mesaje către Comisie, către dvs., este că, evident, dorim să depunem toate eforturile
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pentru a combina toate resursele UE în vederea punerii în aplicare a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului
până în 2015.

Cu toate acestea, până acum, UE şi statele membre nu şi-au îndeplinit obligaţiile. În prezent există un deficit
de 20 de miliarde de euro numai în angajamentele făcute pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului. Prin urmare, aş dori să ştiu ce veţi face – şi în special în ceea ce priveşte următoarea reuniune a
Consiliului – pentru a le aminti statelor membre, în special, care le sunt angajamentele şi pentru a exercita
o presiune asupra UE să ofere o imagine clară şi finală la conferinţa ONU din septembrie şi să nu permită
statelor membre în mod individual să se eschiveze de responsabilităţile ce le revin, având în vedere adâncirea
crizei, când 1 miliard de oameni trăiesc în prezent în sărăcie şi în foamete.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Dle Preşedinte, sunt complet de acord cu problema ridicată
de întrebarea dvs. De fapt, există în prezent un riscul ca, din cauza constrângerilor bugetare din unele state
membre, anumite angajamente să nu fie respectate.

Comisia a avut o întâlnire în urmă cu câteva zile la Addis Ababa cu Comisia Uniunii Africane şi unul dintre
aspectele ridicate de partenerii noştri din Africa a fost că uneori aceştia au sentimentul că angajamentele nu
sunt respectate. Deci, este vorba de o problemă de credibilitate şi de răspundere şi în ceea ce ne priveşte.

Prin urmare, în mod sigur, Comisia va susţine faptul că ar trebui să ne respectăm angajamentele. De exemplu,
angajamentele asumate în materie de finanţare pentru un start rapid în vederea combaterii schimbărilor
climatice. Intenţionez să particip la reuniunea la nivel înalt de la New York. Chiar astăzi, am primit o scrisoare
de la dl Secretar General Ban Ki-moon în care acesta subliniază importanţa acestei agende şi îi împărtăşim
pe deplin preocupările.

Voi ridica această problemă nu numai în cadrul Consiliului European de săptămâna aceasta, ci şi în cadrul
întâlnirilor G20 şi G8 de săptămâna viitoare din Canada. Deci, trebuie să ne respectăm cât mai mult acest
angajament.

Am participat la summitul G8 de la Gleneagles acum câţiva ani şi, de fapt, realitatea este că cele mai dezvoltate
ţări nu şi-au îndeplinit încă toate angajamentele asumate.

Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL. – (DE) Dle preşedinte, nu am nici cea mai mică îndoială
că în acest interval de ani, Comisia a venit în mod repetat cu iniţiative privind tocmai aceste sarcini ale politicii
de dezvoltare. În ceea ce mă priveşte, întrebarea este ce măsuri s-au luat în cadrul Comisiei pentru a crea
structurile, resursele şi condiţiile pentru punerea în aplicare, de exemplu, a planului în douăsprezece puncte
întocmit de Comisie, în special de dl comisar Piebalgs. Cu alte cuvinte, ce face Comisia pentru a crea condiţiile
unei coerenţe a politicilor? De ce, de exemplu, aspecte atât de serioase precum eforturile de punere în aplicare
a Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului nu joacă niciun rol în strategia Europa 2020?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Comisia contribuie prin intermediul bugetului comunitar. De
fapt, am propus statelor membre, în mai multe rânduri, o finanţare suplimentară. Îmi amintesc, de exemplu,
că, în cadrul întâlnirii G8 din Japonia, am propus alocarea unei sume suplimentare de 1 miliard de euro
provenită din fondurile neîntrebuinţate, pentru sprijinirea dezvoltării rurale în Africa şi în alte zone ale lumii
în curs de dezvoltare.

În prezent, pentru a îndeplini toate angajamentele asumate de Europa, cea mai mare parte a banilor trebuie
să se aloce din bugetele naţionale. În cadrul actual, având în vedere perspectivele financiare din prezent, nu
putem fi cu mult mai flexibili. Deci, asta facem - discutăm cu statele membre pentru a ne putea, de fapt,
îndeplini angajamentele anterioare.

Niki Tzavela, în numele Grupului EFD. – (EL) Dle preşedinte, voi continua cu o întrebare referitoare la creştere,
având în vedere summitul de joi al Consiliului. Prezenta criză economică şi prăbuşirea care ameninţă Europa
trebuie abordate în principal prin creşterea investiţiilor. Prin urmare, un aspect esenţial este protejarea
resurselor financiare.

Întrebarea mea este următoarea: consideraţi, în calitate de lider politic al dezvoltării economice în Europa şi
al Comisiei, ca instituţie, că ar trebui să se analizeze posibilitatea de a emite obligaţiuni europene pentru a
finanţa investiţii majore europene în dezvoltare, cum ar fi autostrăzi paneuropene de mare viteză, cercetare
europeană în domeniul schimbărilor climatice, e-sănătate, un sistem paneuropean de navigaţie sau investiţii
majore în domeniul energiei, precum terminale GNL în zona euro-mediteraneană, cu alte cuvinte, proiecte
majore paneuropene de investiţii care vor fi finanţate prin emiterea de obligaţiuni?
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José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Sperăm că aceste aspecte vor fi abordate în cadrul următoarelor
perspective financiare. Într-adevăr, deja în cadrul UE 2020, transformăm tot ceea ce are legătură cu aceste
interconexiuni într-o prioritate pentru o finanţare viitoare la nivel european, fie în domeniile energiei,
transporturilor sau în alte forme de conexiuni imateriale, precum agenda digitală.

Acesta este, într-o măsură foarte mare, unul din sectoarele în care considerăm că există valoare adăugată, în
care fiecare euro cheltuit la nivel european este mai credibil decât unul cheltuit la nivel naţional, întrucât
există motive europene pentru acest tip de investiţie.

Modul în care acesta va fi finanţat trebuie discutat, desigur, cu statele membre. Aceasta este o perioadă foarte
dificilă pentru discutarea bugetelor cu statele membre, însă considerăm că putem prezenta argumente solide
în favoarea unor legături mai strânse la nivel european.

Niki Tzavela, în numele Grupului EFD. – (EL) Dle preşedinte, nu consider că mi-aţi răspuns la întrebare. Credeţi
că putem combate riscul de recesiune prin acţiuni coordonate, imediate, paneuropene, prin emiterea de
obligaţiuni europene?

Nu uitaţi că trebuie să facem faţă unei pieţe globale competitive de dimensiuni foarte mari în India, China şi
SUA. Va răspunde Europa prin investiţii majore la scară paneuropeană? Euro-obligaţiunile vor juca un rol
prin finanţarea acestor investiţii? Ce părere aveţi?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Sincer, nu cred că există în momentul de faţă o deschidere la
nivelul tuturor statelor europene încât să avem în vedere euro-obligaţiunile pentru acest tip de cheltuieli.
Recent, am adoptat un program ambiţios foarte important sub forma unui mecanism sau a unei facilităţi
pentru a acorda asistenţă ţărilor cu datorii. De fapt, este vorba despre un fel de obligaţie pe care statele membre
şi-o asumă faţă de pieţele financiare, deci cred că va fi extrem de dificil în acest moment să obţinem acordul
statelor membre cu privire la principiul euro-obligaţiunilor pentru acest tip de proiecte. Totuşi, cred că există
unele posibilităţi de utilizare a altor mecanisme. În programul meu, am discutat, de exemplu, despre încheierea
unor parteneriate public/privat; am discutat despre o mai bună implicare a Băncii Europene de Investiţii;
analizăm foarte deschis toate posibilităţile de finanţare a acestor proiecte de importanţă majoră. Însă, dacă
doriţi să vă răspund sincer, problema este că va fi dificil în momentul de faţă, dacă nu imposibil, să se obţină
euro-obligaţiuni în acest scop specific.

Diane Dodds (NI). – Dle preşedinte Barroso, aţi fost un susţinător al Irlandei de Nord şi al progresului notabil
care s-a înregistrat în crearea unui viitor stabil şi paşnic pentru poporul nostru. În raportul grupului dvs.
operativ, v-aţi exprimat sprijinul personal, precum şi pe cel al Comisiei, pentru administraţia locală
descentralizată şi eforturile depuse de aceasta pentru asigurarea unui viitor paşnic şi prosper pentru populaţia
Irlandei de Nord.

În această perioadă de tulburări economice, industria agroalimentară din Irlanda de Nord reprezintă unul
din cele mai importante sectoare ale economiei. Această activitate foarte importantă ar putea fi afectată de
sancţiunile aplicabile pentru presupusele încălcări ale sistemului de plăţi unice pe exploataţie, identificate
de auditorii Comisiei.

Dle Barroso, sunteţi de acord că sancţiunile aplicabile Departamentului pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală din Irlanda de Nord pentru încălcări ale sistemului de plăţi unice pe exploataţie (PUE) între 2004 şi
2006 sunt disproporţionate în raport cu riscul actual la adresa sistemului? Veţi conveni, alături de DG AGRI,
să reveniţi asupra sugestiei de a refuza plata unei taxe forfetare de 5 %, având în vedere că departamentul din
Irlanda de Nord adoptă în prezent măsuri corective pentru a asigura acurateţea sistemelor şi faptul că s-au
recuperat deja banii în legătură cu creanţele iniţiale?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Mulţumesc pentru comentariile privind sprijinul acordat
Irlandei de Nord de către Comisie. Într-adevăr, suntem foarte mulţumiţi şi sprijinim progresele din Irlanda
de Nord. Comisia a investit puternic în acest proces. De asemenea, îmi amintesc vizita pe care am făcut-o în
Irlanda de Nord şi voi continua să fac acest lucru.

Cunosc problema sistemului de plăţi unice pe exploataţie pe care aţi ridicat-o. Dl comisar Cioloş a prezentat
poziţia noastră cu privire la acest aspect, însă permiteţi-mi vă spun foarte clar că procedura de închidere a
conturilor este una de ordin administrativ. Statul membru în cauză poate să îşi exprime pe deplin punctul
de vedere, însă independenţa procesului este esenţială.

Comisia nu deţine puteri discreţionare în ceea ce priveşte nivelul corecţiilor, care respectă principii stabilite
pentru a asigura un tratament egal tuturor statelor membre. Sunt convins că sunteţi cu toţii de acord în acest
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Parlament cu privire la necesitatea de ne a respecta pe deplin normele în materie de responsabilitate. Acest
lucru este extrem de important. Chiar ieri, am avut o întâlnire foarte interesantă de câteva ore cu Comisia şi
Curtea de Conturi şi vreau să vă mărturisesc că, deşi sprijinim foarte mult Irlanda de Nord, trebuie să respectăm
cu stricteţe toate normele în materie de responsabilitate.

Diane Dodds (NI). – Vă voi mai reţine cu o singură întrebare suplimentară în legătură cu acest lucru.

În Irlanda de Nord există anumite preocupări cu privire la faptul că procentul real al refuzului a fost înregistrat
la un număr foarte redus de inspecţii sporadice.

Aş fi recunoscătoare dacă dl preşedinte ar garanta realizarea unei evaluări adecvate de către Comisie a
procedurilor instituite în prezent pentru a asigura gestionarea adecvată a sistemului.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Desigur, vă pot oferi toate garanţiile din partea Comisiei că
vom încerca să ne asigurăm că sistemul este gestionat în mod adecvat.

Dar, repet, procedura de închidere a conturilor este o procedură de iniţiativă în mai multe etape care asigură
dreptul la apărare al statelor, precum şi oportunitatea de conciliere de către un organism independent. Iar
în momentul de faţă trebuie să ne implicăm în mod serios şi obiectiv în această privinţă.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Dle Preşedinte, dle preşedinte Barroso, tocmai aţi făcut o afirmaţie
clară. Comisia Europeană este guvernul economic al Europei. Într-o perioadă în care urmărim să consolidăm
guvernanţa economică, totuşi, trebuie să aplicăm mai mult metoda comunitară. Suntem solidari cu dvs.,
însă în anumite cercuri din Consiliu se vehiculează idei cu privire la trecerea la metoda interguvernamentală,
inclusiv în ceea ce priveşte Pactul de stabilitate şi creştere.

Care sunt elementele esenţiale în legătură cu grupul operativ şi cu rezultatul acestuia care consideraţi că ar
trebui incluse în aceste concluzii pentru realizarea unei guvernanţe economice mai puternice şi a unui Pact
de stabilitate şi creştere mai puternic utilizând metoda comunitară? Aţi putea menţiona câteva din aceste
elemente? Ar fi foarte utile pentru dezbaterea publică.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Grupul operativ a fost creat în contextul specific al sprijinului
acordat Greciei şi, după cum ştiţi, Comisia ia parte la grupul operativ într-un mod constructiv şi loial. De
fapt, grupul operativ a fost instituit de preşedintele Consiliului European în colaborare cu Comisia. Comisia
participă la grupul operativ şi sunt mulţumit de modul în care avansează lucrările în cadrul acestuia. Există
un consens cu privire la măsurile necesare coordonării economice în Europa, iar majoritatea acestor măsuri
sunt conforme cu propunerile făcute de comunicarea noastră din 12 mai. Deci, pot spune că acest grup
operativ îndeplineşte o sarcină importantă, întrucât au fost abordate aspecte importante, precum punerea
în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere şi a semestrului european. Aştept joi raportul Preşedintelui
Consiliului European către Consiliul European. Desigur, Comisia nu va renunţa la dreptul său de iniţiativă
şi va prezenta în continuare propuneri, bazându-se şi pe consensul din cadrul acestui grup operativ.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Ştim cât de dificilă este situaţia economică în unele state
membre şi ce efect are acest lucru asupra stării emoţionale a rezidenţilor, nu numai a celor din aceste ţări,
precum şi asupra deciziilor care sunt adoptate de fiecare guvern.

Nu cu multă vreme în urmă aţi vorbit, dle Barroso, despre necesitatea de a apăra unitatea Uniunii Europene
şi de a menţine integrarea UE într-un cadru de 27 de state membre. Aş dori să vă întreb şi să aflu cum
intenţionaţi să apăraţi acest obiectiv într-o situaţie în care presiunea de a veni cu noi metode este tot mai
mare, cum ar fi ideea de a institui un oficiu european pentru economie, care ar duce la o coordonare economică
mai strânsă în zona euro. Ce garanţii ne puteţi oferi că ţările care, cu eforturi semnificative, reduc diferenţele
în materie de dezvoltare, nu vor fi împinse în linia a doua a Uniunii Europene?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – În primul rând, am afirmat în mai multe rânduri în acest
Parlament şi cu alte ocazii că noi suntem împotriva oricărui tip de competiţie sau tabere paralele între
instituţiile din cadrul Uniunii Europene.

Avem o singură Uniune, Uniunea Europeană, cu instituţiile aferente, cu cele 27 de state membre în momentul
de faţă şi, desigur, respectăm pe deplin tratatele.

În cadrul actual, putem face mai mult pentru coordonarea economică şi decongestionare. Avem, în special,
articolul 121 din tratat care prevede în mod clar că politicile economice ale statelor membre sunt o chestiune
de interes comun. Acţiunile unui stat membru au implicaţii asupra celorlalte state membre. Articolul 121
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reprezintă un apel implicit la coordonare între statele membre. Avem articolul 126 care se referă în mod
specific la politicile bugetare, iar articolul 136 îi permite Comisiei să ia iniţiative pentru consolidarea
coordonării, atât în zona euro, cât şi în cadrul comunitar general.

Acesta este aspectul important care trebuie înţeles. Putem face unele propuneri pentru zona euro, însă
întotdeauna în cadrul Uniunii Europene, iar nu privind zona euro ca pe ceva separat de restul Uniunii
Europene. Consider că acest lucru are o importanţă esenţială pentru succesul unei Uniuni care se bazează
într-adevăr pe principiul solidarităţii.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, părerea mea cu privire la
activitatea Comisiei şi a grupului operativ în sine de-a lungul ultimelor câteva luni diferă de fapt într-un
anumit fel de cea a dlui preşedinte Barroso.

Am sentimentul foarte clar - şi aş vrea să îmi dovediţi contrariul - că ideea procesului de redresare şi a necesităţii
unor măsuri de austeritate, pe care le consider, la rândul meu, necesare, a câştigat, în mod foarte evident,
teren, inclusiv în mass-media, însă ideea de creştere şi de dezvoltare, pe de altă parte, s-a diminuat simţitor.
Pactul de stabilitate şi creştere este în pericol să devină un simplu pact de stabilitate, dacă nu în intenţiile sale,
atunci măcar în acţiunile anunţate.

Consider că este esenţial, în schimb, să se pună în aplicare măsuri care sunt capabile să sprijine creşterea,
începând cu crearea de euro-obligaţiuni. Aş dori să aflu de la dvs. dacă preocuparea pentru creştere este
într-adevăr o preocupare fundamentală a grupului operaţional şi, chiar mai mult, dacă este o preocupare
fundamentală a Comisiei.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Grupul operaţional a fost destinat guvernanţei economice şi,
atunci când mi-am exprimat satisfacţia generală cu privire la activitatea sa de până acum, m-am referit tocmai
la acest lucru. Desigur, creşterea reprezintă un aspect separat în momentul de faţă. Creşterea este cel mai
important aspect pentru economia Uniunii Europene. Fără creştere, nu am putea să le oferim cetăţenilor
noştri rezultatele pe care le aşteaptă. Nu am putea să ne menţinem economia socială de piaţă. Cetăţenii noştri
nu şi-ar putea exploata potenţialul la maxim.

Tocmai acesta este obiectivul UE 2020 – creştere, creştere şi creştere. Nu orice fel de creştere, ci creştere
inteligentă, creştere durabilă şi creştere inclusivă. Desigur, considerăm că pentru a avea creştere, avem nevoie
de încredere şi, dacă încrederea nu revine pe pieţele financiare din Europa, nu vom fi capabili să dobândim
acel nivel mai înalt de creştere şi să restabilim potenţialul de creştere din perioada anterioară crizei. De aceea
consolidarea fiscală, precum şi reformele au o importanţă atât de mare, nu ca un scop în sine, ci ca mijloace
de atingere a unor niveluri mai mari de creştere pentru mărirea potenţialului de creştere în Europa.

Syed Kamall (ECR). – Cred că suntem cu toţii de acord cu privire la necesitatea unei guvernanţe economice
sănătoase. Însă să fim sinceri cu privire la ceea ce se întâmplă. Ceea ce am văzut reprezintă o încălcare flagrantă
a normelor Pactului de stabilitate şi creştere într-un domeniu pe care l-am numi, probabil destul de eufemistic,
activităţi extrabilanţiere şi inginerie financiară.

Acum sunt sigur că putem fi cu toţii de acord că statele membre ale UE trebuie să adere la principiile unei
politici monetare solide, responsabilităţii fiscale şi contabilităţii corecte, însă consideraţi că acest lucru este
o oportunitate pentru UE să dobândească controlul asupra bugetelor naţionale sau veţi aborda problema
reală a ţărilor care au măsluit conturile şi au acumulat deficite bugetare uriaşe, mai degrabă decât să vă
concentraţi pe mărirea controlului asupra bugetelor statelor membre?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Sincer să fiu, nu privesc acest aspect în termeni de luptă pentru
dobândirea de competenţe sau preluarea puterii. Nu aceasta este problema. Ne confruntăm în prezent şi este
clar acest lucru – articolul 120 din tratat – cu o situaţie în care politica economică a unui stat membru nu
este doar o chestiune de ordin naţional. Am văzut în cursul acestei perioade de criză că deciziile luate de o
ţară au repercusiuni directe asupra altor ţări. Deci, este limpede, de exemplu, că statele membre, atunci când
îşi pregătesc bugetul, ştiu şi ce fac alţii, deoarece deciziile altora vor avea un impact asupra propriilor lor
decizii.

Nu vrem sub nicio formă – şi vreau să clarific acest aspect – să intervenim peste competenţele suverane ale
parlamentelor naţionale. Este foarte important să se respecte acest lucru, însă este limpede că atunci când
discutăm politica economică a Europei – şi am văzut gradul de interdependenţă în care ne aflăm – ar trebui
să ştim care sunt principalele obiective ale economiilor noastre. Acesta este aspectul important. Care este
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valoarea adăugată a faptului că suntem împreună? Aceasta este direcţia propusă de Comisie şi consider că
se ajunge în prezent la un consens în această privinţă.

Enikő Győri (PPE). – (HU) Doamnelor şi domnilor, criza în curs a arătat clar că Uniunea nu mai are timp
de pierdut. Este nevoie de măsuri imediate în ceea ce priveşte chestiunile de politică economică. Avem nevoie
de acţiune concertată în trei domenii: guvernanţă economică, strategie creştere pe termen lung şi reforma
serviciilor financiare. Mai mult, acest lucru ar trebui făcut în aşa fel încât să nu uităm să integrăm politicile
comunitare cu eficienţă dovedită, precum politica agricolă comună şi politica de coeziune. Acest lucru este
necesar deoarece Europa nu ar putea avea succes pe plan mondial în lipsa unei coeziuni interne şi a unei
producţii alimentare sigure.

Prin urmare, îl întreb pe preşedintele Comisiei dacă este dedicat armonizării strategiei Europa 2020 cu
politicile comune existente. Aş dori să vă întreb, în calitatea dvs. de custode al abordării comunitare, lucru
pentru care vă respect foarte mult, dacă doriţi să menţineţi în cele trei domenii de politică ale UE menţionate
mai sus principiul că orice schimbare ar trebui pusă în aplicare numai dacă UE este considerată a fi o singură
entitate şi dacă se iau în considerare interesele statelor din afara zonei euro, asigurându-se faptul că coeziunea
internă a UE nu este afectată.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Aveţi perfectă dreptate atunci când subliniaţi că am cerut o
abordare globală asupra politicii economice. Este o greşeală şi cred că în prezent statele membre sunt perfect
conştiente de acest lucru.

Atunci când vine vorba de politica economică a Europei, dacă luăm doar exemplul Pactului de stabilitate şi
creştere sau al reformei serviciilor financiare, totul se rezumă la creştere. Pentru a avea o creştere durabilă,
avem nevoie, desigur, de o guvernanţă economică solidă în Europa, trebuie să respectăm Pactul de stabilitate
şi creştere şi este necesară asigurarea credibilităţii finanţelor publice; de asemenea, avem nevoie de o nouă
supraveghere juridică pentru piaţa financiară şi trebuie să investim în potenţialul nostru de creştere. Tocmai
acestea sunt aspectele vizate de UE 2020. Este vorba despre reformă. De aceea insist asupra faptului că avem
nevoie de consolidare fiscală şi de reformă structurală.

Şi, desigur, este necesar să continuăm politicile economice atât de importante pentru noi în Europa, şi anume
în domeniul coeziunii economice şi sociale – nu numai pentru 16 sau 17 state, deoarece sper că Estonia va
adera la zona euro foarte curând – ci pentru toate cele 27 de state membre.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle Preşedinte, dle Barroso, dl van Rompuy – preşedintele Consiliului –doreşte
să utilizeze grupul operaţional pentru a crea rapid norme noi cu privire la euro, în vederea gestionării ieşirii
UE din prezenta criză a euro.

Dle preşedinte al Comisiei, aţi citat deja articolul 121 de mai multe ori. Aveţi dreptate când vorbiţi despre
dependenţa reciprocă şi de faptul că, evident, politica economică nu vizează doar statele membre în mod
individual. Întrebarea mea pentru dvs., dle Barroso, este următoarea: în ce măsură grupul operativ pregăteşte
posibile sancţiuni împotriva statelor care încalcă în mod repetat normele bugetare? Poate Comisia să întrevadă
retragerea subvenţiilor UE sau retragerea fondurilor structurale? Ce părere are Comisia despre ideea retragerii
temporare a drepturilor de vot ca o posibilă sancţiune? În cele din urmă, care este poziţia Comisiei cu privire
la cererile referitoare la o legislaţie uniformă în materie de insolvenţă aplicabilă statelor membre falimentare?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Aţi ridicat multe probleme. În primul rând, activitatea pe care
o desfăşurăm în prezent în cadrul grupului operativ şi chiar în cadrul Comisiei – comunicarea din 12 mai a
specificat deja acest lucru – este de a examina posibilitatea de consolidare a Pactului de stabilitate şi creştere,
inclusiv prin lărgirea arsenalului de stimulente pentru respectarea normelor, aşa cum îmi place îl numesc.

Consider că este logic să avem aceste stimulente pentru respectarea normelor – unii vorbesc de sancţiuni –
deoarece avem nevoie de credibilitatea instrumentelor respective pentru a asigura respectarea Pactului de
stabilitate şi creştere. Aşa cum am văzut, problema a fost că unele state membre nu au respectat tratatul pe
care chiar ele l-au adoptat şi ratificat.

Cum putem face acest lucru? Vrem să procedăm într-o manieră corectă, nu doar să penalizăm acele ţări care
participă la Fondul de coeziune. Acesta este motivul pentru care căutăm modalităţi de punere în aplicare a
acelor stimulente pentru respectarea normelor, indiferent dacă ţările sunt sau nu sunt incluse în politica de
coeziune. Stimulentele respective pentru respectarea normelor pot fi consolidate în mai multe moduri, de
exemplu, în amonte, inclusiv utilizarea lor în partea de prevenire din cadrul Pactului sau, mai mult, de exemplu
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cu un grad sporit de automatism. Analizăm mai multe modalităţi şi Comisia va prezenta câteva propuneri
legislative în acest sens.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Dle Preşedinte, dle Barroso, aş dori să ne vorbiţi despre şomaj
atunci când prezentaţi în detaliu obiectivele grupului operaţional privind guvernanţa economică, deoarece
aţi făcut referire în nenumărate rânduri la această strategie ca la o strategie pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi incluzivă.

Mai mult, ar trebui să fie, înainte de toate, incluzivă, pentru cele peste 20 de milioane de europeni care se
simt excluşi deoarece au fost scoşi de pe piaţa muncii de criza dură. Există peste 20 de milioane de şomeri
care au nevoie de clarificări atunci când le spunem că guvernanţa economică, stabilitatea şi supravegherea
– pachetul de supraveghere economică şi financiară – se vor reflecta în această strategie care are ca obiectiv
direct atragerea tuturor celor care au fost în mod individual afectaţi de declanşarea crizei înapoi pe piaţa
muncii, cu ambiţii de productivitate crescută şi, prin urmare, de competitivitate.

În special, aş vrea să ne spuneţi cum se va reflecta acest lucru în participarea acelor state membre ale UE care
vor fi implicate în această oportunitate, care nu trebuie irosită şi care trebuie să fie relevantă pentru definirea
unor noi norme privind guvernanţa economică globală, la următoarea reuniune G20 de la Toronto.

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – (PT) Consider că ceea ce a afirmat dl López Aguilar este absolut
esenţial. Trebuie să privim situaţia dintr-o perspectivă globală. Nu ne putem uita numai la anumite norme
de guvernanţă referitoare la Pactul de stabilitate şi creştere; trebuie să vedem şi ce putem face la rândul nostru
pentru creştere în Europa, în special pentru a asigura că această creştere este durabilă şi incluzivă.

Am spus cu mai multe ocazii că nu dorim ca cei mai slabi să suporte costurile acestei modificări, acestei
ajustări. Nu ei sunt cei care au cauzat criza. Din acest motiv, considerăm că trebuie să existe o mai bună
redistribuire a sacrificiului şi, de asemenea, astfel cum a afirmat dl López Aguilar, că trebuie să existe o
dimensiune externă. De aceea, vom participa la G20 cu intenţia de a propune mecanisme pentru contribuţia
sectorului financiar la combaterea crizei, urmărind, în acelaşi timp, să consolidăm o poziţie comună europeană
pe plan mondial, în special în cadrul G20.

Petru Constantin Luhan (PPE). - Referitor la Europa 2020 - o nouă strategie europeană pentru ocuparea
forţei de muncă şi creştere economică - între obiectivele principale aprobate de Consiliul European în 25-26
martie anul acesta, se află şi cele referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de cercetare şi dezvoltare, în special
pentru ca nivelurile combinate ale investiţiilor publice şi private în acest sector să ajungă la 3 % din produsul
intern brut. Tot acolo se menţionează: Comisia va elabora un indicator menit să reflecte intensitatea cercetării,
dezvoltării şi inovării.

Întrebarea mea este:

Care este metodologia prin care elaboraţi acest indicator şi este stabilit deja un program de consultări în acest
sens?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Aveţi dreptate. Am făcut referire la cei 3 %, însă nu am menţionat
doar cercetarea şi dezvoltarea, ci şi conceptul de inovaţie, întrucât nu este numai o chestiune de simplă
cercetare, ci şi de modul în care cercetarea se traduce în activitatea economică. Ce poate face cercetarea pentru
a genera o creştere mai mare şi un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă? Aşa cum ştiţi, nu există un
indicator bine stabilit pentru inovaţie, ceea ce reprezintă o problemă de ordin tehnic care creează divergenţe
în rândul anumitor experţi.

Personal, am discutat acest lucru, de exemplu, cu OCDE. Secretarul General al OCDE şi câţiva dintre experţii
săi au făcut o vizită recentă la Bruxelles şi colaborăm cu ei şi cu alţii pentru a obţine un indicator pentru
inovaţie care ar putea fi convenit de comunitatea academică şi de comunitatea factorilor de decizie politică.
Acestea sunt activităţile noastre şi cu siguranţă vrem să le desfăşurăm în consultare deschisă, deci toate
contribuţiile în acest sens sunt foarte binevenite. Este un aspect foarte tehnic, însă cred că este extrem de
important să dezvoltăm indicatori mai buni pentru inovaţie.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Dle preşedinte, ştim cu toţii că deprecierea situaţiei economice şi sociale
este o problemă pentru mulţi din statele membre ale UE. Creşterea economică rămâne foarte scăzută şi este
insuficientă pentru a reduce şomajul şi a crea locurile de muncă de care UE are nevoie.

Pe de altă parte, măsurile care se iau, în special politicile de austeritate în numele respectării Pactului de
stabilitate şi a criteriilor din cadrul acestuia, contravin nevoii de a crea locuri de muncă şi de a înregistra
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creştere economică şi, mai mult, măresc inegalităţile şi gradul de sărăcie. Prin urmare, chiar în Anul european
de luptă împotriva sărăciei, observăm o situaţie în care excluziunea, sărăcia şi şomajul sunt în creştere.

Deci, mă întreb, dle preşedinte, în cadrul acestor politici macroeconomice, nu credeţi că există o nevoie
presantă de a acorda prioritate mai degrabă durabilităţii sociale decât să se insiste în continuare pe durabilitatea
financiară, care subminează însăşi durabilitatea socială? Nu credeţi că este timpul să revizuim Pactul de
stabilitate şi creştere şi criteriile iraţionale ale acestuia şi să dăm prioritate ocupării forţei de muncă şi luptei
pentru incluziune socială?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – (PT) Consider că nu putem avea durabilitate socială fără
durabilitate financiară. Fără durabilitate financiară, nu există încredere; fără încredere, nu există investiţii;
fără investiţii, nu există locuri de muncă. De aceea, nu ar trebui să consideraţi ca fiind opuse politicile
macroeconomice stabile şi sigure şi preocuparea pentru sărăcie şi persoanele cele mai vulnerabile.

În legătură cu sărăcia, chiar noi am făcut din combaterea sărăciei şi din lupta pentru incluziune socială unul
din obiectivele strategiei 2020, alături de unele obiective concrete, şi sunt de acord că în prezent există un
risc mai mare de sărăcie în societăţile noastre. Constatăm noi fenomene de sărăcie care sunt extrem de
îngrijorătoare. De aceea, una din priorităţile acestor guverne trebuie să fie analiza modului în care pot răspunde
la această problemă, însă soluţia – trebuie să repet – nu poate fi găsită în indisciplina bugetară deoarece, dacă
aceasta este soluţia, vom vedea probabil situaţia deteriorându-se în unele ţări şi, prin extensie, situaţia
persoanelor celor mai vulnerabile din aceste ţări.

John Bufton (EFD). – Mă întreb, îmi puteţi spune cine profită cu adevărat de pachetul de măsuri de salvare
a Greciei? Poporul grec sau cel mai bogat bancher din Grecia, Spiro Latsis, care deţine 40 % din acţiunile celei
de-a treia bănci ca mărime din Grecia, Grupul Eurobank EFG?

Este posibil ca prietenia dvs. cu dl Latsis să reprezinte un conflict de interese?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Pachetul prezentat de Grecia şi de instituţiile europene este în
beneficiul poporului grec şi al economiei europene în ansamblu. În caz contrar, nu ar fi fost aprobat de cele
27 de state membre. În ceea ce priveşte insinuarea pe care aţi făcut-o, nu consider că merită un răspuns.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Dle preşedinte, s-ar părea că guvernele german şi francez convin că
Uniunea Europeană nu are nevoie de noi instituţii. Cel puţin aşa păreau să afirme săptămâna trecută dna
Merkel şi dl Sarkozy. Totuşi, s-ar părea – aşa cum am spus deja – că ne îndreptăm către o nouă modificare a
Pactului de stabilitate, în care vor fi impuse sancţiuni, cum ar fi retragerea drepturilor de vot, statelor membre
care nu aplică disciplina în sectorul financiar.

Întrebarea mea este foarte simplă: consideraţi că problema guvernanţei în Europa poate fi soluţionată şi
limitată la aspecte disciplinare în ceea ce priveşte ajustarea financiară? Sau credeţi că, în plină criză, cu
instrumentul monetar la nivel comunitar şi cu instrumentul financiar la nivel naţional, vom sfârşi într-un
impas?

Există probleme care au fost evidenţiate în mod repetat. Chiar ieri, Moody’s a scăzut din nou ratingul de
credit al Greciei fără niciun motiv întemeiat. Armistiţiul la care aţi făcut referire va aduce rezultate specifice,
tangibile pentru viitor?

José Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei. – Instituţiile europene, împreună cu statele membre, vor depune
toate eforturile pentru a ajunge la o situaţie mai credibilă în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Pactului
de stabilitate şi creştere.

Este destul de evident că au existat probleme legate de punerea în aplicare şi de nerespectarea, de către unele
state membre, a normelor pe care chiar ele le conveniseră.

Deja în momentul de faţă, anumite limitări şi chiar sancţiuni sunt posibile în temeiul tratatelor existente şi
fără noi reforme.

Pe viitor, dorim să le aplicăm într-un mod obiectiv. Căutăm modalităţi de mărire a credibilităţii pactului în
mod corect, astfel încât măsurile să poată fi puse în aplicare în mod obiectiv, indiferent de dacă ţara se numără
printre cele mai bogate sau mai sărace state membre. Cred că este în interesul nostru al tuturor să avem o
modalitate mai credibilă de punere în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere.

Preşedinte. – Cu aceasta se încheie ora de întrebări cu preşedintele Comisiei Europene.
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12. Agenţiile de rating de credit (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea privind:

– întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de Nikolaos Chountis şi Jürgen Klute, în numele
Grupului GUE/NGL, privind agenţiile de rating al creditelor (O-0051/2010 – B7-0302/2010),

– întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de Udo Bullmann, în numele Grupului S&D,
privind agenţiile de rating al creditelor (O-0072/2010 – B7-0309/2010),

– întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de Jean Paul Gauzès, în numele Grupului PPE,
privind agenţiile rating al creditelor (O-0077/2010 – B7-0312/2010) şi-

– întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE,
privind agenţiile de rating (O-0078/2010 – B7-0313/2010).

Nikolaos Chountis, autor. – (EL) Dle Preşedinte, dezbaterea de astăzi din Parlamentul European se referă la
activităţile agenţiilor de rating al creditelor şi la impactul acestora asupra economiei globale şi europene.
Uniunea Europeană şi Banca Centrală Europeană au emis reglementări care conferă agenţiilor de rating al
creditelor, precum Moody’s, SnP şi Fitch, dreptul de a evalua nu numai întreprinderile, ci chiar şi statele
membre ale Uniunii Europene.

Când a izbucnit criza, aceleaşi instituţii ale Uniunii Europene au recunoscut rolul foarte negativ jucat de
agenţiile de rating. Cu toate că ne-am fi aşteptat ca rolul acestor agenţii să fie limitat de Comisia Europeană,
dimpotrivă, rolul acestora a crescut şi a fost oficializat într-un nou regulament în noiembrie 2009.

Agenţiile de rating al creditelor au început deja să scadă ratingul de credit al Greciei la începutul anului 2009
şi, prin urmare, aceasta plăteşte o rată dublă a dobânzii în comparaţie cu perioada anterioară şi a intrat într-un
cerc vicios de depreciere şi împrumut speculativ. Ştim cu toţii care au fost rezultatele finale. Chiar ieri, Moody's
a încercat încă o dată să genereze un climat negativ pentru economia Greciei şi pentru euro, printr-o intervenţie
speculativă flagrantă, scăzând ratingul economiei Greciei cu 4 puncte fără niciun motiv întemeiat.

Moody’s este una din cele trei companii private americane recunoscute oficial de Uniunea Europeană pentru
evaluarea economiilor statelor membre, în ciuda faptului că este acuzată de toţi economiştii, politicienii şi
actorii instituţionali din Europa şi din SUA că ar fi într-o măsură foarte mare responsabilă pentru criza
recentă.

Ca să fiu exact, este vorba de agenţia acuzată în Congresul american de foşti analişti că au fost forţaţi de
superiorii lor să ofere activelor toxice un rating pozitiv. Această agenţie a fost cea acuzată de zeci de
întreprinderi că sunt constrânse prin ratinguri să plătească amenzi. Această agenţie a fost cea care, împreună
cu restul „Sfintei Treimi”, şi anume SnP şi Fitch, a primit zeci de plângeri din partea municipalităţilor, regiunilor
şi statelor din Statele Unite care au fost induse în eroare să investească şi au pierdut milioane de dolari. Această
agenţie a fost cea acuzată de numeroase fonduri de asigurări că şi-au pierdut investiţiile din cauza ratingurilor
eronate. Numai fondul de asigurări al statului Ohio a pierdut 450 de milioane de dolari.

Ştiind acest lucru şi întrucât este inacceptabil pentru economiile europene să fie evaluate de agenţii private
americane care îşi urmăresc propriile interese, această sarcină ar trebui preluată de o agenţie de drept public,
controlată democratic, fără nicio legătură cu interesele private. Totuşi, în schimb, dle Barnier, vedem Comisia
chiar şi astăzi prelungind discuţiile, rezultatul fiind că mafia speculaţiilor constrânge şi direcţionează în
continuare politica economică în defavoarea lucrătorilor şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii
Europene.

Consider că Parlamentul European ar trebui, în sfârşit, să îşi accepte responsabilităţile, să intervină şi să solicite
ca, în urma consultării Parlamentului European, Comisia Europeană şi Consiliul să legifereze direct pentru
a pune capăt acestei situaţii inacceptabile.

Gianni Pittella, supleant al autorului. – (IT) Dle Preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, Grupul
Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European doreşte să atragă atenţia prin
această întrebare cu solicitare de răspuns oral asupra problemelor referitoare la agenţiile de rating al creditelor.
Scopul nostru este de a afla de la Comisia Europeană care va fi următorul pas, începând cu posibilitatea de
a înfiinţa o agenţie de rating europeană pe care o susţinem şi considerăm că prinde formă, în parte având în
vedere chiar afirmaţiile dlui preşedinte Barroso cu privire la acest aspect.
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Trebuie să fim laudativi atunci când se cuvine şi să admitem că agenţiile de rating al creditelor au realizat
practic imposibilul: au reuşit să joace un rol decisiv atât în fazele incipiente ale crizei financiare din 2008, în
perioada prăbuşirii corporaţiei Lehman Brothers, cât şi acum, în a doua etapă, care a început cu criza datoriei
Greciei.

În 2008, acestea nu au luat în calcul – iar în unele cazuri chiar au promovat - riscurile produselor toxice şi,
în prezent, au decis să îşi aducă contribuţia la stabilitatea pieţelor prin reducerea drastică a ratingurilor Greciei,
Portugaliei şi Spaniei, tocmai în momentul în care negocierile dintre Uniunea Europeană, FMI şi guvernul
grec erau în curs de desfăşurare. Dle Preşedinte Buzek, nu există niciun fel de ambiguitate: aceşti oameni sunt
întruchiparea răului!

Acum chiar nu vreau să arunc toată vina pentru ce s-a întâmplat în lume şi în Europa pe agenţiile de rating
al creditelor. Însă, faptul că sunt mereu prezente la locul crimei – şi mă refer aici la cazul Parmalat, la cazul
Enron, la cazul Lehman Brothers – ar trebui să ne facă să reacţionăm într-un mod mult mai adecvat şi mai
practic decât o facem în prezent, când nu luăm nicio măsură.

Dle comisar, când se va desfăşura o anchetă pe această temă şi în acest sector? Am colaborat în acest sens cu
dl Gauzès cu câtva timp în urmă, când am întocmit proiectul de regulament privind agenţiile de rating de
credit. Acum este necesară o anchetă la nivelul sectorului pentru a clarifica într-o anumită măsură situaţia
scandaloasă, inacceptabilă în care se creează o concentrare şi un oligopol în acest sector.

Să ne lămurim cu privire la această situaţie înainte ca lucrurile să se înrăutăţească şi mai mult şi să punem
cuvintele în practică. Pe lângă necesitatea de a crea o agenţie publică europeană, ar trebui să examinăm, de
asemenea, rolul pe care curţile independente de conturi îl pot juca în evaluarea datoriilor publice, absolvind
astfel de această responsabilitate agenţiile private.

Dl preşedinte Sarkozy şi dna cancelar Merkel – şi aici închei – au solicitat în mod oficial Comisiei Europene
să redacteze nişte propuneri pentru consolidarea concurenţei pe piaţa ratingului creditelor. Este păcat că în
Consiliul European, la care participă dl preşedinte Sarkozy şi dna cancelar Merkel, guvernele sunt cele care,
de fapt, întârzie aprobarea pachetului de măsuri de supraveghere financiară şi, prin urmare, împiedică
înfiinţarea AEVMP (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), autoritatea europeană care va fi
responsabilă cu monitorizarea.

Prin urmare, dle preşedinte Sarkozy, dnă cancelar Merkel, ar trebui să faceţi curăţenie în propriile case înainte
de a-i spune dlui preşedinte Barroso ce să facă.

Jean-Paul Gauzès, autor. – (FR) Dle Preşedinte, dle comisar,doamnelor şi domnilor, agenţiile de rating al
creditelor au reprezentat o preocupare pentru acest Parlament la finalul mandatului precedent şi aş dori să
subliniez în această privinţă capacitatea de reacţie, atât a Comisiei, cât şi a Parlamentului, care a adoptat un
regulament privind agenţiile de rating de credit.

Astăzi aducem în discuţie din nou acest aspect, datorită observaţiilor care au putut fi făcute despre rolul
agenţiilor de rating pe parcursul crizei. Acestea pot fi criticate pentru că nu au întrevăzut declanşarea crizei,
pot fi criticate pentru volatilitatea ratingurilor date şi pentru deciziile pripite de a îşi anunţa ratingurile, în
special în legătură cu datoria publică.

Cu toate acestea, consider că trebuie să analizăm acest aspect în mod raţional. În primul rând, faptul că
agenţiile de rating evaluează produsele pe care le-au prezentat investitorilor nu este, în sine, un lucru şocant.
Investitorii care investesc, care oferă fonduri, sunt îndreptăţiţi să încerce să descopere riscurile sau dificultăţile
care pot apărea, la fel cum sunt îndreptăţiţi să încerce să descopere care ratinguri sunt bune.

Situaţia devine uşor mai ambiguă atunci când aceste ratinguri sunt utilizate, în reglementările bancare, pentru
a stabili sumele din fondurile proprii pe care băncile trebuie să le deţină în schimbul unor investiţii. Din acest
punct de vedere, regulamentul din 2009 nu oferă cu adevărat o soluţie, întrucât ideea a fost de a prevedea
atât aprobarea, cât şi monitorizarea agenţiilor de rating al creditelor. Prin urmare, un rating poate fi legitim,
însă este legitim să se acorde ratinguri aşa cum fac agenţiile?

Cred că textele pe care le veţi propune – aş sublinia, dle comisar, faptul că tocmai aţi prezentat textul privind
introducerea supravegherii la nivel european a agenţiilor de rating de credit în cadrul noului regulament
financiar – trebuie să permită găsirea unei soluţii la aceste probleme, în special cea a concurenţei în domeniul
agenţiilor de rating. Din punctul meu de vedere, nu cred că simpla confirmare a înfiinţării unei agenţii
europene, chiar dacă este de drept public, soluţionează problemele. Dacă ideea este aceea de a avea o agenţie
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care acordă ratinguri într-un mod mai politicos, mai generos decât celelalte, aceasta nu va fi de prea mare
folos.

În opinia mea, trebuie adresate mai multe întrebări cu privire la condiţiile în care agenţiile acordă ratinguri.
Există ratinguri ale întreprinderilor private şi ratinguri ale datoriei publice. Voi pune accentul pe ratingurile
datoriei publice. Autoritatea care, la cererea Parlamentului, va fi responsabilă cu monitorizarea şi supravegherea
acestor agenţii care îşi vor desfăşura activitatea în Europa este AEVMP, noua autoritate în materie de servicii
financiare. Consider, de asemenea, că puterile conferite AEVMP ar trebui să includă nu numai posibilitatea
de a supraveghea în mod efectiv agenţiile, ci şi posibilitatea, în ceea ce priveşte datoria publică, de a prevedea
o facilitate pentru a monitoriza, fără a cenzura totuşi, modul în care agenţiile de rating acordă ratinguri cu
privire la datoria publică.

Nu putem permite o situaţie – şi au apărut într-adevăr astfel de situaţii – în care, cu 15 minute înainte ca piaţa
să se închidă, o agenţie să scadă ratingul unei ţări şi astfel să genereze consecinţe cu totul nedorite. De fapt,
ceea ce trebuie făcut este să se pună în aplicare un sistem de prevenire care va forţa agenţiile de rating să
informeze supraveghetorul, într-un interval de timp foarte scurt, după caz, cu privire la condiţiile în care
intenţionează să acorde ratinguri, astfel încât supraveghetorul să poată verifica dacă procedurile standard
au fost respectate şi dacă, înainte de toate, condiţiile în care ratingurile sunt acordate nu au efecte adverse
asupra situaţiei, în ceea ce priveşte, în special, datoria publică. Datoria întreprinderilor nu se aseamănă cu
cea a statelor; merită să fie tratată diferit. Acestea fiind spuse, sunt voci care au menţionat Curtea de Conturi,
însă astfel de curţi nu există în fiecare ţară europeană şi nu toate sunt independente.

Acesta este dle Preşedinte, dle comisar, vârful de lance al întrebărilor noastre. Cum putem îmbunătăţi metodele
de operare ale agenţiilor de rating al creditelor şi, înainte de toate, difuzarea informaţiilor şi cum putem
îmbunătăţi concurenţa?

PREZIDEAZĂ: LIBOR ROUČEK
Vicepreşedinte

Sylvie Goulard, autoare. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, dvs. proveniţi dintr-o ţară unde ratingurile tind
mereu să provoace agitaţie – vorbesc despre ratingurile celor mai bune restaurante efectuate de Michelin
Guide. Prin urmare, nu avem de gând să spunem că suntem împotriva ratingurilor, deoarece, la urma urmei,
ele încurajează o concurenţă sănătoasă şi permit ca standarde diferite de performanţă să fie recompensate.

Prin urmare, sunt cu totul de acord cu ceea ce a spus chiar acum dl Gauzès. Aceasta nu este o chestiune de
demonizare a agenţiilor de rating. De fapt, este vorba despre a analiza condiţiile în care acestea îşi desfăşoară
activitatea. În cazul de faţă, acestea sunt instituţii care au competenţe destul de considerabile, şi acesta este
motivul pentru care trebuie să analizăm atent modul în care funcţionează.

Dl Gauzès tocmai m-a prevenit spunând că există o diferenţă între ratingul societăţilor private şi cel al datoriei
publice. În ambele cazuri, totuşi, problema este aceeaşi; cu alte cuvinte, este metodologia corectă? Sunt
utilizate criteriile corecte pentru a evalua cum îi merge unei întreprinderi sau modul în care un stat îşi
gestionează datoria? În al doilea rând, sunt suficient de transparente posibilele legături dintre agenţia de
rating şi obiectul ratingului?-

Toate aceste lucruri merită de fapt examinare atentă şi supraveghere, şi vă suntem recunoscători pentru că
mergeţi înainte cu propunerile pe care Parlamentul însuşi le-a făcut în timpul ultimei legislaturi, cu privire
la raportul elaborat de dl Gauzès.

În această privinţă, eu cred că este foarte important să continuăm activitatea la care s-a angajat deja
Parlamentul. Împărtăşesc opinia că o agenţie europeană de rating nu este neapărat prioritatea absolută astăzi.
Ceea ce este important este să ne asigurăm că activitatea de supraveghere, în forma sa actuală, aşa cum se
desfăşoară, este monitorizată.

Pe această notă, aş dori să spun un cuvânt despre AEVMP, această autoritate care urmează să fie înfiinţată în
scurt timp. Sunt unul dintre raportorii pentru pachetul de măsuri de supraveghere financiară, ca şi dl Giegold,
care se află în Parlament şi care este raportor pentru AEVMP. Aş dori să lansez un apel către statele membre
– Preşedinţia nu se află aici, dar eu ştiu cât de capabil sunteţi să îi transmiteţi mesaje, dle comisar, şi de
asemenea cât de mult apreciem eforturile dumneavoastră pentru a face progrese în acest domeniu. Cred că
statele membre trebuie să adopte o abordare serioasă.
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Nu putem, pe de o parte, să facem declaraţii preţioase în mass-media deoarece suntem deranjaţi în mod
justificat de consecinţele anumitor decizii luate de către agenţii, şi, pe de altă parte, să stricăm mersul lucrurilor
atunci când vine vorba de înfiinţarea acestei noi autorităţi, AEVMP. Ne dorim cu adevărat ca această autoritate
să fie clar identificată, să fie dotată cu competenţe puternice la nivel european şi, în special, să poată
supraveghea agenţiile de rating. Aceasta va fi una dintre sarcinile sale, şi una destul de importantă.

Acest lucru reflectă, de asemenea, dorinţa noastră de a vedea, de exemplu, că infrastructura de piaţă şi casele
de compensare sunt supravegheate de către o autoritate europeană. Există pe piaţă o lipsă de transparenţă
care ne îngrijorează. Nu suntem împotriva concurenţei, dimpotrivă. Nu suntem împotriva concurenţei între
părţile implicate, dimpotrivă. În termeni simpli, modul în care sunt evaluate serviciile acestora trebuie să
respecte normele de transparenţă şi de comportament adecvat care caracterizează pieţele demne de acest
nume.

Prin urmare, încă o dată, vă încurajăm să continuaţi şi facem apel la state să nu împiedice procesul de lansare
a AEVMP, să nu golească pachetul de măsuri de supraveghere de tot conţinutul, deoarece, în cazul în care
sunt aplicate vetourile, ne-am putea găsi în cele din urmă în imposibilitatea de a supraveghea ceea ce fiecare
dintre noi, din Parlament şi din capitale, vrea să supună unei supravegheri mai riguroase.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în primul rând, aş dori
să mulţumesc sincer grupurilor politice care sunt responsabile pentru această serie de întrebări pe marginea
unei probleme extrem de importante. Sunt recunoscător dlui Chountis, dlui Pittella, dlui Gauzès, dnei Goulard
– care a vorbit chiar acum – şi altor deputaţi care urmează să ia cuvântul.

Aş dori ca dvs. să ascultaţi opinia mea onestă şi să apreciaţi pe deplin determinarea mea în această problemă,
ca şi în altele care se referă la învăţămintele extrase de pe urma crizei şi la transparenţa la care au dreptul
cetăţenii şi întreprinderile. De asemenea, am avut ocazia, la 20 aprilie, să vă vorbesc despre această problemă
a agenţiilor de rating de credit şi despre importanţa lor pentru funcţionarea economiei şi a pieţelor financiare.

Când vine vorba de a verifica dacă un produs, o întreprindere, şi, dacă este necesar, un stat – mă refer aici la
riscul suveran, şi voi reveni la acest subiect – este în stare bună de sănătate sau are febră, veţi fi de acord cu
mine, dnă Goulard, doamnelor şi domnilor, că distrugerea termometrului nu vindecă febra. Întrebarea este
dacă termometrul funcţionează corect şi, după caz, dacă putem folosi mai multe termometre pentru a efectua
verificările şi validările.

Simt că există multe de spus despre funcţionarea termometrului şi, prin urmare, despre funcţionarea agenţiilor
de rating de credit, care joacă un rol important în evaluarea riscurilor asociate cu situaţia întreprinderilor şi
a statelor deopotrivă. Criza a demonstrat, şi continuă să demonstreze, dle Chountis – aveţi dreptate – că ele
nu au funcţionat întotdeauna într-o manieră exemplară, cu consecinţe foarte grave uneori.

Aceasta este un domeniu, doamnelor şi domnilor, în care summitul G20 a luat decizii ferme – aşa cum a
procedat şi cu alte chestiuni – şi deciziile în acest caz au implicat introducerea supravegherii şi a unor norme
de guvernanţă. V-aş reaminti faptul că, la momentul crizei – mulţi dintre dumneavoastră au menţionat acest
lucru, printre care dl Gauzès şi dna Goulard – Comisia şi-a asumat repede responsabilităţile care îi revin, şi
a făcut din reglementarea activităţilor agenţiilor de rating de credit o prioritate în ultimii doi ani.

În septembrie 2009 – cu alte cuvinte, la un an după falimentul corporaţiei Lehman Brothers – regulamentul
privind agenţiile de rating de credit a fost adoptat cu sprijinul foarte puternic, cu ajutorul şi îmbunătăţirile
Parlamentului – şi îi sunt recunoscător, încă o dată, dlui Gauzès – pentru a aborda problemele cauzate de
metodele de funcţionare a acestor agenţii şi care au contribuit, într-un fel, la criza financiară.

Regulamentul a introdus un sistem de înregistrare obligatorie pentru toate agenţiile înfiinţate în Uniune şi
a impus un set de condiţii stricte pentru a garanta, pe cât posibil, că nu mai există posibile conflicte de interese,
pentru a îmbunătăţi calitatea ratingurilor şi metodologia utilizată, şi, în sfârşit, pentru a asigura că agenţiile
funcţionează într-un mod mai transparent.

Doamnelor şi domnilor, sunt încrezător că noile norme vor ameliora semnificativ independenţa şi integritatea
procesului de rating, vor face aceste activităţi de rating mai transparente şi vor îmbunătăţi calitatea ratingurilor,
inclusiv a ratingurilor datoriilor publice ale ţărilor din Uniunea Europeană şi ale instituţiilor financiare ale
Uniunii.

Cu două săptămâni în urmă, la 2 iunie – aceasta este etapa a doua – Comisia, la îndemnul meu, a adoptat o
propunere de modificare a regulamentului privind agenţiile de rating de credit, cu scopul de a încredinţa
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viitoarei Autorităţi europene pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) responsabilitatea exclusivă pentru
înregistrarea şi supravegherea continuă a agenţiilor de rating.

Cu toate acestea, AEVMP trebuie să fie mai întâi înfiinţată, şi sunt total de acord cu opinia exprimată de dna
Goulard în urmă cu un minut, opinie împărtăşită şi de dvs.: după cum am discutat recent cu raportorii pentru
pachetul de măsuri de supraveghere, pentru pachetul De Larosière, trebuie să ajungem la un compromis
dinamic, credibil între Parlament şi Consiliu în vederea punerii în aplicare a ceea ce s-a propus, şi anume
înfiinţarea acestor trei autorităţi independente la 1 ianuarie. Nu am ajuns încă acolo.

Trebuie să facem un efort, şi aici fac din nou apel la această Cameră, la Consiliu şi la Parlament, să se apropie
de un acord. Repet, dle preşedinte, dorinţa Comisiei, şi dorinţa mea, în special, de a contribui la acest
compromis dinamic.

Mai mult decât atât, în scopul sporirii beneficiilor generate de transparenţă şi al stimulării concurenţei între
agenţiile de rating de credit, a fost introdusă o dispoziţie pentru a facilita accesul la informaţii privind produsele
financiare structurate ale tuturor agenţiilor de rating interesate de publicarea unui rating de credit nesolicitat.

Cu alte cuvinte, atunci când o agenţie primeşte informaţii care să îi permită să realizeze ratingul de credit pe
produse structurate, celelalte agenţii vor avea dreptul de a utiliza acele informaţii pentru a realiza propriul
lor rating.

Aceasta este etapa în care ne aflăm. Nu este suficient. Este din ce în ce mai larg acceptat, în Europa şi în
întreaga lume, că nereuşitele actuale din cadrul procedurilor de rating de credite, care au fost aduse la lumină
de criză, nu au fost abordate în mod suficient, şi aş dori să-mi exprim acordul cu ceea ce a spus dl Chountis
în această privinţă.

Acesta este motivul pentru care am solicitat serviciilor mele să efectueze o nouă evaluare a întregii arhitecturi
şi a rolului agenţiilor de rating de credit. Acesta este cadrul, dl Pittella, în care vom efectua în următoarele
luni ceea ce dvs. aţi numit o anchetă, în orice caz o analiză obiectivă, foarte precisă şi o examinare a metodelor
de funcţionare a acestor agenţii în lumina şi în conformitate cu noua legislaţie, chiar dacă nu este încă pusă
în aplicare în totalitate; va trebui să aşteptăm până la începutul lui decembrie pentru acest lucru.

Şi eu, ca şi dvs., doamnelor şi domnilor, cred că există o problemă, legată pur şi simplu de diversitatea acestei
pieţe. Această piaţă este prea concentrată; este în mâinile a prea puţine persoane. Nu există suficientă
concurenţă în acest sector şi acest lucru ne îngrijorează. Fără a evidenţia o anumită opţiune pentru moment,
dle Pittella, Comisia analizează măsuri structurale, inclusiv înfiinţarea unei agenţii europene independente
de rating al creditelor, care, pentru unii dintre noi – vorbesc în numele meu aici – este un lucru binevenit, în
special atunci când vine vorba despre ratingurile de risc suveran, care tocmai au fost menţionate de dl Gauzès,
precum şi de dna Goulard şi de dl Pittella.

O altă măsură structurală pe care o avem în vedere este participarea sporită a organismelor publice
independente la procesul de rating de credit. O atenţie deosebită trebuie acordată datoriei publice – dat fiind
faptul că acesta este lucrul la care ne referim atunci când vorbim despre Grecia şi, posibil, şi despre alte state
– pentru a se asigura că metodele utilizate sunt, într-adevăr, cele corecte şi adecvate.

Lipsa de diligenţei necesare din partea băncilor şi a altor instituţii financiare, precum şi lipsa unor criterii
alternative pentru evaluarea fiabilităţii unei investiţii merită, de asemenea, o atenţie specială. Regulamentele
financiare actuale, care stipulează în mod expres utilizarea ratingurilor de credit, trebuie de asemenea să fie
reexaminate în detaliu.

Acestea sunt toate aspectele şi nu ne vom da în lături din faţa niciunei probleme dificile la care lucrează
Comisia. Vom fi în măsură să prezentăm orientările noastre generale iniţiale în septembrie şi, în acelaşi timp,
vom aborda alte aspecte importante cu privire la transparenţă şi la monitorizare în contextul de reglementare
a produselor derivate şi a vânzării fără acoperire.

În plus, vom depune câteva propuneri legislative la sfârşitul acestui an sau chiar la începutul anului 2011,
nu numai pentru a continua – repet ceea ce aţi spus dvs., dnă Goulard – o activitate începută de predecesorul
meu, cu sprijinul dumneavoastră, care este în curs de punere în aplicare, dar care nu este de ajuns, ci şi pentru
a atinge un grad mai mare de transparenţă, astfel încât să prevenim conflictele de interese şi să ne asigurăm
că aceste evaluări sunt în număr mai mare, mai diversificate şi, atunci când vine vorba de risc suveran, dincolo
de orice reproş.

113Dezbateri al Uniunii EuropeneRO15-06-2010



Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D. – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, agenţiile de rating
de credit nu au putut anticipa criza ipotecilor cu grad ridicat de risc (subprime), riscul produselor financiare
structurate, sau falimentul corporaţiei Lehman Brothers.

Regulamentul adoptat în aprilie 2009 promovează transparenţa acestora, supune înseşi agenţiile unei
supravegheri europene şi începe să se ocupe de aspecte legate de responsabilitatea şi calitatea lor, abordând
o parte din conflictele de interese în operaţiunile lor; noua propunere a Comisiei continuă pe aceeaşi linie.

Sunt convins că noi, cei din Parlament, vom contribui la instituirea unei monitorizări de la 1 ianuarie 2011
şi, mai mult, vom colabora în proiectele de monitorizare pentru a ne asigura de existenţa unui cadru de
reglementare mai strict.

Rolul pe care îl joacă agenţiile de rating de credit în criza datoriei şi a deficitului public, dezvăluind natura
discreţionară a metodelor utilizate pentru ratingurile lor, modul în care sunt pregătite şi comunicate, impactul
extrem de prociclic al ratingurilor agenţiilor care au fost descrise uneori drept pompieri piromani care
intensifică şi mai mult flăcările şi conflictul lor cu poziţiile principalelor instituţii financiare internaţionale
şi europene în măsura în care Banca Centrală Europeană a decis să ignore ratingurile lor în cadrul tranzacţiilor
care implică datoria publică: toate acestea fac necesară reconsiderarea rolului lor într-un mod mai aprofundat
şi compatibilizarea lor cu interesele generale.

Acum ne întrebăm în mod deschis dacă agenţiile de rating sunt capabile sau nu să facă evaluări obiective şi
responsabile, în special ale datoriei publice. Întrebările adresate au o natură mai profundă –cum aţi spus, o
natură structurală – şi afectează compatibilitatea acestora cu principiile democratice, pentru că au un impact
asupra eforturilor pe care pensionarii, lucrătorii şi părţile vulnerabile ale populaţiei le fac şi pe care nu doresc
să le vadă pierdute şi călcate în picioare de iresponsabilitatea modului în care funcţionează pieţele.

Acestea sunt întrebări care afectează independenţa. Agenţiile publice de rating de credit sunt compatibile cu
regimul proprietăţii private? Este posibil să fii şi judecător şi parte interesată? Este posibil să ai un rating de
credit ca model de afaceri bazat pe plăţi efectuate chiar de către actorii care urmează să fie examinaţi? Pot
alege actorii înşişi cine să îi examineze?

Senatul Statelor Unite ale Americii abordează deja aceste aspecte şi trebuie să le abordăm şi noi aici; sunt
aspecte care afectează responsabilitatea şi durabilitatea.

Poate fi asigurată o guvernanţă responsabilă, care evită perspectivele pe termen scurt şi asigură stabilitatea?
Pot să rămână agenţiile indiferente la angajamentele autorităţilor europene şi la eforturile depuse de principalii
actori internaţionali publici? Vor răspunde ele la efectele pieţei, mai presus de toate, ale consecinţelor acestora,
care ar putea – după cum aţi spus – să fie clasificate drept nocive? Vor fi menţinute privilegiile reglementării?
Va fi autoritatea de reglementare obligată de normele care solicită ca evaluările lor să fie folosite? Concurenţa
va fi în continuare absentă?

În ceea ce priveşte legitimitatea, pot agenţiile să aibă o influenţă atât de mare asupra economiilor noastre cu
un control atât de mic? Este necesar să trecem de controlul de supraveghere şi să ajungem la controlul intern
al înseşi structurii de guvernanţă şi chiar la însăşi structura întreprinderii?

Ar trebui să înfiinţăm un sistem public european de rating al creditelor şi să impunem un rol nou agenţiilor
europene existente, concomitent cu promovarea unor agenţii noi şi analizarea necesităţii unui sistem de
rating global care să urmărească principii noi.

Acestea sunt întrebările care au nevoie de răspunsuri, dle comisar.

Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE. – Dle preşedinte, nu cu mult timp în urmă, au existat voci care
au spus că agenţiile de rating nu ar fi trebuit să retrogradeze obligaţiunile greceşti şi alte obligaţiuni. „Priviţi
ce s-a întâmplat cu moneda euro”, au spus acestea.

Acum, aveam de gând să spun, dacă mai trebuia să fie spus ceva pentru a dovedi imensul conflict de interese
care ar exista dacă ţările şi-ar evalua în mod eficient propria lor datorie. Apoi, în această dimineaţă, în
dezbaterea privind statisticile, dle comisar Rehn a afirmat că retrogradarea de ieri efectuată de Moody's nu
a venit într-un „moment convenabil” şi că acest lucru va determina Comisia să ia în considerare regulamentul
privind agenţia de rating de credit.

Îmi pare rău, înţeleg frustrarea, dar gândurile mele au fost: v-aţi pierdut minţile? Nu vreau ratinguri care să
fie „convenabile”, indiferent dacă sunt „convenabile”pentru băncile de investiţii sau pentru băncile centrale.
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Într-adevăr, ratingurile au fost un pic prea „convenabile” pentru ca autorităţile de reglementare să se sprijine
de asemenea pe ele, excluzând diligenţa necesară şi adecvată.

Acum, o agenţie publică pentru active nesuverane are unele părţi atractive, dar cum putem trece peste
garanţiile implicite? Cum putem trece de amestecul politic în cazul în care capitalul băncii este în pericol, cu
consecinţele macroeconomice ale acestui lucru?

Avem ceva drum de parcurs în căutare de capacitate, independenţă şi integritate, dar de un lucru sunt sigură,
şi acesta este faptul că principiile de guvernanţă corporatistă joacă un rol, fie în sectorul public, fie în cel
privat, şi că acesta ar trebui să se aplice AEVMP şi altor Autorităţi europene de supraveghere (AES-uri) de
asemenea.

Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle preşedinte, dle Barnier, vă mulţumesc pentru că
vorbiţi în limba germană.

În primul rând, aş dori să spun că crizele prin care am trecut din nou ridică încă o dată anumite probleme-cheie.
În plus faţă de ceea ce s-a spus deja, aş dori să subliniez din nou, în mod deosebit anumite aspecte. Unul este
că agenţiile de rating s-au dovedit în mod frecvent a fi agenţii de ghicit; cu alte cuvinte, agenţii care nu erau
mai capabile de a evalua riscurile decât oricine altcineva. În consecinţă, trebuie să reducem considerabil
importanţa atribuită evaluărilor efectuate de aceste agenţii de rating în comparaţie cu alte evaluări de pe
piaţă.

O a doua problemă centrală care a apărut este oligopolizarea acestei pieţe. Există doar câţiva furnizori serioşi.
Ca urmare, este logic să se extindă numărul de furnizori şi, de asemenea, condiţiile lor. În acest sens,
comentariile dumneavoastră, dle Barnier, referitoare la a aduce mai mulţi jucători pe piaţă – care au fost de
asemenea susţinute de către alţii prezenţi aici – au sens.

În al treilea rând, avem problema centrală a stimulentelor, despre care s-au spus puţine până acum în această
dezbatere. Căci ce găsim printre agenţiile de rating al creditelor? O situaţie în care cei care acordă ratingurile
sunt selectaţi de către clienţii lor din rândul puţinelor agenţii care există şi sunt plătiţi pentru a face acest
lucru. Este la fel de asemănător situaţiei în care studenţii îşi vizitează profesorul înainte de examene şi negociază
plata cu acesta, toată lumea întrebându-se după aceea de ce notele au fost atât de mari în mod sistematic.
Trebuie să analizăm această problemă a stimulentelor.

Ştiu că şi Comisia analizează modul în care ne putem asigura că cei care oferă un produs financiar nu mai
pot alege, aşa cum se întâmpla, agenţia de rating. Acest lucru ne duce în centrul reformelor necesare în acele
sectoare în care sunt implicaţi furnizorii privaţi – aceia care fac obiectul ratingului; cu alte cuvinte, în alte
zone decât obligaţiunile guvernamentale. Trebuie să îndepărtăm acest fals sistem al stimulentelor. În loc să
înlocuim un oligopol privat cu un monopol public, aşa cum s-a sugerat uneori de către cei de stânga, ar trebui
să ne asigurăm că o agenţie publică garantează selecţia continuă a unor actori diferiţi pentru a furniza ratinguri,
a căror calitate este făcută publică şi verificată în mod sistematic.

Dle Barnier, aştept cu nerăbdare propunerile dvs. Sper că aceste propuneri ne vor permite să rezolvăm în
mod sistematic problemele care rămân în acest domeniu în urma eforturilor anterioare, inclusiv eforturile
depuse de dl Gauzès, de Comisia anterioară şi de Consiliu – pentru care suntem recunoscători şi că vom fi
în stare să facem acest lucru fără a crea un monopol nou, ci mai degrabă abordând în mod constant problemele
stimulentelor şi ale reglementării.

Kay Swinburne, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, a fost foarte clar încă de la începutul crizei
financiare că au existat deficienţe enorme din partea agenţiilor de rating. Prin urmare, acesta a fost unul dintre
primele lucruri abordate de către UE anul trecut. Actualizarea directivei pentru a acorda responsabilitatea
pentru activităţile europene ale agenţiilor aflate cu sediul în principal în SUA trebuie să fie salutată ca o
mişcare pentru a monitoriza mai îndeaproape activitatea lor aici, în Europa.

Agenţiile de rating de credit sunt organizaţii extrem de puternice şi au capacitatea de a influenţa pieţele cu
o modificare a ratingului. Independenţa lor trebuie, prin urmare, să fie verificată şi menţinută permanent.
Cu toate acestea, orice decizii de rating care declanşează un flux de miliarde de euro nu ar trebui să vină ca
o surpriză pentru piaţă. De exemplu, agenţiile de rating ar trebui să îşi publice simulările actuale de criză şi
analize ale scenariilor, astfel încât să îmbunătăţească transparenţa pieţei şi să minimizeze şocurile.

Cu toate acestea, trebuie să ne amintim obiectivul pentru care sunt înfiinţate agenţiile de rating de credit:
pentru a evalua riscul de neplată al unei entităţi, fie ea un produs sau o corporaţie, mai ales o societate cotată
la bursă, inclusiv instituţiile financiare sau chiar statele suverane. În acelaşi mod în care nu ar trebui să dăm
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vina pe agenţiile de rating pentru că răspund unor informaţii legitime cu privire la starea băncilor noastre,
nu ar trebui să le utilizăm ca scuză pentru reacţia pieţei la starea cumplită a finanţelor noastre publice.

Deşi monitorizarea mai îndeaproape a activităţii lor trebuie să fie susţinută, o propunere mai critică trebuie
să fie încadrată în jurul unei alte întrebări, şi anume: de ce pieţele, investitorii, societăţile şi statele suverane
mai degrabă s-au bazat atât de mult pe agenţiile de rating de credit, decât să fie foarte vigilente şi să colecteze
informaţii pe cont propriu? În special, de ce este dominată piaţa ratingului de credit de trei nume, când mult
mai multe sunt disponibile pe piaţă? Când vom răspunde acestor întrebări mai generale, atunci felul în care
sunt trase la răspundere agenţiile de rating de credit va deveni mai semnificativ. Cu puterea şi influenţa lor
enormă pe pieţe, ar trebui să existe, de asemenea, o responsabilitate semnificativă.

Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL. – (DE)Dle preşedinte, aş dori doar să vă reamintesc că aseară
agenţia de rating Moody a retrogradat din nou Grecia. Ştim cu toţii că guvernul elen a pus o presiune enormă
asupra poporului său în ultimele săptămâni, cu scopul de a aduce criza sub control. Ştim cu toţii că Uniunea
Europeană a alcătuit un pachet în valoare de 750 de miliarde de euro pentru a sprijini ieşirea din criză a
ţărilor aflate în astfel de situaţii. Cu toate acestea, Grecia a fost retrogradată. De fapt, aceeaşi soartă a lovit şi
Spania, pentru că şi ea a fost retrogradată după adoptarea unui pachet de măsuri de economisire.

Dle Barnier, tocmai aţi utilizat metafora unui termometru şi aţi spus că acesta nu trebuie distrus. Mă întreb,
totuşi, dacă termometrul este într-adevăr o metaforă adecvată pentru agenţiile de rating. Termometrul nu
face nimic, în mod evident, pentru a contribui la îmbunătăţirea stării clienţilor, a pacientului în cauză – pur
şi simplu nu poate face acest lucru. La urma urmei, termometrul nu este un medicament şi, în mod evident,
chiar înrăutăţeşte starea pacientului. Cu toate acestea, este inacceptabil ca ţările care fac aceste eforturi să
ajungă să fie retrogradate în continuare, în ciuda a tot ceea ce au făcut.

Acest lucru ne determină să întrebăm ce fac de fapt aceste agenţii de rating. S-a spus deja că ele nu au reuşit
să detecteze criza. Prin urmare, agenţiile de rating nu au contribuit la anticiparea sau diagnosticarea crizei.
Cu puţin timp înainte de colaps, Lehman Brothers a primit un rating pozitiv. Deci, cu metodele pe care le
utilizau, acestea nu au putut sau nu au vrut să recunoască ce ne aştepta. În acest sens, acest instrument a fost
un eşec total.

Nu ne-au ajutat nici să gestionăm criza. Tocmai v-am oferit un citat dintr-un ziar în această privinţă:
„Ratingurile nu au ajutat la îmbunătăţirea situaţiei de criză în ciuda tuturor eforturilor depuse şi există o
preocupare” – în opinia mass-mediei – „că nu vom putea duce până la capăt pachetele pe care le-am adunat”.
Acest lucru înseamnă că ne vor trage în jos şi ne vor retrograda chiar mai mult.

În încheiere, aş dori să subliniez faptul că ţările şi societăţile nu sunt pur şi simplu comparabile. Trebuie să
privim mai îndeaproape aceste ratinguri. O mică aranjare de suprafaţă nu este suficientă. Lucrul de care avem
nevoie este reforma profundă a sistemelor de rating.

Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD. – Dle preşedinte, agenţiile de rating de credit şi-au vândut sufletele
diavolului cu câţiva ani în urmă, când au început să se bazeze pe acele societăţi ale căror obligaţiuni aveau
nevoie de rating pentru plată. Cine plăteşte, porunceşte.

În mod inevitabil, a condus la evaluări greşite. Cele mai multe agenţii de rating de credit angajează copii care
de-abia pot să interpreteze un bilanţ. Îşi schimbă evaluările doar când un dezastru este vizibil tuturor. În mod
paradoxal, fondurile speculative sunt cele care află adevărul din spatele cifrelor. De exemplu, acestea au scos
la iveală situaţia Enron. Dar adevărul despre cifre poate fi nepopular, mai ales aici, motiv pentru care le urâm.

Cu toate acestea, chiar şi tinerii care prizează cocaină din cadrul agenţiilor de credit ştiu că Irlanda, Grecia,
Spania, Italia, Regatul Unit şi Portugalia sunt ruinate. Kaput înseamnă kaput în orice limbă!

Aşadar, ce propune Parlamentul? Propria noastră agenţie de rating de credit, plătită de noi, garantată să joace
după cum îi cântăm. Poate atribui ratinguri AAA obligaţiunilor cu risc ridicat emise de economiile ruinate
din zona euro. Întrebarea este, pe cine ar păcăli? Cu excepţia unor consilii regionale britanice şi a
corespondenţilor economici ai BBC, părerea mea este că, efectiv, pe nimeni. Când europenii îşi vor da seama
că au fost cobai într-un experiment gigantic, eşuat, cu moneda, vor arde din temelii acest loc şi ne vor ghilotina,
şi cine i-ar putea condamna?

Marine Le Pen (NI). – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, prejudiciul cauzat de agenţiile
de rating de credit se poate vedea clar acum. Criza datoriei publice tocmai le-a confirmat caracterul prociclic.
Oarbe cum erau înainte de începerea focului, agenţiile de rating de credit acţionează ca nişte adevăraţi
piromani, alimentând flăcările crizei. Regulamentul Comisiei din septembrie 2009 a rămas, ca întotdeauna,
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neglijat. Din cauza incapacităţii lor inerente de anticipare, organismele europene sunt forţate, încă o dată,
să ia măsuri urgente.

Propunerile prezentate nouă variază de la menţinerea legii pieţei, care este pervertită de conflicte de interese
evidente, la îndrăgita reglementare excesivă în stil sovietic a Comisiei Europene. Sărim din lac în puţ. Dorinţa
recent exprimată de către dl Barroso de a plasa agenţiile de rating sub supravegherea Băncii Centrale Europene
şi a Comisiei este pur şi simplu nerealistă, mai ales după declaraţia uluitoare a dlui Trichet, din februarie
2010, şi citez: „Eforturile de a consolida bilanţurile bancare necesită un grad ridicat de confidenţialitate”. Cu
alte cuvinte, ele necesită obscuritate şi discreţie.

Este clar că abordăm efectele problemei şi nu cauzele. A şti dacă investitorii sau emitenţii sunt cei care trebuie
să plătească agenţiile, precum şi dacă acestea din urmă trebuie să fie private sau publice, independente sau
supravegheate, nu rezolvă nimic. După cum spune Maurice Allais, până în momentul în care nu mai este
posibil să folosim creditul ex nihilo pentru a cumpăra fără a avea şi a vinde fără a deţine, capitalismul va merge
de la o extremă la alta, cu consecinţe din ce în ce mai devastatoare pentru naţiuni şi economii.

Aşadar, mai presus de toate, trebuie să interzicem crearea de bani sau obligaţiuni fără o compensare reală şi
tangibilă. Astfel, vom pune capăt speculaţiilor sălbatice şi iraţionale ale pieţelor, ceea ce înseamnă că nu va
mai fi nevoie de agenţii de rating de credit.

Edward Scicluna (S&D). – Dle preşedinte, atacul recent al liderilor europeni împotriva agenţiilor de rating
de credit, în ceea ce priveşte calendarul şi nivelul retrogradărilor acordate datoriilor publice ale statelor, poate
fi considerat de unii ca fiind oarecum exagerat.

Cu toate acestea, eşecurile agenţiilor de rating sunt acum bine cunoscute – cred că există un acord general
în acest sens în Parlament. Ele au acordat ratinguri mari unor obligaţiuni care ulterior au eşuat. Acum că
direcţia s-a schimbat, iar perspectivele economice din Europa rămân sumbre, ele sunt vinovate de exagerări
în direcţia opusă. Nici măcar un pachet impresionant şi fără precedent de 750 de miliarde de euro nu pare
să le convingă. Acestea fiind spuse, trebuie să fim atenţi atunci când reacţionăm la acest lucru şi să nu părem
că ucidem mesagerul doar pentru că aduce veşti proaste.

Un lucru este sigur: fie că supraevaluează, fie că subevaluează un produs financiar, influenţa agenţiilor de
rating asupra pieţelor financiare mondiale este enormă. Într-adevăr, ele pot şi chiar cer răscumpărare pentru
o ţară şi cetăţenii acesteia, inclusiv lucrători şi pensionari. Acest lucru nu poate decât să aibă implicaţii politice
care trebuie abordate.

Trebuie să înţelegem modul în care agenţiile de rating îşi creează şi îşi vând evaluările. Înţelegerea dintre
emitentul de valori mobiliare şi agenţii este o problemă evidentă. În al doilea rând, se pune problema numărului
de agenţii şi a gradului de concurenţă efectivă dintre ele. Dacă băncile şi instituţiile financiare trebuie să fie
reglementate, aşa cum trebuie să fie, de ce ar trebui agenţiile de rating să fie tratate în mod diferit, mai ales
având în vedere structura de oligopol a pieţei agenţiilor de rating?

Prin urmare, cauzele problemei, inclusiv conflictele de interese, sunt clare. Totuşi, soluţiile par a fi mai puţin
directe, aşa ca haideţi să fim raţionali şi să găsim soluţia corectă, având grijă să nu exagerăm cu consecinţe
grave.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, agenţiile de rating au jucat un rol îngrozitor în
contextul crizei financiare mondiale şi în dificultăţile monedei euro şi sunt departe de a fi demne de laudă.
Lipsa de transparenţă, conflictele de interese, finanţarea prin intermediul unor entităţi contractante şi
publicarea ratingurilor în momente uneori discutabile, cu un efect prociclic, sau adoptarea unor măsuri
tardive, după consumarea anumitor evenimente vorbesc de la sine. Agenţiile de rating au fost şi continuă să
fie indiferente la acest lucru şi nu văd aceste probleme.

Eu, personal, am propus ca UE să ia măsuri acum şi mă bucur că şi dvs. simţiţi la fel. Ar trebui să înfiinţăm
o agenţie europeană de rating pe baza unui model de fundaţie. În mod evident, acest model de fundaţie
trebuie să fie independent din punct de vedere financiar. Nu trebuie să fie supus niciunei intervenţii politice
din partea Băncii Centrale Europene, a Comisiei sau a vreunui stat membru. În calitate de fundaţie
independentă, această agenţie europeană ar putea deveni un concurent serios al oligopolului, sau chiar al
monopolului, al celor trei agenţii de rating despre care discutăm acum. Ar fi cazul ca orice produs oferit în
Europa şi toţi emitenţii care operează în Europa să trebuiască să dea două evaluări, dintre care una trebuie
să provină de la această agenţie europeană.
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Pentru a fi independentă, această fundaţie trebuie să fie independentă şi din punct de vedere financiar. Acest
lucru înseamnă că avem nevoie de fonduri de demarare care ar putea fi furnizate de către Banca Europeană
de Investiţii sau, poate, de Comisie, şi din acel moment, această fundaţie europeană ar trebui să se
autofinanţeze. Întrebarea dacă o astfel de finanţare ar trebui să vină de la autorităţile contractante sau de la
utilizatori rămâne să fie clarificată. A fost ridicată mai devreme de dl Giegold. Trebuie să ajungem la o decizie
şi în această privinţă.

Pe o notă generală, ar trebui să luăm în considerare, de asemenea, posibilitatea de a ne limita dependenţa de
agenţiile de rating într-o oarecare măsură, deoarece mi se pare că suntem mult prea dependenţi de ele în
prezent.

Vicky Ford (ECR). – Dle preşedinte, salut dezbaterea privind agenţiile de rating. Chiar trebuie să analizăm
dependenţa de ratinguri şi modul în care să am putea încuraja mai multe agenţii, astfel încât să existe o
concurenţă mai mare, precum şi problema conflictului de interese cu privire la ratingurile plătite de debitor.
Cu toate acestea, aş spune că fiecare investitor a fost întotdeauna conştient de existenţa acestui potenţial de
conflict şi că ratingurile creditelor nu constituie în sine o recomandare de a cumpăra sau a vinde.

De asemenea, nu trebuie să uităm că, pentru atingerea obiectivelor noastre pentru 2020, UE are nevoie de
investiţii şi acest lucru are nevoie de încrederea în piaţă, iar agenţiile de rating sunt o parte vitală a încrederii
în piaţă. Când ratingurile funcţionează, acestea sporesc accesul debitorilor pe pieţele de capital, scad ratele
dobânzilor şi, prin urmare, în cazul în care emitenţii sunt state, economisesc banii contribuabililor. Ele au,
de asemenea, rolul de a oferi investitorilor o oarecare orientare, dar, cum am spus, nu decizii de a cumpăra
şi a vinde.

Vă rog să vă aduceţi aminte că, în Europa, niciun emitent suveran sau corporativ evaluat cu AAA nu a
falimentat vreodată. Chiar şi în această criză, nivelul de falimente AAA în cadrul creditelor structurate din
Europa este mai mic de 0,3 %, ceea ce înseamnă că 99,9 % din ratingurile AAA nu au falimentat. Avem cu
adevărat nevoie de încrederea investitorilor. Trebuie să analizăm agenţiile noastre de rating, dar vă rog să
reţineţi că nu făcut totul pe dos.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, sunt convins că agenţiile de rating
trebuie să devină mai transparente şi mai responsabile, dar eu nu sunt de acord cu toţi cei care ar dori să le
limiteze domeniul de aplicare şi funcţiile. Eşecurile agenţiilor de rating de credit în ceea ce priveşte prognozarea
riscurilor şi avertizarea pieţei în legătură cu acestea sunt pur şi simplu o reflectare a deficienţelor mult mai
pronunţate ale instituţiilor financiare publice existente, ale autorităţilor şi ale sistemului bancar în ansamblu.

Eu cred în piaţa liberă şi cred că este de dorit, de asemenea, un grad mai mare de deschidere şi concurenţă în
sectorul de rating de credit. Cu toate acestea, crearea unei agenţii publice europene de rating ar fi un oximoron,
o acţiune scandaloasă, autoritară, concepută pentru a extinde controlul public asupra pieţei.

Pe scurt, ar fi prea simplist să ne limităm analiza la problema responsabilităţii agenţiilor de rating de credit
pentru actuala criză financiară, din moment ce criza are, mai presus de toate, un caracter economic. Datele
şi politicile adoptate demonstrează cum, în Europa şi în multe ţări, a existat credinţa că am putea substitui
economia reală cu finanţare, astfel, renunţând de fapt la întregul sector de producţie.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, dezbaterea de astăzi cu privire la cadrul de
supraveghere şi control operaţional al agenţiilor de rating de credit este, din păcate, chiar mai de actualitate
ca urmare a deciziei de ieri luată de Moody's de a retrograda ratingul de credit elen cu 4 puncte întregi. Desigur,
aceasta nu este prima dată în ultimele luni când ratingul de credit elen a fost grav retrogradat. Cu toate acestea,
retrogradarea de ieri este, evident, provocatoare şi nejustificată, dat fiind faptul că nu ţine seama nici de
progresele înregistrate în aplicarea programului de restructurare financiară, salutat de reprezentanţii troicii
care se află de ieri la Atena, nici de crearea Fondului financiar de stabilitate, nici de faptul că 110 miliarde de
euro au fost alocate pentru a finanţa nevoile economiei elene.

Are sens, într-un moment în care preşedintele Băncii Centrale Europene, preşedintele Deutsche Bank şi un
reprezentant al Comisiei Europene felicită guvernul elen cu privire la punerea în aplicare a memorandumului,
ajutând astfel moneda euro să îşi revină în faţa dolarului şi pieţele monetare europene să se redreseze, ca
Moody's să retrogradeze în continuare Grecia, dovedind astfel opusul? Cred că această mişcare demonstrează
clar că există un conflict de interese, dat fiind faptul că nu subminează doar eforturile Greciei în vederea
restructurării financiare; alimentează, de asemenea, atacurile speculative ale pieţelor la adresa economiei
elene şi a zonei euro în ansamblu.
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Acest lucru confirmă din nou faptul că aceste agenţii emit ratinguri fără să se asigure că acestea sunt de
încredere şi fără niciun control asupra stimulentelor oferite pentru ratinguri şi asupra rezultatelor acestora,
ceea ce ridică probleme grave legate de democraţie şi suveranitate naţională şi europeană, dat fiind faptul că
este vorba despre evaluarea economiilor din zona euro.

Se pot cita numeroase alte exemple. Cu toate acestea, ceea ce trebuie să ştim este ce facem noi pentru a proteja
economiile europene de speculaţia provocată de aceste ratinguri dubioase şi netransparente. Este nevoie de
măsuri imediate la două niveluri: primul este să se ia măsuri pentru a înfiinţa o agenţie europeană de rating
competitivă şi cel de-al doilea este să se stabilească un cadru strict şi fiabil de funcţionare a acestor agenţii,
care stabileşte standarde uniforme şi transparente pentru criteriile de evaluare, pentru momentul în care
evaluările sunt publicate, în legătură cu reacţia pieţei şi, în final, pentru evaluarea ratingurilor de-a lungul
timpului în ceea ce priveşte acurateţea şi fiabilitatea lor.

Juozas Imbrasas (EFD). – (LT) În contextul general al crizei, criza manifestată în zona de alocare a agenţiilor
de rating de credit dezvăluie pericolele acestui sistem. Cel mai important lucru este că nimeni nu se simte
responsabil pentru rezultatul final al evaluării riscurilor, deşi activităţile acestor agenţii au un impact
semnificativ asupra stabilităţii pieţei financiare, şi de ele depind oportunităţi foarte importante de a obţine
credite şi costul creditului. Pe de altă parte, este bine că, înţelegând că trebuie să restabilim încrederea în piaţă
şi să sporim protecţia investitorilor, Comisia furnizează noi norme la nivelul UE privind stabilirea procedurilor
generale de reglementare a agenţiilor de rating de credit. Modificarea normelor referitoare la agenţiile de
rating de credit înseamnă o mai bună supraveghere la nivelul Uniunii Europene şi o mai mare transparenţă
în acest sector, dar este necesar să se analizeze acest sector în continuare şi mai în detaliu.

Este necesar să se asigure controale adecvate ale agenţiilor de rating de credit şi să se dispună aplicarea de
sancţiuni corespunzătoare pentru nereguli. Creditele din activităţile agenţiilor de rating trebuie să devină
mai transparente, astfel încât investitorii şi utilizatorii de rating să fie mai bine protejaţi şi, cel mai important,
astfel încât sectorul de rating de credit să devină mai competitiv.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Dle preşedinte, decizia greu de înţeles luată de Moody ieri arată în mod clar
poziţia dominantă şi puterea agenţiilor de rating şi lipsa de transparenţă care înconjoară luarea deciziilor.
Toate agenţiile de rating trebuie să fie înregistrate, iar activităţile lor, precum şi bazele pentru deciziile lor,
trebuie să fie controlate. Trebuie să garantăm independenţa agenţiilor de rating şi acest lucru înseamnă că
nu trebuie să permitem agenţiilor de rating să fie finanţate de către cei a căror solvabilitate este în curs de
verificare.

Incompatibilităţile şi conflictele de interese trebuie să fie eliminate: nu putem permite ca agenţiile de credit
să ofere consultanţă societăţilor şi să le evalueze în acelaşi timp. Transparenţa este necesară, ceea ce înseamnă
că modelele şi baza de evaluare trebuie să fie făcute publice. Trebuie să contracarăm dominaţia monopolistă
cu o a doua opinie şi o concurenţă sporită, motiv pentru care avem nevoie, de asemenea, de agenţii cu sediul
în Europa. A fost propus modelul fundaţiei, dar modelul unei societăţi cu răspundere limitată ar putea oferi
o altă alternativă. În toamnă, Grupul Kangaroo va putea prezenta propunerea Comisiei împreună cu dl Klinz.

George Sabin Cutaş (S&D). - Nu numai că activitatea agenţiilor de rating a condus la criza financiară actuală,
dar aceasta a contribuit şi la agravarea ei. Regulamentul din 2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind agenţiile de rating a fost gândit ca răspuns pentru reglementarea activităţii acestora. Prin Regulament
se introduce o înregistrare obligatorie pentru toate agenţiile de credit care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
Uniunii Europene, acesta fiind centrat pe trei aspecte principale: supraveghere, transparenţă şi conflict de
interese.

Totuşi, suntem departe de a rezolva problema transparenţei şi a structurii de tip oligopol a pieţei agenţiilor
de rating al creditului. Nu este normal ca economiile statelor membre şi, implicit, companiile acestora, să
depindă de ratingul a numai trei agenţii. Specularea ratingului de ţară poate să împingă state, care oricum se
află într-un moment critic, către faliment, iar în aceste condiţii consider că se impune crearea unei agenţii de
rating a creditului exclusiv europeană, care să fie un real concurent şi un instrument alternativ pentru
companiile existente.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, ştim cu toţii că este de-a dreptul absurd ca două
firme private din SUA şi una din Marea Britanie să ia decizii cu privire la falimentul statelor membre ale UE.
În opinia mea, acest oligopol al agenţiilor de rating este extrem de volatil. Un alt lucru uimitor este momentele
în care aceste agenţii devin active. Moneda euro abia a început să îşi revină înainte ca un stat să fie retrogradat.
Toate discuţiile despre conştientizarea acestor agenţii în legătură cu responsabilităţile lor pot să mai aştepte
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dacă luaţi în considerare faptul că împrumuturile cetăţenilor şomeri din SUA, ambalate ca titluri de valoare,
au primit în mod frecvent ratingul AAA şi au fost declarate, astfel, complet sigure.

La o privire mai atentă, poziţia aparent nepărtinitoare a celor care acordă ratingul a fost expusă ca eroare,
deoarece aceştia sunt plătiţi de către emitenţii de valori mobiliare. Calitatea evaluării ratingurilor este de
asemenea îndoielnică. La urma urmei, înainte de criza financiară internaţională, acestea au acordat băncilor
care s-au prăbuşit ulterior cele mai înalte ratinguri.

Prin urmare, este timpul ca agenţiile de rating să fie ţinute sub control. Cu toate acestea, o supraveghere
sporită a agenţiilor de rating nu ar trebui să fie limitată doar la nivelul UE.

Elena Băsescu (PPE). - În contextul crizei actuale, activitatea agenţiilor de rating este din ce în ce mai criticată
şi asta deoarece ele nu au reuşit să evalueze în mod obiectiv gradul de risc al creditării unor companii şi chiar
state. Aceste agenţii nu au furnizat evaluări timpurii ale riscului de criză, ci au scăzut ratingul pentru câteva
state europene, agravând astfel criza.

Problema majoră este lipsa concurenţei pe piaţa serviciilor de rating, pentru că doar trei companii americane
controlează această piaţă. În acest sens, susţin propunerea domnului preşedinte Barroso de a înfiinţa o agenţie
de rating europeană. Cum bine se ştie, săptămâna trecută, una dintre cele trei agenţii a modificat ratingul
Germaniei, în urma unei erori inacceptabile.

În concluzie, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că, pe viitor, activitatea agenţiilor de rating va fi mai
bine reglementată.

Ivo Strejček (ECR). – (CS) Dle preşedinte, dle comisar, am ascultat foarte atent dezbaterea din această
după-amiază privind agenţiile de rating, şi eu nu sunt, cu siguranţă, nici un susţinător al acestora, nici avocatul
lor.

Pe de altă parte, nu am absolut nicio preocupare despre vreo formă de monopol sau oligopol care apare
printre agenţiile de rating. Nu am auzit niciun discurs aici care să se refere la modul în care a fost posibil ca
anumite state în care au fost create aceste datorii enorme să intre într-un dezastru financiar atât de mare încât
să nu existe nicio cale de ieşire. Cred că ar fi foarte bine să luăm în considerare un sistem al intervenţiei statului
în funcţionarea pieţei libere. Poate că, dacă ar trebui să ne dezvoltăm mai departe ideile în această direcţie,
am avea mai puţine preocupări legate de agenţiile de rating.

Lara Comi (PPE). – (IT) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc încă o dată pentru
că mi-aţi acordat şansa de a lua cuvântul în această dezbatere, care vine la câteva zile după încă o retrogradare
a datoriei elene de către o agenţie de rating de credit.

Problemele legate de natura şi de guvernanţa acestor agenţii, care au devenit acum aproape instituţionalizate,
dată fiind importanţa lor în sistemul nostru economic, domină în prezent dezbaterile politice, datorită rolului
lor în contextul crizei financiare mondiale şi în contextul crizei actuale din zona euro.

Un sistem economic ca al nostru nu poate funcţiona fără organisme independente care să analizeze conturile
publice şi conturile companiilor private. Provocarea constă în a asigura faptul că aceste agenţii de rating de
credit îşi desfăşoară activitatea în mod transparent şi în conformitate cu standardele comune, deoarece o
eroare din partea lor ar putea cauza falimentul unei companii sau ar putea fi un factor semnificativ în apariţia
unei noi crize.

Eu cred că nu trebuie în niciun caz să naţionalizăm agenţiile de rating de credit, ci mai degrabă să încercăm
să găsim un echilibru între independenţa lor şi necesitatea de a garanta un nivel adecvat de responsabilitate
faţă de guverne. Găsirea unei soluţii echilibrate este, prin urmare, în opinia mea, modul corect de a asigura
un viitor mai bun, inclusiv în Europa.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, retrogradarea de ieri a ratingului de credit
al Greciei de către Moody's ridică într-adevăr numeroase întrebări, după cum au afirmat alţi deputaţi.

În acest punct, aş dori să adaug un element, pentru ca noi să putem încerca să înţelegem dacă cadrul de
funcţionare pentru aceste agenţii este în cele din urmă curat, dacă este transparent şi oficializat. Majoritatea
acţiunilor întreprinse de către persoane private împotriva acestor agenţii specifice din Statele Unite ale
Americii este neîntemeiată, din cauza unei legi din 1933 care prevede că agenţiile de rating nu sunt
responsabile pentru banii pierduţi ca urmare a unor evaluări eronate.
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Prin urmare, măsurile luate de aceste agenţii specifice tind să fie necontrolate. Jocul de speculă nu are limite,
nu are graniţe şi lipsa unui cadru legislativ european provoacă conflicte majore în Uniunea Europeană şi în
fiecare ţară.

Trebuie să înţelegem că o economie liberă nu înseamnă legea junglei, nu înseamnă lipsă de răspundere. Acolo
unde nu este înţeles acest lucru, trebuie să răspundem cu legislaţia noastră; trebuie să o impunem prin lege.
Aţi vorbit, dle preşedinte, de agenţii mai competitive, mai numeroase. Ne aşteptăm la multe din partea
Comisiei în viitorul apropiat.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dle preşedinte, sunt recunoscător fiecăruia dintre dvs. pentru
calitatea şi candoarea discursurilor dvs. Nu voi reveni la rolul acestor agenţii sau la importanţa ratingurilor
pe care le emit; Dna Comi tocmai a relatat foarte bine acest lucru.

Cea de-a doua remarcă preliminară a mea, ca să repet comentariile făcute chiar acum de dl Papanikolaou şi
de dl Strejček, este că trebuie să îmbunătăţim felul în care funcţionează aceste agenţii. Trebuie să existe
transparenţă – voi reveni la aceasta – şi aceste ratinguri trebuie să fie cât mai concludente şi mai obiective
posibil. Vom realiza acest lucru, trebuie să realizăm acest lucru, dar nu înseamnă că întreprinderile, în special
cele financiare, nu vor trebui gestionate în mod adecvat, nu vor trebui să aibă sisteme de supraveghere atât
internă, cât şi externă, şi instrumente de gestionare a crizei – acest lucru face parte, de asemenea, din
propunerile elaborate de Comisie – şi nici nu înseamnă că statele nu vor trebui să se guverneze singure în
mod adecvat, nu vor trebui să îşi gestioneze finanţele publice cum se cuvine şi nu vor trebui să îşi controleze
cheltuielile.

Voi reveni acum la agenţiile de rating de credit. Sperăm că noua propunere de modificare a regulamentului
privind aceste agenţii va fi adoptată fără întârziere pentru a asigura monitorizarea mai eficientă a acestora
de către AEVMP. Dumneaei nu mai este aici, dar, dnă Le Pen, ar trebui să vă revizuiţi informaţiile. Nici Banca
Centrală, nici Comisia nu va supraveghea aceste agenţii. Am dorit mai multă supraveghere şi transparenţă
pe piaţă, şi este logic ca noua autoritate, AEVMP, să fie cea care ar trebui să îşi asume acest rol. După cum a
spus atât de bine dl Klinz, avem nevoie de această transparenţă când vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani.

Totuşi, după cum am spus la începutul discursului meu, aceste propuneri, împreună cu legislaţia actuală –
dl Cutaş a menţionat această legislaţie privind agenţiile de rating de credit, care ar trebui pusă în aplicare în
mod corespunzător până la sfârşitul anului, dar care va fi pe deplin aplicabilă în decembrie 2010 – nu
abordează toate aceste aspecte.

De exemplu, anumite aspecte nu au fost examinate în detaliu. Diversificarea, concurenţa sporită – dna
Swinburne şi dl Scicluna au afirmat că avem nevoie de o piaţă a agenţiilor care să nu fie concentrată în mâinile
câtorva persoane. Dl Giegold a vorbit de asemenea foarte clar despre modelul „emitentul plăteşte” larg
răspândit în prezent: este acesta un model sănătos? Este durabil? Dl Karas a ridicat de asemenea această
problemă.

Trebuie să ne concentrăm asupra acestui aspect simultan cu evaluarea normelor care apar în noua legislaţie,
care trebuie să intre în vigoare până în decembrie, deoarece am ţintit în mod specific către conflictele de
interese, promiţând o reducere a acestora. Va fi suficientă această legislaţie? În orice caz, trebuie să reflectăm
asupra modelului „emitentul plăteşte” menţionat de dl Giegold.

Cel de-al treilea aspect pe care trebuie să îl abordăm ca parte din noile noastre eforturi este reprezentat de
legislaţia europeană şi naţională. Nu cumva aceste legi sunt, aşa cum cred, prea dependente de ratingurile de
credit efectuate de agenţiile de rating de credit? În ultimul rând, dna Băsescu tocmai a ridicat problema
metodologiei specifice pentru riscul suveran: şi aici trebuie să desfăşurăm o activitate detaliată.

Aş dori să îi mulţumesc dlui Sánchez Presedo pentru că a susţinut un acord rapid asupra pachetului de măsuri
de supraveghere. Acesta este unul dintre aspectele esenţiale, de fapt, întrucât avem nevoie de AEVMP pentru
a supraveghea aceste agenţii şi pentru a face alte lucruri pe lângă toate acestea.

Da, avem nevoie de un răspuns mai structural. Acesta este motivul pentru care examinăm cu atenţie toate
aspectele pe care tocmai le-am menţionat, şi anume: independenţa, ceea ce dna Bowles era nerăbdătoare să
vadă, şi eu însumi doresc independenţă – prin care înţeleg credibilitate – pentru aceste agenţii; toţi actorii
care nu au o activitate suficient de bună; structurile pieţelor; şi concurenţa, inclusiv ideea – una legitimă, în
opinia mea – unei agenţii europene, în special, pentru a aborda problema riscului suveran, şi, probabil, a
altor aspecte de asemenea.
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Nu am menţionat statutul acestei agenţii. Va fi o agenţie publică, una privată, un parteneriat privat-public
sau ideea interesantă, menţionată de dl Klinz, a unei fundaţii? Vom lucra, de asemenea, asupra tuturor acestor
aspecte în lunile următoare.

Mulţi dintre dvs., inclusiv dna Bowles, dl Chountis în urmă cu scurt timp, şi dna Podimata acum minut, au
menţionat retrogradarea recentă a ratingului Greciei. În calitate de comisar, nu voi începe să comentez în
detaliu fiecare rating emis de o anumită agenţie de rating. Ar lua mult timp şi nu acesta este rolul nostru; nu
ar trebui să fim exagerat de dramatici când vine vorba de credibilitatea ratingurilor care au fost, sau sunt,
emise.

Asta nu mă împiedică pe mine, sau pe colegul şi prietenul meu, dl Rehn, care v-a vorbit în această dimineaţă,
să spun că am fost surprins – şi dl Mölzer şi-a exprimat de asemenea surpriza – de momentul celei mai recente
evaluări a Greciei de către una dintre agenţii ieri. Doamnelor şi domnilor, ştim foarte bine – şi trebuie să
spunem acest lucru şi celor din afară – că, aşa cum a menţionat dl Klute, Grecia face în prezent un efort imens
pentru a-şi stabiliza finanţele publice şi a restabili o creştere puternică, sănătoasă.

Comisia are încredere totală în acest proces, care nu este uşor, dar care este necesar şi trebuie să aibă succes.
Este de asemenea important să subliniem faptul că Grecia nu este singură. Are avantajul solidarităţii europene
– această solidaritate a fost arătată la cel mai înalt nivel de şefii de stat sau guvern, de Comisie, de Banca
Centrală şi de Fondul Monetar Internaţional cu câteva săptămâni în urmă, şi va continua să se facă simţit şi
dovedit.

Diferitele ratinguri, şi toată atenţia concentrată asupra lor, precum şi disputele legate de metodologii şi
sincronizări, toate acestea mă stimulează în activitatea noastră de reformare a acestor agenţii, activitate pe
care am început-o, după cum am arătat în comunicarea noastră din 2 iunie, şi aş dori să subliniez faptul că
vom depune anumite propuneri legislative privind aceste aspecte cel mai târziu până la sfârşitul anului sau
la începutul anului viitor.

În final, dle Klute, aţi menţionat că, atunci când vorbim despre toate aceste aspecte, nu vorbim doar despre
agenţiile de rating. Trebuie să integrăm acest element, acest instrument care trebuie neapărat să fie îmbunătăţit
– mai multă transparenţă, control, credibilitate şi diversitate – într-o structură cuprinzătoare caracterizată
de o reglementare inteligentă şi o supraveghere eficientă. Acestea sunt învăţămintele crizei, care nu a luat
sfârşit, şi vom învăţa din toate acestea. Reiterez, repet: niciun un actor, niciun produs, nicio piaţă, nicio
regiune nu trebuie să scape de supraveghere eficientă şi de reglementare inteligentă.

Chiar această agendă este cea care a fost propusă de Comisie la 2 iunie, susţinută de Consiliul de Miniştri de
la Luxembourg acum câteva zile, şi susţinută, de asemenea, sper, aşa cum doreşte dl preşedinte Barroso, de
Consiliul European. În plus, doamnelor şi domnilor, puteţi conta pe faptul că eu, noi, vă vom prezenta
propuneri, una câte una, pas cu pas, în această perioadă până la începutul anului viitor, referitoare la toate
demersurile pe care le-am făcut, pentru a putea învăţa, la nivel european şi în bună colaborare cu celelalte
regiuni din lume şi, în special, cu Statele Unite ale Americii, din fiecare lecţie a acestei crize care afectează
cetăţenii, consumatorii şi întreprinderile.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

13. Oferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență
(modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE) (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dl Wolf Klinz, în numele Comisiei
pentru afaceri economice şi monetare, referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei
oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi 2004/109/CE
privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (COM(2009)0491 -
C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)) (A7-0102/2010).

Wolf Klinz, raportor. – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, dacă depăşesc puţin cele patru minute, voi scurta
remarcile de încheiere, astfel încât să nu depăşesc cele şase minute.

Directiva privind prospectul a fost creată iniţial în 2003 cu condiţia să fie revizuită în septembrie 2009. Aşa
s-a întâmplat. Directiva privind prospectul priveşte finalizarea, aprobarea şi publicarea prospectelor ca cerinţă
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prealabilă pentru oferta publică de titluri de valoare sau pentru emiterea lor într-o piaţă reglementată din
cadrul Uniunii Europene. În general, revizuirea actuală priveşte aspectele tehnice şi este menită să elimine
incertitudinile juridice şi cerinţele nejustificabil de stricte.

Mai întâi, aş dori foarte mult să le mulţumesc tuturor deputaţilor care au lucrat cu noi în această problemă,
precum şi raportorilor alternativi. Am avut o colaborare foarte bună, inclusiv cu Comisia. Fără o astfel de
colaborare bună, nu am fi putut de fapt să ducem acest pachet către o finalizare reuşită la prima lectură, în
mai puţin de zece luni. Aş dori să prezint acum pe scurt acordul pe care l-am creat – şi acesta include discuţiile
tripartite – în forma a opt aspecte principale asupra cărora am reuşit să cădem de acord.

În primul rând, unul dintre obiectivele noastre a fost să facilităm pe piaţă accesul la capital pentru
întreprinderile mici şi mijlocii. Ştiţi că în SUA există un procentaj mult mai mare al societăţilor, inclusiv
IMM-uri, care obţin finanţare prin piaţă, pe când în Europa, obiceiul este să se obţină finanţare prin
împrumuturi bancare, mai ales în rândul întreprinderilor mici. Ce vrem să facem aici este să oferim
oportunitatea ca întreprinderile mici să utilizeze piaţa mai frecvent decât înainte. Prin urmare, am ridicat
pragul specificat pentru scutire de la cerinţele privind pragurile, care în ultimă instanţă împovărează IMM-urile
cu sarcini administrative şi costuri, de la 2,5 milioane de euro la 5 milioane de euro.

Al doilea aspect pe care doresc să-l menţionez este protecţia investitorilor: vrem să ne asigurăm că, în cursul
unei astfel de facilitări, putem oferi garanţii suficiente micului investitor privat. Acesta este motivul pentru
care am ridicat pragul specificat pentru scutire de la cerinţele privind prospectul pentru valori mobiliare cu
o valoare nominală de 50 000 la o valoare de 100 000.

Al treilea aspect pe care aş dori să îl aduc în discuţie vizează modalitatea de a oferi angajaţilor posibilitatea
de a participa la capitalul de bază al unei societăţi fără a fi nevoie ca acea societate să suporte costurile relativ
mari ale lansării unui prospect. Aşadar, acest aspect este legat de relaxarea cerinţelor privind prospectele
atunci când oferă programe de participare angajaţilor. Aici, am introdus o clauză de proporţionalitate în
sensul în care am eliminat cerinţele inutile de informare. În acelaşi timp, însă, ne-am asigurat că avem un
documente care detaliază informaţiile de bază astfel încât acei angajaţi care beneficiază de această formă de
participare să poată avea o idee despre ceea ce primesc. Ne-am asigurat, de asemenea, că societăţile înregistrate
într-o ţară terţă, adică o ţară din afara Uniunii Europene, sunt şi ele scutite de cerinţele privind prospectele
– întocmai precum societăţile europene – în cazul în care oferă acţiuni angajaţilor lor, cu condiţia ca acestea
să poată demonstra echivalenţa cu cerinţele de informare.

Cel de-a patrulea aspect pe care l-am discutat şi asupra căruia am căzut de acord se referă la ceea ce este
cunoscut în mod obişnuit drept „rezumat al prospectului”. Puteţi să priviţi lucrurile astfel: în mod tipic, un
prospect este un document dens şi voluminos care conţine adesea câteva sute de pagini. Cu toate acestea,
există de asemenea rezumatul care conţine adesea alte 50, 60 sau 70 de pagini. Ceea ce vrem să facă
Parlamentul este să îl reducă până la ceea ce ceste cunoscut drept „informaţii esenţiale pentru investitori” sau
la un document cu informaţii esenţiale pentru investitori de tipul celor furnizate de fondurile tradiţionale de
investiţi, OPCVM. De fapt, Comisia nu a luat acest lucru în considerare, dorind doar să se asigure că informaţiile
esenţiale chiar sunt incluse în rezumat.

Acum am căzut de acord asupra faptului că, simultan cu păstrarea rezumatului în forma sa actuală, ar trebui
să ne asigurăm de asemenea că el conţine într-adevăr informaţii esenţiale care vor fi stabilite prin cerinţele
directivei şi o elaborare de nivel 2. Acest lucru va contribui la reducerea rezumatului într-o măsură
considerabilă, de la forma actuală de 60, 70 sau 80 de pagini la aproximativ 20 sau 30, poate, şi va contribui
la facilitarea lecturării, mai ales pentru micul investitor. Acest lucru este important, pentru că nu vrem să
eliminăm micul investitor din peisaj.

În al cincilea rând, problema responsabilităţii: când se concepe un prospect, cine garantează acurateţea
conţinutului său? În special, dacă un intermediar foloseşte acest prospect, dacă aduce modificări arbitrare
conţinutului, atunci partea responsabilă este intermediarul. Cerinţa privind prospectul expiră fie când perioada
ofertei a expirat, fie când a început comercializarea, indiferent care se întâmplă la o dată mai târzie.

În al şaptelea rând, clauza de revizuire: cum s-a întâmplat şi cu cea anterioară, această directivă va fi de
asemenea revizuită după o perioadă de cinci ani.

Ultimul aspect vizează faptul că acest document este primul act legislativ care a fost adus în concordanţă cu
dispoziţiile Tratatului de la Lisabona. Nu în ultimul rând, permiteţi-mi să subliniez faptul că preşedintele
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare a reuşit să se asigure că Parlamentului i se acordă suficient
timp. Avem trei luni pentru a răspunde Comisiei şi o altă prelungire de trei luni, dacă este necesar. Acestea
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fiind spuse, ne-am angajat, în cazul în care toate celelalte opţiuni eşuează, să acordăm o aprobare timpurie,
şi anume, să înaintăm acest act legislativ în cel mai scurt timp.

Acest lucru oferă satisfacţie tuturor părţilor.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, când am avut onoarea
de a fi audiat de Parlamentul European la 13 ianuarie, înainte de a fi numit comisar european, m-am angajat
să îmbunătăţesc protecţia investitorilor şi să reduc costurile administrative pentru întreprinderi, mai ales
pentru întreprinderile mici şi mijlocii care, aşa cum ştim, deţin 80-90 % din structura economică a pieţei
unice. Prin urmare, sunt încântat că Parlamentul a adoptat la prima lectură această directivă revizuită privind
prospectele. Aceasta este o directivă modificată, care simplifică şi clarifică normele privind emiterea de valori
mobiliare, care susţine întreprinderile mici şi mijlocii, cum ne-a amintit pe bună dreptate dl Klinz, în accesul
la pieţele de capital, şi care va contribui la consolidarea pieţei interne de capital. Negocierile pe marginea
acestei directive au beneficiat de o colaborare strânsă cu Parlamentul şi chiar mai mult de-atât, dat fiind faptul
că Parlamentul şi Consiliul au propus îmbunătăţiri importante şi, evident, Comisia şi-a îndeplinit rolul.

Prin urmare, în numele Comisiei, aş dori să transmit cele mai calde mulţumiri raportorului nostru, dl Klinz,
şi Comisiei pentru afaceri economice şi monetare pentru activitatea lor eficientă şi colaborarea constructivă.
Suntem mulţumiţi de acest text de compromis pe care îl avem la dispoziţie astăzi, care respectă spiritul
propunerii iniţiale.

Directiva din 2003 privind prospectele a avut merite foarte clare şi imposibil de negat. A stabilit norme
armonizate referitoare la ceea ce trebuie să publice societăţile europene atunci când emit valori mobiliare,
cu o inovaţie majoră. Odată ce un prospect a fost aprobat într-un stat membru, el este valid în toată Uniunea.
Cu toate acestea, cadrul din 2003 trebuia să fie reajustat pentru a îmbunătăţi claritatea juridică şi eficacitatea
sistemului de prospecte şi pentru a reduce costurile administrative.

De aceea, de acum înainte, mulţumită dvs. şi mulţumită acestei revizuiri, anumite tipuri de emisiuni de valori
mobiliare vor fi supuse unor obligaţii reduse în ceea ce priveşte declaraţiile pentru întreprinderile mici, pentru
creditorii mici şi pentru emisiunile de drepturi şi garanţiile guvernamentale. Forma şi conţinutul rezumatului
prospectului vor fi îmbunătăţite. Scutirile de la obligaţia de a publica un prospect au fost clarificate în cazurile
în care companiile vând prin intermediari sau lanţuri de vânzare cu amănuntul sau acordă acţiuni personalului.
În cele din urmă, obligaţiile în ceea ce priveşte declaraţiile care în prezent se suprapun cu cerinţele directivei
privind transparenţa vor fi abrogate.

Acesta este rezultatul activităţii noastre comune. Această directivă revizuită va oferi, prin urmare, un
instrument echilibrat adaptat la problemele complexe ridicate de investitorii şi emitenţii de pe pieţele de
capital, fie ei întreprinderi mici şi mijlocii sau societăţi mari, cu tradiţie. Adoptarea acestui text la prima
lectură va trimite un semnal puternic că Uniunea îşi respectă angajamentul de a simplifica şi reduce povara
administrativă, menţinând şi chiar îmbunătăţind în acelaşi timp nivelul de protecţie a investitorilor. De aceea
aş dori să îi mulţumesc încă o dată raportorului dvs. şi să vă mulţumesc dumneavoastră pentru aprobarea
acestui compromis dinamic în favoarea acestei simplificări şi, în special, în favoarea întreprinderilor mici şi
mijlocii din întreaga Europă.

Diogo Feio, în numele Grupului PPE. – (PT)Aş dori să încep prin a menţiona activitatea pozitivă din cadrul
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, care a fost posibilă datorită propunerilor prezentate de către
diferiţii săi membri, şi să evidenţiez rolul pe care raportorul, colegul nostru, dl Klinz, l-a jucat în obţinerea
unui rezultat pozitiv. Când vorbim despre prospecte vorbim, desigur, despre ideea de publicitate, securitate
pe piaţă şi acces mai bun la investiţii. Tocmai din acest motiv, uneori am simţit că există un anumit conflict
între protecţia de care au nevoie consumatorii şi protecţia investitorilor, care este, de asemenea, necesară.

Am fost capabili să găsim un echilibru. De multe ori, soluţiile nu au fost identice, dar, mai important, este
demn de subliniat faptul că, în cele din urmă, această revizuire a acordat atenţie situaţiei întreprinderilor mici
şi mijlocii, necesităţii de a-i respecta pe micii investitori în ceea ce priveşte posibilitatea unei simplificări mai
mari, a unei clarificări a scutirilor şi a unor costuri mai mici pentru întreprinderi, prin reducerea a ceea ce
este adesea o sarcină administrativă excesivă.

Evident, respectivele poziţii ale Consiliului, Comisiei şi Parlamentului de multe ori nu sunt tocmai identice
în cadrul discuţiilor trilaterale. Cu toate acestea, s-a putut ajunge la un echilibru privind viitorul securităţii
pieţei la nivelul UE, şi aş dori să subliniez aici că acesta este un lucru pozitiv.
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Catherine Stihler, în numele Grupului S&D. –Dle preşedinte, aş dori să mulţumesc raportorului şi tuturor
raportorilor alternativi pentru colaborare.

Cred că compromisurile obţinute sunt acceptate de Grupul S&D deoarece sunt corecte şi credem că vor duce
la o protecţie mai mare a investitorilor, în special a investitorilor cu amănuntul. Cred, aşa cum a spus dl
comisar, că este în direcţia directivei iniţiale.

Dacă analizăm rezumatul şi documentul care conţine informaţiile esenţiale – dr. Klinz a vorbit despre acest
lucru şi despre nevoia de claritate – cred că am obţinut o formulare care va asigura claritate, în acelaşi timp
fiind clar că răspunderea civilă rămâne la prospectul de bază.

În plus, am clarificat perioada când este necesară publicarea unui prospect sau a unor informaţii suplimentare
referitoare la acesta; am clarificat, de asemenea, cerinţele şi responsabilităţile prospectului atunci când valorile
mobiliare sunt vândute prin intermediari, şi nu direct de către emitent.

În ceea ce priveşte pragul: aş spune că a fost mai mult un exerciţiu de reglare decât o schimbare dramatică,
dar compromisurile la care s-a ajuns au fost corecte şi echilibrate şi Grupul S&D le susţine.

Cred că este o măsură binevenită clarificarea definiţiei unui investitor calificat, aşa cum este efectul
supravegherii tranzacţiilor comerciale cu ţări terţe.

În conformitate cu o mai bună reglementare, decizia de a nu se solicita niciun prospect pentru sistemul de
alocare de acţiuni angajaţilor ar părea să fie raţională. La urma urmei, dacă angajaţii nu sunt dispuşi să
investească în propria lor firmă, poate conducerea ar trebui să ia aminte.

Activitatea privind actele delegate – dr. Klinz a menţionat acest lucru. Compromisul de trei luni este de o
importanţă vitală şi este o mişcare în direcţia Parlamentului.

Eu voi utiliza cu siguranţă decizia de directivă privind prospectul ca punct de referinţă pentru activitatea pe
care o voi desfăşura în calitate de raportor pentru produsele de construcţii, în timp ce punctul de referinţă
utilizat de către Consiliu este mai degrabă Directiva privind animalele de companie decât Directiva privind
prospectul.

În ceea ce priveşte publicarea electronică a prospectului: Cred că şi aceasta este binevenită. Clauza de revizuire
la cinci ani este de asemenea binevenită.

Deci, în concluzie, dle preşedinte şi dle raportor, Grupul S&D susţine compromisul la care s-a ajuns şi aşteptăm
cu nerăbdare să sprijinim acordul la prima lectură în votul de mâine.

Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE. – (SV)Dle preşedinte, în urma crizei financiare, se cere în mod
justificat o mai mare transparenţă şi o mai bună reglementare a pieţei financiare. Nu am nicio problemă cu
acest lucru, dar, ca întotdeauna, atunci când trebuie introduse noi reglementări, acest lucru trebuie să fie
făcut într-un mod echilibrat. Capacitatea de creştere economică a economiei europene nu va fi sporită prin
propuneri prost gândite, chiar dacă ele au scopuri legitime.

Aş dori, prin urmare, să-i mulţumesc raportorului, colegului meu, dr. Klinz, pentru munca sa excelentă, care
ia atitudine împotriva acestor norme şi reglementări excesiv de detaliate. Propunerea sa sporeşte certitudinea
juridică şi elimină cerinţele nejustificat de stricte în vederea reducerii sarcinilor administrative ale
întreprinderilor cu 25 % până în 2012. Grupul meu şi eu suntem, desigur, mulţumiţi de compromisul negociat
de către dr. Klinz şi ceilalţi. Propunerea reduce povara administrativă a întreprinderilor mici şi mijlocii, însă
– şi cred că este important să spun acest lucru – o face fără a reduce protecţia investitorului. Acesta este un
lucru pe care l-a menţionat, de asemenea, dl Barnier.

Discuţia s-a concentrat, desigur, asupra pragurilor care urmează a fi aplicate pentru publicarea prospectelor,
în legătură cu emisiunile de drepturi, de exemplu. Cred că acestea sunt echilibrate şi vor permite pieţei interne
să funcţioneze mai bine. Propunerea va însemna, desigur, că întreprinderile mici şi mijlocii nu vor trebui să
producă un prospect şi, prin urmare, va fi mai uşor pentru ele să atragă capital. Pragul este ridicat de la 2,5
milioane de euro la 5 milioane de euro. Este o propunere echilibrată. Aceasta va facilita, de asemenea, scoaterea
la vânzare a obligaţiunilor de către băncile regionale, întrucât pragurile sunt ridicate de la 50 de milioane de
euro la 75 de milioane de euro pentru titluri, altele decât cele de capital, cum ar fi datoriile purtătoare de
dobândă şi produsele structurate.

125Dezbateri al Uniunii EuropeneRO15-06-2010



În ansamblu, ca şi colegul meu deputat din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din
Parlamentul European, aş dori să îi mulţumesc dr. Klinz pentru o activitate cu adevărat excelentă. Acest
raport este un pas important către îmbunătăţirea condiţiilor a milioane de întreprinderi mici din Europa.

Vicky Ford, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, ştiu că acest raport nu este unul dintre cele mai
interesante, dar merită să fie, deoarece prezenta directivă privind prospectul a fost de fapt crucială pentru
reglementarea accesului întreprinderilor europene la capital. Acest lucru, în sine, este vital pentru potenţialul
de creştere economică al Europei în viitor.

A fost o încântare să lucrez cu raportorii alternativi, dar cel mai frumos a fost sub îndrumarea dlui Klinz.
Dumnealui a adăugat valoare propunerii iniţiale a Comisiei şi poziţiei Consiliului. Cred că textul rezultat nu
este numai fezabil din punct de vedere tehnic, ci şi un bun echilibru între protecţia investitorilor şi facilitarea
accesului la pieţele de capital pentru întreprinderile din Europa. Am muncit din greu pentru a obţine certitudine
juridică şi există un proces clar pentru actualizarea şi completarea prospectelor. Am încercat să îi ajutăm pe
investitori cu privire la conţinutul rezumatului şi la conceptul de informaţii esenţiale.

Sunt deosebit de încântată de faptul că va exista un sistem de informare mai uşor pentru emisiunile de
drepturi. Cred că acest lucru va ajuta nu numai companiile mai mari, ci şi pe cele mai mici. Într-un moment
în care pieţele sunt volatile, costul unui prospect poate fi lucrul care ar putea descuraja chiar încercarea de a
mobiliza capitaluri suplimentare. Chiar trebuie să ţinem seama de acest lucru în acest moment.

Este un precedent foarte binevenit. Aştept cu nerăbdare o analiză suplimentară a acestui sector atunci când
vom analiza Directiva privind pieţele instrumentelor financiare în decursul acestui an. După cum am spus,
acesta este un exemplu de măsură concretă pe care o luăm pentru a îmbunătăţi mediul european pentru
antreprenori şi pentru a investi în viitorul nostru.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, ştim mai multe lucruri.
Ştim că această criză a fost asemănătoare unui virus mutant: a început ca o criză a proprietăţii, devenind mai
târziu o criză bancară, apoi o criză economică şi a ajuns o criză a datoriei publice care ar putea aduce alte
crize în sector în urma sa.

Ştim, de asemenea, că această criză a fost foarte costisitoare. Potrivit serviciilor dvs., angajamentele de ajutorare
a sectorului financiar totalizează 3,5 miliarde de euro: cu alte cuvinte, o treime din produsul intern brut al
UE. Ştim, de asemenea, că una dintre cauzele principale ale crizei a fost lipsa de transparenţă a produselor,
a instituţiilor şi a pieţelor.

Acesta este motivul pentru care raportul pe care îl discutăm acum este atât de important. Cu toate acestea,
dacă doriţi o statistică, aş dori să vă reamintesc că, numai în Statele Unite, în perioada 2000-2006, valorile
mobiliare garantate cu active au crescut de patru ori şi valorile mobiliare ipotecare de şapte ori; în plus, într-o
foarte recentă apariţie în instanţă, consilierii unei bănci cu reputaţie au spus că nu ştiau foarte bine ce vindeau.

Ştim, de asemenea – şi aceasta este a treia declaraţie – că multe dintre angajamentele pe care le-am luat în
cadrul G20 nu au mers, pentru a cita un poet spaniol, „de la muze la teatru” – nu au mers de la imaginaţie la
cuvântul scris.

Ştim, de asemenea, că în toată această remodelare a sectorului financiar, există trei principii pe care le consider
esenţiale: organismele paneuropene trebuie să fie supravegheate de autorităţi paneuropene; trebuie să avem
la dispoziţie măsurile necesare pentru a detecta virusul şi pentru a evita infecţia; şi, în sfârşit, nu trebuie să
permitem ca cetăţenii să trebuiască să plătească singuri pentru acele infecţii pe care nu le-au provocat.

Dle comisar, aveţi de făcut o treabă importantă dacă nu vrem ca următoarea criză să ne prindă nepregătiţi.

Voi încheia prin a spune în limba franceză că recomand ‘de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace’ în
misiunea dvs. – curaj, mai mult curaj şi curaj pentru totdeauna.

PREZIDEAZĂ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

George Sabin Cutaş (S&D). - Suprimarea obligaţiilor duble de transparenţă şi reducerea cerinţelor de
informare ale societăţilor cu capitalizare bursieră redusă vor genera economii globale estimate la 110 milioane
de euro pe an. Revizuirea Directivei privind prospectul va permite, astfel, o creştere a competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii în Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm faptul că întreprinderile mici şi
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mijlocii sunt motorul economiei Uniunii Europene. Acestea au creat 9,4 milioane de locuri de muncă în
Uniune între 2002 şi 2008 şi asigură astăzi locuri de muncă pentru 90 milioane de cetăţeni europeni.

Este nevoie, totodată, de armonizarea cerinţelor de transparenţă financiară la nivelul Uniunii Europene pentru
a reduce sarcinile administrative ale companiilor europene. Prin urmare, nou creata Autoritate europeană
pentru valori mobiliare şi pieţe va trebui să urmărească coordonarea legislaţiilor statelor membre cu privire
la examinarea şi aprobarea prospectelor

David Casa (PPE). – Dnă preşedintă, în ultimii ani am fost martorii unui mare număr de turbulenţe pe pieţele
europene, în urma cărora multe persoane au suferit pierderi majore. Drept urmare, trebuie să ne asigurăm
că investitorii, în special investitorii cu amănuntul beneficiază de o protecţie corespunzătoare în interiorul
Uniunii Europene. Investitorii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine informaţiile necesare pentru a lua
decizii informate. De asemenea, existenţa unui cadru bine structurat oferă pieţei Europene mai multă siguranţă
şi, prin urmare, atractivitate pentru investitorii serioşi.

Directiva privind prospectul s-a dovedit a fi esenţială în stabilirea standardelor industriale în cadrul Uniunii
Europene, la fel ca şi Directiva OPCVM (organismele de plasament colectiv în valori mobiliare). Legislaţia
tehnică care reglementează industria dinamică trebuie revizuită, perfecţionată şi actualizată pentru a nu-şi
pierde relevanţa şi actualitatea. Sunt de acord cu faptul că anumite prevederi ale directivei nu erau necesare,
iar un număr de obligaţii pe care organizaţiile trebuie să le îndeplinească ar trebui eliminate. Beneficiile pe
care acestea le oferă investitorului sunt neglijabile, deoarece împovărează în mod semnificativ întreprinderea
însăşi. Raţionalizarea definiţiilor pentru a evita problemele de interpretare în diferitele state membre va
raţionaliza şi mai mult sectorul.

În încheiere, doresc să-l felicit pe raportorul nostru, dl Klinz, pentru munca excelentă depusă. De asemenea,
doresc să-i felicit pe toţi raportorii alternativi. Cred că acest raport este echilibrat şi proporţionat.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Dnă preşedintă, dnă comisar, consider că raportul referitor la amendamentul la
Directiva privind prospectul este unul pozitiv, deoarece multe dintre aceste amendamente reduc povara
administrativă pentru companii, astfel încât, în concluzie, raportorul şi raportorii alternativi au făcut împreună
o treabă excelentă.

Ca măsură de contrabalansare a reducerii cerinţelor unui prospect, trebuie să avem întotdeauna în vedere
protejarea investitorului. Temeiul juridic al rezumatului prospectului a fost clarificat şi s-a renunţat la ideea
unui temei juridic vast, ceea ce este un lucru bun, deoarece un rezumat lung al prospectului ar fi fost greu de
înţeles, iar investitorul ar fi putut crede că nu este nevoie de o lectură atentă a prospectului propriu-zis.
Rezumatul prospectului trebuie să corespundă pur şi simplu rezumatului; nu trebuie să existe contradicţii
între cele două. Responsabilitatea legală propriu-zisă rezidă în veridicitatea informaţiilor din prospectul
propriu-zis. Salut de asemenea acţiunea prin care s-a solicitat clarificarea cerinţelor privind conţinutul
prospectului, deoarece o structură uniformă nu poate să servească decât la înţelegerea acestor rezumate.

În al doilea amendament depus de mine, am dorit să mă asigur că cerinţa privind prospectul rămâne
neschimbată în cazul repartizărilor de personal. Aceasta are la bază ideea că toţi investitorii trebuie să
beneficieze de tratament egal. Nu se poate presupune întotdeauna cu convingere că un investitor mic în
personal are cunoştinţe suficiente despre companie şi titlurile sale de valoare. Acesta este probabil un aspect
la care trebuie să revenim şi de care trebuie să ţinem seama în viitor.

Această directivă are un scop important: ca un investitor să-şi poată fundamenta deciziile privind investiţiile
pe informaţii clare şi inteligibile, care să fie uşor accesibile. Cred că modificarea directivei, în ciuda problemei
pe care am menţionat-o, va contribui la o schimbare în direcţia cea bună.

Elena Băsescu (PPE). - Doresc să felicit raportorul, pe dl Klinz, pentru munca deosebită depusă la acest
raport şi să fac următoarele precizări: propunerea Comisiei de simplificare şi ameliorare a Directivei privind
prospectul conferă un nivel mai bun de protecţie investitorilor şi furnizează acestora informaţii suficiente
şi adecvate. Paşaportul unic, odată înregistrat şi aprobat de autoritatea competentă într-un stat membru, este
valabil pe orice piaţă din Uniunea Europeană.

Consider că, în vederea reducerii birocraţiei, este nevoie de un cadru juridic adecvat pentru a elimina
incertitudinea în ceea ce priveşte înştiinţarea statului gazdă. De asemenea, prin eliminarea sarcinilor inutile
care afectează întreprinderile, putem reduce costurile nejustificat de mari, precum şi povara administrativă,
cu 25 % până în anul 2012. În final, doresc să menţionez că noile norme vor proteja mai bine investitorii,
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dându-le posibilitatea de a analiza mai bine riscurile pe care le comportă o valoare mobiliară înainte de a
investi.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dnă preşedintă, regulamentele clare privind răspunderea sunt în mod evident
parte a unei pieţe transparente a titlurilor de valoare. În această privinţă trebuie să acordăm atenţie în primul
rând protejării micului investitor. Atunci când se pune problema revânzării titlurilor de valoare, investitorul
trebuie să ştie pe cine să tragă la răspundere pentru acurateţea şi actualitatea informaţiilor. Dacă privim
investitorul ca pe un consumator care merită protejat, atunci este vital ca acestuia să i se acorde acces la
informaţiile esenţiale necesare pentru a evalua produsul, în acest caz titlurile de valoare. Doar atunci va putea
acesta să ia decizii în cunoştinţă de cauză.

De asemenea, pe piaţa comună de capital a Uniunii Europene, este important să întocmim o listă comparativă
a diferenţelor dintre regulamentele de drept civil naţional privind răspunderea. În aceste vremuri de criză şi
mai ales de nesiguranţă, aceasta înseamnă restabilirea încrederii investitorului în piaţa titlurilor de valoare
printr-o transparenţă corespunzătoare.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, prospectul reglementează oferta
publică de titluri de valoare şi emisia acestora pe o piaţă reglementată în cadrul Comunităţii. Este un tip de
paşaport care permite accesul la toate pieţele UE. În vederea asigurării controlului şi al transparenţei, salut
protecţia acordată micului investitor şi în special cerinţa de notificare. Constat îmbunătăţirea accesului la
titlurile de valoare pentru întreprinderile mici şi mijlocii prin eliminarea obstacolelor administrative ca
investiţie în viitor.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, permiteţi-mi să mulţumesc încă o dată tuturor
celor care au luat cuvântul pentru aprobarea şi remarcile lor suplimentare. Este clar că textul care va fi adoptat
reprezintă un compromis dinamic. Ca atare, acesta nu poate include toate ideile vehiculate şi sugestiile făcute,
dar, în acelaşi timp, consider că Parlamentul, dle Klinz, comisia dvs., Comisia pentru afaceri juridice şi alţii
aveţi motive întemeiate să fiţi mulţumiţi, deoarece textul actual a beneficiat în mare parte – şi vorbesc pe
măsură ce descopăr – de comentariile, propunerile şi criticile constructive făcute de-a lungul procesului de
negociere.

Numeroase amendamente introduse de dvs. împreună cu alţi colegi din Comisia pentru afaceri economice
şi monetare au fost integrate în text; în special, şi repet, doamnelor şi domnilor, în ceea ce priveşte domeniul
de aplicare al directivei, prevederea referitoare la informaţiile cheie ce trebuie incluse în rezumatul prospectului,
regimul aplicabil angajaţilor sau chiar „lisabonizarea” – pentru a folosi o expresie curentă – Directivei privind
prospectul.

Dl Feio a menţionat conflictul dintre protejarea investitorilor şi nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii.
Permiteţi-mi să-i amintesc că se va concepe un prospect proporţionat pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Dl Cutaş a ridicat de asemenea problema acestui angajament, a acestui tratament special aplicat întreprinderilor
mici şi mijlocii. Din acest motiv, dle Feio, se va realiza un prospect proporţionat pentru întreprinderile mici
şi mijlocii, un prospect de nivelul 2, dar care să respecte nevoia de protecţie a investitorilor.

Un alt aspect pe care dna Essayah tocmai l-a adus în discuţie se referă la investitorii calificaţi şi tratamentul
persoanelor fizice. Directiva ţine seama în totalitate de diferenţa dintre cele două. Doresc să vă reamintesc
că rezumatul va servi la asigurarea unei protecţii adecvate şi corecte a persoanelor fizice.

Doamnelor şi domnilor, Comisia poate să accepte toate amendamentele şi astfel să sprijine textul, aşa cum
fac – am observat – dl Klinz, diferiţi vorbitori din grup, dl Feio, dna Stihler, dl Schmidt şi dna Ford, care au
fost de acord cu acest excelent compromis în numele grupurilor din care fac parte. Suntem siguri că această
directivă va face diferenţa în ceea ce priveşte consolidarea protecţiei investitorilor şi a reducerii costurilor
administrative pentru emitenţi, ceea ce va asigura o contribuţie chiar şi mai mare la dezvoltarea unei pieţe
reale de capital în Uniunea Europeană. Nu trebuie să ratăm această ocazie.

Aş dori să închei prin a-i mulţumi dlui García-Margallo pentru contribuţia sa, deoarece, dincolo de acest text
care marchează un progres real, acesta a plasat acest progres într-un context mult mai general, la care, în
plus, lucrează într-un mod foarte eficient în cadrul pachetului privind supravegherea şi al pachetului privind
transparenţa aflate în discuţie. Permiteţi-mi să vă reamintesc că această revizuire va îmbunătăţi elementele
transparenţei şi o va adapta emitenţilor, în special întreprinderilor mici şi mijlocii, cu – repet – respectarea
protecţiei investitorilor. Elementul supravegherii a fost inclus în pachetul privind supravegherea, textul
„omnibus”, adică cel la care dl García-Margallo lucrează în prezent împreună cu alţi colegi, făcând apel la
curajul nostru colectiv.
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Aţi demonstrat acest lucru în textul de faţă care marchează un progres real şi sunt încrezător că împreună
vom dovedi aceasta, cu sprijinul Consiliului, în compromisuri la fel de dinamice, compromisuri pe care va
fi nevoie să le descoperim în zilele ce urmează în privinţa altor texte aflate în prezent în discuţie, reglementarea
fondurilor speculative şi a fondurilor de capital privat şi, înainte de toate, proiectul european major de
supraveghere de care avem nevoie pentru acest text, agenţiile de rating al creditelor despre care vorbeam
mai devreme şi numeroasele alte chestiuni legate de reglementare, transparenţă şi control, care reprezintă
învăţămintele pe care trebuie să le tragem din criză. Sunt responsabilitatea noastră.

Wolf Klinz, raportor. – (DE) Dnă preşedintă, voi face doar câteva comentarii scurte. Înainte de toate, doresc
să mulţumesc dlui comisar şi tuturor membrilor pentru comentariile pozitive. Îmi face plăcere că îmi
împărtăşiţi opiniile. Cooperarea noastră ne-a permis de fapt să echilibrăm diverse obiective, şi anume accesul
mai uşor al IMM-urilor la capital şi eliminarea obstacolelor administrative, pe de o parte, şi îmbunătăţirea şi
asigurarea protecţiei investitorului şi a progresului în sensul creării unei pieţi interne europene autentice, pe
de altă parte.

Sper ca, atunci când această nouă versiune a Directivei privind prospectul va trebui revizuită peste câţiva
ani, să putem corela Directiva privind prospectul cu Directivele privind abuzul şi transparenţa pieţelor şi să
putem merge până într-acolo încât să alegem în ceea ce priveşte titlurile, altele decât cele de capital, nu piaţa
internă, ci un alt stat membru al Uniunii Europene drept punct de plecare pentru emisie.

Preşedintă. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 16 iunie 2010.

14. Revizuirea cadrului financiar multianual (dezbatere)

Preşedintă. – Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă dezbaterea următoarelor întrebări cu solicitare
de răspuns oral:

– întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului de Reimer Böge, în numele Comisiei pentru
bugete, privind revizuirea cadrului financiar multianual (O-0074/2010 – B7-0310/2010) şi

– întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului de Reimer Böge, în numele Comisiei pentru
bugete, privind revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013 (O-0075/2010 – B7-0311/2010).

Reimer Böge, autor. – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, în numele Comisiei pentru bugete
adresăm Comisiei şi Consiliului aceste întrebări cu solicitare de răspuns oral privind revizuirea cadrului
financiar multianual în aceste vremuri de incredibile provocări economice şi politice ale UE, în timpul cărora
se adresează şi întrebări referitoare la durabilitatea proiectului Uniunii Europene. Aducem în dezbatere aceste
întrebări cu solicitare de răspuns oral, deoarece sunt legate de declaraţiile şi promisiunile comune făcute în
mai 2006 ca parte a acordului privind bugetul interinstituţional, care se pare ca nu se mai aplică. Cel puţin,
aceasta este impresia noastră.

În plus, este în desfăşurare punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona cu priorităţi noi privind comerţul
exterior, sportul, cercetarea spaţială, schimbările climatice şi energia, ca să amintim doar câteva. Aceasta
înseamnă şi faptul că trebuie să găsim loc în buget pentru aceste noi priorităţi. Articolul 311 stipulează în
mod explicit faptul că Uniunea trebuie să asigure ea însăşi mijloacele necesare atingerii obiectivelor şi punerii
în aplicare a politicilor sale fără a se îndatora.

Aţi putea spune că declaraţia privind revizuirea bugetului din 17 mai 2006 conţine tot ceea ce este necesar
pentru o reexaminare atentă a deciziilor luate atunci şi pentru revizuirea lor, dacă este necesar, precum şi o
asigurare expresă a implicării şi participării Parlamentului în procesul de formare a opiniilor asociat cu
aceasta.

În calitate de raportor însărcinat la acea vreme cu această chestiune, sunt astăzi nevoit, cu dezamăgire, să
întreb dacă aceste acorduri şi angajamente au fost reale sau dacă au fost o farsă de la bun început, o farsă de
care era nevoie pur şi simplu pentru a adopta un acord în cadrul Consiliului. Dle comisar Lewandowski, ezită
oare Comisia în privinţa analizei şi a propunerilor formulate numai pentru a nu deranja Consiliul? Trebuie
să vă hotărâţi de partea cui sunteţi, a Consiliului sau a Parlamentului.

Aş adăuga la aceasta faptul că articolul 4 din acordul interinstituţional prevede clar faptul că, în cazul
reexaminării tratatului cu implicaţii bugetare, este necesară revizuirea corespunzătoare a cadrului financiar

129Dezbateri al Uniunii EuropeneRO15-06-2010



multianual şi a acordului interinstituţional. Tocmai aceste angajamente, începând cu Serviciul european
pentru acţiune externă, şi priorităţile menţionate anterior fac necesară revizuirea, nu numai pe cea de natură
tehnică, dar, în mod sigur, şi revizuirea politică a bugetului IIV şi a cadrului financiar multianual. Dacă nu
este necesar ca acestea să fie efectuate toate în primul an, ele vor afecta în mod sigur planificarea multianuală.

Din acest punct de vedere, doresc să adaug faptul că ne confruntăm cu decizia luată în grabă în timpul
pachetului de salvare pentru stabilizare, deşi era, bineînţeles, necesar şi nu a existat o alternativă, dar în acelaşi
timp aceasta a încălcat într-o oarecare măsură drepturile Parlamentului în probleme bugetare. Comisia trebuie
să reflecte dacă să facă apel la articolul 124, care reprezintă, dacă trebuie luată iniţiativa organizării de adunări
regulate la cel mai înalt nivel, nivelul preşedinţilor de instituţii, ca parte a procedurii bugetare, pentru a
soluţiona într-un final aceste probleme delicate. Aceasta deoarece trebuie de asemenea să discutăm, să sperăm
că în timp oportun sau în timpul concilierii, despre revizuirea cadrului financiar multianual – articolul 312
privind procedura de aprobare – şi despre revizuirea politică a bugetului IIV, şi din perspectiva necesităţii
politice, despre efectuarea ajustărilor în acord cu Tratatul de la Lisabona, despre marjele, revizuirile,
flexibilitatea, proiectele politice viitoare, cum ar fi Galileo şi ITER, şi Serviciul european pentru acţiune externă
pentru a defini proiecte cu valoare adăugată europeană şi, acolo unde este posibil, pentru a impune,
bineînţeles,restricţii.

Luând cuvântul astăzi aici, trebuie să întreb atât Comisia, cât şi Consiliul, într-un mod foarte serios dacă
acestea consideră că aceste acorduri trebuie considerate ca inoperante. Sau oare chiar v-aţi pregătit în mod
real să consultaţi Parlamentul? Este în interesul Tratatului de la Lisabona să luăm toate măsurile necesare în
timpul procedurii de adoptare a cadrului financiar pentru a facilita adoptarea acestui act. Nu am văzut până
acum niciun semn, astfel că mă văd nevoit să pun următoarea întrebare: sunteţi pregătiţi şi consideraţi că
aveţi capacitatea de a revizui cadrul financiar multianual, cooperând în acelaşi timp cu noi şi reconciliindu-l
cu prevederile Tratatului de la Lisabona? Răspunsurile dvs., atât cel al Comisiei, cât şi cel al Consiliului, vor
decide cooperarea noastră viitoare în problemele bugetare din următorii câţiva ani.

Luis Espadas Moncalvillo, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (ES) Bună seara. Le mulţumesc deputaţilor
în Parlamentul European pentru oportunitatea de a răspunde la întrebările dvs. privind această chestiune de
mare importanţă.

Ţin să încep prin a sublinia faptul că în Consiliul European din decembrie 2005 nu s-a ajuns la niciun acord
asupra necesităţii revizuirii cadrului financiar multianual. Mai degrabă i s-a solicitat Comisiei să efectueze o
examinare amănunţită completă a tuturor componentelor cheltuielilor şi resurselor Uniunii Europene şi
apoi să prezinte un raport referitor la aceasta. Consiliul European a stabilit de asemenea că deciziile privind
toate aspectele raportului ar putea fi luate pe baza raportului însuşi şi că se va ţine seama de acesta în cadrul
studiilor pregătitoare pentru adoptarea cadrului financiar ulterior.

Până acum Comisia nu a prezentat încă această examinare. Consiliul nu este de părere că în acest moment
există o nevoie acută sau deosebită de a revizui cadrul financiar multianual actual; aceasta se datorează în
primul rând nevoii de abordare a situaţiei bugetare şi macroeconomice cu care statele membre se confruntă
în prezent. Din acest motiv, poziţia adoptată de Consiliu este aceea că orice nouă nevoie trebuie finanţată
prin prioritizarea sau redistribuirea creditelor acordate în prezent. În orice caz, orice decizie de revizuire a
cadrului financiar multianual presupune o propunere din partea Comisiei, iar această propunere nu a fost
primită.

Totuşi, este clar că dacă s-ar adopta o decizie de revizuire a cadrului financiar, aceasta ar trebui – în mod
evident – luată cu respectarea tratatului, inclusiv articolul 312 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.

Aş dori să profit de această ocazie pentru a reitera poziţia Consiliului inclusă în orientările bugetare pentru
2011, care au fost adoptate la 16 martie şi au fost prezentate Parlamentului în timpului dialogului tripartit
desfăşurat la 25 martie în acest an. În mod specific, Consiliul este de acord cu Comisia că pachetul legislativ
de la Lisabona trebuie să constituie un exerciţiu tehnic şi nu poate însemna o modificare a conţinutului
acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna administrare financiară.

Trebuie să subliniez importanţa adoptării cât mai curând posibil a pachetului legislativ de la Lisabona, astfel
încât noile cerinţe stabilite prin noul tratat să poată să fie legiferate fără întârzieri excesive. Ca parte a acestui
proces, Consiliul este pregătit să participe la discuţiile cu Parlamentul European privind pachetul legislativ
de la Lisabona.
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Doamnelor şi domnilor, sunt recunoscător pentru ocazia oferită de chestiunea privind exprimarea poziţiei
Consiliului în această problemă şi sunt încântat să răspund oricăror alte întrebări pe care membrii le consideră
potrivite.

Janusz Lewandowski, membru al Comisiei. – Dnă preşedintă, voi începe direct prin a răspunde serios
întrebărilor, întrucât, dacă dl Reimer Böge pune întrebările, acesta este un motiv suficient pentru a le lua în
serios.

În ceea ce priveşte întrebarea referitoare la revizuirea cadrului financiar, raportul privind funcţionarea
acordului interinstituţional se află acum în mâinile dvs. Acesta analizează flexibilitatea şi marjele nu ca un
scop în sine, ci în contextul unor posibile noi evoluţii.

Concluzia este cât se poate de clară că marjele sunt foarte strânse pentru aproape toate rubricile. Nu ne putem
aştepta, de exemplu, ca Rubrica 2 (Agricultura) să ofere nevoi suplimentare de fiecare dată când apar noi
nevoi ce trebuie finanţate. Comisia poate prezenta propuneri de revizuire a cadrului financiar numai atunci
când nevoile precise sunt cunoscute şi nu pot fi acoperite prin alte mijloace, ceea ce nu a fost cazul până
acum. Chiar şi în ceea ce priveşte ITER, avem nevoie de un angajament de finanţare pe termen lung a acestui
proiect de anvergură.

În ceea ce priveşte liniile identificate ca fiind necesare strategiei 2020 privind creşterea ecologică, inteligentă
şi inclusivă, am identificat în jur de 58 de miliarde de euro în proiectul de buget pentru 2011, ceea ce reprezintă
40 % din bugetul necesar atingerii obiectivelor cuprinse în strategia 2020.

Trecând la a doua întrebare privind procedura, logica elementară a Comisiei era aceea de a alinia prevederile
cadrului interinstituţional actual cu noul cadru al Tratatului de la Lisabona. Obiectivul era acela de a conserva
continuitatea cât mai mult posibil şi de a opera modificări numai atât cât este necesar prin noul tratat,
păstrându-se însă acelaşi nivel de flexibilitate şi acelaşi echilibru de puteri între instituţii.

Pe baza presupunerilor noastre ştim ce urmează. Următoarea problemă este aşa-numita „flexibilitate fără
zerouri” care au dus la conciliere începând cu 2007. Oricine a participat la conciliere este conştient că aceasta
era necesară, iar acesta este şi motivul pentru care trebuie să o apărăm. Este vorba despre prevederea privind
puterea Consiliului de a compensa şi de a revizui prin majoritate calificată, lucru care s-a întâmplat în mai
multe ocazii din 2007 până în prezent. Nu cred că există nimic în litera şi spiritul noului tratat care să
contrazică acel nivel de flexibilitate şi vom fi foarte flexibili în privinţa noului mod inovator de a întocmi
acest articol referitor la flexibilitate în cadrul financiar multianual.

Amânarea noii revizuiri bugetare ar trebui să constituie ocazia de a ne ridica la viziunea politică a viitorului,
astfel cum declară foarte limpede dl Reimer Böge. Aceasta este vocaţia, nu raportul privind acordul
interinstituţional, astfel încât sperăm să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor Parlamentului şi, ca de obicei,
suntem gata să cooperăm.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dnă preşedintă, îmi dau seama că intervenţia mea nu e tocmai oportună, dar
mi-e teamă că trebuie să aduc în discuţie un aspect legat de aplicarea Regulamentului de procedură. Pentru
mine, fotografiatul este o un hobby agreabil. Totuşi, chiar mă întreb dacă această nouă practică din Parlament
de a face fotografii altora, în special în secret şi pe la spate, este una potrivită.

Ştiu că pentru dl Hans-Peter Martin List, utilizarea camerelor ascunse este o practică obişnuită. Dnă preşedintă,
îmi puteţi explica, vă rog, această situaţie? Oricine vrea să aibă o fotografie de-a mea este binevenit. Voi fi
încântat să-i trimit o fotografie în format PDF sau prin e-mail. Totuşi, acum când stau aici lângă un coleg
de-al dlui Martin List, găsesc că este lipsit de maturitate să se facă fotografii în secret, pe la spate pentru a
documenta acest fapt. Dnă preşedintă, vă rog să corectaţi acest aspect în viitor, deoarece nu este demn de
această instituţie, şi vă rog să-mi transmiteţi mie această sarcină.

Preşedintă. – Vă mulţumesc dle Obermayr. Am luat la cunoştinţă cererea dvs. şi voi transmite această
chestiune spre examinare.

Marian-Jean Marinescu, în numele grupului PPE. – Aşa cum spunea colegul Böge, Tratatul de la Lisabona
angajează noi priorităţi pentru Uniunea Europeană, deci este nevoie de asigurarea mijloacelor financiare
necesare pentru atingerea obiectivelor şi realizarea politicilor Uniunii în acest context. Evident, acest lucru
presupune o revizuire globală, care să cuprindă toate aspectele legate de cheltuielile şi de fondurile Uniunii
Europene, precum ajustări de ordin tehnic şi politic ale cadrului financiar multianual şi ale Acordului
interinstituţional şi revizuirea anumitor pachete bugetare convenite până în 2013.
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Nu trebuie însă să neglijăm faptul că ne aflăm în plină criză economică şi că trebuie să folosim toate mijloacele
pe care le avem la dispoziţie pentru a depăşi această criză. Cred că este nevoie, pe lângă revizuirea globală -
care trebuie realizată chibzuit şi elaborat - şi de o abordare pragmatică, care să ne faciliteze sarcinile şi care
să grăbească depăşirea acestei perioade şi, după cum spunea Preşedinţia Consiliului, cred că banii necheltuiţi
până acum ar trebui realocaţi în direcţii care determină crearea de locuri de muncă şi contribuie la depăşirea
crizei. Nu este nevoie de fonduri suplimentare, este nevoie doar de realocarea unor fonduri care nu au fost
utilizate.

În cadrul programelor europene, statelor membre trebuie să li se creeze posibilitatea de a transfera fonduri
de pe direcţiile unde nu există cereri suficiente, pe zonele unde aplicaţiile au depăşit sumele repartizate. În
plus, există diverse iniţiative aprobate după 2007, ca, de exemplu, Parteneriatul estic sau viitoarea Strategie
a Dunării. Realocarea unor fonduri către aceste instrumente ar contribui substanţial, alături de contribuţia
fiecărui stat membru implicat, la demararea şi aplicare unor proiecte de maximă importanţă pentru statele
implicate în regiune şi nu numai.

Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D. – (ES) Dnă preşedintă, dezbaterile la care am participat
în Parlamentul European în ultimele luni au fost foarte importante.

Punem bazele, nu mai mult şi nu mai puţin, viitorului Uniunii Europene. De exemplu, dezbatem strategia
Europa 2020 pentru a nu rămâne în urmă în ceea ce priveşte cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, creare de
locuri de muncă, competitivitatea la nivel mondial şi mediul. Aş dori să ştiu dacă Comisia şi Consiliul consideră
că aceste obiective pot fi atinse fără o creştere substanţială a bugetului UE sau dacă, în schimb, nu facem
decât declaraţii care să sune bine.

Nu putem uita nici faptul – pe care l-am amintit aici – că Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare acum
câteva luni şi că, drept urmare, a fost lansat Serviciul european pentru acţiune externă, ceea ce presupune de
asemenea costuri financiare; Aş dori să ştiu cum îl vom finanţa.

Vă voi da un exemplu a ceea ce cred că nu trebuie să facem, dar despre care, din păcate, am auzit vorbindu-se
aici. De exemplu, Comisia tocmai a prezentat un buget rectificativ pentru a compensa statele furnizoare de
banane din Africa, Caraibe şi Pacific cu 190 de milioane de euro pe o perioadă de patru ani. Vă vine să credeţi
că asumarea acestui angajament se face prin acordarea altor tipuri de ajutoare ţărilor din lumea a treia? Chiar
vom finanţa noi angajamente prin restrângerea celor pe care ni le-am asumat anterior?

Cred că nevoile sunt clare, iar răspunsurile trebuie să fie la fel de clare. Totuşi, pentru orice eventualitate, voi
reaminti ceea ce Consiliul a afirmat la adoptarea cadrului financiar actual şi citez din textul original: „Ritmul
crescut al globalizării şi progresul tehnologic rapid continuă să ofere noi oportunităţi şi provocări. În acest
context, Consiliul European este de acord ca UE să efectueze o reevaluare complexă a cadrului financiar, care
să acopere atât veniturile, cât şi cheltuielile, pentru a susţine şi stimula dezvoltarea pe o bază continuă. De
aceea, Consiliul European invită Comisia să realizeze o revizuire completă, globală, cuprinzând toate aspectele
legate de cheltuielile UE, inclusiv politica agricolă comună, şi de resurse, inclusiv compensarea în favoarea
Regatului Unit şi să realizeze raportul pentru 2008/2009.

Ei bine, iată-ne la mijlocului anului 2010, iar Parlamentul trebuie să adreseze celorlalte două instituţii o
întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru a vedea dacă acestea îşi vor respecta angajamentul pe care ar
fi trebuit să-l respecte anul trecut.

S-a afirmat deja, iar, într-un fel, afirmaţia ar putea fi corectă: ne aflăm într-o situaţie economică dificilă; ne
aflăm într-o situaţie economică în care majoritatea ţărilor îşi reduc bugetele, astfel încât va părea grotesc să
se ceară mai mulţi bani pentru Uniunea Europeană. Totuşi, aş dori să afirm două lucruri în această privinţă.

În primul rând, aceste reduceri pe care statele membre ale UE le fac au drept scop reducerea deficitului, iar
bugetele Parlamentului European şi ale UE nu sunt în deficit. De fapt, ele nu sunt în deficit deoarece aceasta
este o cerinţă a tratatelor.

În al doilea rând şi mult mai important, dacă într-adevăr credem în proiectul european şi dorim ca acesta să
fie în continuare important, trebuie să reacţionăm acum. Vor fi câştigători şi perdanţi şi, dacă nu dorim să
facem parte din grupul celor perdanţi, trebuie să stabilim o strategie clară şi ambiţioasă.

Sper ca aceasta să nu se împotmolească la stadiul de declaraţie de intenţie, deoarece nu ne putem permite
acest lucru.
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Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE. – (DA) Dnă preşedintă, aş dori să încep prin a mulţumi Consiliului
pentru sugestia de a introduce această revizuire intermediară. Consiliul este cel care a solicitat un termen
intermediar pentru a vedea dacă fondurile ar putea fi folosite în altă parte şi dacă am putea revizui modul de
utilizare a fondurilor. Consiliul afirmă acum că preferă să se abţină. Mingea se află în terenul Comisiei. Comisia
pretinde, bineînţeles, că a verificat fondurile şi flexibilitatea acestora. Aş dori să îi mulţumesc dlui Lewandowski
pentru raportul său excelent, care arată că, per ansamblu, nu există flexibilitate.

Din acest motiv, trebuie să acţionăm împreună şi să vedem care sunt opţiunile de care dispunem. Trebuie să
vedem nu doar de câtă flexibilitate dispunem, ci şi dacă există programe care nu funcţionează. Există
posibilitatea de a face economii? Aparent aceasta era şi intenţia Consiliului. Este posibilă reprioritizarea unor
lucruri? Ne gândim desigur nu numai cum să cheltuim mai mult, ci şi cum ar fi posibil să cheltuim într-un
mod mai eficient. Şi aceasta ar putea fi o posibilitate. N-ar trebui să deschidem acest subiect? Problemele nu
se vor rezolva neapărat de la sine dacă nu le discutăm. Ar fi o idee bună să începem acum.

Am fost surprins de dorinţa recentă a statelor membre de a contribui în afara bugetului UE. Am vizitat Agenţia
Comunitară pentru Controlul Pescuitului din Vigo. Acolo s-a închiriat o barcă pentru a efectua controlul
pescuitului, iar acest lucru este foarte necesar. Statele membre sunt dornice să plătească pentru aceasta în
afara bugetului. Veţi vedea că va interveni multă birocraţie pentru ca o agenţie atât de mică să colecteze banii
de la cele 27 de state membre. De aceea, nu aceasta este modalitatea adecvată de acţiune. Trebuie să scoatem
capetele din nisip. Trebuie să avem o dezbatere sinceră pe această temă şi să vedem cum putem soluţiona
problemele.

Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar Lewandowski, dle Espadas
Moncalvillo, sunt dezamăgit atât de replica de astăzi a Preşedintelui spaniol în exerciţiu al Consiliului, cât şi
de cea a dlui comisar Lewandowski.

Nu facem altceva decât să aruncăm responsabilitatea de la unul la altul. Dl Espadas Moncalvillo afirmă: da,
Comisia trebuie să întocmească ceva. Apoi, dl comisar Lewandowski afirmă pe bună dreptate: avem nevoie
de o viziune politică pentru viitorul Uniunii Europene, dar acesta nu ne spune cam cum ar arăta acesta.
Astăzi, a afirmat pur şi simplu din nou: da, trebuie să discutăm despre acest lucru şi vom depune un document.
Comisia şi Consiliul au avut mulţi ani la dispoziţie pentru a face progrese în privinţa acestei iniţiative politice.
Permiteţi-mi să vă reamintesc că în 2006, atunci când majoritatea Parlamentului European a votat actuala
perspectivă financiară, s-a pus condiţia adoptării unei revizuiri intermediare şi a verificării tuturor veniturilor
şi cheltuielilor. Dl Schüssel, Cancelarul austriac, a afirmat cu această ocazie: „Dacă nu creăm un nou sistem,
vom sări unii la gâturile celorlalţi cu ocazia următoarei perspective financiare”. Trebuie să oprim compensarea
în favoarea Marii Britanii şi chiar trebuie să ştim unde ne aflăm din punctul de vedere al obiectivelor politice,
dar, evident, trebuie de asemenea să cădem de acord asupra bugetului. Până acum, această acţiune nu s-a
materializat şi regret profund acest lucru. Avem cu adevărat nevoie de o dezbatere privind resursele de
finanţare a bugetului european. Nu avem oare nevoie, de exemplu, de taxe pe emisiile de CO2 şi pe tranzacţiile
financiare tocmai pentru a putea preveni împovărarea propriilor cetăţeni, întemeind în acelaşi timp bugetul
european pe o bază transparentă?

În privinţa veniturilor, toată lumea afirmă că nu putem continua să ne poticnim cu politica noastră agricolă,
mai ales în urma unui studiu asupra sănătăţii, şi că aceasta trebuie să fie ecologică şi mai durabilă. Nu a fost
menţionată încă nicio propunere în această privinţă. Din punctul de vedere al fondurilor structurale, dacă
vorbim despre politica privind clima, este cât se poate de clar că trebuie să schimbăm şi politica structurală
şi că aceasta trebuie să devină mai durabilă, dacă dorim să ne ocupăm serios de obiectivele comune privind
schimbările climatice.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru toate obiectivele politicii educaţionale, ceea ce înseamnă strategia Europa
2020. Sau să abordăm politica în domeniul cercetării: dacă dorim să încurajăm talentul european într-un
mod diferit şi să investim mai mult în inteligenţă şi educaţie, atunci este necesar ca aceasta să se reflecte în
următoarea perspectivă financiară. De asemenea, dacă dorim să jucăm un rol responsabil în politica externă
şi prevenirea crizelor, şi aceasta trebuie să se reflecte în bugetul european. Acum când suntem toţi conştienţi
că statele membre sunt responsabile pentru reducerea datoriilor lor, trebuie să înţelegem interesele globale
comune la nivel mondial dintr-o perspectivă europeană, iar aceasta trebuie să se reflecte în următoarea
noastră perspectivă financiară. Nu ar trebui să mai pierdem timpul, deoarece am pierdut deja ani buni cu
vechile structuri. De exemplu, trebuie să începem urgent această revizuire pentru a putea identifica noile
priorităţi.
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Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR. – (PL) Perspectiva bugetară pentru 2007-2013 adoptată de
Parlamentul European în 2006 reprezintă, fără îndoială, un succes al întregii Uniuni. Spun succes, deoarece
un cadru financiar stabilit pentru şase ani constituie un alt pas către o mai bună integrare a statelor membre
individuale. Nu trebuie să reamintesc tuturor importanţa politicii de coeziune – în special în ceea ce priveşte
afacerile interne ale Uniunii Europene – care, în mare măsură, contribuie la ridicarea standardului de trai, în
special în cele 12 state membre recent acceptate. Desigur, nu trebuie să uităm nici fondurile destinate
dezvoltării competitivităţii economiei europene sau resursele financiare acordate agricultorilor.

Recent, se vorbeşte din ce în ce mai mult despre alocarea unui număr mai mare de resurse pentru, printre
altele, stimularea inovării şi dezvoltarea tehnologiilor verzi. Fără îndoială, aceste chestiuni sunt importante
pentru economia Uniunii, în special pe timp de criză. Totuşi, astfel de anunţuri cauzează cea mai mare
nelinişte în ţări precum Polonia, deoarece în acestea există pericolul real ca resursele disponibile pentru
politica de coeziune să fie reduse, politica de coeziune fiind în principiu unul dintre fundamentele Uniunii
Europene. Prin urmare, trebuie să facem tot ceea ne stă în putere pentru a ne asigura că politica Uniunii nu-şi
pierde una dintre cele mai importante trăsături ale sale.

Respectând şi înţelegând diferenţa dintre regiuni, trebuie să depunem eforturi mari pentru eliminarea
contrastelor negative şi a disproporţiilor sociale majore. Doar o Europă a egalităţii de şanse va fi respectată
pe arena internaţională şi va deveni un partener semnificativ pentru cele mai mare puteri politice şi economice
ale lumii actuale.

Prin urmare, am o întrebare: este posibil ca o revizuire a cadrului financiar multianual influenţat de problemele
financiare şi economice actuale să încalce unul dintre principiile fundamentale ale solidarităţii europene şi
să lovească în cele mai noi state membre ale Uniunii?

Marta Andreasen, în numele Grupului EFD. – Dnă preşedintă, revizuirea cadrului financiar multianual are
loc în timpul unei crunte crize economice şi financiare europene. În consecinţă, nu suntem în măsură să
satisfacem cerinţele Tratatului de la Lisabona şi strategia Europa 2020.

Preşedintele Comisiei Europene a afirmat pe un ton dramatic faptul că democraţia ar putea să dispară în
Grecia, Spania şi Portugalia dacă nu se iau măsuri urgente pentru a soluţiona criza datoriilor. Crede cineva
că aceste ţări sunt capabile să finanţeze o creştere a bugetului UE? Crede cineva că restul statelor membre au
capacitatea de a salva aceste ţări şi, în plus, de a finanţa o creştere a bugetului UE? Răspunsul la ambele
întrebări este „nu”. Trebuie făcute alegeri dificile în acest moment pentru a putea permite o reducere a bugetului
UE. Acum este timpul să renunţăm la programele care s-au dovedit a fi ineficiente, dintre care multe grevează
bugetul actual al UE.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Dnă preşedintă, cu ceva timp în urmă am adresat întrebări cu solicitare
de răspuns scris Consiliului şi Comisiei privind regulamentul şi cadrul financiar multianual. Acestea se
refereau în special la articolul 8 alineatul (3) propus din acest regulament şi la Hotărârea din 6 mai 2008 a
Curţii Europene de Justiţie pronunţată în cauza C-133/06. Consiliul a afirmat că lucra la acest regulament şi
aş dori să ştiu dacă acesta a adoptat o poziţie cu privire la articolul 8 alineatul (3).

Pe de altă parte, Comisia afirmă că regulamentul, şi prin urmare articolul 8 alineatul (3), nu prezintă un al
doilea temei juridic şi face trimitere în această privinţă la articolul 312 din Tratatul de la Lisabona. Ar putea
Comisia să prezinte lămuriri în acest sens? În cele din urmă, aceasta încă nu m-a convins. În ceea ce mă
priveşte, există în mod evident un al doilea temei juridic, întrucât nu se menţionează nimic cu privire la
unanimitatea în Consiliu, care este necesară în temeiul articolului 312 alineatul (2). Astfel, în opinia mea, se
creează un proces ilegal de luare a deciziilor, care a fost interzis de Curte în hotărârea menţionată anterior.
În plus, aş dori să subliniez că respectiva clauză tranzitorie a articolului 312 alineatul (2) a fost, în orice caz,
blocată de Parlamentul olandez în noiembrie 2009 şi că aceasta nu poate fi o opţiune.

Salvador Garriga Polledo (PPE). – (ES) Dnă preşedintă, salut Consiliul şi pe dl comisar.

Să ne concentrăm asupra altor aspecte. În proiectul de buget pentru 2011, strategia 2020 vorbeşte despre
58 de miliarde de euro sau de 40 % pentru a finanţa şapte iniţiative-pilot, astfel cum le numeşte Comisia.
Totuşi, în proiectul de buget pentru 2011 se vorbeşte în proporţie de 85 % despre coeziune şi resurse naturale.

Mai mult, în strategia 2020, exprimată din punctul de vedere al proiectului de buget pentru 2011, Comisia
nu include în niciun loc cuvântul „coeziune” sau „agricultură”. Aceasta înseamnă că vor exista multe zone
gri şi suprapuneri în buget, întrucât sunt convins că toţi aderă la părerea conform căreia această coeziune şi
politica agricolă trebuie să fie incluse în strategia 2020. Aceasta va atrage tensiuni între statele membre şi va
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presupune, după cum s-a întâmplat până acum, propuneri neoficiale care apar brusc, sunt criticate, apoi
dispar şi nu mai sunt menţionate niciodată.

Dle comisar, Consiliul şi-a asumat noi angajamente în afara cadrului financiar multianual actual, precum
„Facilitatea pentru alimente”, Galileo, programul de redresare economică, reactorul termonuclear experimental
internaţional, supravegherea financiară şi planul de stabilizare financiară, care ne îndepărtează mult de cadrul
financiar multianual pe care l-am adoptat în decembrie 2005.

Avem nevoie de explicaţii pentru a şti, în primul rând, dacă va fi posibilă finanţarea tuturor acestor
iniţiative-pilot fără a dăuna politicii agricole şi de coeziune şi dacă ne vom confrunta cu restrângerea politicilor
tradiţionale de finanţare a noilor priorităţi pe care Consiliul ni le aduce la cunoştinţă. Comisia specială pentru
următorul cadru financiar multianual îşi va începe lucrările în luna iulie a acestui an.

Dle comisar, avem nevoie de această revizuire, care – după cum spuneam unui coleg deputat care tocmai a
părăsit sala – nu presupune neapărat creşterea resurselor necesare, ci eventuala reorganizare a acestora. Dle
comisar, avem nevoie de această revizuire tocmai pentru a putea institui această comisie specială concomitent
cu pregătirea acestei revizuiri financiare.

Andrea Cozzolino (S&D). – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, criza economică, socială şi
financiară din ultimele câteva luni şi ani, noul Tratat de la Lisabona cu noile sale puteri şi provocarea pe care
ne-am stabilit-o prin Europa 2020 necesită mobilizarea de noi resurse financiare masive.

Paradoxul la care suntem martori, inclusiv această dezbatere este că în prezent, atât Comisia, cât şi Consiliul,
par tăcuţi şi incapabili să ia decizii şi să facă alegeri. Totuşi, ştim că dacă dorim să ieşim din această fază
economică şi socială dificilă, dacă dorim să abordăm problemele majore legate de mediu, de dezvoltarea
politicii de coeziune şi a agriculturii în anii ce urmează, va trebui să investim mai mult în Europa, în funcţia
sa şi astfel în funcţia sa esenţială, adică bugetul acesteia.

Pentru aceasta, nu trebuie să ne temem să dezbatem, chiar dacă trecem printr-o perioadă de restricţii bugetare,
ideea de a investi mai mult în resurse şi de a avea puterea şi capacitatea de a dezvolta discuţiile care abordează
problema creşterii resurselor şi a utilizării mai eficiente şi mai flexibile a resurselor. Aceasta este provocarea
cu care ne confruntăm.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Dnă preşedintă, avem nevoie urgentă de această revizuire. Suntem în
întârziere cu câţiva ani şi, din cauza acestei întârzieri, Comisia Europeană este, bineînţeles, copleşită de
realităţile politice. Aceste schimbări introduse de Tratatul de la Lisabona trebuie în mod evident abordate
acum prin prisma crizei financiare şi economice.

Atunci când dl comisar afirmă în mod repetat că acum trebuie să ne stabilim obiective şi priorităţi politice,
îi pot spune care trebuie să fie, în opinia mea, prioritatea noastră: aceasta constă în economisirea specifică a
cheltuielilor administrative de la rubrica 5.

Suntem în situaţia în care nu cunoaştem mărimea exactă a cheltuielilor administrative ale Uniunii Europene.
Cheltuielile administrative ale agenţiilor UE, ale agenţiilor descentralizate nu sunt acoperite de rubrica 5.
Aceasta mă face să întreb: ce intenţionaţi să faceţi pentru a asigura în sfârşit transparenţa cheltuielilor noastre
administrative? Ce anume intenţionaţi să întreprindeţi pentru a asigura reducerea dramatică a cheltuielilor?

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) În rezoluţia privind bugetul pentru anul în curs, Parlamentul a aprobat
posibilitatea extinderii cadrului financiar multianual pentru 2007-2013 până în 2015-2016. Suntem cu
toţii conştienţi că încercând să controleze deficitul şi să reducă datoria publică, statele membre limitează
investiţia. Aceasta înseamnă amânarea în continuare a implementării fondurilor UE. Totuşi, aceste resurse
sunt vitale pentru coeziunea socială, economică şi teritorială.

Sunt, prin urmare, Comisia şi Consiliul, asemenea Parlamentului, dispuse să extindă cadrul financiar multianual
la 2015-2016? Schimbările pe care le presupune globalizarea, populaţia îmbătrânită şi schimbările climatice
trebuie depăşite. Odată cu punerea în aplicare a strategiei 2020, sunt sigur că vom face alegerea corectă şi
că vom apăra ocuparea forţei de muncă, calitatea vieţii şi modelul social. Totuşi, pentru a face faţă acestor
investiţii, cum putem creşte bugetul Uniunii Europene? În 2009, surplusul depăşea 2,2 miliarde de euro.
Doresc Comisia şi Consiliul ca aceste surplusuri din bugetul UE să fie utilizate pentru a consolida bugetul
pentru anul viitor sau să se constituie din acestea un fond de finanţare a priorităţilor UE?

Cum vor proceda în relaţia cu Parlamentul în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor UE? Acestea sprijină
escaladarea clară a priorităţilor UE pentru a putea decide într-o manieră transparentă şi consensuală ceea ce
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dorim să sprijinim într-o formă concretă şi cu suport financiar şi ceea ce sprijinim din punct de vedere strict
politic, dar va avea acest lucru vreun impact asupra bugetului?

Estelle Grelier (S&D). – (FR) Dnă preşedintă, dle comisar, este păcat că bugetul european, care reprezintă
simbolul solidarităţii şi al voinţei de acţiune comună, a devenit un instrument rigid, pe care cetăţenii nu-l
înţeleg şi care se află sub aşteptările societăţii europene, aceştia neavând capacitatea de a se angaja în
combaterea repercusiunilor sociale ale crizei.

Din acest punct de vedere, nu trece o zi fără ca mass-media sau un politician de rang înalt să nu menţioneze
nevoia unui buget european puternic. Creşte tensiunea între venituri, care sunt prea modeste şi depind prea
mult de contribuţiile statelor membre, şi banii de care Uniunea are nevoie pentru a impulsiona creşterea. De
exemplu, în proiectul de buget pentru 2011, Comisia prezintă pur şi simplu o marjă de manevră de 50 de
milioane de euro pentru a sprijini noile proiecte legate de ocuparea forţei de muncă şi de competitivitatea
corporaţiilor, care sunt priorităţi de prim rang. De aceea, revizuirea cadrului financiar reprezintă o provocare
serioasă pentru viitorul Uniunii dacă dorim să o transformăm într-un adevărat lider politic şi economic şi
astfel, şi înainte de toate, într-un actor mai apropiat de cetăţenii săi într-o vreme în care 25 de milioane dintre
aceştia sunt afectaţi de spectrul şomajului.

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Dnă preşedintă, dezbaterea pe marginea întrebării dlui Böge nu s-a
dovedit prea fructuoasă. Revizuirea intermediară adusă în discuţie nu s-a materializat şi, în plus, promisiunile
actuale sunt extrem de zgârcite. În aceste condiţii, şi Parlamentul trebuie să se implice în coordonare. Aş dori
să fac trei sugestii.

În primul rând, dacă nu există bani noi, atunci trebuie pur şi simplu să facem reprioritizări în cadrul bugetelor.
Trebuie să vedem unde putem găsi sume mari în agricultură şi în fondul de coeziune şi să ne concentrăm
mai mult pe aspectele necesare, cum ar fi acordurile privind strategia UE 2020.

În al doilea rând, trebuie introdusă o mai mare flexibilitate, după cum dl comisar a menţionat deja. Fără
flexibilitate nu vom putea niciodată să strângem fondurile necesare planului de redresare din criză. Trebuie
să accelerăm căutarea domeniilor în care mai putem acţiona, a oportunităţilor de mobilizare diferită a
fondurilor.

În al treilea rând, trebuie să inovăm. Un exemplu este transferul de fonduri din cel de-al şaptelea program
cadru de cercetare către Banca Europeană de Investiţii (BEI). Aceste fonduri au fost utilizate pentru a acorda
împrumuturi subordonate comunităţii de afaceri şi universităţilor, impulsionând astfel enorm pentru anii
viitori investiţiile făcute în această perioadă a crizei.

Aş dori să ştiu care este abordarea dvs. cu privire la această problemă, precum şi cum trebuie corelate substanţa
şi fondurile. Un ultim gând: poate că dvs. puteţi fi de acord cu ideile exprimate cu atâtea ocazii în acest
Parlament.

Mairead McGuinness (PPE). – Dnă preşedintă, aş dori să mulţumesc colegului meu, dl Reimer Böge, pentru
aceste întrebări şi pentru această dezbatere pe tema bugetului.

La începutul zilei am votat bugetul pentru 2011 şi ştiu cât de dificil este să te descurci între marjele atât de
strânse ale bugetului. Ştim de asemenea că era timpul pentru o revizuire intermediară a bugetului. În ceea
ce priveşte documentul informal pe care l-am citit primit de la Comisie, aş dori să întreb în ce fază se află în
acest moment. Ştiu că e puţin în afara subiectului, dar există unele idei conţinute în acest document care se
află încă pe agenda de discuţii a Comisiei? Sunt puţin îngrijorat de atitudinile privind cheltuielile din agricultură
şi de orice tentativă de renaţionalizare a acestei politici.

Desigur, alţii au discutat despre realităţile bugetelor statelor membre şi ale guvernelor acestora, precum şi
despre căutarea de fonduri suplimentare, în timp ce toate statele membre au probleme financiare şi economice.
Totuşi, dacă dorim un spirit european mai puternic, sunt necesare mai multe resurse. Cred că una dintre
marile dificultăţi cu care se confruntă acest Parlament este că nu am comunicat suficient valoarea bugetului
Uniunii Europene şi ce se poate face cu acesta.

Dacă vă amintiţi – tot la voturile de astăzi – am votat Fondul de globalizare. Acum când cetăţenii sunt într-o
situaţie dificilă, indiferent că este vorba despre inundaţii sau despre criza locurilor de muncă, aceştia solicită
sprijin de la Uniunea Europeană, şi anume de la buget. Acesta asigură solidaritate în Uniunea Europeană,
lucru care nu are preţ. Cred că trebuie să fim conştienţi de aceasta.
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În cazul în care continuăm să numărăm banii în loc să vedem ce încercăm să creăm în Uniunea Europeană,
cred că limităm viziunea despre viitorul a tot ceea ce preţuim la Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse,
poate că în acest moment este mai potrivită analogia cu o prăjitură, conform căreia oamenii văd bugetul
Uniunii Europene sub forma unei prăjituri. Dacă cerem mai mult, nu vom face decât să o micşorăm dacă nu
creştem resursele.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Dnă preşedintă, dle Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, dle comisar, doamnelor
şi domnilor, revizuirea cadrului financiar multianual este un proces esenţial pentru viitorul Uniunii.

În temeiul Tratatului de la Lisabona, se transferă un nou set de responsabilităţi la nivelul UE, responsabilităţi
care necesită resurse. Totuşi, în lumina actualului cadru financiar multianual şi a marjelor reduse care apar
în diferite rubrici, nu cred că vom putea finanţa noile responsabilităţi prevăzute de tratat.

Într-o criză economică precum cea pe care o traversăm este improbabil ca statele membre să sporească
propriile contribuţii, dar putem revizui cadrul financiar actual. Aceasta înseamnă că putem căuta modalităţi
de utilizare cât mai eficientă a resurselor de care dispunem. În acest context, trebuie să reexaminăm cadrul
financiar multianual, deoarece opţiunea alternativă de a ne ascunde capetele în nisip şi de a ne preface că nu
vedem problema nu mi se pare cea mai bună strategie de soluţionare a problemelor.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Aveţi dreptate, domnule comisar, acordul financiar multianual 2007-2013
şi revizuirea lui trebuie să reflecte o viziune politică şi trebuie să avem curajul să ne asumăm această nouă
viziune politică. Strategia UE 2020 trebuie să fie baza pentru revizuirea acordului financiar multianual şi
pentru viitoarea perspectivă financiară.

Din păcate, criza economică şi financiară afectează atât bugetele naţionale, cât şi bugetul comunitar. Avem
nevoie de soluţii pentru a rezolva şi criza socială care s-a creat în urma crizei economice şi financiare. Evaluarea
la mijloc de termen a cadrului financiar multianual este o bună bază pentru relansarea economică a Uniunii
Europene.

Vreau să mă refer, în special la dezvoltarea infrastructurii de transport şi la eficienţa energetică a clădirilor.
Abia în aprilie 2009 am schimbat Regulamentul, astfel încât toate statele membre să aibă o cotă de 4 % din
FEDR pentru eficienţa energetică a locuinţelor şi construcţia de locuinţe sociale. A început Comisia să ajusteze
programele operaţionale împreună cu statele membre pentru a le adapta şi a avea o absorbţie mai mare de
fonduri europene?

Edit Herczog (S&D). – Dnă preşedintă, dle comisar, credeţi că Tratatul de la Lisabona reprezintă cea mai
mare realizare politică a instituţiei noastre? Eu cred că da. Sunteţi de acord că noile competenţe ale Tratatului
de la Lisabona sunt cele mai bune mijloace de a moderniza economia? Eu cred că da. Credeţi că acesta este
cel mai bun mod de a crea locuri de muncă şi creştere? Eu cred că da. Dacă răspundeţi ca mine prin „da”,
atunci trebuie să fiţi de acord că realizarea unui cadru financiar mai general şi asigurarea mijloacelor financiare
de atingere a obiectivelor stabilite prin Tratatul de la Lisabona trebuie să fie prioritatea numărul unu a acestei
instituţii, dar şi a Consiliului şi a Comisiei.

Seán Kelly (PPE). – Dnă preşedintă, cred că dl comisar a afirmat la început, şi are dreptate, că trebuie să
tragem învăţăminte din criza financiară şi să luăm măsuri pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai
repeta.

Acesta are absolută dreptate şi, evident, Tratatul de la Lisabona ne oferă un control mai mare asupra acestor
situaţii, deoarece, din trecutul recent, adevărata lecţie care trebuie învăţată este că politicile şi politicienii nu
au deţinut controlul, că am permis bancherilor, autorităţilor de reglementare şi agenţiilor de rating să facă
ce au dorit, şi, drept urmare, iată unde am ajuns.

Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai întâmpla şi că noi, în calitate de politicieni, şi mai ales aici,
în Uniunea Europeană, trebuie să preluăm controlul, deoarece se presupune că îl deţinem, şi, indiferent
despre cine este vorba, acesta trebuie să se conformeze, să respecte legea şi să se asigure de utilizarea
permanentă a practicilor corecte.

Luis Espadas Moncalvillo, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (ES) Dnă preşedintă, aş dori să răspund la
unele discursuri; nu tuturor, deoarece au fost destul de multe, dar aş dori să răspund câtorva pe scurt.

În special dlui Lewandowski: Aş dori să-mi exprim acordul cu opinia dumnealui, că, în aceste vremuri de
nesiguranţă şi de greutăţi economice, ar trebui utilizate de către statele membre şi de către Uniunea Europeană
toate resursele disponibile pentru a combate şomajul şi pentru a ieşi din criză cât mai curând posibil.
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Aş dori îi transmit dlui Marinescu că, într-adevăr, s-a căzut de acord în orientările Consiliului cu privire la
faptul că întărirea Serviciului pentru acţiune externă nu va genera costuri mai mari. Cu alte cuvinte, indiferent
de circumstanţe, nu ar trebui să implice cheltuieli mai mare şi să necesite mai multe resurse în acest scop, ci
ar trebui mai degrabă să menţină neutralitatea bugetară.

Dnei Gardiazábal Rubial aş dori să-i transmit că actualul cadru bugetar oferă mecanisme suficiente de asigurare
a flexibilităţii, care să acopere iniţiativele pe care le propune, şi faptul că bugetul Uniunii Europene nu este
în deficit, acesta fiind alimentat, desigur, prin contribuţiile statelor membre şi în special din resursa constituită
de produsele interne brute ale acestor state. Este uşor de apreciat faptul că o utilizare mai intensă a acestei
resurse ar agrava situaţiile individuale ale fiecărui stat membru care, după cum ştim toţi, sunt foarte delicate
în acest moment. Utilizarea acestui canal de creştere a bugetului UE ar fi astfel contradictorie în situaţia de
criză în care ne aflăm.

Această poziţie iniţială nu înseamnă totuşi că nu trebuie să avem în vedere o revizuire dacă există sau apar
circumstanţe speciale, după cum s-a întâmplat în trecut în mai multe rânduri, în această perioadă de
programare. Totuşi, acest lucru poate fi realizat numai dacă s-au avut în vedere şi celelalte opţiuni financiare.

Aş dori să transmit dnei Trüpel că, într-adevăr, se poate interpreta din exterior faptul că Comisia sugerează
inexactitatea Consiliului în privinţa nevoii sau a căii care trebuie urmată pentru a schimba cadrul financiar
şi că, în schimb, Consiliul ar putea solicita un document care să servească drept platformă de lansare a
revizuirii respective. Este totuşi adevărat că suntem cu toţii afundaţi într-o situaţie macroeconomică foarte
complicată, după cum am menţionat anterior, care necesită două lucruri: în primul rând, să facem o prioritate
din rezolvarea problemelor la nivel naţional, iar în al doilea rând, menţinerea eforturilor UE, care sunt
concentrate acum asupra cadrului financiar actual, care nu va suferi nicio modificare până la realizarea unui
studiu agreat, suficient de documentat.

Aş dori să subliniez dlui Wlosowicz că îi susţin pledoaria în favoarea politicii de coeziune. Consiliul şi apărat
întotdeauna această politică ca pe o emblemă a Uniunii Europene şi ca pe o platformă de realizare a obiectivelor
de convergenţă pe care UE şi le-a stabilit. De aceea, ar trebui să se înţeleagă faptul că această politică va fi
sprijinită întotdeauna în întregime de către Consiliu.

Aş dori să menţionez dnei Andreasen că sunt de acord cu dumneaei în sensul că, în situaţia curentă, este
imposibil să creştem resursele UE. De aceea, după cum am mai spus în prima intervenţie, trebuie să utilizăm
acele resurse prin prioritizarea şi redistribuirea sumelor alocate, pentru a cheltui mai eficient şi pentru a ne
atinge obiectivele într-un mod cât mai inteligent cu putinţă.

Acest lucru nu înseamnă absolut deloc faptul că există riscul dispariţiei democraţiei în vreuna dintre ţările
pe care le-aţi menţionat şi că, din acest motiv, cred că trebuie să eliminăm chiar şi posibilitatea ca acest risc
să se producă, oricât de îndepărtată ar fi aceasta.

Referitor la dl van der Stoep, aş dori să menţionez că vom propune să se analizeze posibilitatea de a conferi
flexibilitate regulamentului privind cadrul financiar.

Dlui Cozzolino aş dori să-i transmit că poziţia mea este cea pe care am exprimat-o mai devreme, adică, ţinând
cont de mentalitatea actuală, va fi dificil pentru statele membre, care fac eforturi uriaşe pentru a reduce
deficitul, să aloce mai multe resurse bugetului Uniunii Europene.

Aş dori să-i transmit dlui Ehrenhauser faptul că vom prioritiza şi redistribui rubrica 5 cât mai curând posibil
şi-i vom reduce dimensiunile sau alocarea, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze în mod negativ controlul sau
alocarea inteligentă şi eficientă a cheltuielilor. Prin urmare, această măsură este parte a mobilizării generale
către flexibilitatea şi prioritizarea despre care am vorbit mai devreme.

Trebuie să-i spun dlui Fernandes că în niciun caz nu luăm în considerare amânarea cadrului financiar
multianual. Dimpotrivă, lucrurile avansează normal, iar noul cadru financiar va fi adoptat la momentul
potrivit.

Acelaşi lucru îl transmit şi dnei McGuinness: nu este posibilă alocarea mai multor resurse în acest moment,
având în vedere reducerile, înrăutăţirea situaţiei economice şi dificultăţile prin care trec multe ţări, şi, prin
urmare, este nevoie să încercăm să găsim o cale de a utiliza mai bine resursele disponibile.

Aş dori de asemenea să menţionez, ca răspuns la un alt vorbitor, că bugetul Uniunii Europene a fost adaptat
pentru a răspunde crizei şi nu a stagnat în faţa noii situaţii survenite în urmă cu doi ani şi a răspuns de
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asemenea provocărilor sociale produse. Acest lucru este ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, cu Planul european
de redresare economică.

În plus, şi în final, voi trece la restul comentariilor făcute de membrii Consiliului şi aş dori să le mulţumesc
personal şi în numele Consiliului pentru cuvântările lor.

Janusz Lewandowski, membru al Comisiei. – Dnă preşedintă, aş dori să le mulţumesc membrilor pentru
intervenţii. Ascultând comentariile dvs., parcă aud o voce clară în favoarea revizuirii care înseamnă, în
înţelegerea dvs., bani noi pentru a finanţa provocări noi. Pe de altă parte, parcă aud de asemenea preocuparea
privind implicaţiile actualei crize financiare care forţează statele membre să-şi reducă enorm cheltuielile
publice.

Sunt multe întrebări în ceea ce priveşte revizuirea, care nu mai este o revizuire intermediară, deoarece s-a
întârziat în acord cu cele două componente ale autorităţii bugetare. Aceasta va avea loc în septembrie şi va
include cuantificarea noilor resurse proprii ale posibililor candidaţi pentru a înlocui contribuţiile naţionale
care au predominat până în prezent. Nu va fi atât un raport tehnic, cât unul politic, referindu-se de asemenea
la consecinţele Tratatului de la Lisabona, care are un susţinător ardent în persoana dnei Herczog. Cred că
Lisabona nu trebuie să fie asociată doar cu cheltuielile administrative suplimentare – lucru care se aplică în
prezent – şi trebuie să dovedească că se creează valoare adăugată nu doar în privinţa posturilor noi şi a noului
tip de cheltuieli administrative, care în mod normal este cel mai nepopular în rândul contribuabililor din
cadrul Uniunii Europene.

În ceea priveşte articolul 8.3 eliminat de către Consiliu, trebuie să apărăm flexibilitatea într-o formă sau alta.
Aceasta este concluzia clară care rezultă din procedurile noastre de conciliere care au avut loc începând cu
2007. Dl Garriga Polledo a enumerat mai multe provocări majore. Nu este vorba despre agenţiile de
supraveghere, ci despre ITER, Galileo şi alte proiecte de anvergură, care sunt dificil de plasat în cadrul
multianual existent. Totuşi avem cuantificările. Pentru ITER este foarte clar ce se va întâmpla în 2012-2013.
Avem totuşi nevoie de un angajament pe termen lung înainte de a stabili un buget presaţi de această nevoie
de a găsi soluţia.

În ceea ce priveşte administrarea, nu pot promite dnei Ehrenhauser răspunsuri complete despre transparenţă,
dar pot promite că vom fi foarte serioşi în Comisie în privinţa absenţei creşterii. Nu vor exista posturi
suplimentare până în 2013. Aceasta este ceea ce înţeleg eu prin autolimitarea necesară pe timp de criză. Nu
pot oferi răspunsuri complete la întrebările privind modul de operare cu surplusuri sub actualul regim, dar
acest lucru ar putea contribui la discuţia privind normele referitoare la următoarea perspectivă financiară.

Dna McGuinness a întrebat despre documentul informal. Acesta a fost dat deja uitării, passé, este ca şi inexistent!
Noi documente trebuie să apară în octombrie sau noiembrie în legătură cu cele două domenii de cheltuieli
mari – respectiv politica de coeziune şi politica agricolă comună – şi ele ar trebui să fie diferite de cel despre
care s-au scurs informaţii, aşa-numitul document informal.

Aştept cu nerăbdare cooperarea în etapele următoare. Calendarul este foarte clar, cu un vot pentru pachetul
de la Lisabona în noiembrie în Parlament şi un posibil punct culminant prin procedura de conciliere. Adică
un vot în octombrie şi procedura de conciliere în noiembrie.

Reimer Böge, autor. – (DE) Dnă preşedintă, mă scuzaţi, dar cum avem câteva minute înaintea următorului
punct, aş dori să fac două comentarii finale.

Înţeleg starea dificilă a statelor membre din unele argumente prezentate de Preşedintele în exerciţiu. Totuşi,
răspunsurile Consiliului nu reflectă încă pe deplin necesităţile şi provocările bugetare cu care se confruntă
Uniunea Europeană în general şi nici direcţia viitoare. De aceea este nevoie să cooperăm.

Din replicile dlui comisar înţeleg că acesta ne-a deschis uşa câţiva centimetri pentru continuarea discuţiilor,
iar noi vom încerca acum să o blocăm cu piciorul. Prin urmare, Comisia pentru bugete va prezenta un raport
intermediar privind procedura de aprobare a revizuirii cadrului financiar multianual pe baza articolului 81
din Regulamentul de procedură, astfel încât sesiunii plenare îi revine mandatul de negociere pentru discuţii
suplimentare în luna septembrie.

Dezbaterea a fost închisă (articolul 149 din Regulamentul de procedură).

Georgios Stavrakakis (S&D), în scris. – (EL) Tratatul de la Lisabona stabileşte noi priorităţi pentru UE, în
timp ce strategia UE 2020 conţine ţinte ambiţioase în sectoare cruciale pentru viitorul UE, care modifică
data pe care se bazează actualul cadru financiar multianual. Mai important, consecinţele recentei crize
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economice, care nu a fost încă înţeleasă pe deplin şi continuă să se extindă, au arătat că provocările la care
se cere să se răspundă se modifică drastic de la an la an şi necesită ajustări la numeroase niveluri dacă vrem
ca politicile noastre să fie eficiente. Totuşi, ne este cunoscut tuturor faptul că orice politică, iniţiativă şi
program nou dezvoltat de UE nu poate fi pus în aplicare fără fondurile necesare. Marjele actualului cadru
financiar multianual sunt foarte strânse, aş putea spune chiar sufocante, şi nu lasă loc de manevră în anii
următori; de exemplu, pe baza marjelor de la titlurile 1a şi 4, nu pot fi îndeplinite cerinţe neprevăzute. De
aceea, este necesară revizuirea urgentă a cadrului financiar multianual actual pentru a face rost de resursele
necesare, care vor permite UE să-şi onoreze angajamentele şi să răspundă solicitărilor în creştere ale cetăţenilor
europeni. Pierzând timpul, pierdem oportunităţi.

(Şedinţa a fost suspendată la ora 18.55 şi reluată la ora 19.05.)

Declaraţii scrise

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

15. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este timpul afectat întrebărilor (B7-0307/2010).

Următoarele întrebări sunt adresate Comisiei.

Partea întâi

Întrebarea nr. 20 adresată de Laima Liucija Andrikienė (H-0291/10)

Subiect: Desfășurarea și rezultatul alegerilor locale din Belarus

Republica Belarus a organizat un tur de scrutin pentru consiliile sale locale la sfârșitul lunii aprilie 2010. Au
existat o serie de sesizări cu privire la încălcarea principiilor și procedurilor electorale democratice. Deși peste
21 000 de locuri în consiliile locale erau eligibile, se estimează că au existat doar aproximativ 360 de candidați
din opoziție care și-au disputat aceste locuri cu candidații proguvernamentali.

Ce poziție a adoptat Comisia față de alegerile susmenționate? A existat vreo îmbunătățire în ceea ce privește
standardele democratice în comparație cu alegerile anterioare? Care este poziția Comisiei cu privire la
încălcările continue ale drepturilor omului din această țară? Cum evaluează Comisia situația politică și a
drepturilor omului din Belarus în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2011?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Ca răspuns la problema importantă şi de actualitate adresată de dna
Andrikienė, permiteţi-mi să spun că Comisia este pe deplin conştientă de toate încălcările principiilor şi
procedurilor democratice care au fost raportate de o serie de ONG-uri în contextul alegerilor locale din
Belarus. Şefii misiunii Uniunii Europene din Minsk au subliniat de asemenea incoerenţele şi discrepanţele,
în special în ceea ce priveşte numărarea voturilor.

Înaintea alegerilor, au fost făcute câteva amendamente la codul electoral din Belarus. Potrivit avizului Biroului
OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, care a fost emis la 3 iunie 2010, acest lucru a
reprezentat, citez, „un pas înainte către eliminarea unor deficienţe” din codul electoral. Cu toate acestea,
raportul precizează că nu este posibil ca aceste amendamente să rezolve problemele legate de faptul că
respectivul cod electoral este în continuare privat de alegeri cu adevărat democratice.

În conformitate cu acest lucru, în timpul vizitei pe care am intenţionat să o fac la Minsk în iulie, voi transmite
autorităţilor mesajul clar că este nevoie de progres în câteva domenii care sunt esenţiale pentru democratizare
dacă Belarusul are intenţii serioase de aderare la Uniunea Europeană.

Unul dintre aceste domenii este legislaţia electorală, care este unul dintre cele mai elocvente teste ale
standardelor democratice. În acest sens, voi îndemna Minskul să continue să coopereze cu ordinul OSCE
privind reforma codului electoral înainte de viitoarele alegeri prezidenţiale. În timpul rămas până la aceste
alegeri, Comisia va acorda de asemenea o atenţie deosebită altor sectoare cheie ale democratizării, în special
libertăţii de adunare, libertăţii mass-mediei şi a ONG-urilor şi a societăţii civile, mai general vorbind, acolo
unde nu s-au înregistrat progrese în ultimul timp.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Vă mulţumesc foarte mult pentru răspunsul dvs., însă am o întrebare
suplimentară. Lumea reacţionează în mod diferit la evenimentele din Belarus. La 8 iunie, administraţia SUA
a decis să prelungească cu încă un an sancţiunile financiare asupra oficialilor de la nivel înalt din Belarus,
inclusiv asupra preşedintelui Alexander Lukashenko. Cred că acest lucru reprezintă un răspuns la alegerile
locale nedemocratice din Belarus şi mi-ar plăcea să aud părerea dvs. În plus, intenţionează Uniunea Europeană
să ia măsuri similare ca o reacţie la încălcările drepturilor civile, politice şi ale altor drepturi ale omului în
Belarus? Altfel spus, ce poziţie intenţionează Uniunea Europeană să adopte?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Am încercat mai demult o politică de extindere şi o politică de izolare, dar
sincer vorbind, niciuna nu a funcţionat perfect; şi nici nu au dus la îndeplinirea a ceea ce ne doream în ceea
ce priveşte parteneriatul cu Belarus. Ceea ce încercăm să facem acum este să punem bazele pentru ceea ce
am numi o implicare critică. Comisia lucrează la planul interimar comun, pe care l-aş descrie drept un cadru
pentru condiţii favorabile şi nefavorabile în ceea ce priveşte relaţia dintre Uniunea Europeană şi Belarus.
Acesta oferă un cadru pentru măsuri adoptate în favoarea democratizării şi a implicării graduale din partea
Uniunii Europene. Cadrul va fi împărţit cu Consiliul European şi, bineînţeles, cu Parlamentul European, şi
cred cu adevărat că acesta reprezintă cel mai potrivit răspuns la încălcările drepturilor omului la care am fost
martori în Belarus.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Dle Füle, aş dori să vă mulţumesc pentru aceste informaţii, dar
trebuie să ridic două probleme. În primul rând, intenţionaţi să faceţi o vizită în Belarus în curând, iar noi
avem o solicitare specială în ceea ce priveşte minorităţile naţionale. Acolo avem de-a face cu o situaţie în care
cetăţenii din Belarus sunt deseori cetăţeni din grupuri naţionale foarte diferite. Problema o reprezintă
tratamentul aplicat cetăţenilor din Belarus de origine poloneză. A doua problemă o reprezintă solicitarea ca
în cazul tuturor acestor măsuri să se pună mai mult accent pe oferirea de burse tinerilor din Belarus, deoarece
acest lucru reprezintă cel mai important lucru în ziua de astăzi.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – O parte a programului o reprezintă concentrarea atenţiei asupra contactului
oamenilor cu tinerii şi cu studenţii. Pe de altă parte, aspectele importante de pe ordinea mea de zi pentru
discuţiile de la Minsk nu sunt doar probleme generale legate de încălcarea drepturilor omului, ci şi probleme
specifice care vizează minorităţile. Acord o atenţie sporită acestei probleme. Am avut o întâlnire cu dna
Andżelika Borys şi cu alţi reprezentanţi ai opoziţiei din Belarus, în care am discutat nu numai starea
minorităţilor poloneze din Belarus, ci şi modul în care Comisia şi Uniunea Europeană le-ar putea ajuta.

Nu cred că acest lucru reprezintă o problemă izolată. Nu consider acest lucru o problemă legată de votare,
aşa cum unii l-ar putea caracteriza. Este într-adevăr o problemă serioasă. Relaţia dintre autorităţi şi minorităţi
va fi adusă în discuţie în timpul dezbaterilor de la Minsk.

Preşedinte. – Întrebarea nr.18 adresată de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0277/10)

Subiect: Efectele ajustărilor fiscale asupra credibilității monedei comune europene

Pentru a câștiga aprobare pentru euro din partea guvernelor europene și a publicului european, Comisia a
lansat o campanie de informare la scară largă în toate țările din zona euro care a avut rezultate pozitive.
Astăzi, în principal ca urmare a problemelor economice cu care se confruntă aceste țări și a speculației
necontrolate de pe piețe, credibilitatea monedei euro este pusă în mod grav sub semnul întrebării, generând,
conform unor studii efectuate la nivel național, numeroase preocupări în rândul publicului și nesiguranță
în Europa. Poate Comisia să furnizeze următoarele informații:

(a) S-au efectuat sondaje ale opiniei publice în Europa în funcție de categoria de populație?

(b) Ce măsuri sunt avute în vedere pentru a îmbunătăți imaginea monedei comune și credibilitatea acesteia
în ochii publicului?

(c) Va continua zona euro să permită accesul liber al noilor state membre?

Olli Rehn, membru al Comisiei – Doresc să mulţumesc dnei Kratsa-Tsagaropoulou pentru o întrebare foarte
pertinentă – sau mai degrabă pentru o serie de întrebări – deoarece imaginea şi credibilitatea monedei euro
este o problemă de interes major pentru toţi cetăţenii europeni în acest context critic şi în aceste vremuri
dificile. Moneda euro nu este doar un aranjament monetar; este de asemenea un proiect politic important –
dacă nu chiar cel mai important proiect politic – al Uniunii Europene. Prin urmare, soarta monedei euro,
imaginea monedei euro, credibilitatea monedei euro are implicaţii majore pentru întregul proiect european.
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Am aici un proiect de răspuns de patru pagini atent verificat, pe care l-am solicitat angajaţilor mei să-l
pregătească. Sunt tentat să-l citesc cu voce tare, însă aceasta ar lua aproximativ 12 minute din timpul dvs.
Cu toate acestea, sunt pregătit să-l fac public şi pot, de asemenea, să-l postez pe propriul meu site web. Acest
lucru nu reprezintă doar o problemă legată de acţiunile şi campaniile din mass-media – oricât de importante
ar fi acestea – acest lucru reprezintă, de asemenea, o problemă a politicilor şi a acţiunilor concrete de apărare
a monedei euro în faţa atacurile sistemice care au avut loc în ultimul timp.

Aş dori doar sa menţionez că efectuăm în mod regulat sondaje cantitative. Există sondaje Eurobarometru
flash periodice pe care le efectuăm în toate statele membre – am realizat acest lucru în diferite etape. Folosim
orice oportunitate pentru a comunica în mod activ cele mai recente evoluţii şi acţiuni politice întreprinse în
ceea ce priveşte moneda euro şi uniunea economică şi monetară.

Preocupările publicului general sunt abordate prin toate canalele disponibile, precum site-ul web, publicaţii,
întrebări şi răspunsuri, fluturaşi, precum şi diverse reţele care se ocupă de politicile economice, sindicate,
organizaţiile angajatorilor şi aşa mai departe. Lucrăm pe toate fronturile împreună cu statele membre pentru
a face clar mesajul referitor la moneda euro.

În ceea ce priveşte politicile esenţiale pentru această problemă, iar acest lucru face referire la partea „b” a
problemei adresate de dna Kratsa-Tsagaropoulou: Care sunt măsurile avute în vedere pentru îmbunătăţirea
imaginii monedei comune şi a credibilităţii acesteia în faţa publicului?

Doresc să fac trei precizări legate de acest lucru. În primul rând, ne-am decis să acordăm un sprijin financiar
foarte substanţial denumit mecanismul european de stabilizare şi facilitate financiară – aproape 500 de
miliarde de euro – care, împreună cu pachetul de salvare pentru Grecia privind asistenţa financiară coordonată
şi condiţionată, a contribuit la oprirea incendiului de incertitudine financiară înainte de a se transforma
într-un pârjol în întreaga Europă. Adoptăm măsuri concrete pentru a salva stabilitatea financiară şi moneda
euro în Europa.

În al doilea rând, statele noastre membre fac eforturi semnificative în ceea ce priveşte consolidarea fiscală.
De fapt, în prezent există un val de consolidare fiscală şi de reforme structurale în Europa în vederea restabilirii
şi consolidării încrederii şi credibilităţii în moneda euro şi în uniunea economică şi monetară.

Nu facem acest lucru fără verificări atente; facem acest lucru într-o manieră coordonată şi diferenţiată, pentru
ca acele ţări care nu au spaţiu fiscal sau care au spaţiu fiscal redus, precum Grecia, Spania şi Portugalia, să
accelereze procesul de consolidare fiscală. În timp ce multe alte ţări mai deţin spaţiu fiscal, acestea nu ar
trebui să înceapă procesul de consolidare până anul viitor – acest lucru trebuie făcut pentru a asigura că nu
sufocăm actuala redresare economică care are acum loc.

Doar astăzi, am prezentat un număr total de 15 proceduri de deficit excesiv, şi pe baza evaluării noastre,
strategiile statelor noastre membre în domeniul consolidării fiscale sunt în conformitate cu această strategie
fiscală coordonată şi diferenţiată de ieşire din criză.

În cele din urmă, consolidarea guvernării economice este absolut necesară pentru consolidarea credibilităţii
monedei euro şi mă bazez cu adevărat pe sprijinul dvs. atunci când votaţi rezoluţia referitoare la Europa
2020 şi consolidarea guvernării economice. Avem nevoie de susţinerea dvs. pentru a convinge Consiliul
European – a convinge statele membre – şi a păstra ritmul pentru a putea avea în vigoare aceste sisteme de
supraveghere bugetară şi de coordonare politică mai riguroase, până la începutul anului viitor.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, vă mulţumesc foarte mult pentru
răspunsul dvs. şi pentru că ne-aţi acordat o şansă nouă tuturor de a ne aminti politica de susţinere a monedei
unice şi a supravieţuirii zonei euro.

Spiritul întrebării mele s-a referit mai mult la comunicarea pe care trebuie să o aplicăm, deoarece cetăţenii
nu înţeleg aceste probleme tehnice fără precedent din viaţa economică a Europei şi nu le împărtăşesc şi există
un risc pe care ei îl vor simţi pentru faptul că susţinerea monedei euro are mai degrabă un preţ decât un viitor
sigur. Acesta este alimentat de scenariile şi ameninţările unor ţări care renunţă la moneda unică.

Statele membre şi organismele europene deţin responsabilitatea comună de a susţine crearea zonei euro,
însă opinia publică are nevoie de măsuri de susţinere care nu au nimic de-a face cu regularizările financiare
din ţările lor.

Olli Rehn, membru al Comisiei. – Sunt de acord cu modul în care gândiţi şi cred că este esenţial să vedem
moneda euro ca un instrument politic cheie pentru politica economică şi creşterea durabilă din Europa şi,
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în acelaşi timp, că o privim nu doar ca pe un simbol, ci şi ca pe o legătură pentru europeni în crearea unui
adăpost comun european. Din acest punct de vedere, am organizat o serie vastă de activităţi de comunicare.

De exemplu, în prima jumătate a anului 2010 – voi puncta doar chestiunile esenţiale – am realizat o campanie
de informare privind beneficiile-cheie ale monedei euro în 10 ţări în care aceasta este folosită: Germania,
Franţa, Italia, Portugalia, Ţările de Jos, Spania, Austria, Finlanda, Malta şi Belgia. Am organizat de asemenea
Forumul economic de la Bruxelles, destinat problemelor economice şi financiare, forum care a avut loc acum
două săptămâni. S-a căzut de acord asupra unui număr record de domenii politice, peste 1 000, iar evenimentul
a avut impact major în mass-media. Acesta a fost evident un caz de încercare de comunicare cu formatorii
de opinie şi de încercare de a obţine un efect multiplicator prin intermediul acestui forum important. Aş
putea continua lista.

Suntem implicaţi în aceste activităţi şi cred că vom obţine cele mai bune rezultate prin adoptarea politicilor
potrivite şi prin organizarea tipului potrivit de campanii pentru a asigura că cetăţenii noştri sunt bine informaţi.

În tinereţe, m-am calificat drept vânzător de piese de schimb; Am început la vârsta de 12 ani şi mi-am terminat
cariera la 20 de ani. Am avut întotdeauna o filosofie foarte clară: că trebuie să avem produsul potrivit pentru
a-l putea vinde bine: avem nevoie de ambele. Este nevoie de un produs solid, de politici solide şi este nevoie
de o campanie de marketing solidă pentru a câştiga inimile şi minţile cetăţenilor noştri.

Nikolaos Chountis, autor. – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, am ascultat răspunsul dvs. foarte atent. Nu
ştiu dacă cele douăsprezece pagini din memorandumul pe care l-aţi menţionat include un răspuns la una
dintre părţile întrebării adresate de colegul meu deputat, mai exact integrarea noilor state în zona euro şi
perspectivele pentru o astfel de integrare.

Ştiu –şi ştiţi şi dvs. – că noul stat membru este Estonia. Ceea ce vedem este faptul că, pentru ca aceste state
să intre în zona euro, se aplică programe intense de restructurare financiară şi rezultatul este că astăzi, în
Estonia, se aplică tăieri masive din salariile funcţionarilor civili, rata şomajului a ajuns la 20 % şi rata şomajului
în rândul tinerilor este de câteva ori mai mare.

Întrebarea mea este următoarea: este această imagine a unei antecamere a zonei euro atractivă? Este aceasta
demnă de încredere? Creează aceasta precondiţiile pentru viabilitatea viitoare?

Olli Rehn, membru al Comisiei. – Motivul pentru care Estonia a trebuit să consolideze disciplina bugetară nu
este în mod special moneda euro, ci faptul că economia Estoniei s-a confruntat cu o puternică criză financiară,
ca noi toţi, şi creşterea economică a stagnat. A fost o creştere economică negativă, lucru care a însemnat că
finanţele publice ale Estoniei nu au mai reprezentat o bază durabilă.

Nivelul de datorii al Estoniei este foarte scăzut: 7,2 % pentru moment, în timp ce nivelul mediu european
este de 75 %, însă gradientul a fost foarte îngrijorător şi doar bunul simţ, aplicat la nivel economic, putea
asigura că Estonia va putea să continue politicile sale orientate spre stabilitate şi să asigure sustenabilitatea
finanţelor sale publice. Aceasta a fost decizia democratică luată de curând de către parlamentul estonian şi
aceasta a fost politica urmată de Estonia şi care a avut ceva succes.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Dle comisar, aşa cum ştim, Grecia este cea mai slabă verigă din lanţul
euro şi a durat două luni până când Greciei i-a fost acordat pachetul de sprijin financiar. Acea întârziere a
fost datorată în mare parte Germaniei şi a costat 100 de milioane de euro şi, cu siguranţă, a slăbit puterea
monedei euro. Cum vede Comisia astfel de probleme şi ce măsuri ar trebui să adopte pentru a preveni repetarea
în viitor a unor întârzieri similare?

Olli Rehn, membru al Comisiei. – Nu doresc să intru în niciun tip de joc de învinuire. Părerea mea este că
politicile şi politica economică din Uniunea Europeană reprezintă întotdeauna o chestiune de dorinţă politică,
dar şi arta lucrurilor posibile. De data aceasta, a devenit posibil ca la un anumit punct să se ia acele decizii,
să se ofere asistenţă financiară condiţionată şi coordonată pentru Grecia şi mai târziu să se creeze mecanismul
european de stabilitate financiară. Acestea sunt acum în vigoare.

În ceea ce priveşte Grecia, primele tranşe în valoare de 20 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană şi
FMI au fost trimise Greciei la mijlocul lunii mai. Grecia pune în aplicare programul său comun UE-FMI la
timp şi în conformitate cu memorandumul de înţelegere. În plus, mecanismul european de stabilitate financiară
şi facilitatea în privinţa cărora s-a luat o decizie recent sunt disponibile în curând, astfel încât instrumentul
comunitar, care se ridică la 60 de miliarde de euro, poate folosi bugetul Uniunii ca garanţii la împrumuturi
pentru operaţii posibile. Acesta este pus în aplicare. Mecanismul este disponibil imediat, la cerere şi când
este nevoie cu adevărat.
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Între timp, instrumentul cu destinaţie specială de până la 440 de miliarde de euro, aranjamentul
interguvernamental care este de asemenea numit Facilitatea europeană pentru stabilitate financiară va fi
ratificat la 90 % din volum, care este criteriul, până la finalul acestei luni, şi va fi operaţional câteva săptămâni
după aceea. Acest lucru înseamnă că dacă avem o nevoie imediată şi arzătoare, deţinem instrumentele cu
care să abordăm acest mecanism şi această facilitate.

Aş încheia cu faptul că prin aceasta câştigăm doar timp, iar ideea esenţială este că trebuie să ne implicăm
într-o campanie foarte serioasă de consolidare fiscală în Europa, unde ultimii doi ani au nimicit douăzeci de
ani de consolidare fiscală din ultimele două decenii.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 19 adresată de Mairead McGuinness (H-0257/10)

Subiect: Fondurile structurale europene - finanţarea excluderii

În calitate de parte semnatară a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, UE reflectă
elementele principale ale acesteia - prin măsuri de luptă împotriva discriminării, egalitate de şanse şi incluziune
activă - în propria sa Strategie pentru persoanele cu handicap.

În martie 2010, reprezentanţi ai Comisiei au luat parte la o conferinţă organizată la Bruxelles de către European
Coalition for Community Living, pe tema „Finanţăm excluderea în timp ce promovăm incluziunea? Utilizarea
fondurilor europene pentru menţinerea instituţionalizării persoanelor cu handicap”.

Comisia este conştientă de îngrijorarea ONG-urilor cu privire la faptul că fondurile structurale europene
sunt utilizate pentru renovarea instituţiilor rezidenţiale existente destinate instituţionalizării de lungă durată
sau pentru construirea de noi astfel de instituţii pentru persoanele cu handicap, încălcându-se drepturile
acestor cetăţeni.

Având în vederea convergenţa puternică a obiectivelor Strategiei europene pentru persoanele cu handicap
în ansamblul său şi a obiectivelor Convenţiei ONU, ce acţiuni va întreprinde Comisia pentru a rezolva această
problemă şi pentru a garanta faptul că fondurile europene nu sunt utilizate în această manieră nepotrivită,
ci mai degrabă sunt direcţionate spre integrarea în sânul comunităţii a persoanelor cu handicap?

Viviane Reding, vicepreşedintă a Comisiei. – Aş dori să răspund întrebării cu solicitare de răspuns oral adresate
de dna McGuinness prin a spune că deşi responsabilitatea organizării şi administrării asistenţei rezidenţiale
intră în competenţa statelor membre, Comisia este dornică să promoveze dreptul persoanelor cu dizabilităţi
de a trăi în mod independent prin susţinerea serviciilor în comunitate ca o alternativă la traiul în cadrul
instituţiilor.

Până la finalul acestui an, Comisia va fi adoptat o strategie europeană pentru persoanele cu dizabilităţi pentru
perioada 2010-2020, care va stabili un cadru coerent pentru punerea în aplicare a Convenţiei ONU privind
drepturile persoanelor cu handicap. Susţinerea persoanelor cu handicap pentru a trăi în mod independent
şi dezinstituţionalizarea tuturor sistemelor reprezintă câteva dintre priorităţile noastre. În special, acest lucru
va sublinia rolul potenţial al fondurilor structurale din acest punct de vedere.

Priorităţile pentru folosirea fondurilor structurale sunt, bineînţeles, stabilite la nivel naţional şi regional, dar
Comisia va coopera cu statele membre în vederea realizării unui schimb de bune practici şi a liniilor directoare
privind modalitatea cea mai bună de folosire a acelor fonduri în vederea promovării autonomiei personale
şi a dreptului persoanelor cu handicap de a trăi în mod independent.

Aş dori, de asemenea, să menţionez Fondul social european ca un instrument de eliminare a obstacolelor de
participare a persoanelor cu handicap în calitate de membri egali ai societăţii. Fondul social poate finanţa,
printre altele, consilierea, instruirea adaptată la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, reabilitarea,
crearea de locuri de muncă în sectoare precum economia socială, susţinerea specială în vederea promovării
antreprenoriatului în rândul persoanelor cu dizabilităţi şi campanii de sensibilizare în vederea combaterii
discriminării. Acesta poate de asemenea oferi modalităţi de formare şi reinstruire a personalului în vederea
facilitării trecerii de la asistenţă instituţională la servicii comunitare.

Fondul european de dezvoltare regională poate fi folosit simultan în vederea dezvoltării infrastructurii sociale
pentru susţinerea unor astfel de servicii noi.

Din acest punct de vedere, Comisia a elaborat un instrument de folosire a fondurilor structurale pentru a
asigura accesul persoanelor cu handicap şi nediscriminarea acestora. Acest instrument este destinat să permită
autorităţilor de conducere, organismelor intermediare sau promotorilor proiectului să pregătească, să pună
în aplicare, să monitorizeze şi să evalueze programele şi proiectele fondului structural.

15-06-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO144



Seán Kelly (PPE). – În numele dnei McGuiness, care a adresat întrebarea, vă mulţumesc pentru răspunsul
dvs. sincer şi detaliat. Am doar una sau două întrebări succinte. În primul rând, ia Comisia vreo măsură
împotriva celor care au folosit fondurile structurale în mod neadecvat, în special în domeniul în care discutăm
despre oferirea de facilităţi persoanelor cu handicap? În al doilea rând, cât de curând putem de fapt elimina
astfel de practici, dacă le putem elimina, în cadrul statelor membre?

Viviane Reding, vicepreşedintă a Comisiei. – Dacă este vorba despre folosirea incorectă a fondurilor structurale,
la nivel general, Comisia poate interveni, dar bineînţeles aceasta reprezintă obligaţia şi responsabilitatea
principală a statelor membre de a prezenta agenda lor politică şi a organiza propriile lor sisteme de protecţie
socială, inclusiv în cazul persoanelor care primesc asistenţă în instituţii pentru o perioadă îndelungată.
Bineînţeles, problema este: putem să ne opunem acestui lucru dacă statele membre continuă să investească
în moduri diferite? Ştiţi bine că fondurile structurale sunt cheltuite pe baza unui sistem de responsabilitate
comună dintre Comisie şi statele membre. Cu toate acestea, ţine de statele membre şi de regiunile acestora
să administreze programele şi să le pună în aplicare prin selectarea programelor şi a proiectelor.

Cu toate acestea, chiar dacă nu ne putem opune, am lucrat deja împreună cu statele membre în vederea
schimbării politicii în statele membre. De exemplu, cu guvernul bulgar, avem de doi ani o colaborare în baza
căreia guvernul nu a folosit banii în instituţiile rezidenţiale, dar şi-a asumat responsabilitatea că fondurile
europene nu vor fi investite în instituţii rezidenţiale existente şi pentru orice investiţie din aceste domenii,
urmând să fie respectat principiul dezinstituţionalizării.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) În primul rând, aş dori să mulţumesc dlui comisar pentru răspunsul oferit şi
pentru angajamentul arătat faţă de cauza persoanelor cu handicap. Am două întrebări suplimentare legate
de acest lucru. Principala problemă legată de folosirea fondurilor structurale a apărut, lucru care reprezintă
o problemă în special în Europa de Est. În trecut, castelele naţionalizate din era comunistă au adăpostit
persoane cu handicap, în special cu dizabilităţi mentale. Una dintre probleme era că banii proveniţi din
fondurile structurale au fost cheltuiţi pentru renovarea acestor castele, iar apoi castelele au fost închise şi
persoanele cu handicap au fost mutate în alte locuinţe. Ce se va întâmpla cu aceste clădiri? Are Comisia un
plan de examinare a acestei probleme dintr-o perspectivă mai vastă, în relaţie cu turismul şi crearea de locuri
de muncă?

Viviane Reding, vicepreşedintă a Comisiei. – Sunt conştientă pe deplin că o schimbare a regimului înseamnă,
de asemenea, o schimbare a modalităţii de abordare a rămăşiţelor din politica din trecut.

Bineînţeles, este la latitudinea guvernelor să decidă cum vor avea grijă de instituţiile lor sau dacă vor dori sau
nu vor dori să îşi renoveze proprietăţile şi să le ofere o altă întrebuinţare. Pot doar să vă spun că, în ceea ce
priveşte dezinstituţionalizarea pentru a integra persoanele cu handicap în societate şi pentru a nu le lăsa în
instituţii, am încercat să facem ca personalul din Comisie să fie responsabil de discuţiile purtate cu statele
membre care sunt conştiente de aceste aspecte.

La 29 aprilie 2010, DG Regio a organizat un seminar pentru personalul Comisiei denumit „Ai numi acest
loc casă?”, în cadrul căruia au fost prezentate cea mai bună şi cea mai proastă practică de folosire a fondurilor
europene pentru dezafectarea instituţiilor cu şedere pe termen lung, pentru ca personalul nostru să poată
înţelege de ce trebuie aplicate politici în încercarea de a schimba mentalitatea în contactele lor cu administraţiile
din statele membre.

A existat, de asemenea, o interacţiune foarte bună între DG Regio şi DG Ocuparea forţei de muncă privind
măsuri ulterioare care ar putea fi adoptate, întrucât credem că investiţia din cadrul fondului social ar putea
ajuta populaţia din acele zone. Acesta nu ar trebui folosit doar pentru renovarea caselor, ci ar trebui de
asemenea folosit pentru crearea de locuri de muncă şi pentru stimularea creşterii economice în zonele
respective.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, aş dori să vă atrag atenţia asupra a ceea
ce eu cred că reprezintă o problemă foarte actuală şi specifică. În ţara mea, în Grecia şi probabil şi în alte ţări,
datorită programelor de austeritate, cheltuielile sociale sunt reduse şi, deseori, finanţarea centrelor şi a
fundaţiilor care oferă servicii persoanelor cu handicap a fost oprită.

Am în vedere un astfel de exemplu recent: un centru unic care oferă servicii persoanelor, în special copiilor,
cu probleme de vedere şi alte dizabilităţi. Cincizeci de copii au fost lăsaţi în voia sorţii din cauza lipsei de
fonduri. Întrebarea mea este următoarea: pot aceşti cincizeci de copii să spere că această fundaţie va fi eligibilă
în cadrul finanţării în conformitate cu Fondul social european? Ce putem face în acest caz?
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Viviane Reding, vicepreşedintă a Comisiei. – Este foarte clar că în domeniul politicii sociale, statele membre
sunt responsabile de organizarea propriilor sisteme de protecţie socială, inclusiv proiectarea, finanţarea şi
controlul calităţii serviciilor oferite în instituţiile care oferă asistenţă pe perioadă îndelungată.

Nu putem interveni sau obliga guvernul să îşi schimbe politica. Putem adopta doar măsuri generale care să
oblige guvernul să aibă grijă de populaţie.

Ce putem face, bineînţeles, cu fondul social, este să instruim personalul şi să îl ajutăm să aibă mai multă grijă
de acei oameni, însă decizia fundamentală de a avea sau nu orfelinate ţine de competenţa guvernelor naţionale.

Partea a doua

Preşedinte. – Întrebarea nr. 21 adresată de Chris Davies (H-0246/10)

Subiect: Garantarea obiectivelor europene privind protecția mediului

Recunoaște Comisia că dezbaterile interne excesive care au avut loc în cadrul Uniunii Europene și incapacitatea
de a coordona resursele diplomatice la nivel mondial au împiedicat Uniunea să își realizeze obiectivele
propuse la Conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice organizată în cadrul CCONUSC, dar
și la reuniunea părților CITES de la Doha?

Poate indica Comisia ce măsuri prevede pentru a-și îmbunătăți planificarea și coordonarea prealabile cu
scopul de a-și lărgi posibilitățile de garantare a unor rezultate mult mai bune la viitoarele conferințe de mediu?

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Dle Davies, întrebarea dvs. ridică problema importantă a eficienţei
diplomaţiei Uniunii Europene în negocierile internaţionale în domeniul mediului, în contextul rezultatelor
dezamăgitoare ale reuniunilor de la Copenhaga privind schimbările climatice şi de la Doha privind comerţul
cu specii pe cale de dispariţie.

Cu siguranţă trebuie să învăţăm câteva lecţii din aceste experienţe, în contextul dispoziţiilor relevante ale
Tratatului de la Lisabona. Acestea fiind spuse, pentru a trage câteva concluzii echilibrate pentru viitor, cred
că trebuie să recunoaştem că motivele pentru rezultatele acestor reuniuni sunt nenumărate şi ele trebuie să
fie analizate în mod individual.

Bineînţeles, nu reprezintă o sarcină uşoară să cădem de acord asupra unei poziţii comune în rândul celor 27
de state membre, care reprezintă cele 500 de milioane de cetăţeni, pentru negocierile internaţionale privind
probleme complexe care au impact direct asupra economiei şi a societăţii Uniunii Europene. Cu toate acestea,
atât negocierile CITES (Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe
cale de dispariţie), cât şi cele privind schimbările climatice, nu au împiedicat UE să cadă de acord asupra unei
linii comune şi să efectueze o serie de activităţi de sensibilizare a partenerilor internaţionali.

În ceea ce priveşte Conferinţa părţilor contractante la CITES, poziţia UE privind multe aspecte fusese stabilită
cu mai mult de şase luni înainte de reuniune, activităţi de sensibilizare au fost întreprinse de UE, iar activitatea
delegaţiilor statelor membre din lumea întreagă în ceea ce priveşte propuneri importante ale UE privind
rechini şi tigri şi discuţiile interne ale UE înainte şi în timpul Conferinţei părţilor s-au derulat fără probleme.
Însă recunosc pe deplin că în cazul tonului roşu, din păcate, aceste condiţii nu au fost îndeplinite în aceeaşi
măsură.

Vorbind într-un mod mai general, Comisia consideră că UE va putea acţiona mai eficient în cadrul CITES de
îndată ce devine o parte cu drepturi depline. Prin urmare, Comisia îşi va concentra eforturile pentru a convinge
ţările terţe, care nu au făcut încă acest lucru, să ratifice amendamentele de la Gaborone la CITES, lucru care
ar permite UE să adere la convenţie.

În ceea ce priveşte negocierile privind schimbările climatice, dezbaterea internă a UE în contextul Copenhaga
nu a fost excesivă, iar UE şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ coordonarea surselor sale diplomatice la nivel
mondial.

UE a avut un program specific intens în cazul ţărilor terţe în timpul conferinţei de la Copenhaga şi a pregătit
şi a prezentat o poziţie comună cu privire la toate problemele esenţiale apărute în timpul reuniunii de la
Copenhaga. În timpul reuniunii de la Copenhaga, UE a folosit o troică europeană coordonată la nivel comun
în peste 40 de ţări, a pus în aplicare o serie de misiuni specifice ale troicii comune şi a participat la diferite
dialoguri informale bilaterale şi multilaterale. Echipele de negociere care se ocupă de aspectele tehnice au
discutat şi au dezvoltat ulterior poziţiile Uniunii Europene în timpul diferitelor vizite bilaterale din ţările
terţe.
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Dincolo de exemplele reuniunilor de la Copenhaga şi de la Doha, este important să vedem că unul dintre
obiectivele esenţiale ale Tratatului de la Lisabona este consolidarea vocii Uniunii la nivel internaţional. Punerea
în aplicare a Tratatului de la Lisabona va consolida în mod considerabil reprezentarea externă a UE în afacerile
externe în domeniul mediului.

În acest domeniu, tratatul solicită Comisiei să asigure reprezentarea externă a Uniunii. În cazul în care Consiliul
consideră ca fiind o oportunitate politică faptul că Uniunea se angajează în negocieri privind acordurile
internaţionale, tratatul obligă Consiliul să autorizeze Comisia să conducă astfel de negocieri în numele Uniunii
pentru probleme care intră în sfera de competenţă a Uniunii. Consiliul poate complementa o astfel de
autorizare prin negocierea directivelor.

Parlamentul European poate, bineînţeles, să se implice imediat şi pe deplin în toate etapele procedurii.

Comisia discută în prezent cu statele membre din Consiliu modalitatea de punere în aplicare a acestui cadru.
În acele discuţii, Comisia este foarte atentă ca aplicarea Tratatului de la Lisabona să ducă în mod eficient la
reconsolidarea unităţii şi coerenţei reprezentării UE în negocierile multilaterale. Orice altă interpretare a
Tratatului de la Lisabona pur şi simplu riscă şi, de fapt, slăbeşte poziţia UE la nivel internaţional, lucru care
cu siguranţă nu este ceea ce Tratatul de la Lisabona trebuia să aducă.

Ceea ce este în joc este viitorul organizaţiei UE şi eficienţa în negocierile globale în domeniul mediului, iar
Comisia se bazează pe susţinerea Parlamentului în privinţa acestei chestiuni.

Chris Davies (ALDE). – Dl comisar şi cu mine vom împărtăşi obiectivele fără niciun dubiu, şi susţin Comisia
în bătălia cu Consiliul, dar atunci când ne uităm la conferinţe precum CITES, văd poporul japonez mergând,
cel puţin aparent, de la o ambasadă la alta cu o pungă cu aur. Aţi descrie această acţiune drept acţiune de
sensibilizare.

Aşadar, permiteţi-mi să vă adresez o anumită întrebare, întrucât aţi abordat problema consolidării abilităţilor
diplomatice ale Uniunii Europene. Ce întâlniri aţi avut sau veţi avea cu Catherine Ashton pentru a discuta
modalitatea în care Serviciul pentru acţiune externă poate fi pus în aplicare de către Comisie ca un întreg
pentru a garanta că abilităţile noastre democratice sunt exploatate la maxim?

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Ca răspuns la întrebarea specifică pe care aţi adresat-o: Nu am avut o
întâlnire cu Catherine Ashton pentru a discuta această problemă. Cred că un lucru destul de clar în ceea ce
priveşte CITES, în special în legătură cu tonul roşu; am făcut o serie de calcule greşite – dacă pot să mă exprim
astfel.

În primul rând, poziţia Comisiei a fost adoptată pur şi simplu prea târziu. În al doilea rând, cred că discuţia
din cadrul Consiliului a avut loc chiar la ultimul Coreper; şi chiar dacă aş putea discuta această problemă cu
Catherine, tot ar fi prea târziu.

Prin urmare, cred că ar trebui să învăţăm din aceste experienţe. Dar aşa cum aţi subliniat foarte bine, aceasta
reprezintă una dintre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim împreună şi trebuie să folosim de asemenea
viitorul nostru Serviciu extern – care sperăm că va funcţiona bine – în acest scop.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 22 adresată de Dan Jørgensen (H-0255/10)

Subiect: Problema amestecurilor de perturbatori endocrini

Studii din Danemarca şi Germania au arătat că în special copiii sunt expuşi la un întreg amestec de substanţe
chimice diferite, şi în special la compuşi chimici care provoacă disfuncţii hormonale, cum este cazul
plastifianţilor pe bază de ftalat. Aceste rezultate ştiinţifice fac ca procedura de autorizare REACH pentru
substanţe unice care provoacă disfuncţii hormonale - care se bazează pe principiul că nivelurile concentraţiei
substanţelor sunt sub pragul de activare - nu mai prezintă siguranţă sau eficacitate, deoarece aceste substanţe
chimice formează împreună un amestec periculos.

Cum intenţionează Comisia să acopere aceste lacune ale prevederilor REACH şi să garanteze faptul că
substanţele chimice care provoacă disfuncţii hormonale nu sunt autorizate pe baza ipotezei eronate conform
căreia nu suntem expuşi decât la o singură substanţă chimică odată?
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Întrebarea nr. 23 adresată de Fiona Hall (H-0265/10)

Subiect: Planul de acțiune european privind substanțele chimice cu efecte de perturbare a sistemului endocrin

Strategia europeană de acțiune privind substanțele chimice cu efecte de perturbare a sistemului endocrin a
fost adoptată în urmă cu 10 ani, ca rezultat al unui raport din proprie inițiativă din 1997 al Parlamentului
European. De atunci, cercetările științifice au demonstrat consolidarea legăturilor între anumiți perturbatori
endocrini și cancer, fertilitate scăzută și impactul posibil asupra comportamentului și dezvoltării. Cu toate
acestea, în ciuda diverselor declarații politice ce sprijină planul de acțiune privind aceste substanțe și existența
unei liste aprobate a perturbatorilor endocrini, la nivel european, nu a fost luată nicio măsură de înlăturare
a perturbatorilor endocrini din mediul înconjurător.

Va lua Comisia măsuri cu privire la utilizarea rezultatelor cercetărilor publice și se va asigura că aceste produse
chimice cu un risc sporit pentru sănătatea umană vor putea fi tratate prioritar în temeiul legislației REACH?

Ce măsuri concrete va propune Comisia în viitorul său raport privind punerea în aplicare a strategiei europene
referitoare la aceste substanțe?

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Comisia este conştientă de o serie de studii care vizează efectele
combinate ale diferitor substanţe chimice. În special, la finalul anului 2009, autorităţile daneze au publicat
rezultatele câtorva studii care au examinat impactul cumulativ al diferitelor substanţe care afectează în mod
negativ funcţia endocrină asupra unor grupuri sensibile, precum copiii sau femeile lucrătoare, aşa cum aţi
menţionat în întrebarea dvs.

Studiul danez a dus la formularea concluziilor Consiliului adoptate în decembrie 2009, în cadrul cărora
Comisiei i s-a solicitat să examineze modul în care prezenta legislaţie europeană a abordat problema efectelor
cumulative ale diferitelor substanţe care afectează funcţia endocrină şi, mai general vorbind, să analizeze
modalitatea în care problema generală are de-a face cu efectele cumulative ale acestor tipuri de substanţe
chimice.

În ceea ce priveşte problema generală a efectelor cumulative ale substanţelor chimice, Comisia a pus de
curând la dispoziţie pe internet un raport recent referitor la toxicitatea amestecului, care a fost rezultatul
unui studiu de doi ani finanţat de DG Mediu.

Comisia se ocupă în prezent de consultarea părţilor interesate de acest raport şi a adresat de asemenea o
cerere formală privind toxicitatea amestecului Comitetului ştiinţific pentru riscurile asupra sănătăţii şi
mediului, Comitetului ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi şi Comitetului ştiinţific pentru produse
destinate consumatorilor.

Până la începutul anului 2012 cel târziu, pe baza studiului şi al procesului asociat de consultare, Comisia va
finaliza un raport care va evalua modul în care şi dacă prezenta legislaţie relevantă comunitară, inclusiv
REACH, abordează în mod adecvat riscurile legate de expunerea la substanţe chimice multiple din diferite
surse şi provenienţe şi, în funcţie de acest lucru, aceasta va examina care sunt modificările, liniile directoare
şi metodele de evaluare potrivite.

Începând cu lansarea strategiei comunitare privind substanţele perturbatoare ale sistemului endocrin din
1999, am investit masiv prin intermediului bugetului comunitar pentru cercetare pentru a spori capacitatea
noastră de înţelegere a mecanismelor prin care substanţele afectează funcţionarea sistemelor endocrine. În
aceeaşi perioadă, am inclus măsuri specifice pentru a aborda substanţele perturbatoare ale sistemului endocrin
în două lucrări principale ale legislaţiei privind substanţele chimice, REACH şi Regulamentul privind produsele
de protecţie a plantelor. De asemenea, Comisia a participat în mod activ la iniţiativele internaţionale de
dezvoltare a metodelor de testare şi a strategiilor de testare pentru identificarea substanţelor perturbatoare
ale sistemului endocrin.

În sfârşit, Comisia a lansat de curând un studiu important pentru a consolida ultimele informaţii ştiinţifice
şi pentru a face recomandări privind strategiile de testare şi criteriile de identificare a substanţelor cu proprietăţi
de perturbare a sistemului endocrin. Studiul va fi finalizat până în a doua jumătate a anului viitor. Rezultatele
acestui studiu vor fi luate în considerare în examinarea prezentei strategii comunitare privind substanţele
perturbatoare ale sistemului endocrin şi pentru a contribui la punerea în aplicare a prezentei legislaţii a
Uniunii Europene, şi mă refer aici atât la Regulamentul privind produsele de protecţie a plantelor, cât şi la
REACH.
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Aşadar, pe scurt, Comisia este conştientă de seriozitatea problemelor pe care le-aţi adresat amândoi şi lucrează
intens la abordarea acestora într-un mod cât mai eficient. Acest lucru nu este uşor deoarece ne lipsesc încă
multe informaţii, dar reprezintă cu siguranţă o problemă complexă care merită în viitor toată atenţia noastră
şi cea mai serioasă consideraţie.

Dan Jørgensen (S&D). – (DA) Dle comisar, spuneţi că în anul 2010 veţi prezenta un raport în care veţi
ajunge la o concluzie pentru a stabili dacă există motive de revizuire a legislaţiei pe baza faptului că aceasta
nu ţine cont de efectele combinate ale substanţelor chimice (efecte cocktail). În acest sens, pot să vă scutesc
de problemă, întrucât deja putem să confirmăm că acesta este cazul. Legislaţia nu ţine cont de efectele cocktail.
Cei care am lucrat la Regulamentul REACH şi cei care îl cunosc în amănunt – după cum ştiu că îl cunoaşteţi
– ştiu prea bine că efectele cocktail nu au fost pur şi simplu luate în considerare atunci când este vorba despre
cele mai periculoase substanţe: substanţele cancerigene şi substanţele chimice perturbatoare ale sistemului
endocrin. În plus,REACH se bazează pe două principii fundamentale: principiul precauţiei şi principiul
protecţiei celor mai vulnerabili consumatori de pe piaţa noastră, altfel spus copiii şi femeile însărcinate,
printre alţii. Aşadar, nu ar trebui Comisia să prezinte acum propuneri privind revizuirea REACH şi probabil
şi alte tipuri de acte legislative pentru a stipula faptul că trebuie să se ţină cont de efectele cocktail în procesul
de autorizare pe baza principiului substituţiei?

Janez Potočnik, membru al Comisiei – Aşa cum am spus deja, problema reală în acest domeniu este lipsa
unor cunoştinţe ştiinţifice solide şi a faptelor. Menţionaţi pe bună dreptate principiul precauţiei. Suntem
legaţi prin tratat să urmăm măsurile de precauţie şi în domeniul mediului, dar aş dori totuşi să primesc cât
mai multe informaţii şi să întemeiez propunerile pe cât mai multe informaţii ştiinţifice solide posibile.

Începând din anul 1999, anul când această problemă a început să fie abordată, am realizat deja 84 de studii
în cadrul Comunităţii, cu aproximativ două milioane de persoane implicate. Cu toate acestea, când am
discutat ieri acest aspect cu colegii mei pentru a face un scurt rezumat al acestor detalii, mesajul principal
era de fapt următorul: că ne lipsesc în continuare informaţii pentru a adopta măsuri foarte concrete. Însă cu
siguranţă puteţi să vă asiguraţi de faptul că voi lua în considerare în mod activ acest aspect în viitor.

Fiona Hall (ALDE). – Vă mulţumesc, dle comisar, pentru răspunsul dvs., dar am un sentiment imens de
frustrare deoarece acest lucru a fost examinat timp de 13 ani – 84 de studii pe parcursul a 13 ani. Există
anumite părţi din populaţie, în special copiii nenăscuţi, care sunt extrem de vulnerabili la aceste substanţe
chimice şi schimbările s-au dovedit a fi ireversibile, aşadar din cauza acestui lucru, vieţile oamenilor au fost
distruse înainte de a se naşte.

Conform celor spuse referitor la principiul precauţiei, ce opreşte Comisia de la prezentarea unor nume pe
listă în conformitate cu REACH, pentru a continua interzicerea acestor substanţe?

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Aş putea de fapt repeta răspunsul. Problema este că atunci când vorbim
despre principiul precauţiei, cred că este extrem de importantă modalitatea în care noi îl considerăm şi ce
credem că reprezintă acesta în cadrul respectivei activităţi. Pur şi simplu aş dori să adun mai multe informaţii.
Cu studiul pe care l-am lansat, nu am lansat studiul prin intermediul căruia am dori să obţinem informaţii
cumulative despre ce am acumulat prin intermediul programelor europene de cercetare, ci dorim să avem
o imagine de ansamblu asupra tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru – toate informaţiile de care dispunem
la nivel global. Aceasta este intenţia noastră, dar înţeleg pe deplin frustrarea dvs. După cum ştiţi, sunt în acest
domeniu de un şi jumătate şi cu siguranţă voi examina cu atenţie toate lucrurile pe care le-aţi subliniat şi voi
încerca să văd cum putem să facem faţă cel mai bine în viitor.

Lena Ek (ALDE). – Dle preşedinte, prezentele regulamente comunitare privind materialele care intră în
contact cu produsele alimentare permit în continuare existenţa unor niveluri destul de ridicate de bisfenol A.
Prin urmare, există riscul ca această substanţă să pătrundă în produsele alimentare, sau în produsele de
consum mai larg care sunt implicate în expunerea zilnică sau, de asemenea, să pătrundă în corp.

Cum se va ţine cont de rezultatele avizului Agenţiei Europene pentru Siguranţa Alimentară privind bisfenolul
care sunt preconizate pentru sfârşitul lunii mai 2010 – cred că a fost prezentat acum –în cadrul viitoarelor
măsuri privind bisfenolul A în conformitate cu REACH? Mă gândesc la bebeluşii noştri, la sticlele noastre
ş.a.m.d.

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – La fel ca toate informaţiile ştiinţifice pe care le primim, bineînţeles,
dacă există vreuna, vom ţine cont la modul serios în cadrul activităţii de pregătire a acţiunilor politice viitoare
sau în explicarea modalităţii de punere în aplicare prin intermediul prezentei legislaţii pe care o pregătim
acum.
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Aşadar, pur şi simplu, în mod treptat, ar trebui să creştem calitatea cunoştinţelor pe care le deţinem, care
lipseşte în acest domeniu. Problema este serioasă şi, când vom dispune de aceste cunoştinţe, vă pot asigura
că vom acţiona.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 24 adresată de Seán Kelly (H-0256/10)

Subiect: Implementarea Directivei privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii

Poate Comisia să prezinte stadiul implementării Directivei privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de
inundaţii (2007/60/CE(1)), cu referire specială la Irlanda?

Janez Potočnik, membru al Comisiei – Dle Kellz, dle comisar, Directiva privind inundaţiile a fost adoptată în
anul 2007 şi se află încă în stadiul punerii în aplicare. În timpul ultimei luni, noile inundaţii ne-au amintit
de consecinţele grave ale inundaţiilor şi importanţa gestionării riscului în caz de inundaţii, care se concentrează
asupra prevenirii, pregătirii şi protecţiei.

Directiva privind inundaţiile solicită tuturor statelor membre să pregătească planuri cuprinzătoare în vederea
reducerii riscurilor de inundaţii. În mod semnificativ, trebuie consultate în aceste planuri părţile publice şi
cele interesate, iar statele membre trebuie să coopereze pe rutele transfrontaliere. Primele două termene
limită de punere în aplicare au expirat deja.

În primul rând, transpunerea juridică în legislaţia naţională avea termen până în noiembrie 2009. Până în
prezent, 12 state membre, inclusiv Irlanda, au îndeplinit acest termen limită. Zece state membre nu au
notificat încă transpunerea directivei şi cinci state membre au notificat doar transpunerea parţială. Comisia
urmăreşte cazurile de încălcare a dreptului comunitar pentru a răspunde la această situaţie.

În ceea ce priveşte notificarea adresată de statele membre Comisiei privind aranjamentele administrative,
termenul expiră la 26 iunie, anul curent. Douăzeci şi trei de state membre, inclusiv Irlanda, au notificat.
Comisia verifică acum faptul că toate informaţiile relevante privind autorităţile responsabile şi acoperirea
geografică a unităţilor de conducere sunt în conformitate cu directiva. Principalele pietre de încercare legate
de punerea în aplicare sunt încă departe de a fi fost îndepărtate.

În cadrul Uniunii Europene, statele membre pregătesc aceste măsuri, care sunt: în primul rând, elaborarea
în 2001 a unei evaluări preliminarii a riscului privind inundaţiile şi identificarea zonelor care prezintă
potenţiale riscuri semnificative de inundaţii. în al doilea rând, pregătirea hărţilor detaliate cu zonele care
prezintă riscuri de inundaţii şi a unor hărţi cu riscuri de inundaţii până în 2013; şi, în al treilea rând, pregătirea
primelor planuri de gestionare a riscurilor de inundaţii, în 2015. De asemenea, părţile publice şi cele interesate
trebuie să fie consultate în ceea ce priveşte aceste planuri înainte ca ele să fie adoptate.

În ceea ce priveşte Irlanda, înţelegem că punerea în aplicare este acum în desfăşurare şi nu avem niciun motiv
să credem că Irlanda este în întârziere în ceea ce priveşte aplicarea directivei. Irlanda a notificat legislaţia de
transpunere a directivei şi a raportat aranjamente administrative. În plus, salutăm faptul că Irlanda a efectuat
deja exerciţii pilot în bazinul Dodder din zona Dublin, precum şi în bazinul Lee din sudul Irlandei – unde un
proiect de plan de gestionare a riscurilor de inundaţii în bazin a fost pregătit şi trimis spre consultare publică.

De asemenea, Irlanda adoptă un rol activ la nivel european în promovarea schimbului valoros de informaţii
între statele membre privind diferite subiecte referitoare la punerea în aplicare a directivei, precum modalitatea
de a face faţă inundaţiilor rapide şi pluviale, cartografierea inundaţiilor şi dezvoltarea planurilor legate de
gestionarea riscului de inundaţii.

Seán Kelly (PPE). – Din respect pentru ceilalţi, voi fi succint. În primul rând, dle comisar, vă mulţumesc
pentru un răspuns foarte detaliat şi cuprinzător, pe care-l apreciez cu adevărat. Aş dor să adaug un singur
lucru. În cazul ţărilor care nu respectă termenele, nu se gândeşte Comisia să pună la dispoziţie Fondul de
solidaritate în cazul inundaţiilor care au loc în viitor – sau în trecut, deoarece avem o cerere în procesul-verbal
privind inundaţiile?

Gay Mitchell (PPE). – Observ ceea ce s-a spus despre schimbul de informaţii şi în special în ceea ce priveşte
viiturile. Din întâmplare, locuiesc lângă bazinul râului Dodder din Dublin şi râuri aparent mici pot cauza
daune dezastruoase în oraşe într-o perioadă destul de scurtă de timp.

(1) JO L 288, 6.11.2007, p. 27.
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Pot să solicit pregătirea unui manual, care ar include lucruri precum asigurarea că ecluzele sunt curăţate,
prin blocarea molozului, deoarece lucruri precum acestea duc la un astfel de dezastru. Dacă ar exista un
manual, acesta ar trebui cu adevărat să fie aplicat de către autorităţile locale, dar ar putea fi cea mai bună
practică care ar putea fi împărtăşită în cadrul Uniunii Europene şi aş încuraja punerea în practică a acestui
lucru.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Prevenirea şi gestionarea riscurilor de inundaţii presupune rezolvarea la
nivel transnaţional a problemelor hidrologice ale Uniunii Europene şi necesită investiţii masive.

Doresc să întreb Comisia dacă are în vedere elaborarea unei politici comune în domeniul apelor interne, la
fel ca în cazul politicii maritime comune, care să abordeze într-o manieră integrată planificarea teritorială,
protecţia mediului, protecţia mediului marin, transportul maritim, dezvoltarea zonelor situate de-a lungul
apelor interne sau a zonelor de coastă.

Jim Higgins (PPE). – (GA) Dle preşedinte, inundaţiile din timpul verii au cauzat multe pagube în Irlanda, în
special în ceea ce priveşte infrastructura, magazinele şi locuinţele. În total, acestea se ridică la aproximativ 1
miliard de euro.

Cu toate acestea, nu putem da vina în întregime pe precipitaţii; cea mai mare problemă în Irlanda a fost că
nu au fost întreţinute căile navigabile. Directiva privind căile navigabile este o directivă foarte importantă.
Pe lângă aceasta, multe pagube au fost cauzate – şi încă se mai fac – în fauna sălbatică, în special în ceea ce
priveşte păsările rare, întrucât nici Directiva Păsări nu a fost pusă în aplicare.

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – În primul rând, mulţi dintre dvs. aţi menţionat finanţarea. Există două
posibilităţi: una este prevenirea şi ar trebui să ne uităm la Fondul de coeziune; a doua vizează fondurile la
nivel european – Programul Interreg şi toate activităţile legate de acesta.

Atunci când dezastrul are loc, există cu siguranţă încă o posibilitate – menţionată de un distins deputat – şi
anume Fondul european de solidaritate. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene are linii directoare foarte
clare în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi natura pagubelor. În cazul aplicării de către Irlanda a Fondului
de solidaritate, pagubele cauzate au fost sub pragul limită, dar Comisia este în faza de evaluare a respectivei
aplicări.

Atunci când nivelul pagubelor este sub limita normală de mobilizare a Fondului de solidaritate de 0,6 %,
trebuie îndeplinite criteriile specifice pentru mobilizare excepţională. În cazul în care în urma evaluării se
dovedeşte că este cazul să se recurgă la acest lucru, atunci se poate garanta asistenţă. Cu toate acestea, nu
putem pur şi simplu amesteca cele două lucruri – scopul unuia şi scopul celuilalt.

De asemenea, sunt de acord cu partajarea celei mai bune practici, lucru care s-a menţionat – cred că este
important ca planurile de gestionare să fie elaborate în mod adecvat şi corect. În ceea ce priveşte efectul
transfrontalier, susţinem foarte mult acest lucru în ceea ce priveşte Directiva-cadru privind apa. Abordarea
problemei bazinului riveran este o problemă transfrontalieră care stabileşte un fel de conexiune în privinţa
căreia statele membre ar trebui să coopereze. Acestora li se cere să coopereze şi, de fapt, trebuie să facă acest
lucru atunci când îşi pregătesc soluţiile transfrontaliere.

În cele din urmă, aş dori să menţionez că în anul 2012 dorim să schiţăm un plan privind resursele de apă şi
gestionarea acestuia. În cadrul planului respectiv, vor exista trei subiecte pe care dorim să le abordăm. Unul
dintre subiectele asupra căruia trebuie să ne concentrăm atenţia îl reprezintă seceta.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 25 adresată de Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-0262/10)

Subiect: Revizuirea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) (85/337/CEE)

Din când în când ne sunt aduse la cunoștință probleme care apar în cursul planificării și executării de proiecte
majore de infrastructură, în special în sectorul energiei. Majoritatea problemelor apar din cauza lipsei de
transparență și de imparțialitate în realizarea evaluărilor impactului acestor proiecte asupra mediului. Așa
cum reiese din recentul raport al Comisiei, legislația actuală (Directiva 85/337/CEE((2)) nu asigură o reală
independență a evaluărilor impactului asupra mediului. Sunt prezentate două soluții la această problemă: o
mai mare implicare a Comisiei în procedura de evaluare a impactului sau asigurarea faptului că finanțarea
evaluării impactului asupra mediului este independentă de promotorul proiectului care este evaluat.

(2) JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Când preconizează Comisia să prezinte textul revizuit al Directivei EIA? Ce opțiune va alege Comisia pentru
a garanta independența evaluării impactului asupra mediului?

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Este adevărat că în conformitate cu Directiva privind evaluarea
impactului asupra mediului (EIA), dezvoltatorul este responsabil de colectarea informaţiilor necesare şi
transmiterea acestora autorităţilor publice. Cu toate acestea, acest lucru nu creează un proces opac şi parţial
al procesului de evaluare a impactului asupra mediului, întrucât directiva conţine câteva garanţii care asigură
o evaluare transparentă şi obiectivă a impactului proiectelor asupra mediului.

Aceste garanţii se găsesc în primul rând în descrierea informaţiilor minime care sunt incluse în raportul de
evaluare a impactului asupra mediului care este solicitat de Directiva EIA şi, în al doilea rând, în consultările
cu autorităţile competente din domeniul mediului şi cu publicul. Într-adevăr, toate informaţiile oferite de
dezvoltator trebuie să fie făcute publice autorităţilor din domeniul mediului şi publicului, care trebuie să fie
consultat.

Corectitudinea acestor informaţii poate fi contestată în orice stadiu al consultărilor, înainte de a fi luată
decizia finală. Acest lucru înseamnă că autorităţile competente din domeniul mediului îşi pot folosi capacitatea
proprie pentru a evalua în mod corespunzător informaţiile oferite, în timp de ONG-urile sau părţile interesate
pot – şi foarte des – contestă întregul proces de evaluare pe baza informaţiilor oferite, în cazul în care acestea
nu reflectă situaţia reală sau omit în mod clar respectarea cerinţelor dispoziţiilor prevăzute de Directiva EIA.
Decizia finală de a aproba sau refuza consimţământul de dezvoltare trebuie să ia în considerare rezultatele
consultărilor şi informaţiile colectate şi trebuie să includă adevăratele motive pe care este întemeiată. Toate
acestea trebuie de asemenea să fie puse la dispoziţia publicului.

Însă, sincer vorbind, întrebarea dvs. este foarte relevantă. La mai mult de 20 de ani de la punerea în aplicare
am identificat domenii în care sunt necesare îmbunătăţiri şi am ajuns la concluzia că Directiva EIA trebuie
revizuită. Obiectivul meu este prezentarea unui nou text care va spori în viitor protecţia în domeniul mediului,
va lua în considerare provocările legate de schimbările climatice, energie şi biodiversitate, va integra
jurisprudenţa CEJ şi va armoniza şi simplifica, în măsura în care acest lucru este posibil, procedurile existente.

În acest context, calitatea generală a evaluărilor de mediu vor reprezenta o problemă esenţială şi există cu
siguranţă loc de îmbunătăţiri. Pe de altă parte, controlul calităţii documentaţiei EIA trimisă dezvoltatorului
ar putea fi îmbunătăţit. Pe de altă parte, procesul EIA în sine ar putea fi consolidat.

Serviciile mele au început deja să lucreze la revizuirea Directivei EIA. Până la finalul lunii iunie va fi lansat
procesul vast de consultare al publicului şi al părţilor interesate. Sunteţi bineînţeles invitaţi să participaţi şi,
de asemenea, să vă exprimaţi punctele de vedere.

De îndată ce toate datele şi informaţiile relevante sunt prezentate, Comisia va identifica opţiunile adecvate
ale politicii pentru modificarea Directivei EIA, inclusiv modalităţile de asigurare a independenţei evaluărilor
în domeniul mediului. Orice propunere a Comisiei vor trebui să se supună evaluării legislative a impactului.
Nu mă aflu totuşi în poziţia de a vă oferi o dată pentru propunerea Comisiei, însă intenţia mea este cu siguranţă
de a prezenta această propunere în timpul mandatului meu, mai bine mai devreme decât mai târziu, cu toate
că, bineînţeles, mai este destul de mult de lucru înainte de a realiza acest lucru.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Această problemă este importantă pentru statele membre,
importantă în ceea ce priveşte proiectele care sunt în desfăşurare în statele membre şi care sunt importante
din perspectiva proiectelor internaţionale, precum proiectele energetice din domeniul infrastructurii, cum
ar fi proiectul Nordstream din Marea Baltică. Aşa cum aţi menţionat, compania deţine dreptul de a participa,
iar operatorii trebuie să ţină cont de problemele societăţii, dar într-un fel, nici măcar informaţiile oferite de
oamenii de ştiinţă independenţi nu au fost luate în considerare. De aceea, în ziua de astăzi, discutăm nevoia
de a stabili un mecanism independent de evaluare a impactului şi aş dori să vă întreb dacă credeţi că Comisia
Europeană ar putea regulariza legislaţia naţională a statului membru în ceea ce priveşte acest aspect, sau
presupunând că este vorba despre un proiect internaţional, dacă însăşi Comisia Europeană ar putea interveni
în astfel de probleme?

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – În esenţă, aţi arătat încă o dată înspre direcţia potrivită. Dacă proiectul
sau investiţia nu are efecte transfrontaliere, este destul de clar cum ar trebui făcute lucrurile. Principiul
subsidiarităţii este cu siguranţă în joc aici şi nu aş avea nimic de adăugat.

Dacă procesul este transparent, dacă toata lumea poate avea un punct de vedere – aceasta, à propos, a fost
intenţia amendamentelor Directivei EIA din trecut şi în 2003, acest lucru era în conformitate cu Convenţia
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de la Aarhus care ar trebui să prevadă tocmai acest lucru – atunci procesul ar trebui să ducă la realizarea
lucrurilor menţionate.

Lucrurile sunt puţin mai complicate când vorbim despre aspectul transfrontalier. Cerinţele actuale ale
directivei în ceea ce priveşte problema transfrontalieră solicită negocieri sau un schimb mai bun de informaţii
cu părţile în cauză. Acest lucru ar trebui deja să se întâmple în conformitate cu Convenţia EPSA, dar dacă se
referă la statele membre ale Uniunii Europene, atunci, desigur, Directiva EIA se aplică.

Sincer vorbind, din acest punct de vedere, Comisia are un rol mai mult sau mai puţin procedural. Trebuie să
avem grijă că se ţine cont de toate procedurile necesare, proceduri necesare care în mod ideal ar duce la o
evaluare independentă a impactului, care trebuie să fie realizată prima dată de dezvoltator, să fie verificată,
dacă este cazul, şi apoi analizată de autorităţile din statele membre. Garantăm acest lucru. Ar trebui să ştim
că am adus în discuţie două lucruri importante prin includerea conceptului EIA. Unul este că mediul
înconjurător este luat în considerare la modul serios atunci când se realizează orice tip de investiţie, şi al
doilea este că consultarea publică are loc în orice situaţie, astfel încât lucrurile să fie transparente. Dar arătaţi
spre direcţia potrivită. Cred că problema sau implicit ceea ce se află în spatele gândirii dvs., este una dintre
problemele care trebuie să fie abordate în viitor, atunci când Directiva EIA este revizuită, dar nu vă pot oferi
un răspuns acum în ce direcţie ne vom îndrepta. Discuţia începe acum şi sigur voi analiza detaliile respective
în viitor.

Marian Harkin (ALDE). – Dle preşedinte, voi fi foarte succint. Aş dori să întreb de ce v-aţi decis să adresaţi
cinci întrebări din partea unui comisar şi o singură întrebare din partea altuia.

Există vreo explicaţie pentru acest lucru? Este legal să ne aşteptăm ca acelaşi comisar să vină cu două până
la trei întrebări. Aş dori doar să ştiu care este explicaţia.

Preşedinte. – Aceasta este ordinea în care au fost prezentate.

Sarah Ludford (ALDE). – Ce spuneţi despre comisarul Dalli? Îl pierdem în totalitate? Se pare că nu este o
gestionare foarte bună a timpului afectat întrebărilor dacă eliminaţi complet un comisar.

Preşedinte. – De fapt, sunt doi comisari.

Malcolm Harbour (ECR). – Dle preşedinte, aş dori să prezint Biroului un raport, şi vorbesc în calitate de
preşedinte al Comisiei pentru piaţa internă, deoarece doi dintre comisarii principali din comisia mea nu au
avut şansa în această seară să răspundă la întrebările adresate de membrii comisiei mele şi de alţii.

Dacă aţi fi ştiut la începutul acestei şedinţe, astfel cum aţi ştiut în mod evident, şi secretariatul sesiunilor a
ştiut, că timpul afectat discursurilor era limitat, în primul rând nu era absolut necesar să adresaţi la început
cele două întrebări care nu erau alocate niciunui comisar. Deputaţii din acest Parlament adresează întrebări
în special comisarilor deoarece ei sunt prezenţi aici şi, aşadar, cei doi ar fi putut renunţa imediat. Dacă acest
lucru se întâmplă din nou, sugerez să facem o modificare adecvată a Regulamentului de procedură care
vizează acest subiect.

În al doilea rând, a fost destul de clar cât timp s-a pus la dispoziţie, caz în care ar fi trebuit să împărţiţi întrebările
între cei trei comisari care au preluat problema şi au avut amabilitatea de a veni aici. Este scandalos faptul că
acest Parlament ignoră faptul că cei doi comisari vin aici şi nu vor beneficia de timp. Aşadar, în calitate de
preşedinte al comisiei, insist ca dvs., în calitate de preşedinte al acestei şedinţe, să prezentaţi raportul complet
Biroului, şi să exprimaţi nemulţumirea noastră foarte mare în ceea ce priveşte organizarea îngrozitoare a
acestei şedinţe.

Preşedinte. – În orice parlament din lume, timpul afectat întrebărilor expiră şi aşa s-a întâmplat şi în această
seară. Se întâmplă de fiecare dată.

Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Dle preşedinte, aş dori de asemenea să menţionez că timpul afectat
întrebărilor nu a fost proporţionat în mod raţional. Am avut o întâlnire în cadrul Comisiei pentru agricultură
şi dezvoltare rurală şi, în acelaşi timp, s-a şi votat şi am părăsit Comisia pentru agricultură şi voturile pentru
a participa la acest moment al controlului parlamentar. În mod evident, nu aţi alocat corect timpul între
partide la controlul parlamentar. Aţi permis să se adreseze întrebări suplimentare într-o manieră foarte
flexibilă. Cred că trebuie să dăm dovadă de respect în faţa comisarilor şi a dlui Barnier. Acest lucru este cerut
de ordinul parlamentar. Vă spun acest lucru dvs., dle preşedinte, căruia vă port mult respect personal. Proveniţi
din ţara unde s-a născut democraţia parlamentară modernă. Cu toate acestea, democraţia parlamentară are
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ordine şi norme şi principii. Regret cu adevărat ceea ce s-a întâmplat în această seară. Nu face nimănui nicio
onoare; nu face onoare Parlamentului şi nu face onoare Biroului, dle preşedinte.

Preşedinte. – De fapt, am început cu întârziere deoarece câţiva comisari şi câţiva deputaţi nu au fost prezenţi.
Acesta este motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Dle preşedinte, am participat la fiecare timp afectat întrebărilor începând din
1994, dar niciodată nu am văzut un scandal de o asemenea amploare. Procedura corectă este că, în cazul
reducerii timpului afectat discursurilor, trebuie să se procedeze la fel în cazul fiecărui comisar.

Am adresat prima întrebare dlui comisar Dalli, aşadar am fost sigur că îmi va veni şi mie rândul. În timp ce
discutăm, dl preşedinte José Barroso se adresează grupului meu şi, de când am părăsit acea discuţie acum
trei sferturi de oră, am stat aici timp de 45 de minute aşteptând să-mi vină rândul. Permiteţi-mi să subliniez
că ar fi trebuit să mă informaţi că se va întâmpla acest lucru. Trebuie să spun că nu sunt de acord cu această
procedură şi solicit să nu se reducă şi mai mult timpul afectat întrebărilor. Acesta este cel mai important
lucru în cadrul unui parlament. Nu avem un aparat de votare pentru stabilirea voturilor! Fiecare deputat din
Parlament are dreptul să participe la timpul afectat întrebărilor, acesta fiind un drept fundamental pe care
l-am împrumutat în special de la sistemul parlamentar britanic.

Preşedinte. – Aşa cum am spus, în toate parlamentele, în toate ţările, timpul afectat întrebărilor expiră – şi
a expirat timpul pentru noi. Voi adresa încă o întrebare finală.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 27 adresată de Kathleen Van Brempt (H-0301/10)

Subiect: Directiva privind păsările şi Directiva privind habitatele

Directiva privind păsările (79/409/CEE((3)) şi Directiva privind habitatele (92/43/CEE((4)) se află sub presiune
constantă. Există o tendinţă generală de a se pretinde că acestea împiedică dezvoltarea economică. Totuşi,
exemplul portului Anvers demonstrează contrariul. Aproape întregul port este desemnat zonă de protecţie
specială în temeiul Directivei privind păsările, însă conservarea şi dezvoltarea naturii merg mână în mână
cu dezvoltarea economică, după cum însuşi comisarul a subliniat recent. Având în vedere presiunile care se
fac pentru relaxarea acestor directive, mi se pare rezonabil ca în acest an al biodiversităţii să îl întrebăm pe
dl comisar care este poziţia dumnealui în ceea ce priveşte Directiva privind păsările şi Directiva privind
habitatele.

Este dl comisar de acord cu dl preşedinte Barroso, care, într-o scrisoare adresată dlui prim-ministru Balkenende,
a declarat că nu este necesară revizuirea directivelor menţionate anterior, ci mai degrabă ar trebui să se asigure
stabilitatea cadrului juridic relevant şi să se garanteze că aceste directive lasă loc suficient pentru dezvoltarea
economică?

Janez Potočnik, membru al Comisiei – Directiva Habitate şi Directiva Păsări ale Uniunii Europene în forma
actuală oferă flexibilitatea de care este nevoie pentru a asigura compatibilitatea dintre protecţia naturii şi
dezvoltarea economică. Comisia nu consideră că o revizuire se justifică în acest stadiu. Motivele sunt
următoarele:

Legislaţia comunitară privind natura stabileşte un model global pentru protecţia naturii – ştiinţific, obligatoriu
din punct de vedere juridic şi bazat pe ecosisteme ca unitate de bază. Reţeaua Natura este unul dintre cele
mai avansate, extinse şi flexibile ecosisteme de protecţie a naturii din lume. Este una dintre cele mai mari
realizări ale politicii Uniunii Europene în domeniul mediului.

Biodiversitatea este o prioritate esenţială în domeniul mediului pentru Comisie în timpul actualei legislaturi.
În luna martie a anului curent, Consiliul a reafirmat faptul că zonele protejate şi reţelele ecologice sunt pietre
de temelie ale eforturilor noastre de a păstra biodiversitatea şi a subliniat nevoia de a pune în aplicare pe
deplin Directivele Păsări şi Habitate şi de a accelera finalizarea reţelei Natura 2000.

Ne aflăm acum într-o etapă importantă a punerii în aplicare a legislaţiei. În Europa, procesul de desemnare
a siturilor care fac parte din reţeaua Natura 2000 este aproape de finalizare şi prioritatea este acum să asigurăm
că reţeaua Natura 2000 este gestionată în mod eficient şi finanţată în mod adecvat, astfel încât să poată să-şi
îndeplinească obiectivele.

(3) JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
(4) JO L 206, 22.7.1992, p. 7
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Directiva Habitate a Uniunii Europene este un instrument unic, flexibil, care asigură proiectelor din agricultură,
pescuit, silvicultură, vânătoare şi chiar unor proiecte mai mari de dezvoltare să se desfăşoare astfel încât să
nu distrugă valoarea ecologică a patrimoniului nostru natural. Siturile Natura nu sunt zone interzise în care
activităţile umane şi dezvoltarea economică trebuie excluse. Majoritatea siturilor sunt peisaje vii care au fost
modelate în urma intervenţiei de lungă durată a omului. Desemnarea unui sit Natura nu înseamnă că activităţile
economice din cadrul sitului trebuie îngheţate. Dimpotrivă, sunt multe exemple precum Portul Antwerp –
pe care l-am vizitat de curând şi care este de asemenea menţionat în întrebarea dvs. – unde dezvoltarea
economică continuă cu succes alături de protecţia naturii. Aplicarea corectă a dispoziţiilor directivelor privind
natura, integrarea timpurie a problemelor legate de mediu în procesul de planificare şi informarea şi implicarea
serioasă a părţilor interesate sunt elementele cheie ale unor astfel de poveşti de succes.

În sfârşit, având în vedere faptul că nu am îndeplinit obiectivul politic de stopare a pierderii biodiversităţii
din 2010, va trebui să evaluăm motivele pentru care nu am avut succes. În acel context, va trebui de asemenea
să evaluăm în detaliu dacă aplicarea legislaţiei actuale este eficientă în ceea ce priveşte protecţia biodiversităţii
şi să ne gândim la îmbunătăţirile care ar trebui făcute în cele din urmă.

Kathleen Van Brempt (S&D). – Voi fi foarte succintă; acesta este răspunsul pe care doream să îl aud. Cred
că toate organizaţiile în domeniul mediului şi mulţi actori economici, care consideră că aceasta este o directivă
foarte bună, vor fi foarte fericiţi să audă acest lucru de la dvs.

Preşedinte – Întrebările care nu au primit răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri în scris (a se vedea
anexa).

Timpul afectat întrebărilor s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată la ora 20.35 şi reluată la ora 21.00)

PREZIDEAZĂ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

16. Aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare - Evaluarea
rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și
recomandările pentru viitor - Carta drepturilor femeii - acțiuni ulterioare (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct este dezbaterea comună privind:

- raportul elaborat de dl Romeva i Rueda, în numele Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen,
referitor la aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare [2009/2204(INI)] (A7-0155/2010),

- raportul elaborat de dna Figueiredo, în numele Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen, referitor
la evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi (2006-2010) şi recomandările
pentru viitor [2009/2242 (INI)] (A7-0156/2010), şi

- întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei de dna Gurmai şi dna Thomsen, în numele Grupului
Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, de dna Figueiredo şi dna
Svensson, în numele Grupului Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică, de dna Parvanova,
în numele Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa şi de dna Cornelissen, în numele
Grupului Verzilor/Alianţa Liberă Europeană privind Carta europeană a drepturilor femeii – continuare
[2010/2692(RSP)] (O-0059/2010 – B7-0305/2010).

Raül Romeva i Rueda, raportor. – (ES) Dle preşedinte, doresc să vă mulţumesc pentru oportunitatea oferită
de a dezbate această chestiune. Permiteţi-mi să încep cu o întrebare; o întrebare foarte simplă, dar care, după
părerea mea, subliniază foarte bine problema pe care o dezbatem: dacă în loc de Lehman Brothers ar fi fost
Lehman Sisters, oare am mai dezbate astăzi aici această chestiune? Nu ştim, pentru că nu este cazul, însă este
clar faptul că situaţia ar fi fost foarte diferită faţă de cea cu care ne confruntăm la momentul actual în contextul
crizei creditelor şi al crizei economice şi financiare.

Există un consens foarte clar în rândul economiştilor, atât în rândul feminiştilor cât şi în rândul celor care
nu sunt adepţi ai feminismului, cu privire la faptul că actuala criză a fost cauzată de o serie de instituţii care
sunt în mod fundamental conduse de bărbaţi. Prin urmare, deţinem informaţii obiective care indică faptul
că bărbaţii sunt direct răspunzători pentru această situaţie.
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Nu putem spune dacă, în cazul în care femeile, şi nu bărbaţii, ar fi fost majoritare, situaţia ar fi fost aceeaşi,
însă eu consider că este evident faptul că ar fi existat diferenţe atât cu privire la cauzele crizei cât şi la gestionarea
acesteia şi, bineînţeles, de asemenea, cu privire la redresarea actuală.

Consider că este important să subliniem şi un alt fapt semnificativ: agenţiile financiare, de exemplu, în care
există un procent mai mare de femei în cadrul organismelor lor de conducere, au avut mult mai puţin de
suferit de pe urma acestui tip de situaţie. Cred că acest fapt ne constrânge să ne oprim şi să ne gândim la
aceste aspecte, ceea ce facem în raportul de faţă.

Într-o anumită măsură, dorim să sugerăm faptul că, deşi această criză reprezintă o problemă gravă, aceasta
trebuie de asemenea să fie privită şi ca o oportunitate de a corecta anumite aspecte care ne-au condus într-o
direcţie clar greşită. Politicile proaste şi lipsa de egalitate din cadrul multor astfel de politici reprezintă o
problemă de acest gen.

În acest sens, doresc să subliniez foarte clar câteva dintre lacunele acţiunilor politice de răspuns la criză. Nu
se profită de această oportunitate: de exemplu, nu s-a utilizat niciodată perspectiva de gen în cadrul aşa-numitei
„perspective post-Lisabona”, care reprezintă strategia 2020. Până acum, cel puţin, nu a existat nicio campanie
explicită în vederea stabilirii unor politici macroeconomice clare şi a unor orientări în domeniul ocupării
forţei de muncă bazate pe o perspectivă a egalităţii de gen clară şi evidentă. Declaraţiile nu sunt suficiente,
ceea ce ne interesează sunt angajamentele concrete.

Scopul acestui raport este de a deschide cel puţin dezbaterea şi de a adresa câteva întrebări pe care le
considerăm importante. Suntem conştienţi de faptul că există anumite state membre, anumite guverne –
inclusiv guvernul prezidenţial: guvernul spaniol – care au organizat dezbateri cu privire la această problemă
şi care au adus în discuţie anumite chestiuni. Doresc atât să subliniez şi să salut acest fapt, cât şi să sprijin
Preşedinţiile viitoare, care vor aduce în discuţie sau care vor dori să aducă în discuţie chestiuni similare.

Cu toate acestea, consider că este important să subliniem un alt aspect. Dacă dorim cu adevărat să corectăm
unele dintre aceste greşeli, este foarte important să înţelegem că aceste cauze care sau la baza lor includ o
serie de elemente cheie şi primul dintre acestea este de lipsa de voinţă politică în vederea elaborării unor
politici de egalitate de şanse clare.

Prin urmare, în acest raport solicităm, în primul rând, voinţă politică; în al doilea rând, imaginaţie, pe care
o consider ca fiind un lucru important de subliniat; şi în al treilea rând, şi acesta reprezintă aspectul cheie al
acestui raport, măsuri concrete, clare şi, dacă doriţi, obligatorii. Gata cu bunele intenţii.

Acum avem nevoie de angajamente clare şi voi spune încă o dată: angajamente obligatorii care să fie duse la
bun sfârşit. De exemplu, ocuparea deplină a forţei de muncă, în ceea ce priveşte atât bărbaţii cât şi femeile,
dar în special femeile, ar trebui să constituie un obiectiv în sine.

Pe scurt, un obiectiv concret este atingerea unei procent de 75 % al ocupării forţei de muncă în rândul femeilor
până în 2020 sau reducerea diferenţelor salariale la zero sau la maxim 5 %; ceea ce noi solicităm de mult
timp. Aceste măsuri sunt cel puţin dezbătute deja şi reprezintă nişte măsuri pe care unii dintre noi le-ar dori
să fie – repet – obligatorii.

Suntem conştienţi de faptul că, atât comisarul Reding, cât şi Preşedinţia spaniolă au adus în discuţie în mod
repetat aceste probleme şi dorim să invităm atât celelalte grupuri cât şi celelalte state să înţeleagă faptul că
această chestiune nu reprezintă doar un capriciu, ci este o obligaţie şi o necesitate şi – repet – este o oportunitate
în contextul crizei cu care ne confruntăm. În orice caz, doresc să închei salutând munca, sprijinul şi toate
contribuţiile diferitelor grupuri în vederea unui consens şi a unui compromis cu privire la acest text şi în
vederea evidenţierii clare, atât a problemei, cât şi a soluţiei la această problemă.

Ilda Figueiredo, raportoare. – (PT) Dle preşedinte, dle comisar, raportul pe care îl prezint aici reprezintă
rezultatul colaborării din cadrul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen, care a inclus de
asemenea şi o audiere a organizaţiilor de femei şi a experţilor şi participarea Comisiei Europene. Le mulţumesc
tuturor celor care s-au implicat.

Conform analizei noastre referitoare la Foaia de parcurs privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
2006-2010, considerăm că s-au înregistrat anumite progrese şi că s-a acordat importanţă anumitor aspecte
fundamentale privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Cu toate acestea, efectiv, măsurile nu au fost puse în
aplicare pe deplin din cauza lipsei forţei politice necesare.
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Merită subliniate în mod special inegalităţile care continuă să existe în viaţa reală, precum dificultăţi cu privire
la ocuparea unor locuri de muncă cu drepturi şi cu salarii decente, sărăcie, discriminarea care continuă şi
stereotipuri care contribuie la perpetuarea inegalităţilor, inclusiv accesul la formare şi avansarea profesională
pe posturi de conducere, şi în viaţa economică şi politică. De asemenea, şi contradicţiile existente în cadrul
politicii UE contribuie la această situaţie şi au condus la existenţa a peste 85 de milioane de persoane care
trăiesc în sărăcie, majoritatea dintre acestea fiind femei şi copii, ca rezultat al şomajului, al nesiguranţei locului
de muncă, al salariilor reduse, al pensiilor aflate sub nivelul venitului minim de subzistenţă şi al accesului
dificil la servicii publice de calitate.

Criza economică şi socială actuală are consecinţe grave în special asupra femeilor şi acest fapt agravează
inegalităţile şi discriminarea. Acesta este cazul diferenţelor de remunerare între bărbaţi şi femei, diferenţe
care se ridică în medie la peste 17 %, o discriminare indirectă, care are tendinţa de a se agrava în momentul
în care creşte rata de angajare, ceea ce afectează femeile şi tinerele fete.

Locurile de muncă apărute în ultimii ani, în special acelea create pentru tineri şi pentru femei, sunt extrem
de incerte şi prost plătite, şi nu respectă drepturile fundamentale, în special drepturile cu privire la maternitate.
Acest lucru a contribuit de asemenea la rata scăzută a natalităţii. Discriminarea din întreaga lume cu care se
confruntă anumite grupuri de femei reprezintă o problemă cu adevărat gravă. Grupurile cele mai afectate
sunt cele ale femeilor în vârstă, ale femeilor care deţin persoane în îngrijire, ale femeilor imigrante sau care
fac parte dintr-o minoritate şi ale femeilor cu dizabilităţi.

Pe lângă nivelul crescut al sărăciei şi al şomajului, violenţa şi discriminarea au contribuit de asemenea la
menţinerea şi chiar la sporirea cazurilor de trafic de femei şi de copii şi a cazurilor de prostituţie în cadrul
mai multor state ale UE. Este nevoie de măsuri urgente. Din păcate, propunerile din cadrul strategiei Europa
2020 prezentate de către Comisie nu au abordat perspectiva egalităţii de gen într-un mod satisfăcător. Prin
urmare, sperăm că această situaţie va fi revizuită şi, mai presus de toate, sperăm că, în dezvoltarea strategiei
în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi, dl comisar va oferi un răspuns la aceste chestiuni. Totuşi, acest
fapt depăşeşte un singur domeniu de competenţă al Comisiei Europene şi este nevoie de o implicare mult
mai mare. Din numeroasele măsuri prezentate în cadrul raportului, doresc să subliniez patru domenii.

La nivel instituţional, propunem ca noua strategie privind egalitatea să reprezinte o agendă de acţiune şi un
angajament politic, bazate pe Platforma de acţiune de la Beijing şi pe progresele înregistrate de aceasta, şi
recunoscând drepturile omului ale femeilor şi ale fetelor ca parte inalienabilă, integrală şi indivizibilă a
drepturilor universale ale omului. De asemenea, susţinem adoptarea de către Consiliu a noii propuneri a
Comisiei cu privire la strategia în favoarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi, după consultarea Parlamentului.
Această măsură are rolul de a oferi politicii privind egalitatea între femei şi bărbaţi o putere politică mai mare
şi un nou impuls, precum şi de a îi aloca acesteia fonduri europene, în vederea realizării sale în mod efectiv.
Credem că reuniunea tripartită anuală a Consiliului, Comisiei şi Parlamentului trebuie să fie considerată
fundamentală, dat fiind faptul că vizează progresul strategiei pentru egalitatea de gen în cadrul Uniunii
Europene, împreună cu o conferinţă anuală privind egalitatea de gen la care urmează să ia parte organizaţii
şi sindicate ale femeilor din diferite state membre şi, bineînţeles, deputaţi europeni şi deputaţi naţionali şi în
cadrul căreia urmează să se dezbată în fiecare an câte o temă prestabilită.

De asemenea, doresc să vă atrag atenţia asupra nevoii de a include abordarea integratoare a egalităţii de gen
în cadrul elaborării tuturor propunerilor. În cele din urmă – sunt pe cale să concluzionez, dle preşedinte –
doresc să semnalez insistenţa noastră cu privire la aplicarea măsurilor care au fost deja anunţate, fie că este
vorba despre Institutul european pentru egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, de Centrul împotriva
violenţei sau de aplicarea deplină a directivelor existente, pentru ca emanciparea femeilor şi realizările
personale şi profesionale ale acestora să devină scopul fundamental al iniţiativei noastre şi al strategiei în
sine. Vă mulţumesc foarte mult. Vă rog să luaţi în considerare recomandările pe care le-am prezentat aici.

Zita Gurmai, autoare. – Dle preşedinte, hotărârea Comisiei de a-şi relua şi consolida angajamentul în favoarea
egalităţii între femei şi bărbaţi reprezintă un progres binevenit. Forma aleasă constă într-un document intitulat
„O cartă a femeii” prezentat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii.

Acest document succedă angajamentul asumat de către Preşedintele Barroso în faţa Parlamentului European,
în timpul dezbaterilor care au avut loc înainte de alegerea sa în funcţie pentru a doua oară, de a întocmi o
cartă a femeii. În plus, documentul vine ca o completare la comemorarea celei de-a 15-a aniversări a adoptării
unei platforme de acţiune în cadrul Conferinţei mondiale a ONU privind femeile, de la Beijing şi a celei de-a
30-a aniversări a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.
Pe scurt, acest document îndeplineşte mai multe roluri şi toate acestea sunt importante.
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Ce părere are Comisia despre implicarea celorlalte instituţii ale UE, a societăţii civile şi a celorlalte părţi
interesate în cadrul acestei iniţiative?

Un sondaj Eurobarometru, efectuat recent, cu privire la egalitatea de gen a demonstrat că Europenii consideră
că în multe zone ale societăţii noastre încă se mai întâlneşte inegalitatea între bărbaţi şi femei. Cum va aborda
Carta femeii această percepere a inegalităţii? Cum se vor putea transforma aspectele stipulate în Carta femeii
în obiective ambiţioase şi clare?

Cum se obişnuieşte, Comisia va continua să lucreze pe baza unei strategii de cinci ani în favoarea egalităţii
între femei şi bărbaţi. Foaia de parcurs actuală cuprinde perioada 2006 - 2010. Cum se va stabili conexiunea
între viitoarea strategie de cinci ani în favoarea egalităţii de gen şi Carta femeii şi cum vor fi părţile interesate
implicate în această acţiune?

În ceea ce priveşte viitorul, raportul indică în mod clar că printre problemele noastre actuale se numără şi
nevoia de mai multe informaţii şi faptul că realizările cu privire la egalitatea de gen nu sunt evaluate în mod
corespunzător din cauza lipsei unor obiective clare. Dacă sunteţi hotărâţi să obţinem rezultate, trebuie să
evaluăm cauzele inegalităţii şi rezultatele acţiunilor noastre. Raportul vizează evaluarea foii de parcurs pentru
egalitatea între femei şi bărbaţi în perioada 2006 - 2010, dar, bineînţeles, trebuie să dăm dovadă de mai
multă ambiţie.

În cele din urmă, doresc doar să menţionez ordinul european de protecţie; nu mai putem aştepta, trebuie să
le asigurăm tuturor femeilor din Europa care sunt victime cea mai bună protecţie. Sub conducerea Preşedinţiei
spaniole, îndemn Comisia şi Consiliul să ajungă cât mai repede la un acord progresiv şi eficient.

Eva-Britt Svensson, autoare. – (SV) Dle preşedinte, într-o lume perfectă, nu ar fi fost nevoie de dezbaterea
din această seară. Am fi trăit într-o societate în care toţi am fi fost egali. Ei bine, nu trăim într-o lume perfectă
şi acesta este motivul pentru care are loc această dezbatere. Cu toate acestea, nu trebuie să ne oprim la stadiul
de dezbatere. Trebuie luate măsuri concrete în vederea susţinerii drepturilor femeii şi în vederea promovării
egalităţii de gen.

Este neapărată nevoie de o cartă a drepturilor femeii, de o cartă cu o abordare cuprinzătoare în toate domeniile
politice. Consider că nu este suficient să facem afirmaţii şi să rostim cuvinte frumoase cu privire la egalitate.
Nu este suficient să punem în aplicare măsuri separate, izolate în diferite domenii. Nu, munca depusă în
privinţa chestiunilor cu privire la egalitate – strategia în favoarea egalităţii, raportul înaintat de dna Figueiredo
– trebuie să aibă abordare cuprinzătoare, însă, de asemenea, avem nevoie de o Cartă a drepturilor femeii care
să fie cuprinzătoare.

În vederea elaborării unei astfel de carte, consider că trebuie să ne folosim de cunoştinţele, de aptitudinile şi
de experienţa celor din afara Parlamentului. În cadrul organizaţiilor femeilor, al organizaţiilor
nonguvernamentale (ONG-uri) şi în cadrul societăţii civile în general, există aptitudini, cunoştinţe şi o anumită
experienţă de care ar trebui să profităm în vederea elaborării unei carte cuprinzătoare.

Comisia are oportunitatea de a demara şi de a coordona procesul dintre instituţiile europene, parlamentele
naţionale, ONG-uri şi alte părţi în vederea elaborării unei astfel de carte. Sunt sigură că, dat fiind devotamentul
de care dă dovadă dna Reding faţă de munca în vederea promovării egalităţii, avem posibilitatea de a elabora
o astfel de cartă împreună cu Comisia.

De asemenea, aş dori să adaug faptul că noi deseori – în orice caz înainte de fiecare alegere organizată în
Parlamentul European – discutăm despre modalităţi prin care putem determina cât mai multe femei să
participe la alegerile parlamentare şi să se implice în luarea deciziilor politice în general. În această privinţă,
consider că nu este suficient să îndemnăm femeile să participe la alegeri. Nu, femeile, şi cetăţenii noştri în
general, sunt mai inteligenţi de atât. Aceştia, bineînţeles, se uită la ceea ce am realizat noi în vederea schimbării
realităţii vieţii lor şi la ceea ce am realizat în Parlament în vederea îmbunătăţirii circumstanţelor acestora şi
aşa mai departe.

De aceea, ar trebui să profităm de această legislatură pentru a le demonstra femeilor din cadrul UE şi din
întreaga lume faptul că există un loc în care chiar ne preocupăm în vederea îmbunătăţirii vieţilor multor
femei.

Antonyia Parvanova, autoare. – (BG) Astăzi, când evaluăm obiectivele îndeplinite din foaia de parcurs
privind egalitatea între femei şi bărbaţi, în timp ce schiţăm şi orientările viitoare din acest domeniu, trebuie
să ne îndreptăm atenţia în mod special asupra politicilor care exercită o influenţă directă sau indirectă asupra
egalităţii de gen.
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Ne aşteptăm ca Comisia Europeană să prezinte o politică pentru femeile care au devenit victime ale nedreptăţii,
discriminării, foametei, sărăciei, traficului de persoane, precum şi ale oricărei alte forme de violenţă. Trebuie
să ţinem cont de faptul că, chiar dacă egalitatea de gen reprezintă o cerinţă absolută în vederea exercitării
depline a drepturilor fundamentale ale omului şi un principiu fundamental al Uniunii Europene, în sfera
politică şi în vieţile femeilor, inegalităţile continuă să existe.

Tocmai de aceea este cu adevărat important pentru noi să depunem eforturi în vederea consolidării politicilor
pentru egalitatea de gen care oferă un instrument pentru dezvoltare economică şi coeziune socială. Trebuie
să ţinem cont de nevoia unui model nou, durabil din punct de vedere social, care trebuie să cuprindă întreaga
gamă de aptitudini pe care femeile le au de oferit în cadrul economiei, să restabilească echilibrul cu privire
la responsabilităţile femeilor şi ale bărbaţilor în cadrul vieţii publice şi private şi să garanteze un echilibru
între muncă şi viaţă.

Examinând raportul privind foaia de parcurs referitoare la egalitatea între femei şi bărbaţi, actuala întrebare
cu solicitare de răspuns oral indică în mod special atitudinea Parlamentului European faţă de politicile de
promovare a egalităţii de gen. Cred că această cartă a drepturilor femeii, urmată mai târziu în acest an de o
strategie privind aplicarea acesteia, face necesară consolidarea progresului înregistrat în acest domeniu în
ultimele decenii şi organizarea unei politici europene stabile în vederea creării unei societăţi mai solide.

Aşteptăm sugestiile Comisiei cu privire la măsurile care trebuie să fie incluse în cadrul strategiei în favoarea
egalităţii de gen care să garanteze iniţiative legislative specifice în vederea abordării violenţei împotriva
femeilor, precum şi instrumente legislative şi fără caracter legislativ în vederea eliminării discriminării pe
piaţa forţei de muncă şi a diferenţelor de remunerare şi pentru a putea oferi femeilor şi o altă şansă în afara
muncii necalificate. Este, de asemenea, nevoie de măsuri eficiente în vederea sporirii ratei angajărilor şi a
beneficiilor sociale pentru femei ca parte a strategiei Europa 2020, precum şi de programe în vederea încurajării
implicării femeilor în economia ecologică, de politici de promovare a unei reprezentări mai mari a femeilor
în cadrul procesului de luare a deciziilor şi, în cele din urmă, de amendamente legislative pentru a asigura
ocuparea posturilor de conducere de un număr cât mai mare de femei.

Este datoria noastră comună să sporim sensibilizarea cu privire la drepturile femeii în Europa. De asemenea,
consider că eforturile noastre unite vor duce la o politică europeană eficientă în vederea promovării egalităţii
de gen, susţinută de strategii corespunzătoare, de măsuri de punere în aplicare şi de programe specifice.
Doresc să atrag în special atenţia asupra faptului că, în contextul crizei economice globale, rolul femeii în
agricultură devine fundamental.

Acţiunile noastre comune care vizează înlăturarea disparităţii în cadrul pieţei forţei de muncă şi implicarea
într-o mai mare măsură a femeilor în cadrul companiilor comerciale de conducere şi în cadrul fiecărei sfere
sociale, în general, vor garanta rezultate pozitive. Realizarea egalităţii de gen va avea un impact benefic asupra
productivităţii şi a creşterii economice, oferind societăţilor în care trăim numeroase beneficii de natură socială
şi economică.

Dle comisar, pur şi simplu ne lipseşte ambiţia. Ezităm să demonstrăm puterea Parlamentului European.
Suntem răspunzători faţă de alegătorii noştri. Aceştia semnalează inegalitatea de gen ca fiind problema
primordială nerezolvată în Uniunea Europeană şi aşteptăm sprijinul din partea dvs. pentru a putea lucra
împreună în vederea soluţionării acestei probleme.

Marije Cornelissen, autoare. – Dle preşedinte, a trecut aproape un an de la alegerea noului nostru Parlament
European. A trecut aproape jumătate de an de la numirea în funcţie a comisarului Reding. Prin urmare, ne-au
mai rămas patru ani în care să soluţionăm problema cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Felul în
care noi, ca Parlament, şi dna Reding, în calitate de comisar, vom fi judecaţi la sfârşitul acestor patru ani va
depinde de măsurile pe care le vom lua şi de sprijinul pe care îl vom obţine în cadrul societăţii.

Nimeni nu se va lăsa impresionat de simple vorbe. Nu vreau să mă văd nevoită să afirm peste patru ani „Iată,
aceasta este un document întocmit de dna Reding, iar aici este un morman de rezoluţii ale Parlamentului”.
Doresc să pot afirma „Da, am asigurat două săptămâni de concediu de paternitate pentru toţi taţii din cadrul
UE. Da, am adaptat legile noastre privind egalitatea pentru ca lumea de pretutindeni să poată beneficia de
acestea, pentru ca transsexualii să poată beneficia de acestea. Da, am pus în aplicare un sistem care asigură
egalitatea de gen pentru următoarea Comisie Europeană.” Doresc să spun „Da, diferenţele de remunerare
dintre femei şi bărbaţi au luat sfârşit, iar numărul femeilor care au locuri de muncă decente şi o remuneraţie
decentă este în creştere. Şi da, diferenţele dintre femei şi bărbaţi cu privire la asistenţa primită au luat sfârşit,
există mai mulţi bărbaţi care prestează servicii de îngrijire gratuită.”
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Sper că toate grupurile din cadrul acestui Parlament sunt unite în vederea furnizării unor rapoarte puternice
mâine – rapoartele Figueiredo şi Romeva i Rueda – şi sper că dna Reding va avea curajul să pună în aplicare
aceste rapoarte, chiar dacă nu există dinainte o majoritate considerabilă în cadrul Consiliului.

Nu ne putem ocupa de această chestiune singuri. Trebuie să îi implicăm pe cei pentru care acest aspect este
important. Nu sunt mulţumită de felul în care a fost elaborată până în prezent Carta femeii, fără niciun fel
de implicare din partea Parlamentului sau din partea societăţii civile, însă voi accepta faptul că acesta este
modul în care Comisia Europeană a făcut o declaraţie de debut în vederea declarării angajamentului său faţă
de egalitatea de gen.

Este mult mai important ceea ce va urma. Ca răspuns la întrebările noastre, doresc foarte mult să aud din
partea dnei Reding că va elabora o strategie ambiţioasă pentru următorii patru ani.

Isabel Martínez Lozano, Preşedintă în exerciţiu a Consiliului. – (ES) Bună seara, dle preşedinte. Doresc să vă
mulţumesc pentru oportunitatea de a participa în această seară la această dezbatere alături de stimaţii deputaţi.
În numele actualei Preşedinţii a Consiliului, doresc să vă felicit pentru aceste rapoarte pe care ni le-aţi prezentat
în această seară. Fără îndoială, acestea expun problemele cu care se confruntă femeile în cadrul UE, probleme
cu care ne confruntăm în aceste vremuri dificile, precum şi provocările pe care trebuie să le abordăm în
calitate de politicieni în decursul următorilor câţiva ani.

Lucrez la aceste chestiuni – la aceste probleme pe care le-aţi subliniat aici în această după-amiază – de şase
luni în numele Preşedinţiei spaniole a Consiliului, iar înainte am lucrat la aceleaşi chestiuni timp de câţiva
ani în numele Comisiei.

Într-adevăr, după cum am afirmat, am dedicat o parte din munca Preşedinţiei spaniole a Consiliului activităţilor
privind dimensiunea de gen a noii strategii de creştere şi ocupare a forţei de muncă, strategia Europa 2020,
care urmează să fie probabil adoptată joia aceasta, 17 iulie. Cu siguranţă, aceasta reprezintă un instrument
fundamental care va marca toate politicile noastre de-a lungul următorului deceniu.

În plus, pe lângă integrarea dimensiunii de gen în cadrul acestei strategii, am încercat, de asemenea, să acord
un loc primordial luptei împotriva violenţei bazate pe gen. Această chestiune, care reflectă cu siguranţă cel
mai brutal aspect privind inegalitatea, rămâne o problemă socială gravă în cadrul tuturor statelor membre,
după cum se poate remarca şi din rapoartele care tocmai au fost prezentate.

Prin urmare, am adoptat anumite concluzii care susţin obiectivele şi instrumentele Comisiei şi ale statelor
membre în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor. Textul adoptat determină atât cele 27 de state
membre, cât şi Comisia, să elaboreze iniţiative şi instrumente comune în vederea abordării comune a problemei
privind violenţa împotriva femeilor.

Una dintre aceste concluzii este elaborarea unei strategii europene de prevenire şi combatere a violenţei
bazate pe gen. Într-adevăr, Comisia a început deja să lucreze la această strategie al cărei scop principal trebuie
să fie obţinerea unor informaţii care să poată fi comparate la scară europeană, stabilirea unor obiective
comune şi a unor resurse care să vină în întâmpinarea acestor obiective şi adoptarea unor prime măsuri în
vederea stabilirii unui gardian european pentru violenţa bazată pe gen.

În plus, în ceea ce priveşte violenţa, sunteţi la curent cu faptul că în cadrul acestor concluzii s-a propus de
asemenea înfiinţarea unei linii de asistenţă telefonică pentru victimele violenţei bazate pe gen, împreună cu
o serie de măsuri care vor contribui la consolidarea protecţiei sociale a femeilor care sunt victime. De asemenea,
am solicitat Comisiei să studieze temeiul juridic privind posibile instrumente legislative noi în vederea
combaterii mai eficiente a acestor infracţiuni în cadrul tuturor statelor membre.

Pe de altă parte, anul trecut la 7 iunie, egalitatea a devenit încă o dată subiect de dezbatere europeană în cadrul
Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi protecţia consumatorilor, din cauza
adoptării orientărilor privind politica ocupării forţei de muncă în statele membre. După cum tocmai am
afirmat, acestea vor fi prezentate în faţa Consiliului European la 17 iunie. Aceste orientări includ egalitatea
între femei şi bărbaţi ca un factor esenţial, nu numai în vederea restabilirii ocupării forţei de muncă în contextul
actual al crizei economice, ci şi în vederea punerii în aplicare, pentru următorul deceniu, a noului model de
creştere economică, inteligent, durabil şi de integrare. Sunt adoptate aceste măsuri deoarece este de asemenea
nevoie de un model social durabil care să vină în întâmpinarea nevoilor populaţiei care va îmbătrâni
considerabil în următorii 20 de ani, iar de îngrijirea acestor persoane nu ar trebui să se ocupe în continuare,
în mod voluntar, în exclusivitate femeile.
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Dacă s-a clarificat ceva în urma acestor consideraţii introductive cu privire la rapoartele pe care le-aţi prezentat
şi din toate discuţiile pe care le-am purtat în timpul Preşedinţiei noastre, este faptul că, dacă dorim să
consolidăm creşterea pe o bază solidă, Europa trebuie să fie capabilă să conteze pe potenţialul, capacitatea
şi cunoştinţele tuturor cetăţenilor săi, inclusiv ale tuturor femeilor. În ciuda faptului că sunt majoritare printre
cei care obţin diplome de studii superioare în cadrul Uniunii Europene (60 %), femeile nu reuşesc să-şi dezvolte
la capacitate maximă potenţialul din cauza anumitor structuri din sistemele noastre de producţie, care sunt
pe cât de ineficiente pe atât de nedrepte.

În vederea stopării tuturor acestor inegalităţi de pe pieţele noastre ale forţei de muncă, inegalităţi care
reprezintă un obstacol real în calea progresului colectiv, rata de 75 % de ocupare a locurilor de muncă până
în 2020 va trebui să ia în considerare atât bărbaţi cât şi femei. Nu este doar o chestiune de corectitudine.
Dacă am compara rata de ocupare a locurilor de muncă pentru bărbaţi cu cea pentru femei în Uniunea
Europeană, s-ar putea observa faptul că 76 % dintre bărbaţi au un loc de muncă, în timp ce procentul femeilor
care lucrează este de 63 %. Prin urmare, în următorii câţiva ani trebuie depus un efort special în vederea
sporirii numărului de femei de pe piaţa forţei de muncă. După cum am convenit, trebuie sporit numărul
femeilor în cadrul pieţei forţei de muncă, astfel cum a subliniat şi dl Romeva i Rueda, prin luarea unor măsuri
privind diferenţele de remunerare, care anul trecut au atins o medie de aproximativ 18 % în cadrul Uniunii
Europene.

Trebuie de asemenea subliniate şi alte chestiuni cu privire la egalitatea de gen, care vor face parte din această
strategie Europa 2020, precum depăşirea stereotipurilor legate de gen în cadrul educaţiei, precum şi în
consilierea vocaţională şi academică. Suntem conştienţi de faptul că asemenea stereotipuri duc în mod
obişnuit la o piaţă a forţei de muncă divizată, precum şi la nevoia de a stabili un echilibru între viaţa
profesională şi cea personală.

În ceea ce priveşte incluziunea socială şi lupta împotriva sărăciei, un aspect extrem de important,
dnă Figueiredo, am acordat de asemenea o atenţie specială cazului femeilor, dat fiind faptul că acestea sunt
supuse unui risc al sărăciei mai mare decât bărbaţii ca rezultat al salariilor şi al pensiilor mai mici şi ca rezultat
al asumării responsabilităţii, pe propria răspundere, pentru munca neplătită.

De asemenea, suntem foarte mulţumiţi de acordul încheiat cu Parlamentul cu privire la propunerea în vederea
unei directive privind tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor care desfăşoară activităţi independente. Acest
acord va face posibilă adoptarea acestei directive în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului. Este o directivă
care va recunoaşte noi drepturi ale femeilor care desfăşoară activităţi independente şi ale soţilor şi partenerilor
cu care acestea colaborează.

După cum am afirmat, am organizat mai multe reuniuni în cadrul cărora am dezbătut opţiuni şi propuneri
privind problemele pe care le dezbatem aici astăzi. În cele din urmă, şi cu siguranţă comisarul Reding va face
referire la acest fapt, am dezbătut de asemenea şi viitoarea strategie 2011-2015 privind egalitatea de gen, un
subiect care fără îndoială va da naştere unor dezbateri intense în acest Parlament în lunile următoare şi pentru
care Comisia va prezenta foaia de parcurs în următoarele câteva luni.

Sunt convins, şi cu asta voi încheia, dle preşedinte, că dezbaterea privind criza şi redresarea economică nu
trebuie să ne abată de la consolidarea modelului nostru social european. Acest fapt ar constitui o greşeală.
Ar constitui o mare greşeală la momentul actual, şi tocmai de aceea consider că este important să menţinem
vii aceste dezbateri şi politici privind egalitatea, care, de-a lungul atâtor ani, ne-au ajutat nu numai să ne
dezvoltăm, ci să ne dezvoltăm şi să menţinem un model de coeziune socială impecabil şi de invidiat.

Viviane Reding, vicepreşedintă a Comisiei. – Dle preşedinte, am fost foarte impresionată de munca depusă de
raportorii dvs. De asemenea, am fost foarte impresionată de modul în care diferitele grupuri politice se
îndreaptă în aceeaşi direcţie, cu mici diferenţe. Aceste mici diferenţe nu sunt importante atât timp cât calea
şi destinaţia sunt aceleaşi, aspect într-adevăr foarte important.

Vă mulţumesc că aţi subliniat de asemenea – toţi cei care aţi luat cuvântul, raportorii şi de asemenea autorii
întrebărilor cu solicitare de răspuns oral – faptul că nu de alte hârtii avem nevoie, ci de realizări concrete.
Sunt de acord cu dvs. deoarece, într-adevăr, ştim ce ne dorim şi ştim de ce anume ne dorim acest lucru. Ştim
că societatea noastră nu va avansa decât în momentul în care se va asigura egalitatea de gen, nu numai în
ceea ce priveşte condiţia femeii, ci şi la nivel orizontal.

Exact acesta a fost motivul pentru care, pentru prima dată în istorie, Comisia şi-a început mandatul pe cinci
ani printr-o declaraţie de debut, după cum a fost numită, cu o cartă care reprezintă un angajament politic
asumat de fiecare membru al Comisiei de a promova egalitatea între bărbaţi şi femei în cadrul portofoliului
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său şi, astfel, un angajament asumat de Comisie ca instituţie unitară de a face prioritară pe agenda sa egalitatea
între femei şi bărbaţi.

Acesta este un aspect. Cel de-al doilea este următorul: cum trecem la fapte? Cum concretizăm această Cartă
a femeii pe care Comisia a promis-o în martie? Iată cum o punem în aplicare. În primul rând, i-am rugat pe
colegii mei comisari să îşi aducă aportul la această strategie, astfel încât nu doar comisarul care vi se adresează
în acest moment să fie răspunzător pentru egalitatea de gen, ci şi alţi 26 de comisari care vor contribui la
acest fapt în cadrul departamentelor pe care le conduc, prin responsabilităţile care le revin acestora. Acest
fapt este foarte important deoarece este fără precedent şi consider că este în spiritul celor prezentate aici de
toate grupurile politice.

Cum ne-au venit aceste idei? Cele cinci priorităţi din cadrul Cartei nu au apărut din senin. Acestea reflectă
rezultatul vastei consultări a părţilor interesate care a avut loc în 2009 în vederea pregătirii noii strategii. Voi
reveni mai târziu la această strategie.

Permiteţi-mi să dezbat mai întâi rapoartele foarte importante prezentate de către Parlamentul European. În
primul rând raportul dlui Romeva i Rueda. Acesta este în acord cu poziţia Comisiei privind modul în care
criza afectează femeile şi în care măsurile luate pentru combaterea acesteia trebuie să ţină cont de impactul
asupra femeilor. Deja am atras atenţia cu privire la această chestiune în ultimul raport anual privind egalitatea
între femei şi bărbaţi, subliniind faptul că această criză afectează femeile mai mult decât au făcut-o recesiunile
precedente deoarece la momentul de faţă femeile iau parte într-o mai mare măsură la activităţile salariate şi
deseori ocupă locuri de muncă modeste. La începutul crizei, am observat că rata şomajului în rândul bărbaţilor
creşte considerabil, în mare parte din cauza problemelor cu care se confruntă domeniul construcţiilor şi al
industriei. Acum se poate observa faptul că rata şomajului în rândul bărbaţilor a crescut în aceeaşi măsură
ca şi rata şomajului în rândul femeilor iar riscul se datorează costurilor bugetare publice şi – să sperăm că nu
prea mult, însă, într-o oarecare măsură, – reducerii cheltuielilor în vederea asigurării egalităţii între femei şi
bărbaţi, care va avea cu siguranţă un impact asupra ocupării forţei de muncă de către femei. Prin urmare,
este foarte important că suntem conştienţi de acest fapt şi este foarte important să luăm măsuri în acest sens.
Tocmai de aceea, susţin cu fermitate eforturile în vederea includerii considerentelor privind egalitatea de gen
în cadrul măsurilor de redresare. Consider că această criză reprezintă o oportunitate unică în vederea punerii
în aplicare a politicilor care pe viitor vor duce la o piaţă a forţei de muncă şi la o societate în care să fie asigurate
condiţii mai bune de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. Preşedinţia a afirmat deja foarte clar faptul că
rata de 75 % a ocupării locurilor de muncă, care reprezintă obiectivul nostru, nu poate fi atinsă dacă nu sunt
luate în calcul şi femei.

În ceea ce priveşte dimensiunile de gen ale strategiei Europa 2020, referitor la toate cele trei elemente
fundamentale ale acesteia, nu se poate obţine nimic fără participarea femeilor. Femeile reprezintă 60 % dintre
absolvenţii de studii superioare iar noi nu le includem pe piaţa forţei de muncă însă, dacă ne dorim o creştere
economică inteligentă, o economie ecologică în vederea căreia avem nevoie de minţi luminate şi în vederea
căreia nu le putem lăsa deoparte pe acele femei intelectuale foarte bine pregătite, nu vom reuşi niciodată să
ne atingem obiectivele fără ajutorul femeilor. De aceea, consider că femeile trebuie sprijinite în vederea
obţinerii unui rezultat pozitiv cu privire la strategia 2020. Nu ne putem atinge obiectivele dacă nu sporim
în mod semnificativ incluziunea femeilor pe piaţa forţei de muncă. Din acest motiv, consider că este foarte
bine că Parlamentul European a subliniat în mod constant dimensiunea de gen puternică a strategiei – şi pe
bună dreptate, deoarece trebuie neapărat să ne asigurăm că femeile contribuie la această strategie şi, de
asemenea, că se bucură de beneficiile acesteia.

Strategia noastră privind egalitatea între femei şi bărbaţi, pe care o voi prezenta în toamna acestui an, va
conţine foarte multe elemente concrete – şi nu doar pentru următoarele câteva luni, ci pentru următorii
câţiva ani. Va trebui să avem o foaie de parcurs reală privind modul în care dorim să punem în aplicare
elementele concrete între 2010 şi sfârşitul mandatului nostru – mandatul dvs. în calitate de deputaţi europeni
şi mandatul meu în calitate de comisar european. Prin urmare, strategia va avea scopul de a îmbunătăţi
guvernanţa şi dialogul politic şi va fi pusă în aplicare în strânsă colaborare cu principalii parteneri la nivel
european. În acest Parlament s-a menţionat faptul că, la momentul actual, putem elabora o strategie privind
egalitatea de gen, ceea ce este în totalitate adevărat, însă această strategie trebuie, de asemenea, să fie pusă în
practică în statele membre. Constatăm faptul că toate instrumentele părţilor interesate construite de-a lungul
anilor – începând cu Platforma de acţiune de la Beijing – funcţionează bine. În vremuri de criză, trebuie să
ne asigurăm că acestea vor continua să funcţioneze bine şi că nimeni nu va încerca să le elimine. Contez pe
sprijinul Parlamentului. În caz contrar, sunt sigură că vom semnala problema în cadrul acestui Parlament.
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Prin urmare, această colaborare prin intermediul căreia s-au construit ideile viitoarei strategii – după cum
am menţionat la început, este vorba despre părţile interesate care au participat la consultarea publică privind
acest aspect – trebuie să ajungă la un dialog fructuos şi regulat. Prin urmare, subliniez raportul privind noua
strategie elaborat de dna Figueiredo. Consider că ideea dvs., dnă raportoare, privind o reuniune anuală
tripartită între Parlament, Consiliu şi Comisie în vederea revizuirii progreselor înregistrate pe parcurs este
excelentă. Cred că va fi foarte bine să o punem în aplicare deoarece aceasta va oferi tuturor un impuls –
Comisiei, Consiliului şi de asemenea Parlamentului – de a-şi oferi sprijinul într-o mai mare măsură. Un astfel
de dialog privind egalitatea de gen ar putea fi bazat pe raportul anual privind egalitatea de gen elaborat de
Comisia Europeană. Cred că acesta ar putea fi drumul concret şi foarte activ care trebuie urmat.

De asemenea, contez pe statele membre în vederea sprijinirii activităţilor Comisiei în domeniul egalităţii de
gen, în primul rând prin susţinerea noii strategii, bineînţeles, după ascultarea părerii Parlamentului privind
propunerile pe care le voi înainta la sfârşitul lunii septembrie, şi, de asemenea, prin reînnoirea Pactului
european pentru egalitatea de gen.

Pe scurt, există trei domenii în care doresc ca acţiunile UE să fie foarte eficiente şi concrete, deşi chiar dacă
vorbesc de trei domenii, acest lucru nu înseamnă că sunt singurele trei domenii, dar cred că este posibil să
facem din aceste trei domenii obiectivele noastre principale.

În primul rând, va trebui să luăm măsuri decisive în vederea abordării violenţei împotriva femeilor şi în
vederea asigurării unei protecţii eficiente a victimelor. Domeniul nostru juridic comun trebuie să fie un
domeniu în care victimele să se simtă tratate cu demnitate, respect şi să fie protejate şi susţinute la un nivel
înalt, nu doar într-un domeniu, ci în mai multe. Am făcut prioritară prezentarea de către Comisie în prima
jumătate a anului 2011 a unui pachet cuprinzător în acest sens. Ştiu că Preşedinţia belgiană doreşte să facă
bilanţul realizărilor de până acum, a acţiunilor care vor urma şi a măsurilor care trebuie luate în cadrul unei
conferinţe importante care va avea loc în noiembrie. Lucrările pregătitoare realizate sub Preşedinţia spaniolă,
inventarierea şi pregătirea unor acţiuni complementare vor continua în toamnă iar ulterior, la începutul
anului 2011, va fi elaborat un pachet cuprinzător.

Doresc să confirm din nou ceea ce am declarat în timpul audierii mele şi ceea ce s-a menţionat de asemenea
în Carta Comisiei: Comisia va folosi toate instrumentele posibile, inclusiv dreptul penal, dacă este necesar,
pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor. Considerăm că aceasta este o practică brutală care în niciun
caz şi sub niciun pretext nu mai poate continua să existe în cadrul Europei.

De asemenea, voi pregăti un instrument juridic în vederea sporirii participării femeilor în cadrul procesului
de luare a deciziilor. Aveţi dreptate: femeile sunt foarte slab reprezentate în cadrul posturilor decizionale la
toate nivelurile, atât în companiile publice cât şi în cele private, excepţie de la aceasta făcând domeniul
studiilor universitare. Europa va trebui să ia măsuri în vederea diminuării pe cât posibil a diferenţelor existente.

Ştiu că nu am dezbătut toate celelalte elemente, precum diferitele tipuri de concedii pe care le-am putea
adăuga la concediul de maternitate, obiectivele privind structurile de îngrijire a copiilor, diferenţele de
remunerare şi opţiunile pe care le avem în vederea asigurării unei transparenţe sporite privind aceste probleme.
Etichetele, cartele, recompensele şi aşa mai departe se vor afla toate pe agendă; toate acestea vor fi elaborate
la sfârşitul lunii septembrie.

În ceea ce priveşte acţiuni concrete respective, ar trebui să interveniţi apoi şi să spuneţi că acest lucru este
absurd, că măsurile nu sunt suficient de puternice şi să veniţi cu sugestii privind punerea în aplicare a acestora.
Lucrăm la acest proiect împreună cu partenerii noştri. Am auzit observaţiile tuturor părţilor interesate. Am
văzut datele din rapoartele dvs., din rezoluţiile dvs. şi am primit informaţii şi din partea miniştrilor care s-au
reunit în cadrul unei conferinţe foarte importante în timpul Preşedinţiei spaniole. Împreună cred că vom
reuşi să ne ducem la îndeplinire obiectivele astfel încât să puteţi afirma peste patru ani „Da, am realizat acest
lucru”.

Lívia Járóka, în numele Grupului PPE. – Dle preşedinte, în ciuda realizărilor politicilor europene privind
egalitatea de gen din ultima jumătate de secol, despre care am discutat astăzi, încă mai există multe de făcut,
după cum au afirmat mulţi dintre cei care au luat cuvântul. Obiectivele ambiţioase ale foii de parcurs europene
pentru perioada 2006 - 2010 – şi mulţi dintre deputaţii europeni au fost aici când am discutat împreună cu
Comisia despre vechea foaie de parcurs – în care am solicitat independenţă economică, reconcilierea vieţii
private cu viaţa profesională, reprezentare egală, eradicarea violenţei, eliminarea stereotipurilor şi promovarea
egalităţii între femei şi bărbaţi în cadrul politicilor externe, trebuie îndeplinite în continuare. Cu toţii putem
observa acest lucru.
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În îndeplinirea obiectivelor vechii foi de parcurs şi în definirea obiectivelor noii foi de parcurs, pe care ar fi
trebuit să se axeze această dezbatere şi toate rapoartele, observăm faptul că Comisia trebuie să introducă
măsuri precise în vederea asigurării rezistenţei foii de parcurs existente şi, de asemenea, în vederea extragerii
unor concluzii de pe urma punctelor slabe ale acesteia şi a depăşirii acestor puncte slabe.

Principala mea preocupare este vizibilitatea, influenţa vizibilă pe care o putem avea asupra instrumentelor
la nivel naţional şi regional care contribuie la atingerea egalităţii de gen în domeniu. Deşi, după cum dl
Romeva i Rueda a afirmat, criza financiară este încă dificil de evaluat, este absolut clar pentru noi toţi faptul
că această perioadă a avut consecinţe grave în special pentru femei.

Prin urmare, se dovedeşte că, şi acest lucru ar trebui subliniat fără întrerupere, investiţiile necorespunzătoare
în oportunităţi economice şi sociale pentru femei limitează complet creşterea economică şi încetinesc
reducerea sărăciei şi a disparităţilor sociale în Europa. Pe lângă acest lucru, ceea ce lipsea de pe vechea foaie
de parcurs – de fapt s-a discutat despre această chestiune însă nu s-au luat prea multe măsuri – era combaterea
discriminării multiple, dat fiind faptul că această discriminare, pe motive de vârstă, dizabilităţi, etnie sau rasă,
religie ori origine naţională şi statut economic şi social creează multiple bariere în calea emancipării femeilor
şi a avansării acestora din punct de vedere social. Acesta este un aspect pe care nu prea îl aducem foarte mult
în discuţie. Foarte rar aducem în discuţie importanţa colectării procesării şi publicării informaţiilor dezagregate.
În cele din urmă, în principal instrumentele ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Edite Estrela, în numele Grupului S&D. – (PT) Dle preşedinte, dnă comisar dnă Martínez Lozano, într-un
articol recent publicat în Time, intitulat The New Sheriffs of Wall Street, se precizează faptul că în SUA femeile
nici nu conduc Wall Street, nici nu sunt învinuite pentru această criză financiară, însă în această situaţie la
care s-a ajuns din cauza lipsei de reglementare a pieţei financiare, tocmai femeile sunt căutate şi numite în
poziţii de conducere pentru a îndrepta greşelile făcute de bărbaţii care au ocupat anterior aceste funcţii în
cadrul instituţiilor respective.

Acest fapt este interesant. Bărbaţii au cauzat criza, iar femeile vor trebui să ia măsuri pentru a-i pune capăt.
Lăsând ironia la o parte, economia globală se confruntă cu cea mai gravă recesiune de la Marea Depresiune.
Aceasta are repercusiuni de natură socială în cadrul întregii Uniuni Europene, iar cele mai grave consecinţe
ale acesteia se răsfrâng asupra femeilor, deoarece acestea se confruntă cu nesiguranţa locului de muncă, sunt
mai des afectate de concedieri şi nu prea sunt incluse în sistemele de asigurări sociale. În acest context, există
temeri bine fondate privind posibilitatea reducerii de către multe dintre statele membre a fondurilor dedicate
sectorului social, ceea ce, încă o dată, afectează în mod preponderent femeile. Nu este drept ca cei mai
vulnerabili să fie nevoiţi să plătească pentru greşelile speculatorilor.

Doresc că închei prin a felicita Preşedinţia spaniolă pentru că a acordat prioritate combaterii violenţei bazate
pe gen.

Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE. – Dle preşedinte, în primul rând, în numele Grupului pe care îl
reprezint, doresc să mulţumesc celor doi raportori şi să le transmit faptul că Grupul din care fac parte va
susţine pe deplin ambele rapoarte deoarece acestea tratează o chestiune foarte importantă, egalitatea de gen,
a cărei importanţă cred că este de asemenea demonstrată de gama largă de subiecte acoperite de ambele
rapoarte.

Însă, stimaţi colegi, trebuie să afirm că sunt puţin frustrată deoarece, dacă pretindem că dorim să acţionăm,
că dorim să realizăm ceva în următorii patru ani, că aceasta reprezintă o chestiune căreia i se acordă prioritate
maximă, că jumătate din populaţie este discriminată şi că jumătate din potenţial rămâne nevalorificat, cum
de discutăm despre acest aspect în cadrul programului din ultima seara? Unde sunt conducătorii grupurilor?
De ce acceptăm faptul că aceasta nu reprezintă prioritatea maximă? Sugerez, stimaţi colegi, să insistăm ca
data viitoare acest aspect să fie inclus în cadrul agendei ca dezbatere fundamentală şi, în cazul în care nu ne
garantează acest fapt, să nu ne dezlipim de uşă. Cred că nu ar mai trebui să acceptăm acest lucru.

Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, dezbaterea din această seară vizează
moduri de îmbunătăţire a condiţiei femeilor; uneori prin intermediul discriminărilor pozitive, precum cele
privind cotele, uneori prin intermediul legislaţiei directe privind egalitatea de gen. Susţin referinţele care
consolidează cooperarea între statele membre în vederea stopării discriminărilor salariale în cazul locurilor
de muncă egale şi în vederea luării unor măsuri de protecţie a femeilor şi bărbaţilor împotriva tuturor formelor
de violenţă, inclusiv împotriva traficului de persoane şi a mutilării genitale a femeilor, însă, de asemenea,
trebuie să înregistrăm progrese solide şi cu privire la emanciparea femeilor prin sporirea încrederii în
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aptitudinile acestora, prin educaţie şi prin schimbări în vederea creării unui mediu care să încurajeze libera
alegere.

O persoană, victimă a discriminărilor la un moment dat, a afirmat: Am un vis. Bine, şi eu am un vis. Aştept
ziua în care ne vom uni eforturile, nu doar pentru a dobândi o egalitate mai mare la locul de muncă, ci pentru
a oferi femeilor dreptul de a face alegeri libere şi de a se simţi suficient de puternice pentru a-şi atinge
obiectivele. Aceasta ar fi adevărata foaie de parcurs pentru femei. Cu toate acestea, trebuie să parcurgem
etape mici: Suntem cu toţii de acord cu privire la principiul egalităţii şi aş afirma că acesta reprezintă dreptul
nostru fundamental, însă, de ce să includem aspecte care distorsionează realitatea? Dosarele sunt complexe,
iar includerea aspectelor care intră în sfera de competenţă a statelor membre, precum cheltuielile publice în
domeniul sănătăţii, nu ajută.

Există anumite limite. Îmi pare rău că trebuie să spun că, dacă vom obţine egalitate, va trebui să ne asigurăm
că nu există elemente care să ne distragă atenţia pe parcurs deoarece, în caz contrar, nu am putea avansa
împreună.

Charalampos Angourakis, în numele Grupului GUE/NGL. – (EL) Dle preşedinte, doresc să subliniez faptul
că s-au dezbătut foarte multe aspecte, însă s-a amintit foarte puţin despre cauze. În acest sens, consider că
cele două rapoarte sunt, în cel mai bun caz, liste ale obiectivelor, în special raportul cu privire la impactul
crizei. Afirm acest lucru deoarece, din păcate, aceste rapoarte nu abordează problemele pe care această
situaţia inacceptabilă le-a provocat femeilor.

După părerea mea, creşterea la momentul actual, în Grecia, a vârstei de pensionare în rândul femeilor cu o
perioadă cuprinsă între 5 şi 17 ani, se datorează atât sistemului capitalist cât şi strategiei 2020, aspect care
nu este contestat. Nu înţeleg cum dna comisar poate vorbi despre diferite măsuri în vederea asigurării egalităţii
între femei şi bărbaţi, dacă nu se opune acestei strategii.

Dnă comisar, orice măsuri aţi adopta, nu puteţi anula strategia 2020, deoarece nu prea aţi contestat-o. Din
acest motiv, considerăm că nu se poate găsi soluţia la această problemă decât prin lupta femeilor, prin lupta
tuturor lucrătorilor împotriva consecinţelor crizei, prin lupta în vederea revocării capitalismului.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, mă voi axa asupra a două
chestiuni de mare interes în ceea ce mă priveşte: criza economică şi financiară şi recesiunea declanşată în
urma acesteia. În niciun caz, acestea nu ar trebui folosite ca argumente pentru discreditarea progresului pe
care l-am înregistrat până acum cu privire la egalitatea de gen. Pe termen mediu, acest lucru ar putea dăuna
creşterii economice.

Diferenţele de remunerare între bărbaţi şi femei încă mai există şi mă tem că acest lucru este valabil pe întreg
teritoriul UE. Media europeană arată că diferenţele de remunerare între bărbaţi şi femei se ridică la 17,8 %.
Totuşi, în acest sens, există din păcate şi anumite anomalii negative, precum Austria, ţara mea de origine.
Actualul Raport privind femeile, elaborat de Guvernul Federal al Austriei, arată că femeile câştigă numai
58,4 % din venitul brut al bărbaţilor. Există doar două state în care aceste diferenţe de remunerare sunt şi
mai mari. Trebuie să ne propunem ca obiectiv general să eliminăm aceste limite care nu permit avansarea
femeilor în ierarhia profesională şi să reuşim în cele din urmă să facem din acest fapt doar o amintire din
trecut.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cred că este important şi drept să
discutăm despre raportul elaborat de dna Figueiredo. Este un raport care a fost discutat pe larg în cadrul
Comisiei pentru drepturile femeilor şi egalitate de gen, a cărei vicepreşedintă sunt, atât în momentul în care
au fost prezentate amendamentele de compromis, cât şi în momentul în care Grupul Partidului Popular
European (Creştin Democrat) a venit cu sugestii.

Doamnelor şi domnilor, raportul prezintă anumite domenii de interes major, care nu au fost abordate şi
rezolvate aşa cum ar fi trebuit. Nu se ţine cont de aspectele etice şi culturale care sunt de o importanţă
fundamentală pentru majoritatea celor care fac parte din societatea pe care o reprezentăm. Mai presus de
toate, raportul tot nu se axează pe evaluarea rezultatelor foii de parcurs 2006 - 2010, chiar dacă la momentul
actual ne apropiem de finalul planului elaborat pentru o perioadă de patru ani şi este important ca Parlamentul
European să fie capabil să îşi exprime punctul de vedere cu privire la această chestiune. Prin urmare, nu pot
să-mi ascund scepticismul privind acest raport.
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Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Dle preşedinte, doresc să le mulţumesc dlui Romeva i Rueda şi dnei
Figueiredo pentru munca pe care au depus-o în vederea întocmirii acestor rapoarte privind aspecte legate
de gen referitoare la declinul economic şi foaia de parcurs privind egalitatea între femei şi bărbaţi.

Acest Parlament este foarte convins că politicile privind egalitatea de gen trebuie să predomine, dat fiind
faptul că este vorba despre un bun important care reprezintă 52 % din populaţia europeană.

Strategia noastră trebuie să includă aspecte precum concilierea, reprezentarea egală, eliminarea stereotipiei
şi eradicarea tuturor formelor de violenţă bazate pe gen.

Doresc să profit de ocazie şi să o rog pe dna comisar Reding să salveze, ţinând cont de solicitările repetate
ale acestui Parlament, un număr mare de state membre şi Lobby-ul European al Femeilor, care a lansat astăzi
o campanie de sprijinire a ordinului de protecţie a victimelor. Nu este momentul să ne lăsăm captaţi de
întrebările de natură procedurală care vor pune această iniţiativă în aşteptare. Este timpul să dialogăm şi să
ne punem de acord.

Avem peste o sută de mii de motive pentru care să luăm măsuri imediate, fără întârziere; nu avem nevoie
decât de voinţă politică.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) În ultimii cinci ani, am înregistrat într-adevăr progresele pe care le-am amintit în
domeniul independenţei economice a femeilor şi a bărbaţilor, cu o rată de ocupare a forţei de muncă în
rândul femeilor de aproape 60 %. În acelaşi timp, totuşi, nu s-au înregistrat progrese cu privire la eliminarea
diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi. Conform informaţiilor din 2007, femeile erau plătite în medie
cu 17 % mai puţin decât bărbaţii. În statul din care provin, Estonia, această diferenţă depăşea 30 %. Anul
2007 a fost un an de creştere economică. Oare ce fel de cifre vom vedea în curând când se va efectua
următoarea analiză?

În fiecare stat, se realizează clasamente ale companiilor de succes; sunt scoase în evidenţă cele mai bogate
persoane din cadrul statului şi sunt aclamate. De regulă, totuşi, 99 % dintre acestea sunt bărbaţi. Când ne
gândim acum la diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi, este clar faptul că în ceea ce priveşte aceste
profituri şi dividende ale oamenilor, femeile...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Sunt foarte încântată de dezbaterea de astăzi privind drepturile femeilor şi,
de asemenea, salut aceste rapoarte excelente. Cu toate acestea, nu sunt în mod special încântată de faptul că
majoritatea femeilor, cel puţin în Ungaria, ţara mea de origine, nu sunt conştiente de drepturile lor şi nu pot
beneficia de acestea. Aceasta este o situaţie care necesită adoptarea unor măsuri urgente. Unul dintre motivele
care stau în spatele inabilităţii acestora de a beneficia de drepturile lor este faptul că femeile nu-şi pot permite
un avocat. Care sunt soluţiile la care mă gândesc? Avem nevoie de avocaţi special pregătiţi pentru acest scop,
de un serviciu gratuit de consiliere juridică şi de un site web care să ofere răspunsuri la problemele juridice
cu care femeile se confruntă zilnic. Ce fel de probleme de natură juridică pot întâlni acestea? De exemplu, o
femeie care nu a primit timp de mai multe luni ajutorul de întreţinere a copilului are nevoie de informaţii
privind măsurile pe care trebuie să le ia, precum şi persoanele cărora trebuie să li se adreseze pentru a obţine
ajutor. O femeie care este abuzată fizic de către soţul său, care apelează la poliţie fără însă a primi ajutor
deoarece problema sa este considerată o problemă de familie în care poliţia nu intervine, trebuie să afle dacă
autorităţile au dreptate sau dacă poate obţine ajutor şi din partea cui ea poate obţine acest ajutor. O femeie
care are trei copii şi care este respinsă pentru a douăsprezecea oară în urma unui interviu pentru obţinerea
unui loc de muncă, din cauza unor motive fictive, ar trebui să afla dacă are dreptul la o cale de atac în faţa
instanţelor judecătoreşti. O femeie care este concediată imediat ce angajatorul său descoperă că aceasta este
însărcinată trebuie să afle dacă poate reclama acest fapt. În toate aceste cazuri, şi în altele similare, ar trebui...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Anna Záborská (PPE). – (FR) Dle preşedinte, dnă comisar, Carta europeană a drepturilor femeii, care
reprezintă subiectul acestei dezbateri, face referire la acţiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Victimele acestei
proceduri sunt guvernele naţionale, singurele răspunzătoare pentru punerea în aplicare a deciziilor pe care
le-au luat pe baza nevoilor naţionale. Aducerea în discuţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite reprezintă un mod
eficient de diminuare a autorităţii instituţiilor naţionale.

Nu avem nevoie de o cartă atâta vreme cât instrumentele juridice existente nu au fost puse în aplicare. Cu
toate acestea, ca rezultat al ignoranţei colective, noi femeile preferăm să ni se prezinte o nouă declaraţie decât
să luptăm în vederea aplicării unor instrumente obligatorii din punct de vedere juridic.
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Această cartă contribuie la o dezvoltare paradoxală în cadrul Uniunii Europene. Suntem deja obişnuiţi cu
reglementarea moralităţii. Acum, ingineria socială generează un paradox neobişnuit în cadrul Uniunii.
Privatizăm economii de stat sub pretextul liberei concurenţe, dar naţionalizăm relaţii între bărbaţi şi femei.
Uniunea copiază experienţele rele pe care le-am trăit în Europa Centrală şi de Est. Este păcat că ingineria
socială nu ţine cont de experienţele istorice pentru a evita o nouă înfrângere ale cărei prime victime vor fi
femeile.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Dle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, salut raportul dlui
Romeva i Rueda, care subliniază un aspect al crizei care este uitat prea des, şi anume cel cu privire la
repercusiunile asupra femeilor.

Chiar la începutul crizei, noi cei din Parlamentul European ne-am aflat printre primii care au dat alarma cu
privire la consecinţele devastatoare pe care criza le-ar putea avea asupra femeilor în cazul în care nu sunt
adoptate măsuri adecvate. De asemenea, am subliniat faptul că această criză a reprezentat şansa de a face din
Uniunea Europeană o societate care să ţină mai mult cont de egalitatea dintre bărbaţi şi femei în cazul în care
ar fi fost adoptate politici şi măsuri adecvate.

Ne imaginăm că sfaturile noastre au fost ignorate, dat fiind faptul că diferitele planuri de austeritate nu oferă
un răspuns diferenţiat la această criză. Primii afectaţi de criză au fost producătorii şi industria construcţiilor,
adică sectoarele primare în care predomină ca angajaţi bărbaţii. De atunci, majoritatea sectoarelor au fost
afectate, iar primele victime se află în partea de jos a piramidei socio-economice, unde femeile reprezintă
majoritatea.

Prin urmare, trebuie neapărat să luăm în considerare această problemă şi să unim diferitele planuri de
austeritate adoptate de Uniunea Europeană şi de statele membre cu privire la drepturile femeii. Nu doresc sa
ne întoarcem în timp cu treizeci de ani. Independenţa femeilor se află în pericol.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în ultimele zile, Uniunea Europeană,
parţial în vederea combaterii crizei economice, a forţat statul din care provin, Italia, să respecte obligaţia
privind vârsta de pensionare de 65 de ani a femeilor angajate în sectorul public, vârsta de pensionare a
acestora fiind astfel egală cu cea a bărbaţilor.

Cred că ar trebui să salutăm aceste prevederi, care vizează responsabilităţi egale, dar, de asemenea, consider
că femeile simt că au alte priorităţi: combaterea şomajului şi a nesiguranţei locului de muncă şi eliminarea
diferenţelor de remunerare care sunt inacceptabile.

Apoi intervine problema majoră privind serviciile insuficiente. De exemplu, este foarte dificil să discutăm
despre egalitate când există foarte puţine facilităţi de îngrijire a copiilor. Este chiar mai dificil să găseşti şi să-ţi
păstrezi locul de muncă. Sunt sigur că Comisia Europeană va demonstra ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Dnă comisar, doamnelor şi domnilor, fără îndoială există şi un aspect legat
de egalitatea între femei şi bărbaţi în contextul încetinirii creşterii economice şi al crizei financiare. Există
riscul ca inegalităţile cu care ne confruntăm să devină şi mai mari. Diferenţele de remunerare, presiunile
asupra legislaţiei muncii, protecţia socială privind maternitatea şi condiţiile de pe piaţa forţei de muncă nu
sunt decât câteva exemple.

Reducerile bugetare legate de criză care au avut loc în diferite state reprezintă o realitate care nu poate fi
evitată. Acestea afectează în principal serviciile publice şi disponibilitatea acestor servicii. Măsurile de reducere
a costurilor nu afectează în mod semnificativ cea mai mare parte a serviciilor puternice ale statului. Prin
urmare, economiile se axează pe acele domenii în care nu se aşteaptă niciun fel de rezistenţă din partea celor
afectaţi de reducerile bugetare, bazându-se pe faptul că oamenii vor fi cooperanţi, deoarece pur şi simplu nu
există alternativă. Îngrijirea copiilor şi a părinţilor în vârstă rămâne o datorie indiferent de circumstanţe. În
cea mai mare parte, femeile trebuie să îşi asume acest rol.

Reducerile fondurilor dedicate serviciilor sociale, în cadrul cărora cea mai mare parte dintre angajaţi sunt
femei, se află de asemenea în fruntea listei privind măsurile de reducere a costurilor. Ţine de responsabilitatea
guvernelor individuale să privească această problemă şi din acest punct de vedere în momentul în care
planifică luarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare şi impactul acestora şi să opteze pentru o
abordare atent echilibrată în momentul în care îngreunează vieţile cetăţenilor.
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Regina Bastos (PPE). – (PT) Dle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, doresc să încep prin a
afirma că, după părerea noastră, raportul referitor la evaluarea rezultatelor Foii de parcurs privind egalitatea
între femei şi bărbaţi 2006-1020, care vizează influenţarea strategiei privind acest aspect în viitor, ar fi putut
fi mai sigur pe sine şi mai puţin polemic. Bineînţeles, dacă într-adevăr scopul ar fi fost atingerea celui mai
mare consens posibil, modalitatea de abordare a chestiunilor sensibile din punct de vedere etic, în special
aspectul cu privire la sănătatea sexuală şi a reproducerii a femeilor, ar fi trebuit să fie diferită.

Acestea fiind spuse, doresc să subliniez faptul că în vremuri de creştere economică „normală”, există o
preocupare majoră privind drepturile femeilor, în special privind diferenţa între situaţia bărbaţilor şi cea a
femeilor la locul de muncă, în societate şi în viaţa de familie, însă acele probleme sunt profund agravate în
contextul unei crize economice şi sociale precum cea cu care ne confruntăm la momentul actual. Tocmai
de aceea este nevoie de un angajament strategic mai puternic din partea statelor membre la nivelul autorităţilor
locale şi regionale şi la nivelul instituţiilor comunitare cu privire la chestiuni legate de protecţia ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Rovana Plumb (S&D). - Aspectele de gen ale crizei economice, foaia de parcurs privind egalitatea de gen
şi Carta drepturilor femeii sunt trei subiecte cu un numitor comun: statutul femeii în societate. Dacă vrem,
într-adevăr, să îmbunătăţim statutul femeii în societate, avem nevoie de politici şi măsuri concrete, aşa cum
au fost prezentate şi prin Carta drepturilor femeii, propusă prin Manifestul PES.

Dacă, într-adevăr, avem nevoie de o mai mare reprezentare în structurile decizionale a femeilor, atât în
sectorul public, cât şi în cel privat, trebuie neapărat să introducem paritatea de gen în instituţiile europene.
Eu cred că Parlamentul European şi Comisia Europeană, în 2014, trebuie să dea un exemplu în acest sens,
printr-un angajament, printr-o voinţă politică fermă

Seán Kelly (PPE). – Dle preşedinte, consider dezamăgitor faptul că în anul 2010 încă mai discutăm problema
drepturilor femeilor în ciuda marelui progres înregistrat de Uniunea Europeană, în special în ceea ce priveşte
aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin pentru
aceeaşi muncă.

De asemenea, doresc să subliniez privarea femeilor de drepturile pe care le au în special în lumea a treia. Am
lucrat ca voluntar în Malawi timp de câteva luni şi am fost şocat de tratamentul la care erau supuse femeile
în regiunea respectivă. În primul rând, femeile se ocupau de activităţile cele mai grele pe câmp, în timp ce
bărbaţii pierdeau vremea prin jur şi, în al doilea rând, drepturile sexuale ale unora dintre bărbaţii respectivi,
în special ale unui anumit individ cunoscut drept „The Hyena”, erau absolut odioase.

Cred că este timpul ca Uniunea Europeană să condiţioneze, în cazul acestor state, ajutorul în favoarea
dezvoltării de eliminarea câtorva dintre aceste practici şocante. De asemenea, ONG-urile ar putea sublinia
acest aspect ceva mai mult decât o fac la momentul actual. Aştept cu interes o Cartă europeană a drepturilor
femeii care să poată deveni un model care să fie corect pus în aplicare în întreaga lume.

Silvia Costa (S&D). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, raportorii - cărora le mulţumesc - au adus
în discuţie o chestiune fundamentală, pe care şi dna comisar Reding a abordat-o separat. Trebuie să ne
asigurăm că politicile pentru femei şi în vederea asigurării unor oportunităţi egale sunt integrate şi incluse
mai eficient în cadrul politicilor generale atât la nivel european cât şi la nivel naţional. Mă gândesc la criză,
sărăcie, dezvoltare, cooperare, piaţa forţei de muncă şi bunăstare.

Cu toate acestea, consider că există trei aspecte care trebuie subliniate de Comisie, de noi în cadrul muncii
pe care o depunem şi de statele membre. În primul rând, aş dori ca dna comisar Reding să sublinieze rolul
femeilor în acţiunile externe ale Uniunii Europene. În raportul dnei Figueiredo apare o nouă politică asupra
cărora trebuie să li se atragă mai mult atenţia femeilor. Cel de-al doilea aspect vizează sprijinul acordat de
Comisie proiectului de directivă privind Ordinul european de protecţie, care reprezintă un instrument de
importanţă fundamentală în vederea garantării ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Dle preşedinte, în ultimii ani şi în ultimele decenii, Uniunea Europeană
a jucat un rol de avangardă în privinţa tratamentului egal dintre femei şi bărbaţi. Trebuie să extindem acest
rol de avangardă al Uniunii Europene. În Carta europeană a femeilor, prezentată de Comisie, observ o
contribuţie indispensabilă în vederea asigurării egalităţii între femei şi bărbaţi în cadrul Uniunii Europene.
Cu toate acestea, eforturile depuse în vederea consolidării rolului femeii în cadrul economiei, a remunerării
egale şi a sporirii numărului femeilor numite în funcţii de luare a deciziilor nu trebuie să rămână la statutul
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de simple vorbe. Trebuie să trecem şi la luarea măsurilor. În primul rând, trebuie să depunem eforturi mai
mari să îi convingem de preocupările noastre pe bărbaţii care iau parte la procesul de luare a deciziilor.
Problemele femeilor sunt probleme ale societăţii şi ne preocupă pe toţi. Cu toate acestea, trebuie să punem
capăt discriminării femeilor, atât în cadrul societăţii noastre cât şi în afara ei, şi trebuie să luăm măsuri ferme
în acest sens.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Dle preşedinte, am solicitat să iau cuvântul este pentru că mă aştept ca dvs.,
dnă comisar, să fiţi capabilă să ne prezentaţi la sfârşitul acestei legislaturi rezultatele reale.

Anunţul pe care l-aţi făcut astăzi, referitor la planul de a pune în aplicare solicitările UE privind numirea
obligatorie a femeilor în funcţii de conducere, sună deja foarte promiţător. Anunţul dvs. are logică, este corect
şi tardiv şi promite, în primul rând, progrese din punct de vedere economic. Dată fiind această situaţie, sper
sincer că declaraţiile dvs. vor fi însoţite de măsuri efective.

Eu personal am încercat, în mai multe rânduri, să prezint amendamente privind reglementarea pieţei financiare,
etica afacerilor şi orientări ale politicilor de ocupare a forţei de muncă. Deja caut ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Mariya Nedelcheva (PPE). – (FR) Dle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, criza financiară,
care a devenit economică şi, în cele din urmă, socială, are consecinţe catastrofale asupra progreselor înregistrate
până acum în domeniul egalităţii între bărbaţi şi femei.

Fie că este vorba despre rata şomajului sau diferenţele de remunerare, este clar faptul că femeile suferă mai
mult de pe urma consecinţelor crizei, deoarece deseori acestea se află într-o poziţie mult mai vulnerabilă
decât bărbaţii. De aceea, este important pentru noi să stabilim obiective clare pe termen scurt, pe termen
mediu şi pe termen lung, în vederea punerii în aplicare a unor măsuri specifice care să rezolve problemele
urgente şi în vederea furnizării de resurse reale pentru acţiunile şi ambiţiile noastre.

Cu siguranţă, statele membre au foarte multe măsuri de luat la nivelul lor privind creşterea sensibilizării
colective şi schimburile de bune practici. Cu toate acestea, cu siguranţă, este responsabilitatea noastră, aici
în cadrul Parlamentului European, să nu permitem adoptarea textelor care sunt total lipsite de esenţă şi care
nu aduc nicio inovaţie. Din contră, trebuie să garantăm faptul că aceste texte cuprind soluţii adecvate şi
specifice. Simplitate, eficienţă, inovaţie, acestea sunt ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Raportul înaintat este foarte detaliat şi de o foarte înaltă calitate,
şi tocmai de aceea trebuie aplaudat.

Doresc să subliniez câteva aspecte precise care în special sunt specifice statelor post-comuniste, deoarece
sprijinul de stat a fost oferit în aceste state mai ales sectoarelor în care predomină bărbaţii, sau sectoarelor
specifice bărbaţilor, în special industriei automobilistice, care este orientată către export şi care în principal
este un domeniu specific bărbaţilor. În opoziţie cu această situaţie, de exemplu, sectoarele în care majoritatea
lucrătorilor erau femei nu au primit acelaşi sprijin din partea guvernelor.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că statele post-comuniste îşi menţin natura semiindustrială şi, prin
urmare, este foarte dificil de găsit o oportunitate în vederea sprijinirii acelor sectoare în cadrul cărora
majoritatea angajaţilor sunt femei. De asemenea, anticipăm reduceri severe în cadrul domeniului social în
special în statele post-comuniste, iar cele mai afectate de pe urma acestor reduceri vor fi femeile. Prin urmare,
de asemenea, este nevoie să ne axăm pe acest element şi să căutăm o soluţie în acest domeniu.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Dle preşedinte, cu toţii suntem pe aceeaşi lungime de undă în ceea ce priveşte
această chestiune şi cred că acest fapt este complet incontestabil. Cu toate acestea, doresc să înaintez o
propunere privind modul în care am putea grăbi puţin lucrurile în vederea înregistrării progreselor.

Trebuie să ne asigurăm că întotdeauna, în cadrul tuturor rapoartelor pe care le dezbatem aici în Parlament,
vom include şi vom ţine cont de aspectele privind egalitatea. Sunt sigură că există multe dosare, poate nu
chiar toate, dar cu siguranţă destule, care au ca obiectiv includerea problemelor privind egalitatea. Acest fapt
ne-ar putea ajuta să înregistrăm mai rapid progrese din interior. De asemenea, acesta ar reprezenta un
comportament model pe care Parlamentul European l-ar transmite mai departe.
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Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle preşedinte, dnă comisar, aş putea aduce în discuţie multe dintre
aspectele dezbătute aici, însă, în ceea ce priveşte criza, doresc să menţionez că, în primul rând, ar trebui să
ne asigurăm că povara acesteia nu va fi purtată de femei.

Dacă vorbim despre consolidare în cadrul tuturor parlamentelor naţionale, inclusiv în cadrul acestui Parlament,
această consolidare nu ar trebui realizată pe cheltuiala celor vulnerabili din punct de vedere social, nici pe
cheltuiala femeilor în general. Economiile pe care am începe să le facem acum în detrimentul serviciilor
sociale, al educaţiei şi al formării şi, în primul rând, al îngrijirii copilului, vor avea repercusiuni asupra viitorului
şi asupra traiului femeilor. Cu alte cuvinte, încerc să vă transmit faptul că, în cadrul strategiei Europa 2020,
ar trebui să reintroducem categoric aspectul privind abordarea integratoare a egalităţii de gen şi să garantăm
pe viitor integrarea neapărată a dimensiunii de gen în buget, deoarece numai în acest caz vom reuşi să
garantăm şi pe viitor punerea în aplicare în Europa a tuturor măsurilor pe care le dorim şi de care avem
nevoie astăzi.

Isabel Martínez Lozano, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (ES) Dle preşedinte, aici, în această seară, au
fost aduse în discuţie o mulţime de chestiuni interesante. Doresc să vă felicit pentru contribuţiile pe care
le-aţi avut la aceste idei care, fără îndoială, au, de asemenea, legătură cu propunerile făcute în urma crizei.

Dna comisar Reding a spus că am adunat deja o mulţime de documente şi că a sosit momentul să luăm
măsuri, propunere cu care sunt întru totul de acord. Cred că acest lucru li s-a tot cerut guvernelor de către
societatea civilă încă din 1995: să trecem la fapte. Luarea unor măsuri reprezintă continuarea muncii în
vederea obţinerii adevăratei egalităţi şi, după cum afirma dl Romeva i Rueda, continuarea acestei munci cu
imaginaţie şi voinţă politică. Adevărata egalitate înseamnă îmbunătăţirea traiului femeilor, îmbunătăţirea
vieţii de zi cu zi a acestora, posibilitatea unui trai de zi cu zi mai bun al bărbaţilor şi al femeilor.

S-a repetat foarte mult în seara aceasta faptul că această criză este privită ca o oportunitate. Sunt de acord cu
această afirmaţie. Sunt de acord cu faptul că această criză ne aduce oportunităţi. Pentru unii deja se dovedeşte
a fi o oportunitate, însă nu trebuie să trecem cu vederea faptul că există de asemenea şi riscuri şi regrese.

În ceea ce priveşte chestiunea privind egalitatea, au existat întotdeauna progrese şi regrese, aspecte pe care
noi femeile le cunoaştem foarte bine. Nu au existat progrese care să nu fie însoţite şi de regrese. Tocmai din
acest motiv, în vederea prevenirii acestor regrese, consider că este important să nu abandonăm consensul la
care s-a ajuns la nivel european, să nu pierdem din vedere foaia de parcurs care ne-a ajutat să înregistrăm
atât de multe progrese împreună în ultimii ani. Nici nu ar trebui ca noi, statele membre, să ne abatem de la
foaia de parcurs. După cum dna comisar a afirmat pe bună dreptate, este foarte important să rămânem
întotdeauna devotaţi recomandărilor Comisiei.

Voi încheia; Nu voi mai continua mult. Cred că nu putem lăsa în urmă semnele identităţii noastre sau coerenţa
politicilor noastre; aceleaşi politici ne-au ajutat să arătăm întregii lumi partea noastră bună. Sunt de acord
cu dna Figueiredo asupra faptului că pe viitor, pentru a ne continua munca în acest sens, va trebui să
consolidăm coordonarea cu Consiliul, coordonarea cu Comisia şi coordonarea cu Parlamentul European şi,
bineînţeles, va trebui să fim întotdeauna atenţi la solicitările societăţii civile.

Doresc să felicit Parlamentul cu privire la dezbatere şi la rapoartele prezentate în această seară. Preşedinţia
spaniolă a Consiliului mai are 15 zile înainte de a preda ştafeta Preşedinţiei belgiene. Ne-am străduit să nu
lăsăm această chestiune privind egalitatea să fie trecută cu vederea în aceste vremuri atât de complicate şi de
complexe din punct de vedere politic pe care le traversăm la momentul de faţă. Este de la sine înţeles faptul
că noi, cei din cadrul guvernului spaniol, vom continua să lucrăm în vederea plasării egalităţii în fruntea
agendei Uniunii Europene.

Viviane Reding, vicepreşedintă a Comisiei. – (FR) Dle preşedinte, aţi fost atât de amabil şi de generos pe
parcursul întregii seri, permiţându-le deputaţilor care au dorit să ia cuvântul să facă acest lucru şi nu aş vrea
să vă pun în situaţia în care să vă vedeţi nevoit să vă demonstraţi severitatea prin întreruperea discursului
meu la sfârşit.

Tocmai de aceea nu voi repeta ceea ce s-a mai spus deja. Doresc să transmit tuturor celor care au luat cuvântul
că am luat la cunoştinţă propunerile şi sugestiile lor. În primul rând, am luat notă de două preocupări care
s-au tot repetat: prima face referire la efectele crizei asupra femeilor, iar cea de a doua la nevoia noastră de a
lua măsuri concrete.

Voi transmite aceste preocupări Colegiului Comisarilor şi vă voi prezenta un program de acţiune la sfârşitul
lunii septembrie. Strategia noastră va consta într-un program de acţiune pe care toate cele trei instituţii,
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împreună cu partenerii sociali, cu părţile interesate, şi aici fac referire la asociaţiile femeilor şi la organismele
care lucrează în vederea obţinerii de oportunităţi egale în cadrul statelor membre, îl vor pune în aplicare pe
parcursul celor patru ani pe care se întind mandatele lor.

Vă mulţumesc pentru colaborare, mulţumesc tuturor femeilor pentru entuziasmul de care au dat dovadă şi,
în special, mulţumesc celor câţiva bărbaţi că au rezistat în mijlocul tuturor acestor femei.

Raül Romeva i Rueda, raportor. – (ES) Dle preşedinte, doresc să încep prin a face referire la acel sentiment
de frustrare amintit de colega mea deputat dna in ’t Veld, pe care în mod evident îl simţim cu toţii. Cu toate
acestea, este de asemenea evident faptul că, după cum am observat, această chestiune privind egalitatea este
o chestiune esenţială, importantă şi fundamentală cel puţin în ceea ce ne priveşte. Astfel ne confruntăm cu
această problemă şi vom continua să o urmărim îndeaproape până când anumiţi preşedinţi ai grupurilor
politice, fie aceştia bărbaţi sau femei, vor înţelege că această problemă trebuie făcută prioritară şi că nu trebuie
considerată doar un simplu subiect de discuţie în cadrul unei dezbateri la finalul serii.

Cel de-al doilea aspect pe care îl consider important de subliniat a fost exprimat în diferite moduri de către
colegii deputaţi, şi anume că egalitatea nu reprezintă un simplu capriciu sau o cheltuială de prisos, ci mai
degrabă o investiţie. Pe lângă faptul că reprezintă o investiţie necesară, este de asemenea şi un drept.

Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul în care dezbatem chestiuni de asemenea natură. Trebuie
să înţelegem că, în momentul în care ne confruntăm cu o situaţie de criză precum cea prin care trecem la
momentul actual, faptul că investim şi dedicăm eforturi, timp, voinţă politică şi bani în vederea asigurării
egalităţii necesită de asemenea nu numai ingenuitate ci şi, bineînţeles, toată voinţa politică de care putem
dat dovadă şi cea mai mare atenţie.

Cea de-a treia chestiune pe care doresc, de asemenea, să o abordez foarte pe scurt se referă la convingerea
mea referitoare la importanţa sublinierii faptului că, pentru a atinge până în 2020 o rată a ocupării forţei de
muncă egală cu 75 % nu numai din populaţia masculină, ci şi din cea feminină, este important să înţelegem
că este nevoie de adoptarea unor măsuri active în vederea promovării şi încurajării unui rol mai mare al
femeilor în sfera publică şi, de asemenea, a unui rol mai mare al bărbaţilor în sfera privată. Nu se poate atinge
unul dintre aceste obiective fără atingerea celuilalt. Este important să înţelegem în cadrul politicilor noastre
faptul că aceste aspecte reprezintă cele două feţe ale aceleiaşi monede. În caz contrar, cu siguranţă vom obliga
femeile, încă o dată, să muncească şi în cele două zile libere.

Cea de-a patra şi ultima chestiune pe care de asemenea o consider importantă este cu privire la reducerile pe
care trebuie să avem grijă să nu le facem invocând ca pretext criza decât acolo unde este absolut necesar.
Ştim că la momentul actual exact Ministerul spaniol al Egalităţi are cele mai mici bugete. Ameninţarea
reducerilor bugetare ar sugera faptul că acest domeniu nu este unul prioritar. Aceasta ar reprezenta o greşeală
gravă şi consider că este important ca celelalte state membre ale UE nu numai să înţeleagă importanţa unui
astfel de minister, ci şi să urmeze acest model în organizarea lor internă.

Ilda Figueiredo, raportoare. – (PT) Dle preşedinte, şi eu doresc să subliniez faptul că, deşi această dezbatere
are loc seara, nivelul participării deputaţilor europeni este semnificativ, ceea ce este neobişnuit în cazul unei
dezbateri ţinute la această oră. Un asemenea nivel de participare, în ciuda condiţiilor nefavorabile în care are
loc dezbaterea, constituie o victorie în lupta în vederea drepturilor femeilor şi a egalităţii acestora cu bărbaţii.

În al doilea rând, doresc de asemenea să menţionez că discursurile ţinute astăzi au subliniat în general acţiuni
concrete şi idei pe care acum trebuie să le punem în practică. Toţi cei care ne aflăm aici putem face faţă acestei
provocări şi putem să punem în aplicare măsurile dezbătute. În cele din urmă, consider că această consolidare
a voinţei politice în vederea punerii în practică a propunerilor, vorbelor şi promisiunilor reprezintă un aspect
pozitiv al dezbaterii din această seară, pe care doresc să îl păstrăm. Această voinţă politică sporită, fie în
cadrul tuturor politicilor UE şi ale statelor membre, fie în cadrul acţiunilor specifice care oferă o vizibilitate
sporită femeilor astfel încât să se ajungă la egalitate şi la progres social, face ca acest fapt să constituie o
contribuţie fundamentală şi sperăm că în următorii patru ani – după cum a afirmat şi Comisia – vom putea
să ajungem la un rezultat pozitiv al muncii pe care am depus-o împreună cu Parlamentul, Comisia şi Consiliul.

Prin urmare, doresc să închei afirmând că, dată fiind această voinţă politică sporită si atenţia faţă de visurile
şi aspiraţiile femeilor, putem aduce o contribuţie importantă în vederea emancipării acestora şi în vederea
îndeplinirii viselor acestora. Toate aceste chestiuni trebuie să se transforme în realizări personale şi profesionale,
prin respectul faţă de fiecare dintre vieţile acestora, prin acordarea dreptului la muncă, la locuri de muncă în
cadrul cărora să beneficieze de drepturile care li se cuvin, prin oferirea posibilităţii de a fi incluse în cadrul
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vieţii sociale şi, dacă este cazul, şi în cadrul vieţii economice şi politice, şi prin obţinerea de satisfacţii mai
mari pe plan familial.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă. Votul va avea loc mâine, la ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Corina Creţu (S&D), în scris. – Miniştrii afacerilor sociale din UE au admis că 120 de milioane de cetăţeni
europeni trăiesc sub pragul sărăciei. Raportat la statisticile dinaintea declanşării crizei economice, în UE ne
confruntăm cu o creştere cu 50 % a cifrei săracilor în numai doi ani. Recesiunea a accentuat o tendinţă
constantă în ultimul deceniu: femeile sunt afectate de sărăcie în număr mult mai mare decât bărbaţii. Şomajul,
munca în condiţii precare, un nivel al pensiei inferior venitului minim necesar pentru subzistenţă, accesul
dificil la servicii publice decente sunt câteva din cauzele principale ale unei stări de pauperitate al cărei specific
ne îndreptăţeşte să vorbim despre feminizarea sărăciei in Europa. Din păcate, numeroase guverne de dreapta,
sub pretextul recesiunii, au renunţat la politicile împotriva decalajelor de gen. Sunt afectate în special bugetele
pentru serviciile de îngrijire şi concedii, ceea ce are grave implicaţii negative, inclusiv asupra copiilor. La
jumătatea Anului european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, bilanţul este negativ, iar
viitorul sumbru, câtă vreme lipsesc - atât la nivelul multor guverne naţionale, cât şi al instituţiilor europene
- preocuparea şi voinţa pentru a îmbunătăţi traiul celor mai împovăraţi dintre semenii noştri.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Eliminarea oricăror forme de discriminare în toate sferele vieţii
socio-economice este o condiţie prealabilă esenţială pentru asigurarea drepturilor omului şi a bunăstării
fiecărui cetăţean. Promovarea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, alături de asigurarea unei
participări sporite a femeilor în viaţa economică şi socială, ca protagoniste cu drepturi depline, trebuie să
constituie preocupări constante. Consider că această abordare trebuie să se reflecte în cadrul politicii agricole
comune în vederea asigurării unei reprezentări corecte şi egale a sexelor. Pe de altă parte, această abordare
poate asigura eficienţa implementării diferitelor politici la nivel european. Cred că egalitatea de gen în
economie este foarte importantă pentru dezvoltarea rurală şi că măsurile care sunt implementate în cadrul
Pilonului 2 privind acest aspect trebuie menţinute şi în viitoarea PAC. Având în vedere faptul că principiul
egalităţii între sexe este promovat prin legislaţia europeană şi reprezintă o cerinţă fundamentală a Strategiei
europene pentru anul 2020, considerăm oportună includerea acestui aspect în viitoarea PAC, inclusiv prin
utilizarea de noi instrumente care să promoveze acest principiu.

Joanna Senyszyn (S&D), în scris. – (PL) Principiul egalităţii între femei şi bărbaţi nu a fost urmărit în mod
efectiv. Conform deputatului spaniol dna Valenciano, vacile beneficiază de mai multă protecţie în UE decât
femeile. Ne confruntăm cu discriminări în toate domeniile vieţii. Câştigăm cu 18 % mai puţin decât bărbaţii,
suntem deseori în şomaj mai mult decât bărbaţii şi nu suntem suficient de reprezentate în politică, viaţa
publică şi afaceri. Cel mai deplorabil aspect dintre toate este că femeile nu pot beneficia pe deplin nici de
drepturile fundamentale pe care le au. În ceea ce priveşte femeile, dreptul la viaţă şi la integritate personală,
precum şi drepturile de reproducere, sunt în mod semnificativ încălcate mult mai des. De exemplu, în Polonia,
este tolerată restricţionarea drepturilor fundamentale ale omului cu privire la femei. În 1997, preşedintele
Tribunalului Constituţional, în justificarea refuzului liberalizării dreptului la avort, a considerat evident faptul
că o femeie însărcinată trebuie să fie privată de câteva dintre drepturile sale civile. Nu numai că acest fapt nu
a pus capăt carierei sale, însă a şi consolidat poziţia acestuia în calitate de „autoritate morală”.

Chestiunea privind egalitatea între femei şi bărbaţi se regăseşte cu siguranţă şi în bugetul Uniunii. Criza
economică nu trebuie să constituie cauza restricţiilor privind măsurile în vederea asigurării egalităţii între
femei şi bărbaţi. Numai o strategie politică, pe termen lung, consecventă, poate da rezultate. Simpla promovare
a tratamentului egal între bărbaţi şi femei şi simpla legiferare împotriva discriminării nu este suficientă.
Legislaţia nu generează în mod automat egalitate. Este nevoie de muncă treptată în vederea sensibilizării
sociale şi a solidarităţii faţă de femei. Îmbunătăţirea situaţiei femeilor necesită o luptă împotriva stereotipiei
şi a practicilor discriminatorii şi eliminarea bărbaţilor şovini din cadrul vieţii publice.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), în scris. – (PL) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, situaţia
femeilor pe piaţa forţei de muncă înainte de criză nu era satisfăcătoare. Cu toate acestea, aceasta se îmbunătăţea,
în ciuda problemelor dificile şi niciodată rezolvate precum diferenţele de remunerare pentru aceeaşi muncă
prestată din funcţii de conducere în domeniul afacerilor. Aceste tendinţe pozitive ar trebui de asemenea
amintite. Un raport elaborat de Comisie indică faptul că, încă din 1995, contribuţia femeilor la creşterea
economică în UE a crescut cu un sfert, iar rata de ocupare a locurilor de muncă de către femei a crescut cu
7,1 % în ultimii zece ani şi a ajuns la 59,1 %. În urma crizei, rata şomajului a crescut mai repede în rândul
femeilor decât în rândul bărbaţilor. Femeile ocupă locuri de muncă, în special, în sectorul public, deci sunt
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direct afectate de riscul disponibilizărilor cauzate de politicile de reducere a costurilor. Mecanismele împotriva
crizei care sunt puse în aplicare vizează o reocupare rapidă a locurilor de muncă în principal de către persoanele
care şi-au pierdut locurile de muncă în urma crizei, lăsând la o parte pentru moment persoanele care nu au
niciodată un loc de muncă. Constrânse de circumstanţe personale, la momentul actual, femeile se gândesc
mult mai des la activităţi cu fracţiune de normă care însă oferă o siguranţă redusă a locului de muncă. Pentru
că suntem conştienţi de toate pericolele, haideţi să punem în aplicare soluţii orizontale pentru a menţine
nivelul de ocupare a locurilor de muncă de dinainte de criză şi pentru a nu permite regresul.

17. Programul comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169)
(dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dna Ek, în numele Comisiei pentru
industrie, cercetare şi energie, referitor la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului
privind participarea Comunităţii în cadrul Programului comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică
(BONUS-169) derulat de mai multe state membre (COM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD))
(A7-0164/2010).

Lena Ek, raportoare. – (SV) Dle preşedinte, în decursul a 150 de ani, Marea Baltică a trecut de la o mare arctică
neatinsă, clară, oligotrofă la una aflată într-o stare de criză constantă. Problemele privind eutrofizarea,
înflorirea algelor, deşeurile toxice şi biodiversitatea care este ameninţată devin din ce în ce mai grave. Situaţia
Mării Baltice este foarte gravă. În ciuda încercărilor încununate de succes din anii 1990 şi 2000 de a reduce
aportul de azot şi de fosfor, aproape întreaga Mare Baltică suferă la momentul actual de efectele eutrofizării.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în ceea ce priveşte nivelul toxinelor din mediu şi al metalelor grele, în ciuda
succesului înregistrat cu privire la reducerea evacuării plumbului, mercurului şi a DDT-ului.

Nu ştiu dacă vreunul dintre dvs. a văzut înflorirea algelor în această mare întinsă din interiorul statului care
până acum nu avea niciun fel de problemă. Dacă ieşiţi vara în larg cu barca în acest minunat arhipelag, sunteţi
întâmpinaţi de un strat de alge verzi, groase de un decimetru, şi urât mirositoare. Câinii care beau din această
apă mor, iar copiii care fac baie în această mare vomită şi au dureri de stomac. Aceasta este situaţia înregistrată
la momentul actual în multe din regiunile din jurul Mării Baltice. În vederea salvării şi pe viitor a dezvoltării
şi a prosperităţii comunităţilor rurale, este vital să devenim şi mai conştienţi de impactul asupra Mării Baltice.

Ecosistemul zonei Mării Baltice este complex şi imposibil de înţeles în lipsa unei cooperări între cercetătorii
transfrontalieri din cadrul întregii zone de captare către această mare internă. Deja au fost iniţiate cercetări
în acest sens, însă de multe ori nu există o coordonare adecvată. Propunerea înaintată astăzi - care pe scurt
poartă denumirea de BONUS - vizează o schimbare în acest sens. Această activitate va consta într-un program
de cercetare comun al statelor aflate în jurul Mării Baltice, program care se bucură şi de prezenţa unor
cercetători din Rusia, în vederea unor schimbări ecologice în această zonă. BONUS va dezvolta un plan
strategic având obiective comune pentru peste 500 de cercetători din opt state membre din jurul Mării Baltice.
UE şi statele din zona Mării Baltice vor investi apoi împreună aproape 1 miliard de coroane suedeze (SEK)
în cercetare în domeniul mediului.

Optzeci şi cinci de milioane de persoane locuiesc în statele din jurul Mării Baltice ale căror economii sunt
dependente de mare în diferite moduri. În acelaşi timp, societăţile noastre contribuie la apariţia acestor
probleme deoarece şi deversările şi deşeurile noastre ajung în apa mării. Este nevoie de o viziune de ansamblu
mai bună asupra studiului în cazul în care este posibilă salvarea Mării Baltice. Cercetările în acest domeniu
sunt fragmentate şi de departe prea dependente de creditele pentru cercetare limitate la nivel local, regional
şi naţional.

În schimb, BONUS se bazează pe experienţa dobândită de la Programele Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare
Tehnologică ale UE. Ca rezultat al programului BONUS, programele şi activităţile de cercetare naţională din
cadrul statelor care participă vor fi integrate, pentru prima dată, într-un program strategic comun cu un
obiectiv clar.

Doresc să mulţumesc tuturor - colegilor deputaţi, Preşedinţiei spaniole şi comisarului pentru cercetare,
inovare şi ştiinţă - care s-a implicat în realizarea acestor aspecte. Acest tip de investiţii coordonate în cercetarea
în domeniul mediului reprezintă un element în vederea dezvoltării unei Europe durabile, dinamice şi eficiente
din punct de vedere al resurselor. Marea Baltică este foarte vie în cultura tuturor celor opt state aflate în jurul
mării interne: în cadrul literaturii, a muzicii şi a artei acestora. Ne dorim ca aceasta să rămână încă vie pentru
nepoţii noştri. BONUS va face parte din platforma pentru această investiţie în viitor.
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Máire Geoghegan-Quinn, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, doresc să îmi exprim gratitudinea faţă de
Parlamentul European şi în special faţă de raportoare, dna Lena Ek, pentru sprijinirea propunerilor Comisiei
Europene privind Programul comun de cercetare şi dezvoltare la Marea Baltică, BONUS. De asemenea, doresc
să mulţumesc raportorilor sub acoperire din cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie pentru
sprijinul constructiv pe care l-au acordat şi doresc să salut sprijinul Comisiei pentru mediu, sănătate publică
şi siguranţă alimentară a Parlamentului European faţă de programul BONUS.

Opt dintre cele nouă state care înconjoară Marea Baltică sunt membre ale Uniunii Europene, şi cu toţii suntem
conştienţi de problemele extrem de complexe şi urgente privind mediul cu care se confruntă în prezent
cetăţenii care locuiesc în zona Mării Baltice, care au fost subliniate într-un mod foarte elocvent de către dna Ek
în urmă cu câteva momente. Aceste presiuni care cresc în mod constant ameninţă astăzi capacitatea zonei
Mării Baltice de a continua să furnizeze gama diversă de bunuri şi servicii de care ne-am obişnuit cu toţii să
depindem. Ştiinţa joacă un rol foarte important în sprijinirea politicii publice din cadrul sectoarelor de
cercetare şi al mediului. Cu toate acestea, fragmentarea sistemului european de cercetare şi lipsa de coordonare
şi de coerenţă la nivelul componentelor sale naţionale subminează eficienţa costurilor şi performanţa globală.

Aceasta este cu adevărat provocarea cu care se confruntă regiunea Mării Baltice. Este clar faptul că niciun
stat individual de la Marea Baltică nu ar putea avea succes în rezolvarea problemelor complexe privind mediul
din această regiune dacă ar acţiona de unul singur. În vederea abordării problemelor de mediu din Marea
Baltică, există anumite chestiuni urgente care trebuie realizate şi anume dezvoltarea unei strategii de cercetare
integrate şi potrivite pentru această regiune, crearea unor sinergii transfrontaliere, consolidarea resurselor,
transmiterea informaţiilor şi sporirea mobilităţii transfrontaliere a cercetătorilor. Astfel putem asigura regiunii
Mării Baltice un viitor durabil. Iniţiativa BONUS, împreună cu eforturile depuse în cadrul strategiei UE pentru
regiunea Mării Baltice, va oferi structura şi mijloacele necesare în vederea abordării într-un mod eficient şi
coordonat a acestor provocări.

Salut acordul instituţional la care s-a ajuns cu privire la aplicarea iniţiativei BONUS anul trecut la 27 aprilie.
Acestea fiind spuse, doresc de asemenea să subliniez faptul că regret lipsa unui acord între statele membre
în vederea înfiinţării unui model al unui fond comun real, după cum s-a stabilit în cadrul propunerii originale
a Comisiei Europene. Fără o facilitate reală de finanţare a unui fond comun, nu se pot garanta pe deplin
selectarea celor mai bune propuneri de cercetare transfrontaliere bazate strict pe excelenţă ştiinţifică, impactul
vizat şi calitatea consorţiului. Nu se pot obţine în totalitate beneficiile, valoarea adăugată şi sporirea cooperării
transfrontaliere. Din acest motiv, Comisia Europeană doreşte să sublinieze faptul că urmările acestei decizii
nu ar trebui considerate un precedent pentru viitoarele propuneri. Statele membre vor trebui să investească
într-un fond comun în vederea finanţării transfrontaliere şi a colaborării înainte de lansarea unor noi iniţiative
în temeiul articolului 185 din cadrul Tratatului de la Lisabona.

Revenind la actuala iniţiativă, Comisia Europeană are încredere totală că programul BONUS va reuşi să
optimizeze potenţialul programelor de cercetare în domeniul mediului în regiunea Mării Baltice, să pună în
valoare capacitatea ştiinţifică a zonei, să faciliteze mobilitatea transfrontalieră a cercetătorilor, să promoveze
sinergiile şi să evite duplicarea inutilă a eforturilor în vederea cercetării. Toate acestea vor asigura Mării Baltice
un viitor durabil.

Anna Rosbach, raportoare pentru aviz a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. – (DA)
Dle preşedinte, BONUS-169 este un proiect experimental important şi vizează cooperarea în domeniul
problemelor de mediu într-o anumită regiune. Programul este susţinut, în general, de toate statele baltice.
Programul intenţionează de asemenea să includă şi statele care nu fac parte din UE şi care îşi deversează apele
reziduale poluând, prin urmare, Marea Baltică, mare considerată a fi una dintre cele mai poluate din lume.
Programul BONUS are de îndeplinit o sarcină enormă, şi anume de a rezolva problemele legate de mediu
din Marea Baltică. Toate tipurile de poluare din lume, începând cu fabricile de hârtie până la industrii similare,
precum şi năruirea stocurilor de peşte, ameninţă Marea Baltică, iar bombele cu iperită nedetonate şi conductele
de gaz ruseşti nu contribuie la promovarea bunăstării ecosistemului. Prin urmare, susţin foarte mult programul
BONUS. Totuşi, acest program trebuie însoţit de conştientizare cu privire la mediu din partea statelor
individuale care trebuie să îşi aducă aportul; inclusiv prin furnizarea de resurse financiare.

Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE. – (NL) Dle preşedinte, dle comisar Geoghegan-Quinn,
dnă raportoare Ek, problemele dificile şi situaţia specială a Mării Baltice necesită o abordare deosebită. Prin
urmare, sunt încântat că la momentul de faţă putem pune capăt problemelor prin încheierea unui acord şi
că putem demara lucrările. Cu toate acestea, aş dori să fac câteva comentarii.
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După cum a afirmat deja şi dl comisar, în primă fază am optat pentru un fond comun, un fond comun bazat
pe criterii precum excelenţă şi abordare interdisciplinară. Dezbaterile au dus la o abordare mai degrabă
pragmatică, şi anume că statele însele pot de asemenea să aleagă din lista de proiecte pentru a-şi implica în
aceste cercetări propriile universităţi şi instituţii. Nu am nicio obiecţie faţă de acest fapt în sine - într-adevăr,
sunt de acord - dar trebuie să îl evaluăm. Această abordare trebuie să se facă efectiv şi, dacă se face cum
trebuie, şi dacă această cooperare se dovedeşte a avea mai mult succes decât în trecut, poate fi un exemplu
de măsură de care avem nevoie în cadrul strategiei Europa 2020. Europa plăteşte puţin în plus şi statele
membre plătesc în plus. Nu discutăm doar despre cercetarea în sine, ci şi despre aplicarea ulterioară. Calitatea
privind mediul trebuie, de asemenea, restaurată efectiv, deci haideţi să urmărim îndeaproape această problemă.

Aş dori să fac încă două comentarii. În primul rând, abordarea problemei Mării Baltice poate constitui un
exemplu pentru alte macroregiuni, de exemplu Dunărea. Permiteţi-mi să îl întreb pe dl comisar dacă, în
lumina acestei abordări, se gândeşte şi la acea regiune...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Adam Gierek, în numele Grupului S&D. – (PL) Regulamentele privind cercetarea în vederea bunelor condiţii
la Marea Baltică, ce apar în propunerea Comisiei, introduc un anumit element important - faza strategică a
planificării. În lipsa acestei etape, ne-am confrunta numai cu dezvoltarea extensivă a acestei cercetări. Deoarece
noi avem nevoie de un plan de acţiune mai vast, de o strategie mai bună care, în afară de mare în sine, va
include şi zona sa de drenare, care, după cum ştim cu toţii, la momentul de faţă, este grav inundată.

De asemenea, ar trebui să acordăm o atenţie specială şi procesului de selectare a experţilor, deoarece gama
vastă de cercetări propusă nu se poate reduce la fenomene care să poată fi reproduse într-un laborator. În
acest caz, cercetările care au loc pe teren sunt strâns legate de teritoriul care intră sub jurisdicţia unui anumit
stat. Prin urmare, legislaţia UE şi legislaţiile naţionale trebuie armonizate. În selectarea experţilor independenţi,
Comisia ar trebui să ţină cont de acest aspect.

Sporirea capacităţii de cercetare a noilor state membre din regiunea Mării Baltice ar trebui să ţină cont de
faptul că, în primul rând, potenţialul de cercetare în aceste state variază, iar potenţialul bun în general al
personalului care se ocupă de cercetare este însoţit de condiţii de laborator mai precare. Prin urmare, sunt
surprins de limita impusă de 25 % de contribuţii în natură sub formă de acces la infrastructură din fondul
comun. În al doilea rând, multe dintre state nu pot accepta fondul comun, atât din motive juridice, cât şi din
cauza faptului că ar putea avea efecte adverse asupra planurilor de cercetare care la momentul actual sunt
puse în practică în statele respective. În al treilea rând, etapa strategică a programului necesită timp. Ar trebui
să se profite mai mult de această etapă.

Prin urmare, în primul rând, este necesară definirea priorităţilor de cercetare privind Marea Baltică şi zonele
sale de drenare, iar cei care iau parte la proiect ar trebui să investească în facilităţile lor de cercetare în vederea
pregătirii acestora pentru demararea lucrului la aceste priorităţi. Includerea Rusiei în cadrul acestor cercetări
în condiţii egale pe baza unui parteneriat estic reprezintă un aspect important.

Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE. – (FI) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să mulţumesc
raportoarei, dna Ek, pentru munca sa excelentă. Programul de cercetare BONUS, care merită sprijin şi o
iniţiativă excelentă, este un rezultat al Strategiei europene pentru Marea Baltică.

De asemenea, consider această strategie în sine un pas major înainte. În urmă cu aproximativ şase ani,
extinderea însemna transformarea din toate punctele de vedere a Mării Baltice în mare internă a UE. Cetăţenii
au devenit conştienţi de acest fapt prea târziu. După cum a afirmat şi dna Ek, au avut loc multe cercetări cu
privire la Marea Baltică, însă prea puţine dintre acestea au fost coordonate astfel încât să se poată stabili un
domeniu de cunoaştere, de exemplu, în vederea îmbunătăţirii politicilor UE.

Sper că nişte cercetări coordonate ne vor ajuta măcar să devenim conştienţi de aceste două aspecte. În primul
rând, starea ecologică a Mării Baltice este alarmantă. Această mare este una dintre cele mai poluate mări din
lume. Cea mai mare zonă din lume în care fundul mării este lipsit de oxigen - cu alte cuvinte cea mai mare
zonă moartă - este în Marea Baltică. Se spune că cel mai mare deşert din Europa este fundul Mării Baltice.

Celălalt aspect, care sperăm să fie mai bine înţeles de lume în urma cercetărilor, este faptul că noi suntem
vinovaţi pentru starea în care se află Marea Baltică. Principala problemă este eutrofizarea, ale cărei consecinţe
au fost foarte bine descrise de raportor. Principala sursă a nutrienţilor responsabili pentru fenomenul de
eutrofizare - azot şi fosfor - este agricultura. În principal, este vorba despre agricultura europeană din bazinul
de captare a Mării Baltice.
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Prin urmare, sper că proiectele de cercetare coordonată organizate în colaborare vor ajuta cetăţenii să devină
suficient de conştienţi de toate aceste aspecte şi că ne vor ajuta de asemenea şi pe noi să dezvoltăm metode
şi procese mai bune şi mai inteligente în cadrul tuturor sectoarelor, însă în special în agricultură, deoarece
fertilizatorii care ajung în lacuri şi mări nu constituie altceva decât o risipă de resurse în ceea ce priveşte
agricultorii.

Cu toate acestea, trebuie să ne amintim, că cercetările nu pot rezolva toate problemele. În acelaşi timp, trebuie
să înţelegem şi că salvarea Mării Baltice va necesita de asemenea schimbări reale cu privire la politică, în
special în domeniul agriculturii, dar de asemenea şi în alte domenii. Sper că salvarea Mării Baltice, una dintre
cele mai poluate mări din lume la momentul actual, se va transforma într-un succes de pe urma căruia restul
lumii să poată să tragă concluzii.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Dle preşedinte, dle comisar, salut Programul comun de cercetare
şi dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) care va integra activităţile de cercetare naţionale ale statelor
membre şi ale Comisiei Europene privind gestionarea mediului şi a resurselor marine de la Marea Baltică.
Programul BONUS-169 reprezintă un model inovator şi un exemplu pentru alte tipuri de cooperare regională
în domeniul cercetărilor ştiinţifice.

La fel ca şi regiunea baltică, şi alte regiuni, precum Europa de Sud-Est, ar beneficia de pe urma acţiunilor
concertate între statele membre şi Comisie, în vederea soluţionării provocărilor comune şi a sprijinirii
dezvoltării durabile în regiunile lor.

Prin urmare, îndemn Parlamentul şi Comisia să ia în calcul posibilitatea creării unui program comun de
cercetare dedicat regiunii de sud-est a Europei, axat pe domenii de mare importanţă, precum marea,
biodiversitate şi surse de energie maritime, şi în vederea dezvoltării durabile a axei euro-atlantice şi a regiunilor
învecinate ale acesteia.

Petru Constantin Luhan (PPE). - Implicarea Comunităţii în programul comun de cercetare la Marea Baltică
reprezintă dovada faptului că instituţiile europene doresc îmbunătăţirea coordonării politicilor, programelor
şi a celorlalte activităţi menţionate în regiunea de cercetare. Este nevoie de o acţiune comună la nivel comunitar,
pentru a face faţă provocărilor şi pentru a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea programării, prin integrarea
tuturor activităţilor de cercetare într-un program unitar, bine coordonat, care să promoveze o dezvoltare
durabilă a regiunii.

Programul BONUS este deosebit de important pentru regiunea Mării Baltice, însă rolul său nu trebuie să se
limiteze numai la această regiune. Doresc ca, în viitor, acest program să servească drept model de colaborare
pentru alte forme de cooperare regională din Europa, cum ar fi cele din zona Dunării sau a Mării Mediterane.
În acest fel, vom avea o Uniune Europeană puternică, dinamică şi competitivă

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Punerea în aplicare a Programului comun de cercetare şi
dezvoltare la Marea Baltică BONUS-169 a dezvăluit situaţia catastrofală în care se află Marea Baltică, în special
în zonele în care au loc proiecte în materie de infrastructură energetică pe scară largă, proiecte care nu sunt
întreprinse de statele membre ale UE, ci de către alte state din jurul UE. În unele locuri, nivelul genotoxicităţii
a crescut de câteva sute de ori. Programul BONUS şi-a demonstrat deja potenţialul privind contribuţia sa în
vederea monitorizării mediului baltic şi, prin urmare, trebuie să continue să cerceteze în mod activ starea
Mării Baltice. În vederea asigurării unei cercetări cât mai cuprinzătoare şi cât mai obiective cu putinţă, este
foarte important ca oamenii de ştiinţă din toate statele din jurul Mării Baltice să ia parte la proiectele de
cercetare în condiţii de egalitate. Acest program reprezintă într-o oarecare parte o măsură preventivă care
atrage atenţia asupra situaţiei ecologice complexe în care se află Marea Baltică. Nu vom putea pune capăt
dezastrelor ecologice decât prin finanţarea adecvată a proiectelor de cercetare ştiinţifică şi prin observarea
ameninţărilor în timp şi sunt încrezător că ne vom asigura că Marea Baltică ...

Elena Oana Antonescu (PPE). - Problemele de mediu din anumite regiuni ar putea fi abordate cu mult mai
mult succes, dacă activităţile de cercetare desfăşurate de statele individuale ar fi puse în comun. De aceea,
consider binevenită propunerea Comisiei şi propunerea raportoarei privind susţinerea programului BONUS
pentru regiunea Mării Baltice.

Cred că este bine că s-a inclus un considerent care cere Comisiei să facă o evaluare finală a programului pentru
a vedea care este calitatea şi eficienţa punerii în aplicare a programelor de acest tip, în special în privinţa
progreselor înregistrate în raport cu obiectivele stabilite. Aceste rezultate ar trebui să fie publicate pe site-ul
programului pentru ca cetăţenii să se poată informa cu privire la evoluţia programului şi randamentul său,
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iar reprezentanţii mediului de afaceri să poată să îşi facă planuri de afaceri, în funcţie de recomandările şi
oportunităţile care apar în urma rezultatelor de cercetare în această regiune.

Ceea ce este important este să vedem rezultatele acestui program exprimate în beneficii clare pentru mediu,
pentru cetăţeni şi pentru dezvoltarea acestei zone, mai ales în contextul actualei crize economice

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, susţin în totalitate Programului comun de cercetare
şi dezvoltare la Marea Baltică BONUS. Sunt sigur de faptul că, un program de cercetare supranaţional,
consolidat, bazat pe cooperare transfrontalieră reciprocă şi pe schimb de experienţă va contribui la realizarea
unor acţiuni mai eficiente în vederea protejării Mării Baltice şi va conduce la dezvoltarea durabilă a regiunii.
Programul BONUS a fost iniţiat de opt state membre. Statele baltice includ încă o ţară, şi anume Rusia. Prin
urmare, se justifică participarea oamenilor de ştiinţă ruşi în cadrul programului. Acest program de cercetare
ar trebui să ofere un număr de propuneri pentru strategia în vederea dezvoltării regiunii de către Uniune şi
în vederea asigurării rolului macroregiunilor în cadrul viitoarei politici de coeziune, pe care am dezbătut-o
în Parlament în urmă cu două luni. Este păcat că nu am reuşit să discutăm deschis şi să determinăm consecinţele
şi pericolele care ameninţă Marea Baltică, din cauza construirii şi a utilizării (...).

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Vă mulţumesc foarte mult, dle preşedinte, pentru că mi-aţi oferit cuvântul.

Doresc să menţionez faptul că cercetarea de astăzi privind întreg sectorul Mării Baltice ar trebui privit ca
parte a coeziunii teritoriale imense a întregii Uniuni Europene. Haideţi să ne concentrăm astăzi asupra mai
multor strategii paralele importante. Strategia pentru Marea Baltică, parteneriatul mediteranean şi strategia
pentru Dunăre. Totuşi, trebuie să ne amintim că aceste regiuni trebuie corelate una cu cealaltă.

În prezent, principalul comerţ cu bunuri de realizează cu Indochina şi tocmai de aceea este foarte important
să ne axăm asupra garantării faptului că şi strategia pentru Marea Baltică va include posibilitatea unor
conexiuni în reţeaua TNT nord-sud. Din fericire, această strategie este disponibilă publicului la momentul
de faţă şi sper că şi regiunea Mării Baltice va fi de asemenea conectată îndeaproape cu sudul Europei prin
intermediul reţelei TNT bazate pe diferite soluţii paralele.

Máire Geoghegan-Quinn, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, doresc să mulţumesc raportoarei, dna Ek,
şi celor zece deputaţi în Parlamentul European care au participat în această seară la această dezbatere care
are loc la o oră târzie.

Sunt foarte mulţumit că au fost adoptate acum toate iniţiativele prevăzute de articolul 185 anunţate în
temeiul elementului de cooperare al celui de-al şaptelea program cadru al UE. Aceasta reprezintă o realizare
de natură politică pentru toate instituţiile Uniunii Europene. Iniţiativa BONUS ar ajuta cu siguranţă statele
din regiunea Mării Baltice să îşi rezolve într-o manieră mai eficientă problemele foarte complexe şi presante
cu privire la mediu prin promovarea sinergiilor şi prin evitarea duplicării inutile a eforturilor pur naţionale
în vederea cercetării.

Având în vedere problemele politice globale fundamentale cu care ne confruntăm în domeniile politice
precum schimbarea climei, energie, alimentaţie şi sănătate, devine necesară respectarea cerinţelor privind
coroborarea resurselor şi a cooperarea. Iniţiativele prevăzute de articolul 185 joacă un rol fundamental în
abordarea câtorva dintre aceste aspecte cheie. Experienţa pe care o câştigăm de pe urma acestor iniţiative ne
va permite să găsim moduri mai bune şi mai eficiente de a colabora la nivel european, profitând la maxim
atât de programele de cercetare naţionale cât şi de cele comunitare.

După cum am afirmat în ianuarie anul trecut în cadrul audierii în vederea ratificării, din cadrul Parlamentului
European, mă angajez în totalitate să iau parte la realizarea acestui proiect privind zona europeană de cercetare,
însă în cazul în care dorim să atingem acest obiectiv, trebuie să lucrăm împreună în spiritul unităţii şi al
cooperării. Acest fapt este vital pentru dezvoltarea economică viitoare a Uniunii Europene şi noi trebuie să
ne asigurăm că UE devine un conducător global în domeniile cercetării, inovării şi ştiinţei.

Lena Ek, raportoare. – (SV) Dle preşedinte, BONUS este de fapt un proiect pilot în temeiul articolului 185 şi
pot să îi asigur pe toţi cei care vor lucra la programul BONUS şi pe toţi cei care vor studia acest proiect sau
care vor fi vizaţi de acesta că nu este deloc uşor. Nu este uşor de combinat fonduri în vederea cercetării venite
din partea Uniunii Europene cu cele din partea statelor membre. Este o provocare uriaşă. Nu este uşor de
coordonat diferite culturi şi tradiţii de cercetare academică, dat fiind că este vorba despre 16 grupuri mari,
500 de cercetători, opt state şi restul UE urmărind derularea efectivă a acestui program, împreună cu toţi cei
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care trebuie să revizuiască şi să verifice dacă acţionăm cum trebuie şi dacă măsurile pe care le luăm se dovedesc
a fi eficiente.

Cercetătorilor implicaţi li se vor cere foarte multe lucruri. Statelor membre şi guvernelor acestora li se vor
cere foarte multe lucruri şi vă pot asigura că se vor solicita decizii politice grele şi o conducere politică
puternică, însă trebuie să facem ceea ce ne-am propus. Programele noastre de cercetare trebuie pe deplin
evaluate şi trebuie să ne asumăm această responsabilitate imensă deoarece trebuie să rezolvăm problemele
împreună în interesul Mării Baltice. Totuşi, trebuie, de asemenea, să găsim un model care să ne permită să
înregistrăm progrese şi în alte regiuni ale Europei. Acest lucru este valabil în cazul râurilor mari, al Mării
Mediterane sau se referă la modul în care gestionăm în general resursele comune furnizate de contribuabili
în cadrul programelor europene şi în cadrul programelor naţionale.

Marea Baltică face parte din istoria şi cultura noastră comună încă de la sfârşitul erei glaciare, din vremea
Vikingilor, a comerţul din Evul Mediu, a Războiul Rece în timpul căruia a purtat titlul de „marea liberă”,
devenind la momentul actual marea pe care părinţii şi copiii noştri o iubesc şi faţă de care avem
responsabilitatea de a o îngriji. Prin urmare, având în vedere aceste dificultăţi şi marile provocări pe care le
întâmpinăm, doresc să mulţumesc încă o dată tuturor celor implicaţi în cadrul acestui proiect. Munca nu ia
sfârşit odată cu deciziile pe care le luăm aici şi cu documentele pe care le semnăm; munca de-abia acum
începe.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc mâine, la ora 12.00.

18. Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii
Schengen în Republica Bulgaria şi în România (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul întocmit de dl Coelho, în numele Comisiei
pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, referitor la proiectul de decizie al Consiliului privind aplicarea
dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în
România (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

Carlos Coelho, raportor. – (PT) Dle preşedinte, dnă comisar Malmström, doamnelor şi domnilor, doresc să
menţionez patru aspecte esenţiale. În primul rând, procedura de evaluare. Încă de la aderarea la Uniunea
Europeană în 2007, România şi Bulgaria au început să depună eforturi în vederea integrării în spaţiul Schengen.
Dacă Consiliul trebuie să ia o decizie în vederea desfiinţării frontierelor interne, procedurile de evaluare
trebuie să certifice faptul că sunt îndeplinite toate condiţiile necesare în vederea aplicării părţilor relevante
din acquis-ului comunitar; şi anume, protecţia datelor, Sistemul de Informaţii Schengen, frontierele aeriene,
terestre şi maritime, cooperarea poliţienească şi politica în materie de vize.

Procedurile de evaluare au început cu partea care vizează protecţia datelor. Adică verificarea fiecărui dintre
aceste state membre pentru a vedea dacă deţin pregătirea adecvată în vederea aplicării prevederilor privind
protecţia datelor. Prin urmare, rezultatele reprezintă o condiţie necesară în vederea evaluării procesului
pentru Sistemul de Informaţii Schengen, care implică transferul informaţiilor către aceste state. Aprobarea
acestei decizii reprezintă aşadar un prim pas în vederea eliminării controalelor la frontierele interne cu
Bulgaria şi România.

În al doilea rând, accesul la documente. Consiliul a prezentat acest proiect de decizie Parlamentului. Cu toate
acestea, evaluarea şi rapoartele ulterioare nu au fost trimise; acestea ar permite accesul Parlamentului la toate
informaţiile necesare în vederea unei viziuni judicioase şi justificate. Documentele nu au fost furnizate de
către Consiliu decât la insistenţele Parlamentului.

Salut eforturile ambasadorului României, cu ajutorul căruia am reuşit să găsim o soluţie la această situaţie
prin solicitarea declasificării şi desemnării documentelor confidenţiale ca „limitate”. Astfel, planul a putut fi
urmat, însă vom întâlni aceeaşi problemă şi în cazul altor chestiuni privind acquis-ul Schengen cu privire la
care vom avea nevoie de opinia Parlamentului. În acest caz, este neapărat necesar ca Parlamentul şi Consiliul
să încheie cât mai curând posibil acordul privind transferul documentelor confidenţiale.

În al treilea rând, evaluarea României şi Bulgariei. În ceea ce priveşte Bulgaria, aceasta a întâmpinat anumite
probleme privind adoptarea, punerea în aplicare şi îndeplinirea Recomandării nr. 85/15 a Consiliului Europei
referitoare la folosirea de date cu caracter personal în sectorul poliţiei şi, de asemenea, s-au înregistrat probleme
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şi cu privire la modul de operare al Comisiei Naţionale pentru Protecţia Datelor. Bulgaria a luat măsuri
adecvate privind aceste recomandări, iar la 26 aprilie, Consiliul a declarat că au fost întrunite condiţiile
necesare privind recuperarea informaţiilor.

În ceea ce priveşte România, au existat anumite probleme cu privire la adoptarea a două legislaţii de
reglementare a prelucrării datelor cu caracter personal şi, de asemenea, cu privire la facilităţile şi resursele
de care dispun autorităţile naţionale în vederea protejării datelor, precum şi cu privire la introducerea unor
evaluări periodice referitoare la informaţiile Schengen. În mare parte, în urma recomandărilor, România a
luat măsurile adecvate, iar aspectele care sunt în curs de rezolvare nu împiedică acest stat să pună în aplicare,
în mod practic, toate cerinţele necesare privind protecţia datelor. Prin urmare, au fost verificate condiţiile
necesare în vederea acceptării României şi Bulgariei în domeniul protecţiei datelor.

În cele din urmă, dle preşedinte, revizuirea mecanismului de evaluare Schengen. Doresc să profit de această
ocazie pentru a insista asupra nevoii de a înfiinţa cât mai curând cu putinţă un mecanism de evaluare european
care să fie simplu, efectiv, eficient şi transparent în domeniul evaluării Schengen. Parlamentul a respins
propunerile înaintate în octombrie anul trecut. Solicit Comisiei să îşi exercite dreptul de iniţiativă cât mai
curând posibil.

Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, sunt încrezătoare că Bulgaria şi România vor face
tot ceea ce le stă în putinţă în vederea eliminării în martie 2011 a controalelor de la frontierele interne. Cu
ajutorul competenţelor pe care le deţine, Comisia va sprijini în totalitate ambele ţări pentru ca acestea să
treacă cu succes de evaluarea Schengen.

Realizarea evaluărilor Schengen este o responsabilitate a Consiliului şi, în urma acestor evaluări, Consiliul
va decide dacă va elimina sau nu controalele de la frontierele interne. Aceste evaluări se află deja în curs, deci
este prea devreme să precizăm stadiul în care se află pregătirile. Însă, conform evaluării pozitive privind
protecţia datelor, primele etape s-au dovedit a avea succes, fapt ce le permite acum Bulgariei şi României să
primească acces la Sistemul de Informaţii Schengen.

Parlamentul European, împreună cu dl Coelho, propun ca Bulgaria şi România să informeze Consiliul şi
Parlamentul cu privire la recomandările privind măsurile care trebuie întreprinse. Într-adevăr, în cadrul
actualei evaluări Schengen, statele membre vizate trebuie să raporteze Consiliului cu privire la măsurile luate
în vederea respectării recomandărilor, dat fiind faptul că la momentul actual mecanismul de evaluare întră
în totalitate în sfera de competenţă a Consiliului. Prin urmare, datorită acestui fapt şi în temeiul actualei
legislaţii, este de datoria Consiliului să informeze Parlamentul în consecinţă.

În acest context, doresc să accept propunerea dvs. şi să vă confirm că în toamnă voi propune un nou mecanism
de evaluare ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, din motivele precizate de dvs., dle Coelho.

Cred că atât statele membre, cât şi Parlamentul, ar trebui să fie implicate în cadrul acestui mecanism.
Bineînţeles, statele membre ar trebui să fie implicate pentru a-şi menţine încrederea reciprocă privind
capacitatea lor de a pune în aplicare toate măsurile corespunzătoare în vederea permiterii eliminării
controalelor de la frontierele interne, în special, în domeniul frontierelor externe, al vizei şi al cooperării
poliţieneşti.

Parlamentul European ar trebui să fie cu adevărat informat cu privire la rezultatele acestei evaluări. Datorită
acestui nou mecanism, Comisia vizează remedierea actualelor lacune precizate de raportor. La momentul
de faţă, nu există nicio supraveghere în urma evaluărilor, iar recomandările nu sunt întotdeauna puse în
aplicare. Într-adevăr, sprijinul Parlamentului în cadrul acestui proces este foarte apreciat.

Mariya Nedelcheva, în numele Grupului PPE. – (BG) Îl felicit pe dl Coelho şi salut progresul menţionat de
acest raport cu privire la Bulgaria şi România. Rezultatele şi concluziile pozitive din urma auditului privind
„Protecţia datelor cu caracter personal” au făcut posibilă stabilirea unei date în vederea punerii în aplicare şi
în Bulgaria a Sistemul de Informaţii Schengen.

Aderarea Bulgariei atât la Uniunea Europeană cât şi la spaţiul Schengen a dat naştere entuziasmului în rândul
cetăţenilor bulgari. De fapt, a fost mai mult decât entuziasm deoarece este vorba despre oportunitatea de a
desfiinţa controalele de la graniţă şi de a pune în aplicare dreptul de liberă circulaţie în cadrul întregii Uniuni
Europene. Acest succes reprezintă rezultatul eforturilor extraordinare şi al acţiunilor ferme ale actualului
guvern bulgar care a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă în vederea recuperării timpului pierdut în anii anteriori
în care nu a putut întruni condiţiile şi nu a putut lua măsurile necesare în vederea aplicării la acquis-ul
Schengen.
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Spaţiul Schengen nu trebuie privit doar din perspectiva libertăţii de circulaţie. Acesta reprezintă, de asemenea,
consolidarea cooperării poliţieneşti şi vamale, în special în contextul combaterii traficului de persoane şi
bunuri şi a crimei organizate la un nivel general. Aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen reprezintă
o etapă a procesului în vederea realizării visului nostru privind o Europă a cetăţenilor. În vederea îndeplinirii
acestui vis, este nevoie de eforturi constante, însoţite de respectarea cerinţelor acquis-ului Schengen de către
guvernele statelor, şi bineînţeles de sprijinul ferm al instituţiilor europene.

Accesul Parlamentului European la recomandările din rapoartele de evaluare şi la documentele privind
măsurile ulterioare care trebuie adoptate oferă garanţia continuării dialogului constructiv dintre noi. Acest
dialog transparent garantează, de asemenea, cetăţenilor din Bulgaria şi România, faptul că drepturile
fundamentale stabilite în cadrul tratatelor constituie o realitate.

Ioan Enciu, în numele grupului S&D. – Ieri am sărbătorit a 25-a aniversare a momentului în care cetăţenii
Europei au beneficiat pentru prima oară de libertatea de a călători fără restricţii în Uniunea Europeană. Cu
prilejul aniversării, dna comisar Malmström a declarat: Schengen este unul din cele mai puternice simboluri
ale capacităţii Uniunii Europene de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale cetăţenilor ei. Iar Martin Schulz,
preşedintele S&D, a spus: Schengen este probabil cel mai de succes şi concret rezultat obţinut de Uniunea
Europeană în ultimii 30 de ani. Cu acelaşi prilej, spun şi eu simplu: La mulţi ani Schengen, la mulţi ani libertate!
Cadoul de aniversare pentru zona Schengen ar putea fi România şi Bulgaria.

Consiliul a concluzionat, după terminarea evaluărilor, că cele două state membre prezintă garanţii suficiente
pentru a face primul pas spre aderarea la spaţiul Schengen. În avizul nostru favorabil de mâine vom consfinţi
acest lucru. Beneficiul aderării finale nu va fi numai pentru cetăţenii români şi bulgari, ci şi pentru întreaga
Uniune Europeană. Prin creşterea colaborării în zona economică, socială şi administrativă, Uniunea va fi
întărită. Guvernele celor două state membre trebuie să ducă la bun sfârşit cerinţele foii de parcurs Schengen
în procesul de aderare.

Sunt mulţumit de faptul că Parlamentul European a reuşit să-şi îndeplinească rolul de garant al democraţiei
europene. Amendamentul propus de raportor nu face decât să instituie un tip de colaborare transparent
între instituţiile europene, singurul în măsură să aducă rezultate rapide şi concrete în procesul de dezbatere
şi aprobare a legislaţiei europene. Neînţelegerile interinstituţionale din Uniunea Europeană nu trebuie să
întârzie sau să pună în pericol drepturile, libertăţile şi bunăstarea cetăţenilor europeni, în slujba cărora se
află toate instituţiile europene.

Instituirea unui nou sistem de evaluare, aşa cum a propus dl Coelho, „va permite garantarea securităţii şi
consolidarea principiului încrederii reciproce pentru menţinerea spaţiului Schengen”. Susţin propunerile
dlui Coelho.

Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor,
în urmă cu câteva zile am sărbătorit aniversarea acordurilor Schengen împreună cu Preşedintele Buzek şi cu
Preşedintele Barroso. În această seară, la această oră foarte târzie, mai aşternem încă o piatră de temelie la
fundaţia proiectului de decizie al Consiliului.

Trecem de la gânduri la fapte şi la colaborare, la condiţiile preliminare şi indispensabile în vederea eliminării
controalelor de la frontierele cu Bulgaria şi România, condiţii care, conform evaluărilor preliminare, se află
în curs de îndeplinire. Aceste două state ar trebui de fapt să poată garanta în curând protecţia şi prelucrarea
datelor cu caracter personal.

Acestea reprezintă veşti bune care vor conduce la integrarea totală a acestor două state în cadrul spaţiului
Schengen, integrare care va contribui la consolidarea securităţii şi a prosperităţii, nu numai în ceea ce priveşte
aceste state şi continentul european ca întreg. Sunt sigur că această integrare va conduce la combaterea
problemelor privind emigrarea şi imigrarea ilegală, delincvenţa internaţională şi toate tipurile de ameninţări.
Acest fapt va ajuta la reducerea riscurilor.

Am de făcut două comentarii scurte ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE. – Dle preşedinte, încă de când SIS a devenit parte integrantă
a spaţiului Schengen, chestiunea pe care o dezbatem acum este extrem de importantă. Eu provin dintr-un
stat membru nou. Îmi amintesc momentul în care Letonia a vrut să adere la acest spaţiu. În acest sens, salut
aderarea Bulgariei şi României.
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Cu toate acestea, trebuie să subliniez câteva inadvertenţe întâlnite. Grupul pe care îl reprezint împărtăşeşte
poziţia raportorului privind o supraveghere ulterioară. Cu alte cuvinte, Parlamentul trebuie informat cu
privire la modalitatea în care au fost rezolvate problemele, ţinând cont de preocupările noastre referitoare
la protecţia datelor. De asemenea, sper că lipsa de poziţii nu va constitui o barieră în calea aderării la
SISOne4ALL.

În cele din urmă, îl sprijinim pe deplin pe dl raportor în privinţa preocupărilor sale referitoare la noul mecanism
de evaluare Schengen. Considerăm că Parlamentul ar trebui să fie capabil să realizeze o analiză democratică
şi salut în întregime afirmaţia dnei Malmström cu privire la realizarea acestei chestiuni.

Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR. – (PL) România şi Bulgaria au adoptat acquis-ul Schengen în
momentul în care au aderat la UE în 2007. Cu toate acestea, la momentul de faţă, avem plăcerea de a discuta
proiectul de decizie al Consiliului privind aplicarea acquis-ului Schengen în cadrul celor mai noi două state
membre ale Uniunii Europene, care reprezintă unul dintre ultimii paşi în vederea eliminării controalelor la
frontierele interne cu Bulgaria şi România. Ambele state au primit o evaluare favorabilă din partea comisiei
de experţi privind măsura în care întrunesc condiţiile necesare în vederea eliminării controalelor de la
frontierele interne europene, iar inadvertenţele identificate ar trebui, şi cu siguranţă vor fi, eliminate rapid.
În acest caz, Bulgaria şi România vor fi gata din punct de vedere tehnic să adere la SIS II până în
octombrie 2010, lucru care este astfel în conformitate cu actuala foaie de parcurs. Mulţumită acestui lucru,
va fi posibilă deschiderea spaţiului Schengen celor două noi state, menţinându-se în acelaşi timp nivelul
corect de protecţie a securităţii cetăţenilor şi a intereselor acestora.

John Bufton, în numele Grupului EFD. – Dle preşedinte, Schengen a reprezentat un compromis în vederea
liberei circulaţii a cetăţenilor şi a bunurilor şi privind acordarea încrederii acelor membri implicaţi în aplicarea
măsurilor adecvate în vederea asigurării siguranţei şi securităţii propriului lor teritoriu. Cu toate că Regatul
Unit nu face parte din acquis-ul Schengen formal, noi folosim aspecte ale Sistemului de Informaţii Schengen
în lupta împotriva infracţiunilor. În acelaşi timp, sistemul şi acquis-ul Schengen în general oferă, de asemenea,
infractorilor abili o gamă mai vastă în vederea infracţiunilor internaţionale şi a corupţiei.

După aderarea Bulgariei şi României la SIS, în primul rând trebuie verificat dacă aceste state membre pot
garanta un nivel de analiză pe plan naţional care să garanteze libera circulaţie în cadrul continentului. A
existat o opunere semnificativă privind trecerea la cea de-a doua etapă de evoluţie a Sistemului de Informaţii
Schengen, în special cu privire la echilibrul dintre cost şi eficienţă. În Regatul Unit au loc controale
independente severe şi acest stat nu se numără printre statele în care se poate călători fără paşaport. Va trebui
oare să furnizăm sprijin financiar în vederea dezvoltării unor sisteme de colectare a datelor în statele care
aspiră la aderarea la spaţiul Schengen, în vederea reducerii posibilelor infracţiunilor legate de politica privind
frontierele deschise?

Spaţiul Schengen a sporit şi posibilitatea traficului de bunuri ilegale şi de persoane dincolo de graniţe. În lipsa
controalelor de frontieră, securitatea călătoriilor se bazează în totalitate pe abilitatea statelor membre
individuale de a efectua controale la standarde adecvate.

Extinderea Sistemului de Informaţii Schengen sporeşte posibilitatea corupţiei şi creează o bază de date mult
mai mare pentru infractorii care doresc să pătrundă în această reţea. De asemenea, o integrare mai intensă,
împreună cu extinderea implicării statelor membre, poate necesita o sporire a măsurilor utilizate în cadrul
Sistemului de Informaţii Schengen, în special dat fiind faptul că ne apropiem de SIS II. De exemplu, când se
va realiza stocarea datelor biometrice?

Criticii sunt de asemenea îngrijoraţi de faptul că sistemul ar putea fi utilizat în vederea monitorizării cetăţenilor
cu anumite viziuni politice, informaţiile strânse putând fi folosite greşit în scopuri politice. Odată cu sporirea
numărului de state care aderă la acquis, creşte şi riscul. La momentul actual există aproximativ 500 000 de
computere capabile să acceseze Sistemul de Informaţii Schengen. Nu se poate şti câte dintre aceste sisteme
sunt protejate împotriva programelor ostile. În general, unul din două computere devine victimă a programelor
ostile. Programele spion permit terţilor să acceseze aceleaşi informaţii ca şi utilizatorul. Cu cât sistemul este
mai vast, cu atât există mai multe informaţii care pot fi accesate, şi cu atât mai mare va fi numărul de infractori
care vor dori să pătrundă în sistem.

Statele membre trebuie să garanteze o securitate avansată excepţională şi, în ciuda celor mai mari eforturi şi
intenţii, nu poate fi exclusă posibilitatea unei breşe de securitate care, în schimb, ar compromite toate
informaţiile existente.
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Elena Oana Antonescu (PPE). - Doresc să îi mulţumesc foarte mult domnului raportor Coelho pentru
modul în care a condus acest dosar şi să îl felicit pentru întreaga muncă depusă. Susţin în mod ferm ceea ce
dânsul a exprimat mai devreme, nu doar pentru actuala evaluare prin protecţia datelor, dar şi pentru celelalte
rapoarte care urmează să fie elaborate în domeniile rămase neevaluate.

Consiliul trebuie să fie în măsură să garanteze punerea la dispoziţia membrilor Parlamentului European a
tuturor informaţiilor necesare, pentru a permite în acest fel Parlamentului să adopte o decizie adecvată şi
corectă. Îmi exprim speranţa că vom reuşi să ajungem la o soluţie, astfel încât să putem să ne desfăşurăm
munca în condiţii normale şi să putem lua decizii în cunoştinţă de cauză.

Elena Băsescu (PPE). - În primul rând, doresc să îl felicit pe dl Coelho pentru munca deosebită depusă la
acest raport, atât de important pentru România şi Bulgaria, şi să fac următoarele precizări: adoptarea de către
România a legii prin care se reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal este un pas important
în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor de aderare la spaţiul Schengen.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a realizat progrese importante în ultima perioadă, astfel încât România
se află în grafic pentru intrarea în spaţiul Schengen la termenul stabilit, martie 2011. România a fost dată
exemplu în special pentru sistemul de supraveghere maritimă SCOMAR într-o serie de rapoarte redactate
de experţi europeni. Totodată, vor fi înfiinţate noi servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră, se va îmbunătăţi
colaborarea cu Frontex şi vor continua investiţiile în securizarea frontierei terestre.

În final, doresc să subliniez faptul că securizarea frontierei

(Preşedintele întrerupe oratorul)

Petru Constantin Luhan (PPE). - Mai întâi, vreau şi eu să mă adaug pe lista celor care îl felicită pe domnul
raportor Coelho. Într-adevăr, a făcut o muncă extraordinară pentru România şi Bulgaria.

În primul rând, aş vrea să aduc în atenţia dumneavoastră faptul că România, într-adevăr, a fost dată ca exemplu
de bune practici în ceea ce priveşte securitatea pe transportul naval. Mai mult decât atât, consider că România,
şi Bulgaria la fel, îndeplinesc condiţiile pentru a fi parte a sistemului SIS. De aceea, cred că şi Comisia trebuie
să se implice în susţinerea celor două ţări, pentru a finaliza şi celelalte evaluări, ca să intrăm cu succes în ceea
ce înseamnă spaţiul comun al Uniunii Europene.

Vorbim de o extindere a Uniunii Europene în totalitate, vorbim de o extindere pe valori. Una dintre valori
este libertatea şi dreptul la liberă circulaţie.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, europenii profită de beneficiile Acordului Schengen.
Acesta facilitează fluxul liber şi eficient de persoane, dezvoltarea turismului şi sporirea schimburilor comerciale.
Este în beneficiul nostru şi reprezintă o mare realizare a Uniunii Europene. Cu toate acestea, pentru a fi cu
adevărat în beneficiul nostru, este esenţial să deţinem o infrastructură tehnică potrivită care să permită
monitorizarea acestor procese. Ştim din proprie experienţă că rolul şi responsabilitatea statelor care aderă
la Acordul Schengen este de a respecta cerinţele privind Sistemul de Informaţii Schengen. Acest lucru este
spre binele nostru comun şi în interesul securităţii noastre comune. Trebuie menţinute standardele în acest
domeniu.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Doresc să îi mulţumesc dlui Coelho, parlamentarul nostru specialist în problemele
privind spaţiul Schengen, care, într-adevăr, a depus eforturi foarte mari în acest domeniu.

În primul rând, sunt încântat că Grupul de lucru pentru evaluarea Schengen din cadrul Consiliului a evaluat
pozitiv candidaturile Bulgariei şi a României şi că aceste state au eliminat toate problemele care au stat până
acum în calea acestei realizări importante. Consider că cea mai importantă chestiune este, bineînţeles,
protejarea frontierelor interne şi cred că vom continua, de asemenea, să lucrăm la SIS II şi la datele biometrice
folosite. Bineînţeles, acestea reprezintă măsuri pe care le vom adopta pe viitor, însă nu trebuie să uităm că
va trebui să ne ocupăm de aceste lucruri.

Le doresc prietenilor noştri din Bulgaria şi România să aibă parte de aceeaşi experienţă de care au avut parte
în urmă cu doi ani şi Cehia şi alte state, şi, de asemenea, ţara mea - Polonia -, state în care barierele au fost
ridicate în mod simbolic, spaţiul Schengen devenind o realitate. Acest fapt schimbă cu adevărat coeziunea
Uniunii şi abordarea istorică în vederea unirii vechii Uniuni cu cea nouă. De asemenea, sper ca Bulgaria şi
România să îndeplinească toate condiţiile necesare în vederea următoarei etape şi îi doresc dnei Malmström
să accelereze această muncă ...
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(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Cecilia Malmström, membră a Comisiei. –Dle preşedinte, nu sunt foarte multe de adăugat deoarece se pare
că există un consens ferm cu privire la aspectul dezbătut. Sunt în totalitate de acord cu aceia dintre dvs. care
au afirmat că într-adevăr am avut un motiv de celebrat săptămâna aceasta. Spaţiul Schengen reprezintă o
realizare a Uniunii Europene; putem fi foarte mândri de această realizare. Acesta reprezintă libera circulaţie
a persoanelor într-o Europă fără frontiere şi sper că spaţiul Schengen se va mări în curând cu încă doi membri.
Între timp, accesul la Sistemul de Informaţii Schengen reprezintă bineînţeles un prim pas foarte important.

Încă mai sunt anumite chestiuni de rezolvat în aceste state cu privire la vize, cooperare poliţienească, proceduri
judiciare, crimă organizată şi aşa mai departe şi, bineînţeles, vom monitoriza îndeaproape aceste aspecte.
Eu personal am în vedere să vizitez ambele state până la sfârşitul anului pentru a le acorda sprijinul meu şi
pentru a analiza progresul la faţa locului. Doresc cu adevărat să mulţumesc acestor state pentru progresul
pe care îl înregistrează la momentul de faţă.

După cum au afirmat şi câţiva dintre dvs., încrederea reprezintă un aspect foarte important în vederea
asigurării faptului că celelalte state membre vor observa existenţa rezultatelor concrete, astfel încât să ne
putem bucura de un final fericit cu privire la această chestiune. În acest sens, sporirea transparenţei sistemului
şi sporirea implicării Parlamentului European în vederea evaluării şi punerii în aplicare a acestuia reprezintă
un pas foarte important.

De aceea sper că vom putea lucra împreună în vederea acestui nou mecanism de evaluare. Aş dori să îi
mulţumesc şi eu dlui Coelho pentru munca depusă cu privire la aderarea acestor două state şi aştept cu
nerăbdare să cooperăm în continuare.

Carlos Coelho, raportor. – (PT) Dle preşedinte, patru aspecte finale. În primul rând, doresc să mulţumesc
colegilor deputaţi pentru cuvintele frumoase şi raportorilor mei sub acoperire pentru cooperarea excelentă
şi, în al doilea rând, doresc să subliniez faptul că există un consens larg care este de acord cu aceste iniţiative,
însă, ţin de asemenea să solicit informarea Parlamentului în şase luni cu privire la măsura în care au fost puse
în aplicare recomandările, care încă nu au fost realizate în întregime.

În al treilea rând, aş dori să vă aduc aminte că acesta reprezintă doar primul pas. Mai sunt şi alte etape de
urmat, după cum ne-a reamintit pe bună dreptate şi dna comisar Malmström. În al patrulea rând, şi ultimul,
doresc să o felicit pe dna comisar Malmström pentru garantarea prezentării în această toamnă a unei iniţiative
legislative privind sistemul de evaluare.

Aceste două state sunt evaluate în exclusivitate de către Consiliu. După cum a afirmat şi dna
comisar Malmström, avem nevoie de un sistem de evaluare care să implice toate instituţiile europene, Comisia
Europeană şi Consiliul, dar, de asemenea, şi Parlamentul. În primul rând, totuşi, trebuie să fie un sistem
european de evaluare care să nu funcţioneze conform a două standarde. Adică, nu putem supune statele
externe care doresc să adere la Schengen la criterii de evaluare mai stricte decât cele la care sunt supuse statele
membre care fac deja parte din spaţiul Schengen. Toate statele, atât cele care doresc să adere la spaţiul
Schengen, cât şi cele care fac deja parte din acesta, trebuie să dovedească faptul că respectă cu stricteţe acquis-ul
Schengen şi că monitorizarea frontierelor externe se realizează aşa cum trebuie. Acesta este singurul mod
în care putem asigura securitatea spaţiului nostru de liberă circulaţie, garantând astfel cetăţenilor noştri că
pot călători liberi.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc mâine, la ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Kinga Gál (PPE), în scris. – (HU) Extinderea spaţiului Schengen reprezintă o dezvoltare pozitivă şi trebuie
susţinută prin toate mijloacele deoarece va face libera circulaţie – un aspect fundamental al acquis-ului Uniunii
– accesibilă tuturor cetăţenilor. Aceasta reprezintă un beneficiu concret oferit de Uniune cetăţenilor. Spaţiul
Schengen este important în mod special pentru noi, cetăţenii noilor state membre, care am fost excluşi din
Europa timp de zeci de ani. Înseamnă foarte mult pentru mine faptul că o altă frontieră, de data aceasta
secţiunea română a frontierelor Schengen externe ale Ungariei, va dispărea în viitorul apropiat. Acest fapt
va oferi cetăţenilor aflaţi dincolo de ambele părţi ale frontierei, inclusiv celor 1,5 milioane de maghiari care
trăiesc în Transilvania, şansa de a se bucura de o Europă fără frontiere. Conform programului, România şi
Bulgaria vor adera la spaţiul Schengen în prima jumătate a anului 2011, adică în timpul Preşedinţiei maghiare.
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Este important ca acest program să fie respectat pentru ca evaluarea provizorie să fie pozitivă. Conform
evaluării actuale (interimare), nu mai există niciun obstacol de natură juridică în calea României şi a Bulgariei
care, prin urmare, pot demara pregătirile tehnice în vederea aderării la acest spaţiu, în cea de-a doua jumătate
a anului. Susţin evaluarea şi concluziile trase de raportor, în special, cu privire la faptul că Parlamentul
European şi, în special, membrii Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne trebuie să aibă acces
la rapoartele de evaluare şi la informaţii relevante înainte de a-şi spune punctul de vedere.

Kinga Göncz (S&D), în scris. – (HU) Aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen anul viitor poate
reprezenta un succes fundamental al Preşedinţiei maghiare a UE, care îşi va începe activitatea în ianuarie anul
viitor. Decizia va spori securitatea în regiune şi va garanta cetăţenilor, în număr de câteva milioane, inclusiv
maghiari, libertatea de a călători în Europa fără a fi supuşi controalelor de frontieră. Salut evaluarea pozitivă
din ultimul raport al Grupului de lucru pentru evaluarea Schengen privind promptitudinea celor două state
membre şi faptul că a fost aprobată de către Consiliu, din care fac parte şi reprezentanţi ai statelor membre.
Prin urmare, Bulgaria şi România ar trebui să fie gata din punct de vedere tehnic să adere la Sistemul de
Informaţii Schengen în octombrie 2010. În urma ultimei evaluări planificate în decembrie, cele două state
vor deveni cel mai probabil membri deplini ai Europei fără frontiere în primăvara următoare. Întârzierea
cauzată de dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen nu poate avea consecinţe negative asupra procesului
de aderare al statelor care aşteaptă integrarea. În cazul Ungariei, este deosebit de important să se asigure
faptul că cetăţenii din statele sale vecine, inclusiv membri ai comunităţilor maghiare care trăiesc în afara
Ungariei, vor putea să se bucure de libertatea de a călători fără frontiere în cadrul întregii Uniuni Europene.

Csaba Sógor (PPE), în scris. – (HU) Sunt încântat de concluzia la care a ajuns Consiliul European şi anume,
că România şi Bulgaria, cele mai noi două state membre ale Uniunii Europene, au îndeplinit criteriile relevante
şi că, prin urmare, acquis-ul Schengen poate fi aplicat şi în aceste state. Pentru cetăţenii europeni, unul dintre
cele mai concrete rezultate ale integrării europene este stabilirea spaţiului Schengen, care semnifică circulaţia
fără restricţii dincolo de frontiere. Această oportunitate este mult mai semnificativă pentru cetăţenii statelor
foste comuniste, dat fiind faptul că aşa numita Cortină de fier le-a blocat drumul atât la propriu cât şi la figurat
şi le-a făcut practic imposibilă trecerea către statele vest - europene. Acum, la douăzeci de ani după căderea
comunismului, totul pare un vis urât. Prin aderarea la spaţiul Schengen, România şi Bulgaria vor mai parcurge
încă o etapă în vederea integrării în cadrul unei Europe unite. Dat fiind faptul că dispar controalele de la
frontierele interne, conceptul de „frontieră” va căpăta un nou sens, iar frontierele dintre statele membre vor
avea o nouă funcţie. Frontierele nu vor mai fi limite administrative; vor deveni în schimb poduri şi vor realiza
conexiuni între popoarele şi statele Europei. Faptul că România şi Bulgaria vor deveni membre depline ale
spaţiului Schengen, un spaţiu în care există atât de multe poduri şi frontiere deschise, reprezintă un progres
binevenit.

19. Sportul, în special agenții de jucători (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei
de Doris Pack, în numele Comisiei pentru cultură şi educaţie, privind sportul, mai exact agenţii jucătorilor
(2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 - B7-0308/2010).

Doris Pack, autoare. – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, în cadrul raportului dlui Belet
privind fotbalul profesionist, Parlamentul European a afirmat deja faptul că este în favoarea unei reglementări
mai bune a activităţilor agenţilor sportivi, în special a agenţilor jucătorilor şi, cu această ocazie, am solicitat
o directivă adecvată. Acum, ne confruntăm din nou cu această problemă.

Situaţia juridică este neclară. Dat fiind faptul că agenţii jucătorilor lucrează deseori dincolo de frontiere,
legislaţia naţională, chiar şi în cazul în care există o astfel de legislaţie, nu reprezintă o metodă adecvată de
control al acestor activităţi. În schimb, federaţiile sportive au limitat sfera de intervenţie juridică. Dat fiind
faptul că sunt actori nestatali, aceştia nu au dreptul să prevadă numeroase reglementări. În 2000, FIFA, de
exemplu, a fost nevoită să-şi slăbească procedura de autorizare a agenţilor, tocmai din acest motiv.

În 2009, Comisia a publicat un studiu care a vizat, în special, preocupări privind faptul că agenţii jucătorilor
recurg la activităţi criminale. Printre altele, a fost vorba despre spălare de bani, mită, pariuri şi fraudă fiscală.
Astfel de conexiuni dăunează integrităţii sportului şi contravin rolului social al acestuia. În plus, studiul
publicat de Comisie a descoperit faptul că fluxurile financiare provenite din transferurile jucătorilor sunt
lipsite în general de transparenţă, ceea ce explică vulnerabilitatea acestui sistem în faţa uneltirilor criminale
pe care tocmai le-am menţionat. În cazul în care sunt implicaţi jucători tineri, există un anumit risc al agenţilor
care exploatează tinereţea şi lipsa de experienţă a acestora, de exemplu în Africa, promiţându-le tinerilor un
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viitor în fotbalul profesionist european şi apoi abandonându-i în momente în care niciun club nu-i mai poate
lua, lăsându-i în Europa ca imigranţi ilegali, fără loc de muncă şi fără sprijin.

În acest context, avem nevoie de o iniţiativă legislativă europeană. O astfel de iniţiativă legislativă ne-ar
permite reglementarea acestui aspect în mod uniform în întreaga UE, acoperirea lacunelor legale şi acordarea
de sprijin federaţiilor sportive în vederea impresarierii jucătorilor într-un mod corect şi uniform. În acest
sens, ar trebui să ne axăm asupra scopului privind interzicerea plăţilor comisioanelor în cazul agenţilor care
transferă jucători minori, după cum am solicitat şi în cadrul moţiunii, astfel încât să putem elimina orice
stimulent financiar care ar putea atrage astfel de tranzacţii incorecte, în special tranzacţii care implică jucători
minori. Sper că vom primi sprijinul şedinţei plenare de mâine faţă de propunerea noastră de astăzi şi, în
primul rând, sper că va încuraja Comisia să ia măsuri în vederea acestui aspect.

Androulla Vassiliou, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, permiteţi-mi în primul rând să îi mulţumesc dnei
Pack pentru prezentarea acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral, în numele Comisiei pentru cultură şi
educaţie.

Sunt perfect conştientă de importanţa politică a acestei chestiuni. Doresc să reamintesc faptul că Comisia a
publicat rezultatele privind studiul independent referitor la agenţii sportivi. Studiul furnizează o analiză
cuprinzătoare a chestiunii pe care o dezbatem. De exemplu, am aflat că există aproximativ 6 000 de agenţi
activi, pentru toate sporturile, în cadrul statelor membre. Totuşi, 95 % dintre aceştia sunt implicaţi în doar
patru sporturi: atletism, baschet, fotbal şi rugby. şi, cu siguranţă, fotbalul predomină.

De asemenea, studiul indică faptul că numai un număr limitat de state membre reglementează agenţi în
temeiul unei legislaţii specifice. Majoritatea statelor se bazează pur şi simplu pe prevederile generale ale
legislaţiei muncii sau contractuale. Anumite federaţii sportive internaţionale au adoptat de asemenea
reglementări privind agenţii, cu precădere în cazul sporturilor pe care tocmai le-am menţionat: atletism,
baschet, fotbal şi rugby.

Cu toate că reglementările publice şi private existente pot intra în conflict unele cu celelalte conducând la
incertitudine juridică, studiul arată că nu există decât câteva obstacole care pot sta în calea liberei prestări a
activităţilor agenţilor în cadrul UE. Cu toate acestea, studiul subliniază un număr de practici dubioase privind
activităţile agenţilor: de exemplu, plata unor comisioane secrete, exploatarea tinerilor jucători, etc. Trebuie
să abordăm astfel de probleme în vederea menţinerii integrităţii şi fairplay-ului competiţiilor sportive.

Mişcarea sportivă tot încearcă de ceva timp să abordeze acest probleme. Tocmai de aceea, un număr de
organisme guvernamentale au adoptat măsuri de reglementare a activităţilor agenţilor. Normele aplicate de
organismele sportive ar putea avea un avantaj: sancţiunile sportive reprezintă uneori cel mai bun mod de a
descuraja actorii fără scrupule de pe piaţă, fie că sunt agenţi, cluburi sau jucători. Însă autorităţile sportive
nu deţin puterea de a investiga şi de a pedepsi actele pe care statele membre le consideră a fi infracţiuni:
corupţia, spălarea de bani, evaziunea fiscală şi imigrarea ilegală. Mişcarea sportivă doreşte sprijin din partea
instituţiilor europene în vederea abordării problemelor cauzate de agenţi.

Comisia joacă un rol important. Putem contribui la dezvoltarea principiilor şi standardelor comune care ar
putea servi drept un set de norme minimal pentru state şi pentru federaţiile sportive din cadrul Europei. La
momentul actual evaluăm ce tip de măsuri ar fi cel mai potrivit de adoptat la nivelul UE. Ne gândim la diferite
opţiuni, însă pentru a decide ce măsuri ar trebui să adoptăm, va fi cu siguranţă nevoie de dezbateri şi consultări.

Ivo Belet, în numele Grupului PPE. – (NL) Dle preşedinte, dle comisar, doresc să încep făcând referire la
Campionatul mondial de fotbal din Africa de Sud, care ne demonstrează din nou în fiecare zi cât de minunat
poate fi sportul, cât de important este pentru un stat, un continent şi, în special, pentru o societate. Acest
fapt face ca apărarea sportului împotriva acţiunilor criminale la care dna Pack a făcut deja referire şi depunerea
unor eforturi ferme în vederea stopării acestor acţiuni să devină un obiectiv şi mai important pentru noi.

Ca să citez din studiul pe care tocmai l-aţi menţionat, ale cărui rezultate se cunosc acum, „Sportul este din
ce în ce mai afectat de crima organizată”. Acest fapt este trist, dar adevărat. Este vorba despre trafic de persoane,
uneori trafic de copii, şi, de asemenea, despre tot felul de abuzuri financiare. Este clar faptul că federaţiile
sportive nu deţin nici capacitatea, nici puterea de a aborda într-un mod eficient aceste abuzuri. Prin urmare,
este nevoie într-adevăr de o iniţiativă la nivel european.

Avem deja la dispoziţie diferite instrumente legislative – în cadrul tratatului şi al anumitor directive – care
să ne permită să luăm măsuri. Doresc să menţionez câteva propuneri de acţiune. În primul rând, am putea
lucra în vederea unor criterii stricte aplicabile în cazul tuturor agenţilor din cadrul întregii Uniuni Europene.
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Cel mai bun mod de a face acest lucru este prin intermediul unui sistem de certificare a cluburilor şi prin
intermediul unui registru obligatoriu al agenţilor jucătorilor. Federaţiile sportive pot impune acest lucru,
însă Uniunea Europeană poate constitui cu siguranţă o forţă motrice în acest sens. De exemplu, UE poate
coordona activităţile alături de diferitele autorităţi naţionale de monitorizare.

O a doua măsură pe care o putem lua este adoptarea transparenţei absolute cu privire la fluxurile financiare
în circulaţie din lumea agenţilor jucătorilor, deoarece aceste fluxuri reprezintă cauza majorităţii problemelor
cu care ne confruntăm la momentul actual în acest domeniu. Nu avem nicio informaţie cu privire la aceste
fluxuri financiare dubioase, ceea ce înseamnă că acestea pot continua să se folosească de sportul de înaltă
clasă în vederea spălării banilor, pe de o parte, şi a mitei, pe de cealaltă parte.

O a treia propunere – pe care dna Pack a dezbătut-o deja – vizează o interdicţie privind remunerarea agenţilor
sportivi care doresc să obţină bani de pe urma transferurilor jucătorilor minori. În mod cert trebuie să adoptăm
măsuri în acest sens. Dispunem de suficiente instrumente nu numai în vederea exercitării presiunilor asupra
federaţiilor sportive profesioniste pentru ca acestea să ia măsuri în acest sens, ci şi în vederea adoptării unor
iniţiative proprii.

În 2007, cu o majoritate covârşitoare, acest Parlament a solicitat Comisiei să adopte măsuri cu privire la
lupta în vederea combaterii problemelor din lumea agenţilor sportivi. Studiul aduce un număr de sugestii
specifice. Deşi sunt bune, acestea sunt în mod clar inadecvate. Suntem încântaţi de afirmaţiile pe care le faceţi
cu privire la faptul că intenţionaţi cu adevărat să treceţi la următoarea etapă. Au existat solicitări cu privire
la acest fapt chiar în cadrul acestui domeniu în sine; din partea Asociaţiei europene a agenţilor sportivi. Am
ţinut în mare marte legătura cu aceştia şi chiar ei insistă ca UE să ia măsuri în vederea eliminării acestor
probleme. Propun să venim în întâmpinarea solicitărilor acestora în interesul sportului şi al rolului social
extrem de important pe care acesta îl joacă.

Mary Honeyball, în numele Grupului S&D. – Dle preşedinte, cred că suntem într-adevăr norocoşi să discutăm
despre acest lucru în momentul în care se desfăşoară Cupa Mondială, pentru că ceea ce Cupa Mondială
ilustrează mai mult decât aproape orice alt eveniment sportiv este exact cât de important este sportul pentru
oameni; şi câte milioane şi milioane de oameni se uită la fotbal şi cât de multă plăcere şi pasiune sunt investite
în acest sport.

Acesta este motivul pentru care este atât de important ca noi să ne asigurăm cu adevărat că jocul de fotbal
si alte sporturi sunt reglementate în mod corespunzător şi să luăm acum măsurile care au fost îndelung
discutate cu privire la agenţii jucătorilor. Din păcate, după cum a mai fost menţionat, au loc anumite lucruri
foarte grave: abuzuri, spălare de bani, corupţie, exploatarea jucătorilor minori; lucruri care reprezintă
infracţiuni grave împotriva cărora trebuie să luăm cu adevărat măsurile pe care le-am avut în vedere de atât
de mult timp. Ce moment mai bun pentru adopta aceste măsuri decât acum, când întreaga lume se pare că
este consumată de fotbal?

Emma McClarkin, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, susţin pe deplin eforturile în vederea sporirii
transparenţei activităţilor desfăşurate de agenţii de sport, în special în fotbal, şi consider că UE ar trebui să
sprijine diferitele organisme de conducere din sport pentru a se asigura că acestea pot realiza acest lucru.
Trebuie să aducem puţină lumină într-o lume de nepătruns în care exploatarea ar putea fi o realitate şi în
care trebuie analizate aspecte precum dubla reprezentare, prin care agentul poate reprezenta un jucător la
acelaşi club care încearcă să angajeze jucătorul.

Cu toate acestea, orice legislaţie care are scopul de a reglementa acest sector trebuie să provină de la
organismele naţionale din domeniul sportului sau de la autorităţi precum FIFA şi UEFA Nu este rolul UE să
adopte reglementări în lumea sportului, în special dat fiind caracterul global al acestei probleme deosebite.
În cazul în care putem adăuga valoare sportului ar trebui să o facem, însă ar trebui să intervenim doar la
cererea organismelor de conducere în domeniul sportului, unde putem adăuga în mod clar valoare sau oferi
claritate.

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL. – (FR) Dle preşedinte, salut problema ridicată de
preşedintele nostru în mijlocul desfăşurării Cupei Mondiale. Studiul Comisiei conţine aspecte îngrijorătoare,
în măsura în care expune riscurile privind etica şi reputaţia sportului.

Dacă vrem ca mişcarea sportivă să rămână principalul actor în reglementare, bazându-ne pe miile de bărbaţi
şi femei generoşi care păstrează viu spiritul sportiv aşa cum ne place, întrucât este un factor de dezvoltare
individuală, statele ar trebui să fie de partea acestora pentru a pedepsi atacurile asupra ordinii publice şi
excesele.
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Aceste excese se regăsesc în afacerile sportive, în care jucătorii devin tot mai mult mărfuri, iar agenţii acestora
pur şi simplu brokeri, plasându-i la fel ca pe mărfuri. Transferurile implică sume astronomice, iar drepturile
minorilor sunt din ce în ce mai călcate în picioare.

Aceste excese reprezintă un fenomen transfrontalier, implică sume imense de bani, şi, din păcate, a fost
consolidat de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Organismele de conducere ale
anumitor sporturi în cauză, în special fotbal, caută ajutor din partea organismelor europene. Da, dle comisar,
trebuie să acţionăm şi, în ceea ce mă priveşte, îmi pare rău că Franţa tocmai a promulgat legislaţie care se
opune acestui lucru.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Dle preşedinte, în urmă cu o oră şi jumătate, femeile spuneau că este târziu pentru
dezbateri cu privire la problemele femeilor. Acum ne apropiem de miezul nopţii şi discutăm chestiuni
sportive.

Cu toate acestea, cel puţin avem posibilitatea de a discuta acest lucru; înainte de Tratatul de la Lisabona, nu
am făcut acest lucru. Acum avem posibilitatea şi este bine că profităm de aceasta, în special atunci când
vorbim despre tineri şi despre activităţile agenţilor sportivi.

După cum a afirmat şi dna Pack, există multe exemple de tineri cărora li s-a promis că vor ajunge foarte
faimoşi în viitor. Dar cum stau lucrurile de fapt? Aceştia sunt luaţi de la casele lor, de la familiile lor, din şcoli,
şi apoi, un an sau doi mai târziu, se renunţă la ei. Acest lucru este valabil în cazul majorităţii acestor tineri.

Uniunea Europeană are acum o şansă în vederea adoptării unor măsuri în acest sens şi a stabilirii unor legi
şi sancţiuni pentru a proteja tinerii de aceşti agenţi. Ar trebui să analizăm situaţia diferitelor sporturi, din
diferite ţări, să sintetizăm aceste informaţii şi să luăm cele mai bune măsuri – în special pentru tineri şi pentru
sport ca un întreg.

Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Dle preşedinte, profesia de agent sportiv este una fără măsuri de siguranţă
şi care implică supraveghere puţină sau deloc, fără a menţiona sancţiunile pentru conduită culpabilă, de
exemplu, traficul de fiinţe umane. UE a efectuat un studiu şi a identificat abuzuri, dar, deocamdată, nu a reuşit
să facă nimic cu privire la această situaţie. Totuşi, trebuie făcut ceva. Sunt foarte îngrijorată de vulnerabilitatea
jucătorilor minori, în special a celor care provin din ţările în curs de dezvoltare, care sunt adesea victime ale
traficului de fiinţe umane. UE trebuie să pună capăt acestui lucru.

Rezoluţia prezintă propuneri specifice: încetarea remuneraţiei pentru agenţii jucătorilor minori, sporirea
transparenţei în tranzacţiile financiare în timpul transferurilor, precum şi mai multă reglementare de către
statele membre, dat fiind faptul că în prezent federaţiile sportive nu au situaţia sub control. Sunt necesare
măsuri specifice pentru a face faţă condiţiilor de „Vestul Sălbatic”. Comisia trebuie să se asigure de
îmbunătăţirea punerii în aplicare şi a sancţionării abaterilor profesionale – care, în cele din urmă, sunt adesea
transfrontaliere prin natura lor. În plus, drepturile jucătorilor minori trebuie să fie protejate în mod eficient
în orice moment.

Iosif Matula (PPE). - Salut iniţiativa colegului Ivo Belet de a institui un sistem unitar pentru protejarea
intereselor sportivilor care apelează la serviciile agenţilor şi care să reducă fenomenele infracţionale din acest
domeniu: lipsa de transparenţă a transferurilor, spălarea de bani, traficul de persoane.

Din punctul meu de vedere, este esenţial să acordăm atenţia cuvenită nu doar fotbalului, ci tuturor celorlalte
sporturi. Spre exemplu, în acest moment, avem aproximativ 6 000 de agenţi activi în Europa, reprezentând
treizeci de discipline sportive, cu o activitate estimată la sute de milioane de euro anual. În aceste condiţii,
nu va fi deloc o sarcină uşoară să impunem un singur regulament pentru licenţierea agenţilor jucătorilor.

În plus, va trebui să susţinem o mai clară definire a atribuţiilor unui agent, fie ca manager al jucătorilor sau
doar un intermediar în transferuri. În perspectiva...

(Preşedintele întrerupe oratorul)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Dle preşedinte, un lucru este bun în faptul că dezbaterea se desfăşoară la această
oră târzie: discuţia noastră nu are loc în timpul transmisiei meciurilor de la Cupa Mondială, astfel încât avem
timp pentru dezbatere. Totuşi, serios vorbind, avem Tratatul de la Lisabona, care ne obligă să luăm măsuri
foarte serioase într-o situaţie greşită, care nu a putut fi rezolvată de ani de zile. Va urma peste doi ani
Campionatul European organizat de Polonia şi Ucraina, aşa că sunt extrem de mulţumit privind decizia luată
de dl Belet, dna Pack şi dna Vassiliou, care a fost implicată atât de activ în această chestiune, potrivit căreia
este necesară armonizarea legislaţiei în acest domeniu. Într-adevăr, sistemul nu este transparent şi este
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împovărat cu zeci de ani de corupţie. Comerţul cu jucători tineri ia proporţii enorme, şi conduce la multe
situaţii în care se împart bani, chiar şi după ce transferurile au fost finalizate şi taxele mari plătite. Taxele de
transfer sunt atât de mari încât cluburile au uneori datorii. Aceasta este motivul pentru care avem nevoie de
un nou cod ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Androulla Vassiliou, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, cred că toţi suntem de acord cu faptul că sportul
este foarte important şi că acesta poate fi foarte plăcut pentru noi toţi. Vă mulţumesc tuturor foarte mult
pentru contribuţia dvs. şi pentru propunerile care vor fi luate serios în considerare.

Nu există nicio îndoială că o acţiune UE este de dorit; federaţiile sportive nu au competenţa de a interveni în
unele dintre cele mai rele cazuri de practici ilegale. Asemenea probleme iau acum o dimensiune transnaţională,
pe măsură ce sportul devine mai globalizat.

Internaţionalizarea sportului profesionist îngreunează adoptarea unei abordări naţionale a problemelor cu
caracter sistemic. UE poate juca un rol de coordonare şi poate ajuta în vederea asigurării unei abordări
armonizate a problemei agenţilor. Am putea, de exemplu, să utilizăm noile competenţe dobândite de către
UE pentru armonizarea dreptului penal. Mulţi actori din cadrul mişcării sportive ar aprecia cu siguranţă
sprijinul nostru.

Desigur, indiferent de măsurile pe care vom hotărî să le luăm, vom lucra în strânsă colaborare cu federaţiile
relevante şi intenţionez să public foarte curând, după cum ştiţi, o comunicare privind sportul, şi această
comunicare va examina cu siguranţă mai în detaliu acest aspect. Ar fi greşit să aducem atingere discuţiilor
pe care trebuie să le avem cu dvs., Parlamentul, precum şi mişcării sportive în sine. Aştept cu nerăbdare să
colaborez îndeaproape cu dvs. pentru ca această problemă să evolueze.

Preşedinte. – Am primit o propunere de rezoluţie(5)depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5)
din Regulamentul de procedură.

Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc joi.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Liam Aylward (ALDE), în scris. – În această eră a comercializării şi profesionalismului, agenţii reprezintă
aspecte inevitabile ale peisajului sportiv. Raportul Comisiei estimează că 6 000 de agenţi sunt activi în UE,
generând o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro pentru transferul jucătorilor şi sportivilor.

Fotbalul este singurul sport în care agenţii sunt activi în toate statele membre ale UE. Fotbalul în Europa este
o afacere mare şi este esenţial ca fairplay-ul şi integritatea să se afle în centrul sportului. Traficul ilicit şi
transferul de jucători tineri peste graniţe reprezintă o problemă îngrijorătoare. Această situaţie este asociată
în special cu cluburile de fotbal şi cu căutarea de talente a acestora. Se estimează că aproximativ 20 000 de
tineri africani au fost aduşi în Europa să joace fotbal, dar acum trăiesc în UE în mod ilegal, deoarece nu şi-au
asigurat o carieră ca jucători de fotbal. O reglementare transfrontalieră mai strânsă, monitorizarea şi standarde
minime armonizate pentru contractele agenţilor ar contribui la rezolvarea acestei probleme şi acestea sunt
necesare pentru a asigura integritatea fotbalului.

Având în vedere dimensiunea transfrontalieră a acestei probleme, aş îndemna Comisia să dezvolte un rol
eficient şi puternic pentru ea însăşi, cu scopul de a proteja minorii şi de a pune capăt traficului de jucători.

20. Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal

21. Ridicarea şedinţei

(Şedinţa a fost închisă la ora 24.00)

(5) A se vedea procesul-verbal.
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