
TOREK, 15. JUNIJ 2010

PREDSEDSTVO: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsednica

1. Otvoritev seje

(Seja se je začela ob 9.00)

2. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik

3. Predložitev dokumentov: gl. zapisnik

4. Urejanje delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem
prometu (razprava)

Predsednica. – Prva točka dnevnega reda je poročilo gospe Bauer, v imenu Odbora za zaposlovanje in
socialne zadeve, o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/15/ES
o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (KOM(2008)0650
– C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)) (A7-0137/2010).

Edit Bauer, poročevalka. – (HU) Pripravljeni predlog naj bi spremenil Direktivo 2002/15/ES v zvezi s socialno
zaščito. Predlog Komisije se dotika treh vprašanj: izvzetja samozaposlenih prevoznikov iz področja uporabe
zakonodaje, natančnejše opredelitve nočnega dela in podpore pri uporabi predpisov. Sama direktiva in s
tem tudi predlog spremembe sta dopolnilne narave in veljata le za vozila, katerih teža presega 3,5 tone, tako
kot drugi zakoni, ki veljajo za dejavnosti v cestnem prometu. Zato ne more zajemati voznikov manjših
gospodarskih vozil. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je glasoval proti spremembi (30 glasov proti
in 19 za).

Med pripravljanjem osnutka zakona se je pojavilo več nesporazumov. Dotaknila bi se nekaterih, ki so morda
vplivali na poslance Evropskega parlamenta. Prvič, strokovnjaki so soglasno sklenili, da se varnost v cestnem
prometu v primeru zavrnitve predloga Komisije, kar bi se odražalo v razširitvi obsega direktive tudi na
samozaposlene prevoznike, ne bi izboljšala. Razpoložljivi statistični podatki in študije o prometnih nesrečah
kažejo, da vozniki tovornjakov zakrivijo le 6 % nesreč, utrujenost kot razlog za nesrečo pa se navaja le v
0.06 % primerov. Tudi čas vožnje, ki resnično vpliva na varnost v cestnem prometu, ureja druga zakonodaja,
Uredba (ES) št. 561/2006, ki velja tudi za samozaposlene prevoznike. Čas natovarjanja je dopolnilne narave
in ne more veljati za bistven del delovnega časa, saj predpis ne velja, na primer, za poti, ki so krajše kot 100
km. Drugič, sindikati se bojijo, da bi samozaposleni prevozniki brez zakonske ureditve na koncu morda
delali celo do 86 ur.

Uredba vključuje stroga pravila o času vožnje. Ta je omejen na 45 ur na teden za katera koli dva zaporedna
tedna, v enem samem tednu pa ne sme preseči 56 ur. Natančno ga beležijo digitalni tahografi, uredba pa
vsebuje tudi podrobna pravila o času počitka. Zato je trditev o možnem 86-urnem delovnem tednu
predpostavka, ki je ne podpirajo statistični podatki, študije ali raziskave. Tretjič, predlog Komisije bi obseg
direktive omejil na zaposlene in lažno samozaposlene prevoznike. Doslej še noben predpis ni urejal delovnega
časa samozaposlenih podjetnikov. Omejitev delovnega časa je pomembno sredstvo za socialno zaščito
zaposlenih. V primeru samozaposlenih prevoznikov pa sta zaposleni in delodajalec ista oseba in zaščita
zasebnih prevoznikov pred samim seboj je skrajen ukrep. Četrtič, ko zmanjka argumentov, se razkrijejo
pravi razlogi: socialni damping. Naj vas izraz ne zmede, kajti na trgu so samozaposleni prevozniki in mali
podjetniki lahko tudi neprijetni konkurenti, tako kot samozaposleni prevozniki, ki prihajajo iz novih držav
članic.

Po mojih izkušnjah se je fantom poljskega vodovodarja na žalost spet vrnil, da nas preganja. Nadaljevala bi
s pojavom skupnega trga dela, ki ga ne bi smeli obravnavati in ga sploh ni mogoče obravnavati izključno na
področju cestnega prometa. To je vprašanje zamozaposlenih podjetnikov, ki je pravi evropski problem s
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škodljivimi učinki na konkurenco na trgu dela. To je vprašanje, ki ga je treba obravnavati, in predlagana
sprememba je to pričakovanje jasno navedla.

Predlagana sprememba 30, predložena v imenu skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov),
skupine Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, skupine Evropskih konzervativcev in reformistov
ter skupine Evropa svobode in demokracije, temelji na predlogu Komisije in jo podpira Svet, ki bi se mu rada
zahvalila za podporo. O spremembi bomo glasovali po posameznih delih. Rada bi dodala še eno stvar. Kot
kompromisno rešitev priporočamo, da se vsaki državi članici dovoli, da obseg direktive razširi na
samozaposlene prevoznike, če to želi.

Siim Kallas, podpredsednik Komisije. – Gospa predsednica, ta parlament danes razpravlja o izredno težki in
občutljivi tematiki. Vprašanje je, ali naj direktiva o delovnem času voznega osebja zajema podjetnike, ki so
samozaposleni.

Vključitev podjetnikov bi bila precedenčni primer in jasen odklon od splošne Direktive o delovnem času.
Ta direktiva ureja le delovni čas zaposlenih in ne podjetnikov. Razprave o vključitvi samozaposlenih voznikov
potekajo že dolgo. Prvič, posvetovanja med socialnimi partnerji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja niso
prinesla rezultata. Zakonodajalec tedaj po štirih letih razprave, ki je potekala od 1998 do 2002, ni sprejel
sklepa in je zato Komisijo prosil za temeljito študijo učinkov. Komisija je zdaj izvedla študije in naredila
oceno vplivov, ki jasno kažejo, da ta direktiva ni pravo orodje za obravnavo vprašanj prometne politike, kot
je varnost v cestnem prometu ali pogoji konkurenčnosti, vendar pa je njihovo uveljavljanje v zvezi z ljudmi,
ki niso samozaposleni, resnično vprašanje. To je tudi smisel predloga Komisije.

Prvič, rad bi izrazil globoko spoštovanje vaši poročevalki, gospe Bauer, ki je delo odlično opravila. Zelo me
veseli, da poročevalko tako kot Komisijo skrbita slabo izvajanje pravil in splošni problem lažno
samozaposlenih, in cenim njene konstruktivne predloge. Menim, da lahko spremembe, ki jih predlaga
poročevalka, zaposlene še bolje zaščitijo pred izkoriščanjem delodajalcev.

Evropa mora zagotovo ukrepati glede tako imenovanih lažno samozaposlenih voznikov, to je tistih voznikov,
ki so formalno samostojni, v praksi pa jih zaposluje podjetje, ki jim daje naročila in jih plačuje. Predlog
Komisije kot tudi spremembe, ki jih predlaga poročevalka, so jasno sporočilo industriji: pojava lažnega
samozaposlovanja ne bomo dopuščali, zakonodajalec pa bo odločno poskrbel, da se bodo pravila v praksi
uporabljala po vsej Evropi.

Kar zadeva varnost v cestnem prometu, naj poudarim, da se delovnega časa ne sme zamenjevati s časom
vožnje. Razmere glede slednjega so se od leta 1998 korenito spremenile. Kot veste, je ta parlament skupaj s
Svetom sprejel nova pravila o času vožnje, uvedel moderno, zanesljivo digitalno opremo za beleženje časa
in sprejel posebno direktivo o izvrševanju. Danes ne razpravljamo o varnosti v prometu. Statistični podatki
in študije, ki jih je Komisija zagotovila Parlamentu, prav nič ne kažejo, da bi se z vključitvijo samozaposlenih
voznikov izboljšala varnost v prometu.

V času, ko upamo, da bomo začeli premagovati gospodarsko krizo, bi uvajanje dodatnih upravnih in finančnih
bremen za mala in ranljiva podjetja, ki se že tako borijo s posledicami gospodarske recesije, ne bila dobra
poteza. Evropa namesto uvajanja birokracije za podjetnike potrebuje direktivo o delovnem času, ki bo res
zagotovila zaščito tistim zaposlenim in odvisnim voznikom, ki to zaščito potrebujejo.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Gospa predsednica, moje vprašanje zadeva kodeks obnašanja, ki ga je ta
parlament sprejel v smislu pogajanj o rednem zakonodajnem postopku. Ne razumem, kako lahko komisar
govori o dogovoru s Parlamentom, saj se je pogovarjal le z enim samim članom, ki ga ustrezni odbor sploh
ni pooblastil, da se pogaja glede tega, kar imenujete trden dogovor.

Komisar, omalovažujete pravila za delovanje te institucije. To nam daje pravico, da izpostavimo vprašanje
o načinu delovanja institucije, ki ji pripadate.

Predsednica. – To ni bila točka dnevnega reda. Kot govornica ste na seznamu pozneje v razpravi.

Thomas Mann, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, v imenu skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) bi se rad gospe Bauer zahvalil za poročilo in njeno odlično delo v zadnjih mesecih.

Temeljno vprašanje je, ali naj bi prvič uredili delovni čas samozaposlenih delavcev v prometnem sektorju.
Komisija pravi, da ne, skoraj vse države članice pravijo, da ne, in prav tako tudi večina moje skupine. Če bi
želeli v direktivo vključiti samozaposlene voznike, bi to služilo le interesom velikih podjetij. Okrepiti pa
moramo mala in srednje velika podjetja.
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Tistim, ki pomanjkljivosti v varnosti v cestnem prometu navajajo kot utemeljitev za vključitev samozaposlenih
delavcev, je treba povedati, da so pravila glede časa vožnje in časa počitka že dolgo poostrena. Vsi vozniki,
samozaposleni ali zaposleni, morajo v 24-urnem obdobju imeti vsaj 11 ur počitka. Zato imamo digitalne
tahografe, ki samodejno beležijo ure vožnje, pristojni organi pa spremljajo skladnost s temi pravili.

Tedaj sem bil poročevalec Evropskega parlamenta o tahografih. Gospe Bauer sem hvaležen, da je preprečila,
da bi uredbo razširili na vozila s težo pod 3,5 tone. Digitalne EU naprave za nadzor v vseh gospodarskih
vozilih bi povzročile obveznosti glede dokumentiranja, ki bi vzele veliko časa in bi bile drage. Birokracijo
želimo zmanjšati, ne pa jo povečati.

Zato priporočam, da ta parlament podpre kompromis, ki ga je poročevalka dosegla z drugimi skupinami.

Stephen Hughes, v imenu skupine S&D. – Gospa predsednica, stališče te skupine je povsem dosledno, moje
stališče kot poročevalca pa je dosledno vse od leta 2002, ko smo prvič predlagali vključitev samozaposlenih
in neodvisnih voznikov. Še naprej smo prepričani, da je to potrebno, zato močno upam, da se bomo jutri
pri glasovanju strinjali glede zavrnitve predloga Komisije, tako kot je bilo na plenarnem zasedanju lani
spomladi in v Odboru za zaposlovanje letos marca.

Globoko obžalujemo zmedo, s katero se je poročevalka očitno srečala pri izvajanju svojih pooblastil. Namesto
da bi zrcalila in spodbujala poglede velike večine poslancev v Odboru Evropskega parlamenta za zaposlovanje,
je pri svojem delu dejavno podpirala stališče Komisije in Sveta. Ostale institucije, kot je rekla gospa Berès,
niso pokazale niti kančka lojalnega sodelovanja, ampak so šle svojo pot, da bi spodkopale zelo jasno
priporočilo Odbora za zaposlovanje plenarnemu zasedanju: zavrnitev predloga Komisije.

Gospa predsednica, utrujen voznik je ne glede na svoj status nevaren voznik, cestni promet pa ne bi smel
postati še večja igra na srečo, kot je že zdaj. Poročevalka je danes dopoldne še enkrat pokazala zmedo glede
izrazov čas vožnje in delovni čas. V obstoječi ureditvi je povsem mogoče, da samozaposleni ali „lažno“
samozaposleni voznik vozi od 86 do 95 ur na teden. Morda ne vsak teden, vendar je že en sam dovolj velika
nevarnost. Če komisar dvomi v ta podatek, se lahko kadar koli oglasi pri meni. Podatke sem dobil od ljudi,
ki delajo v tem sektorju. To je dejstvo. Predlog Komisije moramo zavrniti.

Marian Harkin, v imenu skupine ALDE. – Gospa predsednica, najprej bi se rada zahvalila poročevalki, gospe
Bauer, za njeno trdo delo.

Ključno vprašanje, ki ga obravnava poročilo, je, ali naj se samozaposleni vozniki vključijo v Direktivo o
delovnem času, ali izključijo iz nje. Bistveno je, da ne pozabimo, da za vse voznike, zaposlene ali
samozaposlene, veljajo predpisi o času vožnje iz leta 2006, ki urejajo čas vožnje, odmora in počitka. Varnost
v cestnem prometu se v tej direktivi ustrezno obravnava, in če kdo tega ne verjame, si moramo pogledati
direktivo o času vožnje.

Podatkov, ki bi prometne nesreče povezovali z delovnim časom poklicnih voznikov, ni. Prav tako ni podatkov,
kjer bi se ločevali zaposleni in samozaposleni vozniki. Zato ni podatkov glede odločitve o vključitvi
samozaposlenih voznikov. Zakonodaja mora temeljiti na trdnih in zanesljivih podatkih, celoten preplah
glede samozaposlenih voznikov, ki delajo 86 ur na teden in povzročajo nesreče, pa je zgolj: preplah in ne
temelji na zanesljivih podatkih.

Če bo zakonodaja zajemala samozaposlene, bo tako rekoč neizvršljiva. Ali naj imamo armado inšpektorjev,
ki bodo dihali za ovratnik samozaposlenim delavcem, da bi preverili, ali opravljajo svoje upravne obveznosti
ali obveznosti glede trenutnega posla? Delovni čas v skladu z zakonodajo vključuje tudi čas, ko je
samozaposleni na svoji delovni postaji. To zakonodaja opredeljuje kot lokacijo glavne poslovne enote
podjetja skupaj z različnimi podružnicami. Ali se bo pisarna v majhni spalnici ali na podstrešju doma
samozaposlenega voznika opredelila kot delovna postaja in kdo bo nadzoroval in uveljavljal zakonodajo?
Da, vprašanja, ki se nanašajo na konkurenčnost samozaposlenih, obstajajo, vendar jih ta zakonodaja ne bo
obravnavala. V moji državi to zadevo zelo učinkovito obravnava davčni sistem.

Nazadnje pa bomo z zavrnitvijo predloga Komisije dobili slab zakon. Ta je nesorazmeren in ne bo dosegel
svojega cilja, malim in srednjim podjetjem v večini držav in še zlasti v moji državi, Irski, ki se že zdaj ubadajo
z birokracijo, pa jo bomo s tem le še dodali. To je neizvršljivo in smeši zakonodajo.

Emilie Turunen, v imenu skupine Verts/ALE. – (DA) Gospa predsednica, gospe in gospodje, zadeva, o kateri
danes razpravljamo, se navezuje na povsem temeljno vprašanje: ali v Evropskem parlamentu želimo zagotoviti
socialno Evropo s pošteno konkurenco in spodobnimi delovnimi pogoji? Ali pa bomo dopustili, da prometni
industriji, ki je pod vse večjim pritiskom, vladajo trg in zakoni naključja? Za nas v skupini Zelenih/Evropske
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svobodne zveze in Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve tu v Parlamentu ni nobenega dvoma. Želimo,
da so samozaposleni vozniki vključeni v Direktivo o delovnem času. Zato predlog Komisije, da se
samozaposleni vozniki izključijo, zavračamo iz naslednjih treh razlogov. Prvič, samozaposleni vozniki
morajo biti zajeti v predpise o delovnem času, da lahko zagotovimo varnost v cestnem prometu v Evropi.
Povsem bistveno je omejiti delovni čas za tovornjake, ki tehtajo tono manj, da se izognemo utrujenim
voznikom in nesrečam. Drugič, v prometni industriji želimo zagotoviti želimo pošteno konkurenco. V
zadnjih letih smo lahko videli izjemno povečanje števila „lažno“ samozaposlenih voznikov. To je bila rešitev
te industrije, da bi se izognila predpisom o delovnem času. Kot zakonodajalci ne smemo ustvarjati spodbud
za še več samozaposlenih voznikov v Evropi. Namesto tega moramo zagotoviti enotna pravila, da za vse
ustvarimo enake pogoje. Tretjič, za vse želimo zagotoviti dobre delovne pogoje. Iz študij EU vemo, da
samozaposleni vozniki pogosteje zbolijo in so pod večjim stresom kot zaposleni vozniki. Je to stanje, ki je
sprejemljivo glede zdravja in varnosti? Mislimo, da ne.

O tej direktivi smo že veliko povedali, veliko je bilo tudi neresnic. Rada bi odpravila dva mita. Prvič, obstaja
mit v zvezi z administrativnim delom. Pisarniško delo ni del uredbe in zelo pomembno je, da prepoznamo
to dejstvo. Ta mit bi morali pokopati. Drugič, obstaja mit o izvrševanju. Slišala sem kolega poslanca, ki je
dejal, da te direktive ne bi bilo mogoče uveljaviti. Tem poslancem bi preprosto rekla, da imamo digitalne
tahografe, ki lahko zagotovijo te meritve. To se trenutno zagotavlja za zaposlene voznike, zato je to očitno
mogoče zagotoviti tudi za samozaposlene.

Na koncu bi rada nekaj besed rekla gospe Bauer. Kot poročevalka v senci za zelene sem bila zelo razočarana
glede na to, kako je nedavno potekal proces. Gospa Bauer je prekršila vsa dobra pravila, kršila je „kodeks
ravnanja“ tega parlamenta in zdaj predstavlja nekaj, čemur pravi kompromis. Po mojem mnenju je to njena
odgovornost, vendar to ni kompromis, ki bi bil veljaven za Parlament. To je njen umazan predlog, ki ga je
pripravila s Svetom, tako da je zaobšla vsa pravila.

Za zaključek bi rada povedala, da tu ne gre za metode pogajanja gospe Bauer, gre za ljudi in za to, ali želimo
zagotoviti spodobne pogoje v prometni industriji, na katero se vse bolj pritiska. To je nekaj, kar upam, da
bodo vsi v Parlamentu podprli z jutrišnjim glasovanjem.

Peter van Dalen, v imenu skupine ECR. – (NL) Gospa predsednica, nekateri kolegi poslanci zatrjujejo, da
skladnost z 48-urnim delovnim tednom služi interesom samozaposlenih voznikov in varnosti v cestnem
prometu. To je umazana kampanja, saj samozaposlene voznike še naprej v vsakem primeru zajema predpis
o času vožnje in počitka. Nobene nevarnosti ni za varnost v cestnem prometu. Težava je, da se nekateri
južnoevropski sindikati bojijo, da bi jim romunski in bolgarski vozniki prevzeli vse posle. Ti poslanci sledijo
sindikatom kot drgetajoči kužki. To je bistvenega pomena.

Gospod Kallas, komisar za promet, želi samozaposlene voznike izključiti iz obsega direktive. Pri jutrišnjem
glasovanju si zasluži našo podporo. Če mu to ne bo uspelo, bo 16. junij mračen dan v zgodovini Evropskega
parlamenta. Prizadel bo državljane, ko so ti na tleh, in jim dodatno naložil grmado birokracije. In potem se
pritožujemo, da se z vsakimi novimi volitvami še naprej zmanjšuje volilna udeležba.

Ilda Figueiredo, v imenu skupine GUE/NGL. – (PT) Gospa predsednica, še enkrat razpravljamo o nečem, kar
je ključno za zaščito pravic delavcev v cestnem prometu in varnost v cestnem prometu. Vztrajanje Komisije
glede spremembe direktive iz leta 2002 vse od oktobra 2009 je nesprejemljivo. Komisija želi, da bi ta za
tako imenovane samozaposlene voznike ne veljala več, kar bi poslabšalo delovne pogoje vseh, še zlasti zaradi
možnosti, da se bo delovni čas podaljšal do nesprejemljivih ravni le zaradi večjih dobičkov za vodilne
delodajalce v tem sektorju.

Tako imenovani samozaposleni vozniki lahko na koncu delajo vse do 86 ur na teden vse leto. To bi ne le
ogrozilo njihovo zdravje in varnost, ampak bi prav tako predstavljalo nevarnost, ki bi ogrožala vse ostale
cestne uporabnike. Zaradi povečanega števila voznikov, ki lažno zatrjujejo, da so samozaposleni, bi se
spodbudila socialni damping in deregulacija zaposlovanja.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, ki je dovzeten za argumente in študije, ki kažejo na nevarnosti,
ki jih prinaša sprejem takšnega predloga, ga je že dvakrat zavrnil, vendar je poročevalka s podporo Komisije
in Sveta na žalost vztrajala pri nadaljevanju pogajanj glede direktive, kot da bi Odbor za zaposlovanje in
socialne zadeve odločitve sploh nikoli ne sprejel.

Zato smo zdaj v tem zelo resnem položaju. Temu vprašanju mora jasno nasprotovati večina v Parlamentu,
vendar je komisar to že ogrozil. Da bi preprečili nadaljevanje te resne grožnje pravicam delavcev in varnosti
uporabnikov cest v Evropski uniji, zagovarjamo zavrnitev predloga.
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Zato pozivamo k zavrnitvi predloga Komisije in skladnosti z direktivo iz leta 2002, ki naj bi se za
samozaposlene voznike uporabljala od 2009, da bi se borili proti socialnemu dampingu, zaščitili pravico
do zdravja in počitka delavcev v sektorju ter izboljšali pogoje za varnost v cestnem prometu.

Mara Bizzotto, v imenu skupine EFD. – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, širjenje obsega direktive
na samozaposlene voznike načrtujemo zaradi predvidenega izboljšanja varnosti.

Vendar pa so predstavljeni argumenti zavajajoči in bodo imeli škodljiv učinek. Zavajajoči so, ker se varnost
zagotavlja že s predpisom iz leta 2006, in škodljivi, ker je ogrožena konkurenčnost na tisoče malih samostojnih
podjetij, ki jih neusmiljeno preizkuša že gospodarska kriza.

Gospe in gospodje, ne pretvarjajmo se, da se ne zavedamo dejstva, da pravni in tehnični spori glede direktive
dejansko skrivajo še en boj za oblast med evropskimi statistiki, ki so podjetjem pripravljeni naprtiti novo,
nevarno breme, in zagovorniki človeškega obraza Evrope, ki so seznanjeni z resničnimi potrebami državljanov.

Parlament bi s posredovanjem za sprejem zakonodaje o organiziranosti delovnega časa samozaposlenih
voznikov postavil nevaren precedens, saj bi s tem dovolil prevzem podjetništva in svobodnega podjetništva
v evropskem slogu.

Čas je, da besede zaživijo v praksi. Prenehajmo za lastne potrebe izkoriščati mala in srednja podjetja. Vse
prelahko je hvaliti široko razširjeno podjetništvo, če je cilj izdelati učinkovite strategije za boj proti krizi,
potem pa jih žrtvovati, ko hoče birokracija EU spet uveljaviti svojo moč. Nasprotujem utopični vojni načel
s praktičnostjo. Evropa ne sme posegati v področje zasebnih podjetij in mora upoštevati zahteve naših regij.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Gospa predsednica, podpiram vključitev samozaposlenih voznikov
v predlog za direktivo in zavračam tako predlog Komisije kot poročilo gospe Bauer.

Zgrožena sem, kako je ta predlog z uvedbo nepoštene konkurence lažnih samozaposlenih voznikov od
danes naprej v nasprotju z interesi malih in srednjih podjetij. To poročilo uvaja prakso nepoštene konkurence
in omogoča, da se ta z vse večjim številom lažnih samozaposlenih voznikov še razrašča.

Predlog je prav tako v nasprotju z interesi zaposlenih. To poročilo prav v času, ko združujemo moči za
izgradnjo socialne Evrope, krepi socialni damping med državami članicami. Nasprotuje interesom zaposlenih
in nasprotuje interesom Evrope.

Skratka, to poročilo je klofuta varnosti v cestnem prometu. Bila sem na čelu regije, skozi katero je potekal
gost promet iz vse Evrope, s številnimi nesrečami, zaradi katerih se je povečalo število tožb. Teh težkih nesreč
naj bi ne prezrli. Za svojo odločitev bomo odgovarjali sodržavljanom. Še več, leta 2002 sta se državi članici
Evropske unije pritožili na Sodišče Evropskih skupnosti, da bi razveljavilo Direktivo 2002/15/ES, ker je ta
zajemala samozaposlene voznike, pri čemer je sodišče pritožbo zavrnilo zaradi varnosti v cestnem prometu.

Nenazadnje, kar potrebujemo, je evropski predpis za vse države članice, saj je promet dandanes evropska
zadeva. Glasovanje v odboru je bilo jasno. Upam, da bo prav tako jasno na plenarnem zasedanju.

Alejandro Cercas, (S&D). – (ES) Gospa predsednica, komisar, gospa Bauer, najprej moram spregovoriti o
svojem globokem razočaranju nad vami zaradi načina, kako ste izvajali pogajanja, v katerih se Parlament ni
upošteval, in kako predstavljate to razpravo danes tukaj, ki je zelo varčna z resnico.

Ni res, komisar, da gre za vključitev samozaposlenih voznikov: vključeni so že od leta 2009. Vi ste tisti, ki
želite samozaposlene odstraniti iz direktive.

Prav tako ni res, komisar, da ne govorimo o zdravju in varnosti v cestnem prometu: prav o tem govorimo,
komisar. Govorimo o nič drugem kot o varnosti samozaposlenih voznikov in pripadnikov evropske javnosti,
ki potujejo po cestah. To je tisto, o čemer se pogovarjamo, vi pa ponovno uporabljate lažne argumente.

Kot vedno navajate birokracijo. To ni res. Slavo pojete tahografu in velikim prednostim, ki jih je njihova
uporaba prinesla k ureditvi vožnje v Evropi. Mogoče jo je uporabljati brez kakršne koli potrebe po dodatni
birokraciji. To kar počnete, je postavljanje interesov nekaterih nad pravice večine, in to je tisto, kar se res
dogaja. Ponovno spodbijate svojo trditev, da so ljudje pomembnejši kot podjetja: vam so pomembnejša
podjetja kot pa ljudje.

Želim, da se moj ugovor zabeleži, in upam, da bo Parlament še enkrat povedal, da so javnost, varnost, zakon
in resnica tisto, kar največ velja.
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Protestiram, komisar: zelo sem razočaran.

Gospa Bauer, zelo sem razočaran nad načinom izvajanja te razprave in pogajanj.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Gospa predsednica, veliko smo že slišali. Res je, kot je rekla gospa Figueiredo,
da je to direktiva, ki je bila namenjena zaposlenim. To drži. Vendar pa obstajajo tudi samozaposlene osebe,
ki niso opredeljene kot zaposleni.

Za ljudi v Evropi je pomembno, da se lahko odločijo, kako želijo delati – kot zaposleni ali kot samozaposleni
delavci. To je le pravica. Seveda se morajo tudi samozaposleni držati določenih pravil. Digitalni tahografi so
že prisotni v vseh težkih tovornih vozilih in enakovrednih vozilih, o katerih se danes pogovarjamo. Če bi
samozaposlene delavce zdaj vključili v to direktivo, bi neupravičeno omejili njihovo svobodno odločanje.
Zato moja skupina za vsako ceno podpira izključitev samozaposlenih iz te direktive. Menimo, da sta predlog
gospe Bauer in predlog Komisije prava. To bi bilo treba upoštevati. Želimo zaščititi mala in srednja podjetja
in v tem primeru to lahko storimo s sprejetjem predloga.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Gospa predsednica, prejšnja govornica je opisala idealen svet, v
katerem se vozniki sami odločajo, ali želijo biti samozaposleni ali zaposleni. Na žalost pa vozniki v resnici
nič več ne morejo odločati o tem. Namesto tega jih običajno potisnejo v samozaposlitev ali vsaj navidezno
samozaposlitev. To je velik problem, s katerim se tu soočamo, in če gre za zasebni kompromis med poslanko
Parlamenta in Svetom, ki se nam zdaj predstavlja kot splošen kompromis, ki ne upošteva tega vprašanja,
potem gremo na roke socialnemu dampingu v Evropi.

Pojdite in si na kontrolni točki poglejte, kaj se dogaja na cestah. Poglejte si, kaj se v tem sektorju res dogaja.
Pojdite in si poglejte prometne nesreče, potem boste spoznali, da si kot poslanci Evropskega parlamenta ne
moremo dovoliti zagovorništva socialnega dampinga.

Julie Girling (ECR). – Gospa predsednica, bistveno je, da samozaposleni delavci tako ostanejo zunaj primeža
Direktive o delovnem času. To področje dela je s predpisi o času vožnje že zdaj močno regulirano, ko pa
poslušam tiste, ki pravijo, da so ljudje prisiljeni v samozaposlitev, je to povsem smešno. Ljudje se za to
odločijo. Edina stvar, ki je v vseh teh razpravah lažna, je panično zatrjevanje ljudi, ki pravijo, da so s tem
povezane nevarnosti, ki ogrožajo varnost v cestnem prometu.

Nenehno govorimo o spodbujanju podjetništva, govorimo, kako jim je treba omogočiti, da bodo v Evropi
uspevali. Tu dejavno spodbujamo mala podjetja in če bi jih odvračali, to preprosto ne more biti pot naprej.
Zato vas pozivam, da glasujemo kot Edit Bauer.

Thomas Händel (GUE/NGL). – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, že mesece razpravljamo o času
vožnje in delovnem času v cestnem prometu. Začenjam se spraševati, kateri bo naslednji argument, s katerim
se bo skušalo dokazati, da je vse, o čemer že mesece razpravljamo, popoln nesmisel. Najnovejši argument
je, da moramo nekaj nujno spremeniti, da se nič ne bo spremenilo. Gospa Bauer, kaj ne vidite, kako nesmiseln
je postal ta argument, in kako zagoneten je z lažmi in polresnicami?

To, o čemer tu razpravljamo, ni nič drugega kot podaljšanje delovnega časa samozaposlenih delavcev. Več
kot 150 let se je z načelom zakonodaje o delovnem času varovalo ljudi pred prekomerno dolgim delovnim
časom. To za samozaposlene velja ravno tako kot za zaposlene. Nobene razlike ni med samozaposlenim
delavcem, ki sam nase preveč pritiska, in delodajalcem, ki preveč žene zaposlenega voznika. Gre za zaščito
ljudi pred samimi seboj in pred pretirano dolgim delovnim časom, delno pa tudi pred delodajalci in drugimi,
ki delo razporejajo.

Drugič, glede varnosti v cestnem prometu je bilo tukaj zatrjeno, da v zvezi s tem nič ni mogoče narediti.
Gospe in gospodje, saj nismo amaterji ali prostovoljci! Zakonov ne moremo sprejemati na podlagi „Poglejmo,
kaj se bo zgodilo“. Vsakdo ve, da delo, ki traja preko precej prek delovnega časa, povečuje nevarnost nesreč.
Še zlasti v cestnem prometu, kjer so posledice tako resne.

Tretjič, vprašala bi, kdo bi na naših cestah nadzoroval to predlagano različno ureditev? Naši sodniki brez
daljše študije dokazov že zdaj težko odločijo, ali je nekdo samozaposlen ali zgolj navidezno samozaposlen.

Pustimo te neumnosti. Gre za pošteno konkurenco. Danes zjutraj ne gre za določanje precedensa za prihodnje
razprave o podaljšanem delovnem času. Ne igrajte se tako kot s tem parlamentom!

Derek Roland Clark (EFD). – Gospa predsednica, bistveno je, da se sprejme predlog spremembe 30 s
posebnim upoštevanjem odstavka 7(a). Samozaposleni vozniki potem ne bi bili vključeni v te določbe.
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Ne gre za vprašanje o varnosti v cestnem prometu. Vsi vozniki imajo omejen čas vožnje, s tem povezano
delo pa spremlja tahograf. Vključno s samozaposlenimi vozniki jih bodo kaznovali, še zlasti tiste, ki ne
uporabljajo agencije. Vozniki v podjetjih dobijo svoj časovni razpored, resnično samostojni pa čas namenijo
pripravi svojega urnika in potegovanju za nove posle. Če bodo vključeni v te določbe, bodo te naloge del
njihovega delovnega tedna, in jim bo v primerjavi z vozniki, zaposlenimi v podjetjih, manj časa ostalo za
vožnjo, nalaganje tovora, razlaganje in skrb za potnike. Tako bo podjetje izgubljeno, kar bo povzročilo
brezposelnost v tem majhnem poslovnem sektorju. Posel bo prevzel večji prevoznik in imeli bomo še en
primer, kako EU spodbuja velika podjetja na račun malih in srednjih podjetij, ki zaposlujejo polovico delovne
sile.

Zato glede predloga spremembe 30 podpiram poročevalko in s tem tudi Komisijo. S te strani Parlamenta
tega ne slišite prav pogosto.

Veronica Lope Fontagné (PPE). – (ES) Gospa predsednica, prepričani smo, da je bistveno samozaposlene
vključiti v to direktivo, in tega mnenja so tudi predstavniki sindikatov in združenj delodajalcev v moji državi,
ki so izrecno zahtevali vključitev samozaposlenih v to direktivo.

Prepričani smo, da za njihovo vključitev obstaja več razlogov. Prvič, zaradi varnosti delavcev: samozaposleni
prevozniki si zaslužijo enako zaščito kot drugi prevozniki ne le med vožnjo, ampak tudi pri opravljanju
drugih nalog, ki so neposredno povezane z izvajanjem cestnega prevoza.

Drugič, zaradi poštene konkurence, saj bi ponoven pojav diskriminacije med samozaposlenimi in zaposlenimi
delavci izkrivil trg dela in trg cestnega prometa.

Navsezadnje se mi prav tako zdi neprimerno, da naj bi vsaka država članica uporabila določbe te direktive
za voznike, če bi tako želela. Potrebno je splošno pravilo za celotno EU, saj večina prevoznikov dela zunaj
svoje države. Brez takšnega pravila bi bila poštena konkurenca ovirana.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Gospa predsednica, le enkrat bom spregovorila o postopku. Jasno je, da se
vsi strinjamo, da naj bi podprli mala in srednja podjetja, in po pravici naj bi se vsak zanimal za vprašanja, ki
se hkrati nanašajo na varnost, delavce, uporabnike cest in pogoje za svobodno in neizkrivljeno konkurenco.

Vendar pa nam je vaš predhodnik, komisar Tajani, po tem, ko je Parlament spomladi 2009 zavrnil to besedilo
in je sam nabiral glasove svoje vlade, da bi ga ponovno imenovali za komisarja, povedal, da ima nekaj novih
predlogov. Teh novih predlogov nikoli ni naslovil v obravnavo na ustrezen parlamentarni odbor. Poleg tega
je poročilo gospe Bauer zavrnilo več članov odbora kot pri prejšnjem poročilu.

Gospa Bauer ni imela pooblastila, da se v imenu tega parlamenta s Svetom pogaja glede sprejema že v prvi
obravnavi. Komisija in Svet sta zavestno kršila pravila o delovanju med institucijami. Gospa Bauer je kršila
kodeks ravnanja te institucije. Ta parlament občasno podvomi v sprejem že v prvi obravnavi, saj ta zmanjšuje
naše pogajalske sposobnosti. Če bodo predlogi sprememb gospe Bauer odobreni, bo prišlo do sprejema v
prvi obravnavi, čeprav jih organi tega parlamenta še niso preučili.

V času, ko se zaradi Lizbonske pogodbe spet vzpostavlja ravnovesje med institucijami, ta parlament obrača
hrbet uporabi skupinske razumnosti. Zahtevam, da se predlogi gospe Bauer, ki jih odbor nikoli ni preučil,
naslovijo nazaj na odbor, da ta razmisli o njih.

Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Gospa predsednica, podpiram komisarja. Samozaposleni delavci organizirajo
svoj delovni čas in tako naj bi tudi ostalo. Med samozaposlenimi in zaposlenimi delavci obstaja razlika in to
je prav in ustrezno. To ni v ničemer povezano z varnostjo v cestnem prometu, saj sta čas vožnje in čas počitka
enaka za samozaposlene in zaposlene. Spremljajo se s tahografom, ki je namenjen le temu. Pri tem ne
presegamo spremljanja stanja varnosti v prometu za zaposlene in samozaposlene delavce.

Druga točka se nanaša na nekaj, za kar menim, da je v predlogih tistih, ki zagovarjajo vključitev
samozaposlenih delavcev v obseg, zelo problematično: le kako boste to spremljali? Kaj predlagate, kako na
bi se oglasili pri samozaposlenih delavcih in jih vprašali, kdaj, kje in koliko so delali? Tak sistem spremljanja
ne bi bil izvedljiv in bi ga poleg tega imeli za nesprejemljivega. Takšne zakonodaje ne bi smeli pripravljati in
samozaposlenih delavcev ne bi smeli vključiti v obseg direktive o zaposlenih delavcih.

Timo Soini (EFD). – (FI) Gospa predsednica, prihajam iz Finske, kjer živi malo ljudi, razdalje so dolge in
veliko ljudi je samozaposlenih. Dodatnih omejitev za samozaposlene voznike ne potrebujemo, ne bomo jih
prenašali in ne bomo jih trpeli. Vesel sem, da to ve estonski komisar, ki je seznanjen s pogoji v državah na
severu, isto pa velja tudi za slovaškega poročevalca. Za to bi se vam rad zahvalil.

7Razprave Evropskega parlamentaSL15-06-2010



To je pomembno načelno vprašanje. Ne moremo uvesti omejitev, ki bi veljale za mala podjetja v Evropi kot
celoti. To je lahko precedens in to je zelo nevarno. Kako namerava Evropa doseči rast in zaposlovanje, če
njene upravne odločitve uničujejo delovna mesta in glavne pogoje za rast?

Sem na strani finskih samozaposlenih voznikov, in v tem primeru to pomeni, da sem na strani podjetnikov
z majhnimi podjetji po vsej Evropi. Navsezadnje rasti ali večjega blagostanja v Evropi ne bo, če bodo upravne
odločitve preprečevale delo malih podjetnikov.

(Aplavz)

Sari Essayah (PPE). – (FI) Gospa predsednica, gospe in gospodje, razen za čas vožnje nikakor ne smemo
dopustiti nikakršnih omejitev glede delovnega časa samozaposlenih voznikov.

Varnosti v cestnem prometu se lotevamo z omejevanjem časa vožnje in obveznim časom za počitek, za kar
obstaja uredba Evropskega parlamenta in Sveta, ki velja za cestni prevoz in čas vožnje ter čas počitka, in to
velja za vse – da vse –, voznike tovornjakov in avtobusov, kar vključuje samozaposlene.Učinkovitejše
spremljanje veljavnih omejitev časa vožnje in počitka bi bil veliko boljši način preprečevanja nesreč, ki jih
povzroča utrujenost, kot pa umetno omejevanje delovnega časa samozaposlenih.

Zdaj obstaja pobuda, naj bi med omejitve glede delovnega časa samozaposlenih voznikov vključili dela, kot
so čiščenje vozil, tehnično vzdrževanje in izpolnjevanje listin o pošiljki. Kako lahko preverimo, ali
samozaposleni voznik na dvorišču pere ženin avto ali tovornjak? To je dokaj nepojmljivo, saj ni nobenih
omejitev glede delovnega časa drugih podjetnikov. Če bi se spustili po tej poti, bi bil to resen precedens.

Kot je upravičeno dejal prejšnji govornik, v prometnem sektorju v nordijskih državah kot v moji državi,
Finski, prevladujejo mali podjetniki in ga sestavljajo podjetja z le enim ali dvema voziloma. Omejitve delovnega
časa za podjetnike bi dale prednost večjim, nadnacionalnim prevozniškim podjetjem in otežile zagon novih
podjetij v tej panogi. Za mlade ta sektor zagotovo ne bo zanimiv, če bomo začeli umetno omejevati možnost
preživetja. To bi pomenilo pomanjkanje zmogljivosti in povečanje stroškov. Stroški logistike so v nordijskih
državah na račun severne lege in redke poseljenosti že zdaj v povprečju višji kot v ostali Evropi.

(Aplavz)

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Gospa predsednica, gospe in gospodje, kar takoj bom prešel k bistvu, in
sicer vprašanju o samozaposlenih delavcih. Ne bi bilo napak, da vas spomnim, da obseg vse samozaposlene
voznike pokriva od marca lani. To je sedanje stanje, to je izhodiščna točka, ki naj bi jo poročevalka upoštevala.

Zato to ni precedens, kot je zatrjeval komisar. Omogočiti bi bilo treba bolj pragmatičen pristop, in sicer v
obseg vključiti samozaposlene delavce, obenem pa upoštevati poseben značaj samozaposlenih voznikov in
birokracijo obdržati na najnižji možni ravni.

Kot je seznanjena poročevalka iz Odbora za promet in turizem, sem pripravil že številne predloge. Predlagal
sem, da digitalni tahograf meri ne le čas vožnje in čas počitka, ampak tudi natovarjanje in raztovarjanje, kar
dopolnjuje določen čas, ki se ne spremlja in se namenja številnim drugim dejavnostim, kot so upravne naloge,
čiščenje in podobne dejavnosti. Prav tako precej dobro ve, da se dejavnosti, kot so stiki s stranko, v nobenem
primeru niti ne spremljajo niti ne štejejo kot delovni čas.

Zato obžalujem, da niti Komisija niti poročevalka ni bila pripravljena to kakor koli upoštevati. Predlog, po
katerem naj bi se države članice same odločile, ali bodo samozaposleni delavci zajeti v obseg ali ne, se mi ne
zdi dober. Cilj mora biti oblikovanje skupnih, enotnih osnovnih pravil na evropski ravni, da bodo za vse
veljala ista pravila.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, predlog Komisije in stališče
poročevalke omogočata, da se države članice same odločijo, ali bodo samozaposlene delavce vključile v
obseg direktive ali ne.

Poljubna ureditev je nesprejemljiva in v nasprotju s pravili EU o konkurenci. Če bi se države članice same
odločale, bi bili samozaposleni vozniki v nekaterih državah, ki so že prenesle prejšnjo Direktivo 2002/15/ES,
izpostavljeni neposredni konkurenci svojih kolegov, za katere ne veljajo ista pravila.

Samozaposleni delavci bi lahko šli v državo, kjer se uporablja drugačna zakonodaja in kjer bi jih manj
preverjali, kar bi povzročilo resen problem dampinga in s tem hudo izkrivljanje konkurence. Podjetja bi se
lahko več odločala za samozaposlene delavce, saj so ti s ponudbo storitev prožnejši in cenejši. Ni treba
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posebej omenjati, da nižji stroški pogosto ustrezajo nižji kakovosti in predvsem nižji ravni varnosti, ki pa
se v tem sektorju odraža v resnem povečanju nevarnosti v cestnem prometu.

Prepričan sem, da je predlog ob upoštevanju tega nesprejemljiv in v nasprotju s pravno podlago, in sicer
členom 153 pogodbe, saj ne izboljšuje delovnega okolja, prav tako pa ne ščiti zdravja in varnosti delavcev.

David Casa (PPE). – (MT) Mislim, da bi se ta parlament strinjal, da naj bi evropskim voznikom zagotovili
najboljše pogoje, poskrbeli, da so naše ceste varne, in se kar najbolj potrudili in ta sektor uredili, ne da bi
ogrozili evropsko konkurenčnost. Vendar pa obstajajo nesoglasja glede vključitve samozaposlenih v vse to.

Mislim, da si ne bi smeli lastiti pristojnosti, da bi urejali, kako naj izkoristijo svoj delovni čas. Če gre med
samozaposlenimi za zlorabo, bi se morali osredotočiti na to, ne pa na tiste poštene posameznike med
samozaposlenimi, ki se trudijo po najboljših močeh izboljšati ta sektor.

Mislim, da moramo biti ob uvajanju birokracije zelo previdni, kajti če je te preveč, lahko temu sektorju
škoduje in ga zlomi, še zlasti v času, kot je ta, ko se ukvarjamo s krizo, ki negativno vpliva na vse evropske
sektorje. Zato gospe Bauer čestitam za to poročilo in kompromis, ki ga priporoča. Vse bi vas rad pozval, da
bodite previdni, ko gre za urejanje področja samozaposlenih.

Georges Bach (PPE). – (DE) Gospa predsednica, komisar, direktiva predstavlja pomemben korak za izboljšanje
zdravja in varnosti delavcev v tem sektorju, pa tudi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in zagotavljanje
poštene konkurence. To so besede same Komisije ob uvedbi direktive 23. marca 2005.

Od tedaj je Komisija vse obrnila na glavo in pripravila predlog, ki samozaposlene delavce izključuje. To
postavlja precedens in takšne politike ne morem zagovarjati. Razlogi za to, da se predlog, ki v mojih očeh
predstavlja korak nazaj v družbi, zmanjšanje varnosti v cestnem prometu in spodbudo nepošteni konkurenci,
ne podpre, so različni. Predlog prav tako ni oblikovan, da bi podprl mala in srednja podjetja.

Ta preobrat mi kaže na nesposobnost izvajanja evropske politike. Čeprav ga je Odbor za zaposlovanje in
socialne zadeve že dvakrat zavrnil in ga je zavrnilo plenarno zasedanje, so direktivo – evropski zakon – v
nasprotju s poročilom o Evropskem gospodarskem prostoru in sodbo Sodišča Evropskih skupnosti le
spremenili in usmerili k točki, kjer so gospodarski interesi vse, kar šteje.

Proinsias De Rossa (S&D). – Gospa predsednica, kot bivši samozaposleni voznik tovornjaka podpiram
ohranitev samozaposlenih v tej direktivi. Samostojni vozniki, to vem zagotovo, so pod strašnim pritiskom,
da delajo noč in dan. Komisar Kallas, vaš govor o predlogu je sramota. Ogroža zdravje in varnost voznikov.
Ogroža druge uporabnike cest. Z nepošteno konkurenco ogroža mala in srednja podjetja in vse bolj pritiska
na spodobne delodajalce, da svoje zaposlene silijo v samozaposlitev.

Petdeset odstotkov voznikov je priznalo, da so že zaspali za volanom. Dvajsetim odstotkom nesreč botruje
utrujenost. Natovarjanje in raztovarjanje ter pomoč potnikom predstavlja trideset odstotkov voznikovega
delovnega časa. Gospa Harkin, če ste še tu, naj vam povem, da je to, kar počnejo na svojem podstrešju,
njihova stvar. Ta parlament se mora zavzemati za varnost državljanov in proti tistim, ki želijo neurejen
prometni sektor. Komisar Kallas, vrnite se k svoji risalni deski.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Gospa predsednica, naj povem, da se strinjam z gospo
Morin-Chartier. Ne smemo pozabiti, da imamo opravka s Sodiščem Evropskih skupnosti, ki je kar jasno
povedalo, da je treba prednost nameniti varnosti v cestnem prometu, in da se to nanaša na obstoječo direktivo
o delovnem času in času počitka.

Ali si nenadoma želimo pod vprašaj postaviti skupno evropsko uredbo o varnosti v cestnem prometu? Le
zakaj naj bi to storili? Bilo bi nesmiselno in nerazumljivo. Če naj bi samozaposlene delavce spet izvzeli iz te
direktive, potem bi lahko poleg 56 ur vožnje preživeli še 28 ur natovarjanja in raztovarjanja. Zato bi na
cestah postali prave groze. Na evropskih cestah si prav zagotovo ne želim srečevati takšnih voznikov.

Kako lahko kar naenkrat začnemo spodbujati izkrivljanje konkurence na račun našega zdravja? Kako bi
lahko to pojasnili svojim državljanom? Zato vas pozivam, da zavrnete predlog Komisije.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – (DE) Gospa predsednica, tako kot sem to počel mnogo let, tudi danes delam
za varnost v cestnem prometu, izboljšanje delovnih pogojev za poklicne voznike in izboljšanje njihovega
poklicnega ugleda.

Očitno je, da to, o čemer danes razpravljamo, niso določbe o času vožnje in času počitka, ki vplivajo na
varnost v cestnem prometu in veljajo za vse poklicne voznike, ne glede na to ali so zaposleni ali samozaposleni.
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Tu gre bolj za uredbo o delovnem času. To je predvsem uredba za zaščito zaposlenih, z drugimi besedami,
gre zgolj za socialno zaščito voznikov in nikakor ne za varnost v cestnem prometu. Nobene potrebe ni, da
bi samozaposlenega ščitili pred samim seboj. Kako bi preverjali ure, ki jih je samozaposleni opravil na težkem
tovornem vozilu ali voznik avtobusa, ne da bi naprtili ogromen obseg birokracije, in na kakšni podlagi bi
to preverjali?

Z omejevanjem dopustnega delovnega časa samozaposlenih poklicnih voznikov na ta način – in v prihodnje
morda za vse samozaposlene trgovce, arhitekte ali poslance v parlamentu – , bi poslali napačno sporočilo.
Namesto tega naj bi se države članice borile s problemom lažne samozaposlenosti med vozniki. Podpiram
predlog Evropske komisije in gospe Bauer.

John Bufton (EFD). – Gospa predsednica, širitev direktive o delovnem času na samozaposlene je nesmisel.
To je fasada za zaščito pravic zaposlenih in zato nima prostora v okviru samozaposlenih. Prav tako je
neizvršljiva, ne da bi z izvajanjem preverjanja na domovih ljudi kršili njihove svoboščine.

Tu ne gre za varnost v cestnem prometu. Uredba (ES) št. 561/2006 že zajema čas vožnje in velja za velika
podjetja, majhna podjetja in samozaposlene. Če ste samozaposleni, za delo še vedno potrebujete licenco in
ste torej registrirani imetnik licence. Vse, kar lahko ogrozi licence, bi lahko ogrozilo tudi vsakdanji kruh
imetnika licence. Ob upoštevanju tega lahko mirno predvidevamo, da je to za samozaposlene voznike le
razlog, da so celo bolj natančni kot velika podjetja. Vse, kar je neposredno povezano s storitvijo, se upošteva
kot del delovnega časa, na primer papirologija, vzdrževanje in splošno vodenje. Velika podjetja za ta opravila
posebej zaposlijo ljudi, zato čas za administracijo ne vpliva na čas vožnje. Samozaposlenu, ki sam skrbi tudi
za administracijo, pa bi glede na pogoje v direktivi za samo vožnjo ostalo le malo časa.

Prepričan sem, da je Komisija predlagala tudi sprostitev omejitev v nočnem času z uvedbo dvournega roka
pred uveljavitvijo omejitev za nočni čas. S Komisijo se redko strinjam, vendar bi bil to dobrodošel predlog
spremembe. V celoti podpiram poročevalko, gospo Bauer.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, še enkrat bi rada pozvala konzervativce
in liberalce, da interesov samozaposlenih ne smemo postaviti nad varnost ljudi v Evropi.

Podjetniška svoboda je brez dvoma nekaj dobrega, vendar je varnost naših otrok in vseh na cestah
pomembnejša – in to je po mojem mnenju odgovoren način delovanja Evrope. Jutrišnje glasovanje je
priložnost, da pokažete, da niste naklonjeni socialnemu dampingu.

To, kar je ta razprava tudi pokazala v zadnjih mesecih, je, da razprava o navidezni samozaposlitvi v Evropi
že močno zamuja. Navidezno samozaposlovanje izpodriva vse več rednih zaposlitev, zaradi česar je nujno
treba analizirati stanje in pripraviti predlog o tem, kaj lahko v zvezi s tem storimo. Kot je komisar danes
precej jasno izjavil, smo o tej zadevi že sprejeli številne izjave o nameri. Čas je, da končno kaj ukrenemo.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Rad bi vprašal: kako je mogoče v krizi spodbuditi podjetništvo? Kako je mogoče
spodbuditi rast v številnih malih in srednjih podjetjih? Kako je mogoče spodbuditi, na primer, gospodarsko
dejavnost, če bo ta kraj – Evropski parlament – še naprej kraj, kjer se predlaga nova zakonodaja, ki to
podjetništvo omejuje? Če želijo ljudje odpreti svoje lastno podjetje, kar vključuje panogo prevozništva,
morajo imeti pravico, da to storijo. Ne smemo jih obravnavati na eni strani kot poslovneže, na drugi pa
izjavljati, da morajo biti usklajeni z merili, ki veljajo za zaposlene. Isto bi lahko storili s tistimi, ki imajo svoje
restavracije in jih vodijo s svojimi družinami, ali z lastniki trgovin. Teh dveh stvari ne smemo zamenjevati.

Zakonodaje je preveč in k temu prispeva tudi Evropski parlament. Vem, da smo na Poljskem imeli najboljše
predpise za gospodarske dejavnosti v začetku devetdesetih prejšnjega stoletja. Zdaj smo povečali število
regulatornih bremen, kar je deležno kritike. Čigave? Kritike tistih, ki vodijo podjetja.

Podpiram, kar pravi gospa Bauer, čeprav se seveda ne bom ukvarjal z vprašanji, ki so se pojavila med pogajanji
za kompromis.

Diane Dodds (NI). – Gospa predsednica, v času gospodarskega izziva je ta parlament veliko naredil za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, obenem pa se lotevamo omejevanja pravice do dela
samozaposlenih voznikov tovornjakov. Povedati moram, da kot skrajno lažne zavračam vse trditve v tem
parlamentu, da gre za zdravje in varnost. Vse nas skrbita zdravje in varnost in si ne želimo še več nesreč na
naših cestah.

Zastopam Severno Irsko. To je čisto na robu Evrope. Cestni promet je silno pomemben za gospodarstvo in
vključitev samozaposlenih voznikov tovornjakov bo zgolj negativno vplivala na konkurenčnost. To je
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industrija, ki jo močno regulirajo pravila o tahografih, nadaljnje uvajanje birokracije pa bi imelo uničujoče
finančne posledice. Prav tako bi bilo to izredno škodljivo za tiste, ki si želijo postati samostojni vozniki.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Gospa predsednica, komisar, poročevalka, gospa Bauer, z nadaljevanjem
pogajanj – brez pooblastila – v nasprotju z odločitvijo odbora kaže nesposobnost razumevanja demokracije.
Če Evropski parlament resno misli glede ustvarjanja rasti in bogastva, potem moramo poslanci zavrniti
predlog Komisije.

Samozaposleni vozniki ne smejo biti izvzeti iz direktive o delovnem času. To bi bil korak nazaj, saj morajo
ista pravila veljati za samozaposlenega voznika avtobusa in voznika tovornjaka, ki izvaja dolge prevoze, kot
za zaposlene v podjetju. Naš cilj ne more biti, da bo vse manj ljudi vse več delalo – in običajno za vse manj
denarja. Naš cilj ne morejo biti vozniki avtobusov in vozniki tovornjakov, ki izvajajo prevoze na dolgih
razdaljah in ogrožajo lastno zdravje kot tudi varnost drugih uporabnikov cest.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Gospa predsednica, prepričan sem, da so evropska mala in srednja podjetja v tem
času še zlasti pomembna, kajti v resnici bomo pot iz dolžniške krize našli le, če bomo več delali. Povsem
nepotrebno je samozaposlene obremenjevati s še več birokracije in papirologije. Preprosto povedano, če
želimo v Evropi zagotoviti socialno varnost, je zelo pomembno, da povečamo produktivnost in
konkurenčnost. Zato čas vožnje in čas počitka, ki se trenutno jamčita z uporabo tahografov, povsem
zadostujeta. Tiste poslance, ki se zavzemajo za to, da naj bi se direktiva uporabljala za vse, bi prosil, naj jo
uporabijo zase in si dajo tahograf namestiti v svoje avtomobile – in naj jih v četrtek zvečer, ko se po 15 urah
dela vračajo domov, ne uporabijo.

Zagotavljanje varnosti je pomembno, vendar moramo po drugi strani zaščititi samozaposlene.

Siim Kallas, podpredsednik Komisije. – Gospa predsednica, za to razpravo se vam najlepše zahvaljujem. Z
velikim zanimanjem sem poslušal vse vaše prispevke. V veliki skušnjavi sem, da bi se spustil v podrobnosti
in se razgovoril o tistih iz te razprave, vendar bi rad le povedal, da še vedno potrjujem stališče Komisije, ki
temelji na dejstvih. Nimamo študij, ki so bile tukaj omenjene, o samozaposlenih voznikih, ki redno delajo
90 ur tedensko, in menimo, da bo direktiva o delovnem času, ki bi jo radi uveljavili, uskladila prakse med
državami članicami in izpolnila svojo nalogo zagotavljanja in izboljšanja varnosti v cestnem prometu.

Varnost v cestnem prometu se je v veliki meri izboljšala zaradi uporabe direktive o delovnem času. Nimamo
informacij, da bi pogosteje zboleli, in zakaj včasih mislimo, da se majhna in srednja podjetja obnašajo
neodgovorno, da jim varnost v cestnem prometu ali lastno zdravje ni mar in jih je zato treba bolj regulirati
kot druge?

Komisija ne more podpreti zakonodaje, ki omejuje svobodo podjetnikov v sektorju cestnega prometa glede
organizacije delovnega časa, medtem ko podjetniki v drugih sektorjih nimajo omejitev delovnega časa. Če
bo glasovanje v tem parlamentu potrdilo zavrnitev predloga Komisije, bo Komisija pregledala vse morebitne
možnosti, vključno z umikom predloga, in če se Parlament odloči samozaposlene voznike vključiti v to
direktivo, bomo uveljavili vašo voljo. Države članice bomo nemudoma vprašali, kako izvajajo pravila o
delovnem času pri samozaposlenih voznikih in kako spremljajo upoštevanje teh pravil.

Edit Bauer, poročevalka. – (HU) Na kratko bi se lotila pet zadev. Poslovnik. Poslovnik sem natančno preučila
in kolikor vem, lahko poslanci svoja pooblastila izpeljejo po lastni presoji in se lahko posvetujejo, s komer
koli želijo. Glede na poslovnik parlamentarni odbor od poslancev ne zahteva, da se opredelijo za stališče
odbora. Zavezujoče je stališče plenarnega zasedanja. Točno tako predpisuje Poslovnik. Ne dvomim niti v
razloge, na podlagi katerih je skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu podala svoj predlog spremembe, niti s kom se je posvetovala.

V dogovoru s poročevalci v senci, sem se udeležila neformalnih razprav s predstavniki Komisije in Sveta, ko
sem menila, da je to pomembno. Strinjam se, da je vprašanje lažno samozaposlenih resničen evropski
problem, ki je vključen v predlog skupaj s kolegi poslanci, ki so bili mnenja, da je izvzetje samozaposlenih
podjetnikov pomembno. To vprašanje je treba obravnavati, vendar to ni problem, značilen le za določen
sektor.

Obstaja napačna predstava, ki se kar naprej navaja, in sicer, da je mogoče skladnost s tem zakonom spremljati
na mednarodni ravni. Ta zakonodaja zahteva spremljanje na nacionalni ravni. Naj še dodam, da bi bil
inšpekcijski pregled pri 4-odstotni stopnji dražji kot selitev Evropskega parlamenta iz Bruslja v Strasbourg.
Kolege poslance bi prosila, da to tudi upoštevajo. Če bomo ta predlog zavrnili, bi kolegom poslancem prav
tako rada povedala, da s tem ustvarjamo prednost za prevoznike iz tretjih držav. Kolege bi prosila, naj ne
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pozabijo, da je to predlog, ki ga je odobrila Komisija. Zavrnitev predloga Komisije, to je Evropske komisije,
pomeni, da njegovo izvajanje s tem postane nesmiselno, drago in nemogoče.

Predsednica. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 26. junija 2010.

Pisne izjave (člen 149)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), v pisni obliki. – (LT) Odobravam stališče, ki ga je glede zavrnitve predloga
Komisije sprejel Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, in se strinjam, da mora Komisija ukrepati skupaj
s Parlamentom, da bo v prihodnje predložila nov izboljšan predlog. Rada bi poudarila, da bi predlog Komisije
o umiku samozaposlenih voznikov iz obsega direktive predstavljal znaten korak nazaj v socialni politiki EU
in na področju prometa. Opozorila bi rada na dejstvo, da „lažno“ sanozaposleni vozniki slabijo splošni trg
dela, glavna težava pa je, da je v praksi težko dokazati „lažno“ samozaposlenost. Če ne bomo uspeli sprejeti
konkretnih korakov in pravnih ukrepov, bo lažno samozaposleno delo postalo eden največjih problemov
trga dela, mi pa se ne bomo mogli izogniti nepošteni konkurenci. Da bi izboljšali delovne pogoje vseh
voznikov in jim zagotovili socialne pravice in jamstva ter izboljšali varnost v cestnem prometu ter se izognili
nepošteni konkurenci na evropskem cestnem prometnem trgu, predloga Komisije, kakršen je danes, ne
moremo sprejeti.

Pascale Gruny (PPE), v pisni obliki. – (FR) Direktiva, o kateri danes razpravljamo, je plod zelo dolgih pogajanj
v Evropskem parlamentu v času dveh mandatov. To je zelo občutljivo vprašanje in zadeva naša delovna
mesta tako danes kot v prihodnje. Gre za varnost v cestnem prometu in pošteno konkurenco med podjetji
v državah članicah. Socialnega dampinga v Uniji ne bi sprejela.

Ali lahko samostojni voznik vozi 14 ur na dan, 84 ur na teden in ne predstavlja nevarnosti na cesti? V
primerjavi z voznikom, zaposlenim v podjetju, je to nepoštena konkurenca. Zato nekatera podjetja svojim
zaposlenim predlagajo, da se opredelijo kot samozaposleni. Zaščititi moramo svoje sodržavljane in podjetja.

Zato vabim Evropsko komisijo, da svoj predlog umakne, če pa se to ne zgodi, pozivam poslance, da na
jutrišnjem glasovanju na plenarnem zasedanju glasujejo za ohranitev samozaposlenih delavcev pod okriljem
zakonodaje o delovnem času.

Sirpa Pietikäinen (PPE), v pisni obliki. – (FI) V določenih državah EU so v delu sindikalnega gibanja upravičeno
zaskrbljeni glede lažnega samozaposlovanja v povezavi z direktivo o delovnem času in samozaposlenimi
vozniki. Oddajanje del zunanjim izvajalcem in posledično izmikanje delodajalcev obveznostim sta problema,
ki se razraščata. Način reševanja problema, ki so ga predlagali, in sicer da naj se samozaposleni vozniki
vključijo v direktivo, je napačen. Pravi način za reševanje problemov, povezanih z lažnim samozaposlovanjem,
bi bil dogovor o opredelitvi samozaposlitve med delavskimi in delodajalskimi organizacijami na ravni EU.
Trenutno so nedolžni tisti, ki morajo trpeti.

Glede tega vprašanja bi morali nadaljevati v skladu s kompromisom, ki ga je med drugimi gradila gospa
Wortmann-Kool, podpredsednica desnosredinske Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov). Glede
na to ostajajo samostojni vozniki izven obsega direktive, države članice pa lahko, če želijo, za samostojne
voznike v svoji državi uporabijo predpis o polnem delovnem času. Ta predlog bi verjetno pomenil, da bi
Parlament in Svet dogovor o direktivi dosegla na prvi obravnavi.

Škoda, da Parlament ne dopušča možnosti za kompromis. Medtem ko bi se morali bolj usmeriti na izboljšanje
statusa podjetnikov, se govori o možnosti omejevanja delovnega časa pristnih podjetnikov. To je zaskrbljujoče,
ker so pri majhnih podjetnikih priložnosti za zaslužek za preživetje običajno odvisne le od vloženega dela.

5. Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom (razprava)

Predsednica. – Naslednja točka je poročilo gospoda Sommerja, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje
in varnost hrane, o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih
potrošnikom (KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)) (A7-0109/2010).

Renate Sommer, poročevalka. – (DE) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, štiri minute, ki so mi
namenjene, bi rada razširila na šest minut, ker je ta dokument tako zajeten, da bi ga bilo težko ustrezno
predstaviti.
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Potrošniki imajo pravico vedeti, kakšna je sestava živil. Le če imajo informacije o sestavi in hranilni vrednosti
živil, lahko sprejmejo ozaveščeno odločitev za nakup. Čeprav pravo Skupnosti vsebuje vrsto uredb in direktiv
o sestavinah in označevanju živil, do sedaj še ni obsežnejšega sistema glede obveznega označevanja.
Proizvajalci živil in distributerji težko ohranjajo pregled nad mnogoterimi obstoječimi zakoni, bodisi da gre
za zakonodajo EU bodisi za nacionalno zakonodajo države članice. Na notranjem trgu obstajajo pravna
negotovost, izkrivljanje konkurence in oviranje trgovine. Sedanji predlog uredbe naj bi z zagotavljanjem
usklajenega označevanja živil, ki bo enotno v vsej Evropski uniji, obravnaval vsa ta vprašanja. Cilji so izboljšane
informacije za potrošnika, boljša ureditev, usklajenost in manj birokracije.

Osnutek predloga Komisije pa teh zahtev ne izpolnjuje, saj zato, ker temelji na predpostavkah in domnevah
v zvezi z željami in zahtevami potrošnikov, postavlja nerealne zahteve glede označevanja, kot je velikost črk
3 mm, ki niti ne zagotavlja berljivosti informacij, ter daje prednost velikim podjetjem na škodo malih in
srednjih podjetij, ki dejansko predstavljajo 80 % živilskega sektorja. Pri tem je v nasprotju z Aktom za mala
podjetja. Poleg tega je zaradi namena, da izrecno dopusti 27 dodatnih nacionalnih sistemov označevanja, v
nasprotju s ciljem uskladitve na notranjem trgu. Zato je potrebna obsežna sprememba besedila Komisije.

To smo poskušali doseči. Informacije morajo biti berljive. Vendar je velikost črk pri tem zgolj eden od številnih
dejavnikov. Potrebujemo pravila o naboru znakov, širini vrstice, kontrastu, itd. Potrebujemo zavezujoče
smernice o berljivosti. Informacije morajo biti primerljive, zato se morajo vedno nanašati na 100 gramov
ali 100 mililitrov, prehranske vrednosti pa ni mogoče navajati le za obrok. Ob nakupovanju bodo lahko
ljudje že z bežnim pogledom ne glede na velikost lončka ugotovili, kateri jogurt je „najlažji“.

Informacije morajo biti razumljive. Čas je, da se končno znebimo kilodžulov, ki jih nihče ne razume. Spet
se želimo usmeriti na kilokalorije, to je tisto, kar potrošnike zanima in kar razumejo. Navedene velikosti
obrokov morajo odražati stvarnost in biti realistične in potrošnikom razumljive, če je mogoče, naj bi bile
enotne za vso EU. Z informaciji se potrošnika ne sme zavajati glede vsebine izdelka ali njegovega porekla
ali dejanskih značilnosti. Imitacijska živila, kot sta sir, narejen po analogiji s pravim izdelkom, in predelano
meso, narejeno iz majhnih skupaj stisnjenih delcev, naj bi bila tako tudi označena na sprednjem delu embalaže.
Potrošniki morajo vedeti, kaj kupujejo.

Vendar se na koncu potrošniku sploh ne bo zdelo vredno brati, če bo na prednji strani izdelka preveč dodatnih
informacij. Zato predlagam, da se prehranska vrednost navede le s številom kilokalorij na 100 gramov ali
100 mililitrov. Potem jo bodo prebrali – to je tisto, kar jih zanima, in prepričana sem, da je to realistična
rešitev.

Prav tako menim, da bi morali odstraniti prehranske profile. Upam, da jih lahko ukinemo. Ti profili so odveč,
saj oznake v skladu z novo uredbo v vsakem primeru navajajo prehranske vrednosti. Prehranski profili
diskriminirajo osnovna živila, mejne vrednosti za sol, sladkor in maščobo so povsem poljubne – pripravili
so jih uradniki Komisije brez kakršne koli znanstvene podlage.

Dejanski cilj uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom glede prehranskih vrednostih in
zdravstvene značilnosti živil je zagotoviti resnične zdravstvene informacije, kar ne zahteva dodatne ocene
posameznih živil ali njihovega razvrščanja v dobra in slaba živila. Na koncu štejeta celotna prehrana in
življenjski slog. Vprašati bi se morali, zakaj velike živilske korporacije trenutno tako močno lobirajo za
prehranske profile. To bi se res morali vprašati.

Tako imenovani sistem semaforja, ki se tu predlaga, ima enake pomanjkljivosti kot prehranski profili. Še
enkrat nas napačno silijo, da izdelke razvrstimo kot dobre in slabe. Mejne vrednosti za barve so poljubne,
razpon vsake barvne kategorije pa prevelik. Diskriminirajo se osnovna živila, prednost se daje imitacijskim
živilom kot tudi izdelkom, ki vsebujejo umetne sestavine, z drugimi besedami, tistim, ki vsebujejo sladila in
ne sladkorja in ojačevalce arome namesto soli. To res ne more biti v interesu potrošnikov.

Model GDA, model industrije za označevanje, ima očitne pomanjkljivosti. Ker vsebuje preveč številk, je
nerazumljiv. Opisuje le dnevne potrebe 40-letne ženske in ne navaja priporočene dnevne količine, na primer
količine dnevno zaužitega sladkorja, zato je zavajajoč. Mala in srednja podjetja težko izvajajo model GDA.
To bi velikim podjetjem spet zagotavljalo konkurenčno prednost. Še en dober razlog, zakaj naj bi označevanje
živil v skladu z modelom GDA ne bilo obvezno.

Prav tako moramo zaščititi svojo tradicionalno proizvodnjo hrane. Samo tako lahko zagotovimo nadaljnji
obstoj regionalnih posebnosti in raznolikost hrane v EU, ki jo imamo tako radi. Zato bo treba iz te uredbe
izvzeti veliko nepredpakiranih izdelkov, saj so prav tradicionalni izdelki tisti, ki niso standardizirani. Ti
proizvajalci lahko še vedno zagotavljajo informacije o alergenih, na primer ustno ob prodaji.
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Še nekaj besed o označevanju države porekla. Vprašanje je, ali potrošniki res želijo vedeti, od kje so vse
sestavine v živilih, ali pa dejansko gre za protekcionizem. Najprej bi rada izvedela, če je to izvedljivo, zato
pozivam, naj se naredi ocena učinka.

In na koncu, navedeno naj bi bilo, da označevanje živil ne more biti priročnik za zdravo prehrano. Potrebujemo
informacijske kampanje, ljudi v državah članicah pa je treba izobraževati o uravnoteženi prehrani in zdravih
življenjskih slogih.

Naloga zakonodajalca ni, da ščiti svojega gospodarja, ki je v tem primeru državljan. Nuditi mora pomoč,
naši državljani pa so sami odgovorni zase, torej nismo mi tisti, ki naj bi prevzeli to odgovornost. Na koncu
bi se rada lepo zahvalila vsem, ki so bili v to vključeni, poročevalcem v senci, čeprav niso vedno bili pripravljeni
sklepati kompromisov, vsem, ki so me podpirali, še zlasti mojim …

(Predsednica je prekinila govornico)

John Dalli, član Komisije. – Gospa predsednica, kot sem že dejal ob prejšnjih priložnostih, je naš cilj zagotoviti,
da potrošniki vedo, kaj kupujejo in kaj jedo, in jim tako olajšati izbiro prehrane zase in za svojo družino v
skladu s svojimi potrebami, željami in cilji; državljani – potrošniki – imajo pravico do pravih informacij.
Spoštovane poslance bi pozval, da imajo med razpravo to trdno usidrano v mislih.

Preden se lotim vsebine predloga, bi se za pripravo tega poročila najprej želel zahvaliti poročevalki, gospe
Sommer, in poročevalcem v senci. Čeprav se strinjam z večino njenih izjav, pa ne morem reči, da se strinjam
z vsemi. Želel bi omeniti tudi prispevek drugih odborov, odborov IMCO in AGRI.

Dovolite, da na kratko izpostavim najpomembnejša vprašanja, ki jih zajemajo predlagane spremembe.

Vprašanje obveznega označevanja porekla je zelo pomembno in potrebuje natančno presojo. Res se vedno
znova pojavlja zahteva po obveznem zagotavljanju teh informacij za nekatera živila. Komisija bi lahko delno
sprejela predlagano spremembo o razširitvi primerov obveznega označevanja porekla pri živilih. Označevanje
porekla pri osnovnih živilih, ki niso bistveno predelana in večinoma veljajo za proizvode z eno samo sestavino,
bi lahko bila pragmatična možnost. Vendar pa bi za uporabo obveznega označevanja glede na zapletenost
zadeve morali veljati delegirani ukrepi, uporaba označevanja pa bi temeljila na oceni vplivov.

Glavno vprašanje je berljivost, kar je tudi najpomembnejša pritožba potrošnikov. To je ključni pokazatelj,
da so potrošniki v naši razpravi na prvem mestu, in upam, da bodo poslanci lahko podprli zamisel o najmanjši
velikosti črk. Obžalovanja vredno je, da bi predlogi sprememb spodkopali cilj merljivih meril kot podlago
za uveljavljanje.

Tudi jaz sem kot poslanci zaskrbljen glede imitacijskih živil. Zato sem zelo vesel, da je Parlament predlagal
spremembo, ki vsebuje določbo o izrecni prepovedi takšnih zavajajočih praks. Vendar bi uvedba opredelitve
in posebne označbe takšnih izdelkov povzročile pravne probleme, zato je treba najti tiste označbe, ki
potrošniku dajejo pravilne in jasne informacije. Prav tako sem vesel široke podpore obveznemu označevanju
prehranske vrednosti na prednji strani embalaže in odobritve prostovoljnih shem držav članic.

Načelo, da naj bi potrošnik vedel, kaj uživa, naj bi ne veljalo le za predpakirana živila, ampak tudi za hrano,
ki jo kupijo v prosti prodaji, ali uživajo v lokalih. Zato nisem za predloge sprememb, ki bi omejevale obseg
osnutka uredbe. Vendar sem odprt za spremembo besedila o živilih, ki niso predpakirana, da bi bile informacije
o alergenih obvezne, države članice pa se lahko odločijo o nadaljnjih obveznih zahtevah za takšna živila.

Če se zdaj osredotočim na predlog o obvezni oznaki nanosestavin, sem vesel, da načeloma sprejemam
predlog spremembe, čeprav pa je potrebna ustrezna opredelitev.

Na koncu mi dovolite, da glede vprašanja prehranskih profilov izjavim, da ne morem sprejeti predlogov za
izbris ali spremembo člena 4 na predlagan način, saj bi ta določba spodkopala obstoječo uredbo o zdravstvenih
trditvah. Vsi se zavedamo, da so številne trditve za potrošnika zavajajoče, nekatere zaradi neutemeljenosti,
druge zato, ker ne dajejo celotne slike o zadevnem živilu in zgolj navajajo pozitivne vidike. Prav tako je treba
navesti, da se trditve dodajo le na pobudo proizvajalca z namenom, da proda več izdelkov. Prehranskih
profilov nikomur ne vsiljujemo. Pri prehranskih profilih vztrajamo, kadar se proizvajalec odloči za trženje
svojih izdelkov z uporabo trditev, da bi potrošnik lahko pridobil usklajene informacije o živilu.

Vzpostavitev prehranskih profilov ne prepoveduje ali kakor koli omejuje živilskih proizvodov, ki jih
proizvajalci lahko izdelajo. Proizvajalci hrane lahko še naprej proizvajajo, kakor koli želijo. Vendar pa ni
pošteno do naših potrošnikov in državljanov, da dopustimo trditve, ki jih lahko zavajajo. Po mojem mnenju
gre pri tem za to, da državljanom zagotovimo poštene in vse informacije o izdelkih, ki jih uporabljajo. Ne
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pozabimo, da je bila uredba o trditvah sprejeta po poglobljeni razpravi med institucijami. Osnovna načela
uredbe so še naprej veljavna in primerna. Če si z veliko mero dovzetnosti pogledam vzpostavitev prehranskih
profilov, sem pripravljen preučiti določene izjeme, saj se nanašajo na tradicionalne in osnovne izdelke s
pomembno prehransko vlogo.

Na podlagi tega vas pozivam, da podprete prizadevanja Komisije in zagotovite pomembno osnovo za zaščito
potrošnikov in spodbujanje inovacij v živilskem sektorju.

Zahvaljujem se vam za pozornost. Veselim se zanimive razprave in vaših stališč.

Gabriela Creţu, pripravljavka mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. – (DA) Gospa predsednica,
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je oblikoval mnenje o poročilu gospe Sommer o označevanju
živil. Za delo v našem odboru je ključnega pomena, da se potrošniku zagotovijo ustrezna orodja, da lahko
glede živil sprejema zdrave in ustrezne odločitve. Tako se v odboru strinjamo, da je uporaba označevanja
živil za zavajanje potrošnikov popolnoma nesprejemljiva. Prav tako se strinjamo, da je treba potrošnikom
z dobrim označevanjem zagotoviti jasne informacije. Seveda se strinjamo tudi, naj pravila omogočajo, da
trg čim bolje deluje. Torej se strinjamo glede temeljnih načel. Ko pa gre za podrobnosti – vprašanje, kako
naj se to zagotovi –, v odboru nismo dosegli širokega soglasja, enako nesoglasje je bilo mogoče zaznati tudi
v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. To kaže, kako težko je to vprašanje. Zato bi predvsem
pozvala poročevalko, naj ne pozabi, da naj bi bile te informacije o živilih predvsem orodje za potrošnika in
ne tržno orodje za podjetja.

Marc Tarabella, pripravljavec mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. – (FR) Gospa predsednica, komisar,
gospe in gospodje, precej jezen sem, saj stojim tu pred vami, ker se nameravam osredotočiti na predlog
spremembe 101 o državi izvora ali kraju porekla.

Sprememba z glasovanjem po delih je bila vložena v imenu moje skupine, da bi jasno ločili med njima, saj
nimata istega pomena. Na kratko, država izvora je država, kjer je bilo živilo zadnjič obdelano, kraj porekla
pa je jasno kraj izvora surovih sestavin, zlasti sadja in zelenjave, in gospod Dalli je to poudaril.

Še zlasti resno je dejstvo, da so službe Parlamenta zavrnile glasovanje o tem predlogu spremembe po delih
in mi niso sposobne povedati, katero pravilo v poslovniku jim to omogoča. Rekli so mi celo, da je to standardni
postopek. To je zelo resno, ker bo ta odločitev – po mojem mnenju samovoljna – očitno vplivala na vsebino
odločitve.

Gospa predsednica, prosil bi vas, da v mojem imenu govorite s službami, da bi umaknile to samovoljno
odločitev in bi v naslednjih 24 urah ponovno preučile in sprejele ta dober predlog spremembe.

Peter Liese, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, tudi jaz bi se rad
na začetku iskreno zahvalil gospe Sommer za trdo in zavzeto delo. Izpostavljena je bila neutemeljeni kritiki,
česar si ne zasluži.

To prav tako zasenči dejstvo, da se strinjamo glede številnih zadev. Vsi si želimo boljše označevanje imitacijskih
živil. Sir se naredi iz mleka in če vsebuje še kaj drugega, mora to biti označeno na prednji strani embalaže
kot imitacija. Prav tako si vsi želimo zavezujoče označevanje prehranske vrednosti. Tega še nimamo. Je pa
nekaj, kar si vsi želimo. Prav tako je želja nas vseh, da bi to bilo izraženo v enoti, ki jo potrošniki razumejo.

Dovolite, da vam v zvezi s tem povem šalo, ki kroži po Nemčiji in morda tudi v nekaterih drugih državah.
„Kako se imenujejo tiste drobne živali, ki tvoja oblačila, medtem ko so v garderobni omari, prekrojijo?
Kalorije.“ Nihče v Evropi ob pripovedovanju te šale ne bi uporabil kilodžulov. Kilodžul se kot enota ni
uveljavil. Ljudi bega, zato naj bi je ne opredeljevali kot obvezno informacijo. Kalorija je enota, ki jo informirani
potrošniki uporabljajo v svojih izračunih. Zato se tu kar v veliki meri strinjamo. Obstajajo tudi razlike, na
primer, glede prehranskih profilov. Naša skupina upa, da se bo to odstranilo, oziroma zagotovili naj bi vsaj
pojasnilo, da bodo osnovna živila izvzeta.

Vroča razprava poteka glede soli v kruhu, francoskem siru in podobnih zadevah. Zahvalil bi se rad komisarju
Dalliju in predsedniku Barrosu, da sta skušala zagotoviti pojasnilo glede teh zadev. Odločitve kolegija ni in
zato je treba to pojasniti. Prosil bi vas, da podprete predlagane spremembe, ki jih je na tem področju pripravila
skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov).

Glenis Willmott, v imenu skupine S&D. – Gospa predsednica, ta predlog je izredno nasprotujoč in izjemno
kompleksen. Kot poročevalka v senci za mojo skupino so bila moja temeljna načela, naj vprašam: kakšne
informacije želijo potrošniki, ko kupujejo hrano za svoje družine in kako jim lahko te najbolje zagotovimo?
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Naša celina se spopada z epidemijo debelosti v obsegu, ki prekaša vse doslej. Zaužijemo preveč maščobe,
sladkorja in soli, kar prispeva k pojavu srčnih obolenj, sladkorne bolezni, povečanemu tveganju za raka,
kap, bolezni jeter in celo depresijo. Seveda zgolj zagotavljanje informacij potrošniku, ki lahko zlahka prepozna
prehransko vrednost živila, ni čarobno zdravilo, bo pa to omogočilo, da se bodo potrošniki bolj zavedali,
kakšno hrano kupujejo, lahko bodo izdelke primerjali in že z bežnim pogledom opredelili najbolj zdravo
možnost ter tako nadzorovali, kaj jedo.

Predlagam, da za to uporabimo barvni sistem kodiranja, pri čemer ne bomo presojali o izdelku kot celoti,
ampak bomo potrošnika le obvestili, ali je raven sladkorja, soli in maščobe v izdelku, ki ga kupujejo, nizka,
srednja ali visoka. To se bo uporabljalo le za kompleksna, obdelana živila, kot so obroki, ki so že pripravljeni
za uživanje, in pripravljeno hrano, ki se proizvaja v industrijskem obsegu in pri kateri se potrošniki ne
zavedajo, kakšna je prehranska vrednost – ki je pogosto slaba –, ali pa so o njej napačno obveščeni.

Vendar naj poudarim, da to ne bo veljalo za nemški kruh. To ne bo veljalo za maslo, sir, jabolčni sok in celo
alkohol. Vsem poslancem EP sem po elektronski pošti poslala še več informacij, zato vas prosim, da jih,
preden se odločite, preberete, da boste točno vedeli, kaj se predlaga, kar je bolje kot poslušanje zavajajočih
industrijskih lobijev ali pomanjkljivih argumentov iz določenih smeri v tem parlamentu.

Kolege bi prav tako pozvala, da podprejo obvezno označevanje države izvora. Jasno je, da postajajo potrošniki
vse bolj zavedajo pomena države izvora za hrano, ki je na njihovem krožniku, in želijo pošteno označevanje
živil. Seveda to ne bo vedno izvedljivo. Pri proizvodih z eno samo sestavino je jasno, da naj bi potrošnik imel
na voljo kmetijski izvor, in to je 100 % izvedljivo. Za govedino, ribe, sveže sadje in zelenjavo se to že uporablja.
Pri sestavinah obdelanih izdelkov pa je to seveda bolj zapleteno, zato se predlaga le za meso, perutnino in
ribe v predelanih živilih.

Na koncu naj še rečem, da v tem parlamentu veliko govorimo o pomenu izbire potrošnika in preventivi v
javnem zdravju. Zdaj imamo priložnost, da dokažemo, da resno mislimo. Kolegi, dejanja so močnejša od
besed. Prosim vas, da podprete moje predloge.

Gerben-Jan Gerbrandy, v imenu skupine ALDE. – (NL) Gospa predsednica, komisarju bi se rad zahvalil za
izjavo na začetku te razprave, pa tudi gospe Sommer za delo, ki ga je opravila kot poročevalka. Po skoraj
letu dni v tem parlamentu imam občutek, da mislimo, da lahko kar tako in zgolj z zakonodajnim dokumentom
spremenimo vedenje milijonov Evropejcev.

Isto prepričanje obkroža to uredbo. Vendar se moramo zavedati, da nič ni tako težko, kot spremeniti obnašanje
ljudi, še zlasti ko govorimo o 500 milijonih ljudi. Zato bo naš končni vpliv na njihovo obnašanje prek
označevanja živil omejen. To ne pomeni, da s pomisleki povsem odklanjam to uredbo – sploh ne –, vendar
moramo biti glede moči tega instrumenta realistični.

Zavedati se moramo, da so potrošniki upravičeni do teh informacij. Poleg tega bodo potrošniki ne glede na
izid te razprave po drugi obravnavi pridobili veliko več informacij. Po drugi strani pa moramo dolgoročno
več vlagati v izobraževanje in poučevanje od spodaj navzgor o tem, kako imeti zdrav življenjski slog.

Še en zelo pomemben vidik razprave v tem parlamentu zadeva temeljne cilje te direktive. Ali ljudi silimo,
naj izbirajo zdrava živila, ali jim nudimo priložnost, da se sami odločijo, kakšna živila bodo izbrali? Mi,
skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, verjamemo, da je ljudem treba zagotoviti informacije
in so se ti sposobni sami odločati.

Nenazadnje se moramo prepričati, da vzpostavimo ravnovesje glede količine informacij, ki jih ljudem
zagotovimo, saj premalo ali preveč informacij nikoli ne deluje. Prepričan sem, da smo na pravi poti. Zaupajmo,
da so ljudje, ki nas lahko volijo, tudi dovolj sposobni, da v trgovinah izberejo pravo živilo, če jim zagotovimo
ustrezne informacije.

Carl Schlyter, v imenu skupine Verts/ALE. – (SV) Gospa predsednica, moč, ki jo imajo potrošniki, temelji na
informacijah, ki jih prejmejo. Če podjetij ne prisilimo, da bodo zagotavljala pravilne informacije, jih potrošniki
ne bodo dobili in potem se bo zrušil celoten notranji trg. Katere informacije so pomembne za določenega
potrošnika, ne moremo opredeliti centralno. Potrošniki imajo različne zahteve in poskusiti jih moramo
zadovoljiti čim več.

Če potrošnikov nismo pripravljeni posvariti glede visoke vsebnosti kalorij, soli, maščobe in tako naprej,
tvegamo, da bomo delovali v prid industrije. Barvni sistem kodiranja za prehransko vsebnost ni nič bolj
nenavaden kot svarilo potrošnikom, ko kupujejo energetsko požrešen avto ali energetsko intenziven hladilnik.
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Označevanja izvora ne smemo odlagati z izvajanjem študij, izvajati jih je treba nemudoma. Živali in tisti, ki
skušajo zaščititi dobro počutje živali, ne morejo čakati, da bodo na voljo informacije o tem, ali so živali žive
prepeljali v klavnice daleč stran.

Prav tako ne smemo delovati v prid industrije alkoholnih pijač. Proizvajalci alkoholnih pijač nenehno
zahtevajo, da bi bili deležni enake obravnave kot običajna živilska podjetja, zdaj pa, ko bomo uredili področje
živil, si nič več ne želijo biti vključeni. To je sramotno. Številni potrošniki ne vedo, da je alkohol
visokokaloričen in da, na primer, kozarec belega vina vsebuje dvakrat toliko kalorij kot podobna količina
brezalkoholne pijače.

Glede prehranskih profilov pa sem povsem drugačnega mnenja kot gospa Sommer. Zmanjšujejo možnost,
da bi podjetja izdelke opisala kot koristne, kadar niso. Sistem natančno opredeljuje meje in zmanjša možnost
lažnega trženja. Glede tega vprašanja se povsem strinjam s Komisijo.

Nazadnje bi rad omenil nekaj manj pomembnih vprašanj. Že zelo zgodaj smo „ne“ rekli trombinu. Na trgu
so še drugi podobni izdelki in z gospo Sommer sva predložila spremembe, ki so namenjene zagotavljanju
pravilnih opisov teh izdelkov. Upam, da bodo deležni podpore. Trenutno na trgu prodajamo klobase, ki
vsebujejo velike količine vezivnega tkiva in maščobe, pa jih še vedno imenujemo meso. Zdaj imamo priložnost,
da to popravimo. Kar zadeva jajčne izdelke in druge izdelke živalskega izvora, bi jih lahko označili v skladu
s sistemom, ki se že uporablja za jajca, z drugimi besedami, sistemom, ki navaja pogoje, v katerih so bile
živali rejene. To bi bil korak v pravo smer.

Struan Stevenson, v imenu skupine ECR. – Gospa predsednica, ena najspornejših točk v tej razpravi je
označevanje države izvora. Trdno sem prepričan, da imajo potrošniki pravico vedeti, kje je izvor živila, ki
ga kupijo, in za meso še zlasti, ali je bilo proizvedeno po visokih standardih dobrega počutja in ali so živali
pred zakolom daleč prevažali. Določanje izvora surovin v predelanih izdelkih pa je nepreklicno zapleteno,
saj se sestavine izbirajo na podlagi cene, kakovosti in razpoložljivosti, zato se države izvora v enem samem
obratu za predelavo mesa lahko spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro.

Nenehno prilagajanje oznak bi pomenilo višje stroške in bi neizogibno povečalo količino odpadne embalaže.
Te dodatne stroške bi naložili potrošniku. Zato mislim, da je treba z oceno učinka najprej ugotoviti izvedljivost
pravil o obveznem označevanju, in vesel sem, da je komisar Dalli povedal, da to podpira.

Medtem ko se ta razprava usmerja na surovine ali sestavine živil, pa ne zajema izvora končnega izdelka. To
je predvsem pomembno za posebne izdelke, kot je viski. Viski nizke kakovosti iz držav, kot so Indija, Kitajska
in Japonska, je z oznakami, na katerih so slike, podobe in imena, ki spominjajo na države, tradicionalne
proizvajalke viskija v EU, in ki jim povečajo konkurenčno prednost ter zavajajo potrošnike, tako še vedno
mogoče ponujati kot pristen izdelek. To moramo preprečiti, zato vas pozivam, da podprete predlog
spremembe 254.

Kartika Tamara Liotard, v imenu skupine GUE/NGL. – (NL) Spet smo pri vprašanju, ali se bo Evropa odločila
za živilsko industrijo ali potrošnika. Jutri se boste opredelili: boste podprli jasen sistem barvnega kodiranja
na oznakah živil, ali boste zaupali industriji? Menim, da je politična odločitev preprosta. Če želite zavarovati
komercialne interese, boste podprli zamisli živilske industrije. Če želite oznako, k izbiri katere ste sami
pripomogli, da bi se navedla visoka, srednja ali nizka vsebnost sladkorja ali maščobe, boste glasovali za sistem
barvnega kodiranja.

60 % vaših volivcev ima previsoko telesno težo, to velja tudi za 25 % naših otrok. 25 % ljudi ima težave z
branjem. Zakaj vsi sprejemajo barvno kodiranje na energetskih nalepkah za stanovanja, avtomobile ali
elektronske izdelke, pri živilih pa smo pokroviteljski? Prehranski strokovnjaki in potrošniške organizacije
priporočajo preprost sistem kodiranja, da bi bile oznake na živilih razumljive in bi se ljudje zlahka odločali.
Tudi sam to podpiram.

PREDSEDSTVO: GIANNI PITTELLA
podpredsednik

Giancarlo Scottà, v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, od nas zahtevajo, da
glasujemo o osnutku poročila o zagotavljanju informacij potrošnikom, ampak ali smo se res vprašali, kaj
potrošniki želijo? So se o teh razlogih dogovorili za zaprtimi vrati v Parlamentu, ali odražajo interese
potrošnikov?
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Zadnja raziskava, ki jo je napovedala Komisija, morda ni reprezentativna za povečano ozaveščenost, ki so
jo v zadnjih letih pridobili potrošniki v zvezi z informacijami o živilih. Temeljni del procesa sprejemanja
odločitve ni le izvor, to so postale tudi sestavine in druge značilnosti. Se zavedamo, da bodo odločitve, ki jih
sprejemamo danes, vplivale na jutrišnje nakupe? Mar naj ne bi bil potrošnik tisti, ki določa trg? Zakaj ne bi
z novo raziskavo ali ohranjanjem neposrednega dialoga s potrošniki, ki poteka, poskušali razumeti, kaj je
tisto, kar res hočejo?

Potrošnike moramo zastopati po svojih najboljših močeh. Zato smo tu, na sestankih, ki sem se jih udeležil,
pa sem ugotovil, da hočejo biti potrošniki udeleženi. Računajo, da proces nakupovanja z vključitvijo
nesmiselnih informacij na oznakah ne bo zapleten, prav tako ne pričakujejo pretirano poenostavljenih in
zavajajočih rešitev, kot je sistem semaforja, ki tvega, da bo zagotavljal nepomembne informacije, ki niso
potrebne za ozaveščeno odločitev in ne zadovoljuje njihovih potreb. Naš pristop ne sme biti pokroviteljski,
ampak odprt za dialog.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Jobbik je prepričan, da je zagotavljanje
ustreznih informacij potrošnikom bistveno. Podpiramo obvezno označevanje kraja porekla in smo prav
tako prepričani, da naj bi bilo omogočeno, da bi bil za nespoštovanje predpisov odgovoren ne le proizvajalec,
ampak tudi distributer. Poleg številčnih podatkov, ki jih je pogosto težko tolmačiti, smo prepričani, da je
treba uvesti enotno barvno kodiranje, ki bo zdrava živila ločilo od nezdravih. Vendar to za uveljavitev zdravih
živil ni dovolj. Treba je povedati, da so multinacionalne družbe odgovorne za širjenje teh izdelkov nizke
kakovosti, ki jim pravijo živila, po vsej Evropi.

Povedati je treba, da so Cora, Tesco, Auchan, Metro in njim podobni odgovorni za to, da je madžarski trg
preplavljen z ropotijo, ki ji pravijo živila. Le zakaj bi madžarski trg potreboval kitajski česen, kitajske breskve,
brazilske zamrznjene piščance in karcinogeno slovaško hrano za dojenčke? Jobbik trdno verjame, da je treba
podpreti male kmete in biološke kmetije, ne pa multinacionalne družbe. To bo rešitev za zagotavljanje
zdravih živil na tržišču.

Pilar Ayuso (PPE). – (ES) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, ta uredba je ključnega pomena
za potrošnike in kmetijsko-živilsko industrijo, kajti doseči uravnovešeno označevanje, ki bi zajemalo vse
bistvene informacije, vendar ne toliko, da bi stvari zapletli, sploh ni lahko.

To je odlično poročilo in poročevalki je treba zanj čestitati. Z njo se strinjam glede glavnih tem v zvezi s
prehranskimi informacijami in spornim vprašanjem profilov, še zlasti, če se spomnimo, da Komisiji ni uspelo
izpolniti svoje zaveze in vzpostaviti teh profilov – kot tudi pogojev za njihovo uporabo – pred 19. januarjem,
kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1924/2006.

Vprašanje, ki me skrbi, je možnost, da bodo obenem obstajali nacionalni standardi za označevanje: to je v
nasprotju z namenom te zakonodaje, ki pomeni uskladitev in odstranitev ovir za delovanje resnično enotnega
trga v največjem možnem obsegu.

Kar zadeva označevanje države izvora, je glede na sedanjo zakonodajo to informacijo treba zagotoviti, če bi
neizpolnjevanje te obveznosti lahko zavedlo potrošnika. Obstaja tudi določba o prostovoljnem označevanju.
Če bi šli še dlje, bi to za podjetja pomenilo finančne in upravne stroške, potrošnikom pa to ne bi prineslo
kakšne bistvene ali jasne koristi.

Glede uporabe različnih jezikov moram reči, da predlog Komisije ustreza obstoječi direktivi, ki je dobro
delovala in ni povzročala težav. Ponovno odpiranje te razprave bi bilo lahko nevarno in nepotrebno in bi
lahko povzročalo probleme pri pretoku izdelkov.

Nessa Childers (S&D). – Gospod predsednik, več kot 60 % odraslih na Irskem ima prekomerno telesno
težo ali je debelih, podobne podatke pa je mogoče najti povsod po Evropi. S to uredbo se bomo ne le lotili
krize zaradi debelosti, ampak tudi drugih zdravstvenih težav, kot so sladkorna bolezen, kap in srčna obolenja.
Sedanji sistem označevanja, ki ga je razvila industrija, je žal zapleten, verjetno zavajajoč in na splošno napačno
razumljen.

Označevanje živil s semaforjem je preprost, splošno razumljiv in pregleden sistem, ki ga podpirajo skupine
potrošnikov in zdravstvenih delavcev, številni glede zdravja osveščeni živilski proizvajalci pa so ga že
prostovoljno in uspešno prilagodili. Prav tako menim, da naj bi tudi proizvajalci alkoholnih pijač podobno
označevali svoje izdelke s podatki o kalorijah in sladkorju. Nihče mi še ni ponudil enega samega dobrega
razloga, zakaj naj bi bil alkohol iz tega izvzet.
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Vsi vemo, da industrija na ta zakonodajni dokument izvaja močan pritisk. Svoje kolege poslance EP pozivam,
naj se temu pritisku uprejo in s podporo semaforju in označevanju alkohola pri jutrišnjem glasovanju
zavzamejo stališče, naklonjeno zdravju.

Corinne Lepage (ALDE). – (FR) Gospod predsednik, v svojem govoru se bom posvetila vprašanju barvnega
kodiranja. Pravijo nam, da „je zapleten“. To ni res, stvari namreč olajša. Pravijo nam, da „prepoveduje“. Ne
prepoveduje, to je le oblika informacij. Pravijo nam, da „potrošnike obravnava kot otroke“, vendar bi nam
v tem primeru prav tako morali povedati, gospod predsednik, zakaj potem združenja potrošnikov pravzaprav
zahtevajo to barvno kodiranje.

Biti moramo jasni in ustaviti to hinavščino in pretvarjanje. Odločiti se moramo med varovanjem javnega
zdravja in potrošnika ter klanjanjem zahtevam lobijev, ki so povsem kratkoročne zahteve, kajti brez
označevanja lahko uspevajo le kratkoročno.

Kar zadeva mene, kar zadeva nas, naj bi bila odločitev jasna. Povsem jasno je, da smo naklonjeni tem
informacijam za potrošnike, informacijam, ki jih zahtevajo tudi socialno varstvo in zdravstveni organi v
Evropi, ker je to sredstvo za boj proti debelosti in številnim boleznim.

Ne popustimo! Dobro se zavedajmo razlogov, zakaj smo tu, razlogov, zaradi katerih smo bili izvoljeni. Tu
smo zato, da branimo sodržavljane.

Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Gospod predsednik, gospe in gospodje, če smo, kar jemo, potem postopoma
postajamo produkt industrije. To je povezano z dejstvom, da ljudem prekomerna telesna teža postaja nekaj
običajnega, prav tako so nekaj običajnega stranski proizvodi, kot so diabetes tipa 2 in bolezni srca in ožilja.

Živilska embalaža mora zagotoviti jasne in resnične informacije o vsebini. Najjasnejša opredelitev lastnosti,
ki krepijo zdravje, bi bil model semaforja, ki ga še otrok razume z enim samim bežnim pogledom. Če tega
ne bomo dosegli na ravni EU, naj bi se omogočilo vsaj na nacionalni ravni.

Pozornost bi rada usmerila tudi na trans-maščobne kisline. Odbor se je zavzemal za obvezno označevanje
industrijskih trans-maščobnih kislin, in upam, da bo Parlament kot celota, temu sledil. Odbor je naročil
pripravo povzetka študij učinkov trans-maščobnih kislin na zdravje. Glede na ta povzetek obstaja veliko
dokazov o njihovih škodljivih učinkih, tako da bi bila prepoved industrijskih trans-maščobnih kislin najbolj
očitna rešitev. Tako so to storili na Danskem. Najmanj, kar je treba storiti, je, da se te pojavijo na oznakah
na embalaži, da bomo vedeli, kaj kupujemo, ko se na primer odločimo za piškote, čokolado, čips ali sladoled.

James Nicholson (ECR). – Gospod predsednik, najprej bi rad pozdravil poročilo in čestital poročevalki. Na
njem je delala precej dolgo in se nedvomno izkazala kot zelo sposobna poročevalka.

Naj bo ena stvar povsem jasna. Povsem podpiram označevanje izvora, vendar nam mora biti jasno, kaj
mislimo z označevanjem porekla. Najprej moramo zagotoviti, da bodo ljudje – potrošniki – vedeli, od kod
so izdelki prišli. Potrošniki morajo prav tako zelo jasno vedeti, kako je bila hrana pripravljena in kako je
prišla na določen kraj. Glede tega se strinjam s poročevalko in menim, da obstaja nevarnost, da bomo v
prekratkem času želeli predaleč.

To je proces, prva obravnava. Bodimo zelo pošteni glede tega, ker se bomo k temu vedno znova vračali.
Želim, da napredujemo z nekaj previdnosti, vendar stvari postavimo na pravo mesto. Ne želim, da bi v Evropi
preveč predpisovali in se znašli v položaju, ko še sami ne bi vedeli, od kod prihajamo. Obstaja velika nevarnost
prekomerne regulacije zunaj trga. To moramo nadzorovati in postaviti na pravo mesto, kar povsem podpiram.
Menim, da bi morali čas med prvo in naslednjo obravnavo izkoristiti za oceno vplivov, da bi ugotovili, kakšni
so stroški in kakšne bodo koristi, kajti dolgoročno je to tisto, kar zahtevamo.

Diane Dodds (NI). – Gospod predsednik, mislim, da v tem parlamentu nihče ne bo oporekal dejstvu, da
potrošniki želijo in potrebujejo varno, sledljivo in zdravstveno ustrezno hrano, in nihče ne oporeka potrebi
po natančnem in poštenem označevanju živil. Vendar moramo biti previdni, da ne bomo v sistemu
označevanja ustvarili prenasičenosti z informacijami. Zaradi preveč nerazumljivih informacij se potrošniki
ne bodo zmenili za bistvene informacije, pozornost pa bodo namenili informacijam brez prave vrednosti.
Zato naj bi bili preprostost in dragocenos informacije ključni merili v sistemu označevanja.

Tako kot moji kolegi podpiram označevanje države izvora. Prepričana sem, da je pomembno, da vemo, od
kod prihaja naša hrana. Kmetijstvo in ribištvo in skupnosti, ki so zastopane v tem parlamentu, proizvajajo
hrano v skladu z zelo strogimi predpisi, vendar je, na primer, 60 % rib, ki jih pojemo, uvoženih v EU, v večini
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primerov pa niso vzgojene v enako strogih okoljskih in regulatornih režimih. Poskrbeti moramo, da naši
sistemi ustvarjajo enake pogoje za naše skupnosti in industrije.

Na Severnem Irskem je kmetijsko-živilska industrija izredno pomembna in spet bi pozvala, da industrije ne
smemo kaznovati z nepotrebno birokracijo.

Françoise Grossetête (PPE). – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, želela bi poudariti dve
posebni točki. Prva zadeva prehranske profile. Nasprotujem njihovem izbrisu, vas pa bi rada spomnila, da
so bili zasnovani z enim samim ciljem določanja, ali ima živilo lahko zdravstveno trditev ali ne. Cilj je izogniti
se zavajanju potrošnikov z zdravstvenimi trditvami, ki so včasih zapisane na živilih, ki pogosto vsebujejo
veliko maščobe, soli in sladkorja. Zato vam sporočam, da bi morali zavrniti predlog spremembe o izbrisu
prehranskih profilov, ki smo jih, lahko dodam, odobrili leta 2006.

Vašo pozornost bi rada usmerila na tveganje, ki izhaja iz predloga spremembe 205, ki predvideva označevanje
mesa živali, ki so bile obredno zaklane. Obstaja nevarnost, da bi to stigmatiziralo določene verske skupine,
saj bi takšno označevanje pri določenih potrošnikih ustvarilo neutemeljeno nezaupanje. Naj vas opomnim,
da se nekaj mesa, ki povsem ustreza potrošnji, prodaja na običajnem trgu, saj ga verniki iz verskih razlogov
ne morejo uživati. Poleg tega prihaja to meso iz potrjenih klavnic, ki v celoti izpolnjujejo zdravstvena merila
za meso.

Gospodarske posledice bi bile torej kar precejšnje, ogroženo bi bilo preživetje nekaj klavnic za obredni zakol,
kar bi ogrozilo vsakdanji kruh majhnih lokalnih kmetov. Da bodo potrošniki prejeli prave informacije,
mislim, da pri označevanju potrebujemo dobro mero zdrave pameti. Prepričana sem, da je še pomembnejše,
da bo barvno kodiranje prav tako stigmatiziralo izdelke. Mislim, da to še ni povsem dobra rešitev.

Andres Perello Rodriguez (S&D). – (ES) Gospod predsednik, tisoč predlogov sprememb, ki jih predlaga
odbor v Parlamentu, so najboljši znak naše dobre volje. Vendar mislim, da je poleg dobre volje pri označevanju
živil potrebna praktičnost, če ne želimo nasprotnega učinka od tistega, za kar si prizadevamo: z drugimi
besedami potrošnike zmesti, namesto da bi jih obveščali.

To pomeni svarilo in ne razlago. Za obveščanje gre, ko dobijo informacije o tem, kaj lahko jedo in v kakšnih
količinah. Ali je označevanje maščob, sladkorja in transmaščob potrebno? Prav res je. Je označevanje o
stvareh, ki vplivajo na holesterol – o vseh sestavinah, ki vplivajo na to, kar smo pravkar omenili: debelost in
zdravje ljudi, potrebno? Je. Vendar pa bi vključitev drugih vrst informacij, čeprav morda zelo informativnih,
lahko povzročala zmedo v primeru nekaterih živil: na primer kraj porekla ali v primeru mesa, kje je bila žival
rojena, kje se je gibala, kje so jo vzredili in kje zaklali.

Biti moramo praktični in poskrbeti, da bo ta uredba postala tista, ki bo usklajevala in obveščala potrošnike.
Če ne bo tako, bo povzročila hudo zmedo in izpostavila vprašanja, ki nikakor ne bodo v smeri doseganja
višjih ravni zdravja, ampak bodo povečala raven zmedenosti.

Zato predlagam, da bi se pri nekaterih živilih odločili za okvirne dnevne količine in ne za sistem semaforja,
kajti tako je zelo jasno, da če uživaš določeno živilo v dvakratni količini, se boš zredil. Zato naj bi pojedel le
eno. Nekateri predlagamo najvišje dnevne količine namesto drugih vrst šifer, da ne bi potrošnikov še bolj
zmedli.

Chris Davies (ALDE). – Gospod predsednik, kaj bi lahko bilo preprostejše kot postaviti pravila za
zagotavljanje informacij potrošnikom? Vendar so različna tolmačenja in različne prakse v različnih državah
ter konkurenčni komercialni interesi stvari mnogo bolj zapletli.

Osebno bom glasoval za sistem semaforja, označevanje države izvora in več informacij o alkoholnih pijačah,
vendar nam pretekle izkušnje namigujejo, da je še vedno veliko zmedenosti. V uvodnih pripombah se je
komisar skliceval na zakonodajo o zdravstvenih trditvah pri živilih. V odzivu na parlamentarno vprašanje,
ki mi ga je ravno dal, pravi, da so podjetja vložila 44000 vlog za uporabo zdravstvenih trditev. Evropska
agencija za varnost hrane je povsem zasuta z njimi, Komisija pa na vse te vloge še ni izdala niti enega mnenja.

Zdaj sama Komisija krši evropsko zakonodajo, torej gre za popolno zmedo. Morda nam bo komisar v svojih
sklepnih mislih povedal, kako se nameravamo rešiti iz tega.

Emma McClarkin (ECR). – Gospod predsednik, načelo zagotavljanja več in boljših informacij o živilih
potrošniku je v ospredju tega poročila in je hvalevreden cilj. Vendar sem med postopkom poročanja v tem
parlamentu imela razprave, ki so me razsvetlile glede velikosti črk na zavojčku žvečilnih gumijev, ali je
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piščanec dejansko meso in ali je čokoladna ploščica Twix opredeljena kot eden ali dva obroka. Pozabili smo,
kaj je za potrošnika pomembno in bistveno.

Označevanje s sistemom semaforja pretirano poenostavlja prehranske profile, s čimer celo najosnovnejše
informacije postanejo nejasne in abstraktne. To neposredno vpliva na možnosti, ki so na voljo potrošniku,
in ima nesorazmerno negativen vpliv na osnovna živila. Tako kot so nekatere države hitre v presojanju, je
tudi sistem semaforja pretirano nagnjen k razsojanju pri ocenjevanju živil in zapletene prehranske sestave
živil, saj njihovega mesta v prehrani ni mogoče zmanjšati na preprosto barvo.

Potrošniki želijo vedeti, od kod prihaja njihova hrana, in dobiti bistvene informacije o tem, kaj vsebuje –
zlasti informacije o alergenih –, kar jim omogoči, da glede prehranskega izdelka sprejmejo najboljšo odločitev.
Prepričan sem, da so za to dovolj inteligentni. Ne želijo, da jim kdo zapoveduje, kaj lahko in česa ne smejo
jesti.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Z vidika skupnega notranjega trga je vprašanje usklajevanja načel označevanja
in vzajemnega priznavanja živilskih izdelkov velikega pomena. Trenutno sta dodatna nacionalna zakonodaja
in obstoječa zakonodaja EU o živilskih izdelkih, ki jo različne države članice različno tolmačijo, vir težav v
trgovini in pretoku blaga ter problemov na področju konkurenčnosti.

Skrbijo me določbe v zvezi z obveznostjo zagotavljanja informacij o državi izvora za izdelke v določenih
kategorijah. Po mojem mnenju je to izraz protekcionističnih nagnjenj držav članic in je v nasprotju z zamislijo
o skupnem trgu, ki odpravlja temeljne ovire in težave pri pretoku blaga. Zato menim, da je ob upoštevanju
koristi potrošnikov treba zagotoviti informacije o državi izvora izdelkov na podlagi načela prostovoljnosti
in v primerih, kjer bi pomanjkanje te informacije lahko zavedlo potrošnika glede resničnega izvora izdelka.
Menim, da je tak pristop uravnovešen tako z vidika koristi potrošnika kot interesov proizvajalcev živil.

Med razpravo o uredbi Komisije in poročilu gospe Sommer se je večkrat izpostavilo vprašanje uravnovešene
prehrane in prehranjevalnih navad prebivalcev EU. Po mojem mnenju je označevanje živil le eno od mnogih
vidikov informacij o zdravem prehranjevanju za potrošnike. Lahko se širi znanje družbe na področju zdravega
življenja, na primer s kampanjami in izobraževalnimi ukrepi, vendar to ne more nadomestiti tega znanja.
Zato nasprotujem uvedbi barvnega kodiranja živil, ki bi lahko imelo trajne posledice za prehranjevalne
navade.

V naši družbi ne moremo in ne smemo uvesti zakonodaje, na podlagi katere bi državljani ne bili odgovorni
za svoje vedenje in sprejete odločitve.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Gospod predsednik, komisar, naloga politik in naloga Evropskega
parlamenta naj bi bila nadaljnje izboljšanje kakovosti življenja, ki ga uživajo Evropejci. To vključuje zdravo
okolje in to prav tako vključuje zdravstveno ustrezna živila. Če naj uživam zdravo hrano, potem kot potrošnik
potrebujem to informacijo.

Nujno potrebujemo izvedljivo, obvezno označevanje države izvora, tako da lahko potrošniki sprejemajo
ozaveščene odločitve o tem, katera živila kupujejo in iz katere regije. Po drugi strani pa še vedno potrebujemo
prehranske profile, ker samo ti lahko zagotovijo, da se potrošnika ne zavaja glede tega, katero živilo je zdravo
in ali sestavine res spodbujajo zdravje in dobro prehrano.

Poleg tega pa na področju prehrane nedvomno potrebujemo pojasnila in izobraževanje. To vključuje
zdravstveno ustrezna živila iz zdravega okolja kot tudi potreben obseg gibanja.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Gospod predsednik, ne zgodi se vsak dan, da bi razpravljali o zakonodaji,
ki med našimi volivci vzbuja takšno zanimanje. Splošno znano je dejstvo, da jasna oznaka na živilskem
izdelku vpliva na potrošnikove odločitve, in poleg tega spodbuja proizvajalce, da podpirajo zdravo hrano.

Vprašanje, ki se je pojavilo med zakonodajnim procesom in našo razpravo, se nanaša na informacijo o izvoru
živila. Oznake morajo navajati državo proizvodnje živila, kar vključuje predelana živila. V tem drugem
primeru bo to zagotovo težje, vendar se mi zdi, da je zamisel o zagotavljanju informacij o izvoru osnovnih
sestavin v predelanem živilu dobra rešitev.

Enako pomembna je informacija o vsebini alkoholnih pijač. Strinjam se s stališčem, da naj bi bile informacije
o sestavinah in prehranskih vrednostih alkoholnih pijač na voljo na embalaži. Potrošnik mora vedeti, ali je
vodka, ki jo kupuje, narejena iz žit, krompirja ali morda banan. Nihče v tej dvorani ne dvomi, da je treba
stvari spremeniti in uvesti obsežnejšo zakonodajo. Upam, da se prav tako vsi strinjamo, da bi se bilo treba
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premakniti v smer pričakovanj evropskega potrošnika, vendar je obenem treba upoštevati zmožnosti malih
in srednjih podjetij v živilskem sektorju.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, od Evropskega parlamenta se zahteva,
kot vemo, naj poda dokončno mnenje o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

Na začetku bi rad povedal, da je to nedvomno težak, dolg in sporen zakonodajni proces, ki bi ga ne mogli
skrajšati. Cilj je uskladiti evropsko zakonodajo o hrani z uredbami, ki bodo poskrbele za preglednejše
informacije potrošnikom ter s tem preprečile stanje, v katerem bi ti sprejemali zmedene odločitve ali odločitve,
ki bi bile lahko celo zdravju škodljive.

Namen poročila gospe Sommers, ki se ji moramo zahvaliti za vsa njena prizadevanja, s katerimi je zadostila
zelo številnim zahtevam, je zagotoviti rešitev za polemike in razlike med sistemi zagotavljanja informacij
potrošnikom, ki so v veljavi v državah članicah. Ni naključje, da se nacionalni predpisi še vedno razlikujejo
glede na to, kako se opiše narava živil, namenjenih za prodajo, kar ustvarja sisteme, ki se od države do države
razlikujejo in prilivajo na ogenj nepoštene konkurence in v škodo potencialnih potrošnikov. Na podlagi
predloga Evropske komisije se poskuša z vključitvijo živilske industrije in potrošnika preoblikovati sedanja
zakonodaja. Poročilo hkrati zavezuje evropsko živilsko industrijo, da v obvezno označevanje uvede nekaj
jasnosti kot tudi označevanje in predstavitev prehranskih vrednosti živil.

Evropska unija na globaliziranem trgu ni mogla ubežati potrebi, da prilagodi in prenovi zakonodajo o
živilskih izdelkih, da bi med drugim ščitila trgovino z živili in jo zavarovala pred vse bolj invazivno in
nenadzorovano mednarodno konkurenco. Nič novega ni v zvezi z dejstvom, da vse več slišimo o nevarnostih,
ki jih predstavljajo živilski izdelki, ki prikrito nosijo oznake in izjave, ki pogosto ne izpolnjujejo prehranskih
zahtev, vendar se vseeno ponujajo kot izdelki, ki so dobri za zdravje človeka.

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) Gospod predsednik, označevanje prehranskih izdelkov je bistveno
za zagotavljanje prehranske varnosti. Zagovarjam jasne informacije za potrošnika, obenem pa manj
birokracije, poenostavitev uredbe, večjo pravno varnost in večjo konkurenčnost v živilski industriji, ne da
bi pri tem pozabili na manjša podjetja.

Kmetova neposredna prodaja ne more biti podrejena pravilom te uredbe, to prav tako ne more veljati za
lokalne obrtne izdelke. Produkti, kot so ti, zagotavljajo našo raznolikost in ščitijo naše najgloblje korenine.
Potrošniki morajo biti obveščeni, ne da bi se ob odločanju pritiskalo nanje ali bi se stigmatizirali naši regionalni
izdelki.

Predlog Komisije je preveč zaščitniški, saj skuša potrošnike potisniti v določeno smer, namesto da bi jim dal
informacije. Nekateri želijo odločati o našem jedilniku, nekateri nam želijo povedati, katere jedi lahko uživamo
in katerih ne smemo. Lahko vam zagotovim, da Portuglaci, še zlasti v regiji Minho, nikoli ne bodo opustili
uživanja pice no chão ali arroz de cabidela; nikoli se ne bodo odrekli caldo verde in cozido à portugesa, ki ju
spremljajo dobre lokalne sladice in čaša vinho verde tinto.

Zato pozdravljam predloge sprememb, prilagoditve in delo, ki ga je opravila poročevalka. Strinjam se z
njenim stališčem in poročilom ter zagovarjam dejstvo, naj bi bili potrošniki ozaveščeni in dobro obveščeni,
vendar so sami odgovorni za odločitve o tem, kaj jedo.

Mairead McGuinness (PPE). – Gospod predsednik, pogovarjamo se o informacijah o živilih za potrošnike.
Kot poslanci tega parlamenta dobimo informacije o številnih stvareh in pri tem ne gre toliko za informacije,
ampak je ključnega pomena, kaj z njimi storiti.

Rada bi obravnavala specifični točki v tem poročilu. Ena je država izvora. Označevanje države izvora se
uporablja pri govedini. Če bi nas kriza ne prisilila, se Unija morda ne bi odločila za to. Zdi se, da deluje
učinkovito in zelo dobro. Podpiram zamisel, da je še zlasti za mesne izdelke za potrošnike treba navesti
informacije o državi izvora, da ti vedo, od kje prihajajo njihova živila.

Pa naj nadaljujem z drugo točko, z vprašanjem, kjer bi prižgala rumeno luč. Brala sem – in res bi se rada
zahvalila tistim, ki so mi dali te informacije – o semaforjih in modelu GDA in skušala te informacije izjemno
natančno analizirati. Kar nekaj pripomb imam. Opozorila glede zdravja imamo na zavitkih cigaret. Sama
ne kadim, mislim, da so opozorila krasna, in ne bom kadila. Tisti, ki kadijo, pa kljub resnim opozorilom na
oznakah še naprej kadijo. Ali lahko poudarim, da vas oznake ne bodo naredile vitke. Oznake ne bodo
zmanjšale debelosti. Ta problem potrebujemo mnogo globljo razpravo. Prepovedali naj bi dvigala in
avtomobile, da bi se več gibali, vendar je malo možnosti, da bomo ubrali to pot.
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Vesela sem, da je to prva obravnava. Mislim, da so vprašanja preveč zapletena, da bi jih rešili na tej stopnji.
Potrebujemo globljo razpravo, da pridemo na dan z nečim, kar bo v najboljšem interesu naslova poročila:
„Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom“.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, naj začnem z zahvalo poročevalki.
Učinkovito označevanje živil je res zelo pomembno. Potrošniki morajo vedeti, kaj uživajo, in to morajo
izvedeti v kratkem času, ko nakupujejo v samopostrežni veleblagovnici. Vendar je treba informacijo zagotoviti
na način, ki ne zahteva diplome iz vede o živilih, da bi jo razumeli. Naša ciljna skupina za te informacije je
precej drugačna, kajti to niso tisti, ki že imajo odlično znanje o tem, kako zdrava so posamezna živila.

Še zlasti pomembno se mi zdi eno področje in to je področje tradicionalno izdelanih živil, predvsem izdelki,
ki jih neposredno predela in trži kmet. Vsebine teh izdelkov pogosto niso standardizirane. Pri tem imam v
mislih, na primer, marmelade in sokove, za katere preprosto ni mogoče navesti vsebnosti sladkorja ali
natančnih kaloričnih vrednosti.

V zadnjih letih smo veliko naredili, da bi zmanjšali razdaljo med kmetom in potrošnikom, in danes so
dejavniki, kot so življenje na kmetiji, tržnice in tako naprej, zelo pomembni za ugled kmetov in kmetijstva.
Tudi evropski denar smo namenjali za spodbujanje takšnih zadev kot dela programa za razvoj podeželja.
Poleg tega je pri takšni prodaji pogost neposreden odnos med kmetom in kupcem, in to je pogosto
pomembnejše kot informacije na oznakah. Zato vas, gospe in gospodje, pozivam, da podprete predloge
sprememb, katerih cilj so razumne rešitve za takšno kategorijo prodaje.

Richard Seeber (PPE). – (DE) Gospod predsednik, komisar, nedvomno imamo v Evropski uniji zdravstvene
težave, nedvomno morajo imeti interesi potrošnikov prednost in nedvomno se hrana razlikuje od drugih
dobrin, saj jo zaužijemo in pride v naše telo. Zato je očitno, da moramo biti pozorni, predvsem ko govorimo
o živilih in njihovem označevanju, ter da je treba pri tem uporabiti previdnostno načelo – ki je zakoreninjeno
v pogodbi.

Toda naivno bi bilo misliti, da lahko te težave rešimo z označevanjem živil. Poglejte ZDA: v ZDA je mnogo
ljudi s prekomerno telesno težo, čeprav imajo Američani najstrožje označevanje živil. Zato moramo posebno
pozornost posvetiti obravnavi te težave v Evropi.

Prvič, mislim, da sistem semaforja, ki je bil predlagan, ne bo privedel do izpolnitve naših ciljev – saj bolj
ustvarja zmedo, kot zagotavlja informacije. Drugič, sistem GDA (dnevna orientacijska vrednost), ki je bil
prav tako predlagan, bo po mojem mnenju zelo verjetno zagotovil informacije, ki bodo koristne za znanja
željne potrošnike, da se bodo prav odločili.

Tretjič, mislim, da je pomembna oznaka države porekla, zlasti za živila. Večina potrošnikov želi vedeti, od
kod prihaja hrana in kje je bila proizvedena. Četrtič, mislim, da morajo znanstvene informacije temeljiti na
znanstveni osnovi, če naj vplivajo na odločitve potrošnikov.

Za komisarja imam še eno zadnjo prošnjo: še vedno čakamo na predlog Komisije o financiranju EFSA. To
je edini organ, ki ne zaračunava plačila za svoje dejavnosti. Prosim, povejte nam, kdaj ga lahko pričakujemo.

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Gospod predsednik, današnje dobre novice so, da bo nova zakonodaja
zagotavljala enotno, obvezno označevanje hranilne vrednosti 100 gramov živila, kar bo zagotavljalo večjo
primerljivost. Navedba hranilne vrednosti zagotavlja potrošnikom informacije, ki jim omogočajo odločitev
o nakupu na podlagi prejetih informacij.

Model, ki ga imam v mislih, je model odgovornega potrošnika, ki ve, kaj kupuje. Ponaredki, ki niso jasno
označeni kot taki, namerno zavajajo potrošnike. Ponarejeni sir, prešana šunka, vanilijev jogurt, ki ne vsebuje
nič vanilije, – to je le nekaj primerov. Vsi ti ponaredki morajo biti označeni kot taki. Veseli me, da bomo jutri
posredovali jasen signal Svetu in da se vsi tukaj strinjamo, da potrebujemo boljše označevanje.

Kar zadeva mene, je naloga zagotoviti informacije; toda moramo pustiti, da se potrošniki sami odločijo. Zato
sem proti označevanju po sistemu semaforja. Nezdravih živil ni – samo nezdrava, neuravnotežena prehrana.
Semaforske luči so zavajajoče. Podpiram označevanje živil v skladu z modelom GDA in veseli me, da bomo
o tem verjetno glasovali jutri.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Potrošniki morajo vedeti, kaj jedo. Zato madžarske stranke povsem
podpirajo kombinirani hibridni sistem označevanja z barvnim kodiranjem. Nacionalna zveza za varstvo
potrošnikov na Madžarskem v celoti podpira tudi to shemo. Kombinirani sistem barvnega kodiranja je
odličen, preprosto razumljiv in nedvoumen sistem. Zagotavlja verodostojne informacije in bo pomagal
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potrošnikom izbrati bolj zdrave prehrambene izdelke. Da bi odpravili pomisleke glede uživanja tradicionalnih
izdelkov, priporočamo uporabo tega sistema označevanja samo za določene kategorije izdelkov. To je
povsem jasno. Podpiramo tudi čim bolj obsežno specifikacijo države porekla. Potrditi moramo to uredbo,
ki zahteva specifikacijo države porekla za proizvode z eno samo sestavino, kot so sadje in zelenjava, meso,
ribe in druga živila.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, prednostna naloga tega parlamenta
je zagotoviti potrošnikom varna živila iz zajamčenega, sledljivega vira, toda prav tako je njegova prednostna
naloga spodbujati preprost dostop do informacij o živilih prek ustreznih sistemov označevanja. Sprejetje
jasnega, smiselnega označevanja živil je korak v to smer, ki lahko dejansko vpliva na izbiro potrošnikov
tako, da jih spodbudi k nakupu bolj zdravih izdelkov iz zajamčenih virov.

V tem okviru bi rad prosil ta parlament, da temeljito preuči spremembo, ki jo je vložilo in podpisalo
40 poslancev, spremembo 351, ki poziva, da se potrošnikom posredujejo informacije ne le o poreklu surovin,
uporabljenih v nekaterih nepredelanih kmetijskih proizvodih, ki najdejo mesto na naši mizi, temveč tudi o
poreklu surovin, uporabljenih v predelanih proizvodih z eno samo sestavino; z drugimi besedami, tistih, ki
vsebujejo dodatek poleg kmetijskega proizvoda.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Gospod predsednik, rada bi izpostavila dve točki glede te uredbe. Nujno
je, da jutri potrdimo naš glas o obveznem označevanju porekla živil, ki že obstaja za veliko izdelkov: ne
samo za ribe, sadje in zelenjavo, temveč tudi za nepredelano govedino, in ta vrsta označevanja se uporablja
od krize norih krav.

Zagotoviti moramo tudi, da ta evropska uredba zavaruje naložbe številnih malih in srednje velikih podjetij,
ki ustvarjajo inovacije in delovna mesta. Zato se moramo znebiti vseh tistih ukrepov, ki ne le, da ne bodo
uspešni, na primer profilu hranil, omenjenem v členu 14, temveč bodo očitno tudi potrata časa in denarja
podjetnikov.

Rada bi zelo hitro zaključila z vprašanjem našemu komisarju, gospodu Dalliju. Zanima me stališče Komisije
o spremembi 205, ki jo je na dolgo obravnavala gospa Grossetête in ki predvideva dodatno oznako za živali,
ubite z obrednim zakolom. Kot je bilo že povedano, bi s tem brez razloga stigmatizirali zadevne izdelke, kar
bi bilo zelo kontraproduktivno za ta sektor. Rada bi vedela, kakšno je stališče Komisije glede tega zelo
pomembnega vprašanja.

Anna Rosbach (EFD). – (DA) Gospod predsednik, sem evropska potrošnica in hočem vedeti, kaj dajem v
usta. V moji državi lahko seveda preberem, od kod so moja solata, meso in sir. Potrošniki smo upravičeni
do jasnega pregleda nad sestavo živil, ki jih kupimo, ne da bi morali biti usposobljeni kemiki ali klinični
dietetiki. Pozdravljamo dejstvo, da bodo 100-gramske in 100-mililitrske deklaracije na sprednji strani
embalaže, saj statistični podatki kažejo, da so to informacije, ki jih potrošniki iščejo. Ne smemo zmesti
potrošnikov s preštevilnimi sistemi za označevanje niti ne smemo uničiti regionalne raznolikosti
živilskoproizvodnih območij s predpisovanjem podrobnih sistemov za označevanje živil, ki niso predpakirana.
Ravno tako ne smemo postavljati ovir mnogim malim in srednje velikim podjetjem, ki sestavljajo živilsko
industrijo. To bi nas stalo na tisoče delovnih mest po Evropi, česar si ne moremo privoščiti.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (SV) Gospod predsednik, moja vizija je, da bi morali okrepiti moč
potrošnikov tako, da zagotovimo jasne, preproste in razumljive informacije o živilih, ne da bi pri tem dodatno
obremenjevali male proizvajalce z dodatno birokracijo. Zato nasprotujem vsem oblikam zavajajočega
označevanja in ponarejanja. Nasprotujem sistemu označevanja na podlagi semaforja, ker plaši ljudi in ne
spoštuje dejstva, da imamo vsi različne zdravstvene zahteve in življenjski slog. Iz istih razlogov nasprotujem
označevanju obveznega dnevnega vnosa.

Podpiram označevanje države porekla mesa. Komisija mora pripraviti predloge za praktične rešitve, ki jih
bo mogoče oceniti in glede katerih lahko nato zavzamemo stališče.

Imamo dve nasprotujoči si možnosti: bodisi politiki pridigajo od zgoraj navzdol in odločajo, kaj bi morali
jesti, ali pa imamo svobodno izbiro in pravico do več informacij. Sem za sistem označevanja profila hranil,
ki je prožen in temelji na raziskavah. Prehrambena industrija mora prevzeti odgovornost in se spraviti v red
ter si prizadevati za odpravo stvari, ki privedejo do slabših živil. Živila so zdravstveno vprašanje in tega se
je pomembno zavedati. Skupaj si moramo prizadevati za boljša živila.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Gospod predsednik, tudi jaz podpiram barvne oznake, vendar bi rad izpostavil
drugo vprašanje. Vsako uro se območje tropskega pragozda v velikosti tristo nogometnih igrišč spremeni

15-06-2010Razprave Evropskega parlamentaSL24



v palmove nasade. Zato, da lahko pridobimo več palmovega olja, ki se uporablja za izdelavo živil na naših
policah. Vendar se ta podatek skriva pred našimi sodržavljani.

Pozivam Parlament, da glasuje za spremembo 263, ki pravi, da je treba navesti palmovo olje v živilih, ki jih
naši sodržavljani najdejo na policah supermarketov, tako da naši sodržavljani ne bodo financirali globalnega
krčenja gozdov, izgube biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb, če tega ne bodo hoteli in ne da bi
za to vedeli.

Ko bomo jutri v tem parlamentu glasovali, bomo odločili, ali lahko državljani prevzamejo okoljsko
odgovornost za živila, ki jih izberejo, ali bodo nevede financirali podjetja, ki uničujejo okolje in našo skupno
prihodnost.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospod predsednik, trije milijoni evropskih šolarjev imajo prekomerno
telesno težo in to število se vsako leto poveča za 85 000. Seveda prekomerna telesna teža povzroča niz
kroničnih bolezni, zato je pomembno, kaj zaužijemo. Z drugimi besedami, smo, kar jemo. V interesu
potrošnikov je, da imamo jasno in razumljivo označevanje živil, ki navaja določene sestavine. Zato
pozdravljam zamisel, da se za vse potrošnike na kratko navede vsebnost maščob, sladkorja in soli v izdelku.
V to uredbo pa zares ne sodi odgovornost za poreklo sestavin izdelka. Zato je pomembno, da nekdo prevzame
odgovornost za to, od kod prihajajo sestavine, ki se uporabljajo v gotovih izdelkih. V zvezi s tem – v tem
občutljivem tržnem segmentu – je zelo pomembno, da obstajajo kazni: kazni za tiste, ki namerno zavajajo
potrošnike in dajejo netočne navedbe glede izdelkov in njihovih sestavin.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Gospod predsednik, danes govorimo o informacijah in informacije se lahko
širijo po vsem svetu s pritiskom na gumb. Informacij ni premalo; bolje bi bilo reči, da je premalo jasnih,
strnjenih in ustreznih informacij.

Nekaj pa je gotovo: oznake živil ne morejo biti priročnik za zdravo prehranjevanje. Znanje o prehrani je
treba posredovati v družinah, šolah in skupnostih. Vsak mora imeti neko osnovno znanje, da si lahko na
podlagi informacij na oznakah živil sestavi zdravo prehrano. Dnevne orientacijske vrednosti, profili hranil
in zdravstvene trditve niso nujne na oznakah. Semaforska luč, ki je lahko obenem rdeča in zelena – saj se
visoka vsebnost sladkorja in nizka vsebnost maščobe ne izključujeta nujno –, potrošnikom ni v pomoč. 

Oznaka regije porekla v današnjem svetu ni več primerna. Naša mlekarna v Eiflu dobiva mleko iz Nemčije,
Belgije in Luksemburga. Katera je torej država porekla izdelanega sira? Jasno je, da moramo ukrepati, da
preprečimo zavajanje potrošnikov. Na oznaki mora biti navedeno, kaj izdelek vsebuje, brez vsake možnosti
nesporazuma. Nadomestek sira mora biti jasno prepoznaven kot nadomestek in ustrezno označen. Dodatek
k hrani, kos mesa, ki je bil sestavljen skupaj, se v delikatesi ne sme prodajati kot šunka. Pozivam vas, da
podprete predloge poročevalke.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Gospod predsednik, dobro označevanje živil je ključno. Informacije o poreklu
so pomembne, kot so pomembne tudi informacije o vsebnosti maščob, sladkorja in soli. Če naj bodo
učinkovite, morajo biti informacije zato jasne in dostopne ter morajo vsebovati samo bistvena dejstva. Toda
to ne pomeni, da nekateri tradicionalni izdelki, ki v mnogih primerih odražajo kulturo določenih regij Evrope,
ne morejo ali ne smejo biti izvzeti.

Kar zadeva vino, mislim, da bi moralo biti izvzeto iz dveh razlogov: prvič, gre za poseben izdelek, ki je že
zajet v posebni uredbi. Vino ne vsebuje maščob ali sladkorja, temveč alkohol, ki je že naveden na obstoječih
oznakah. Poleg tega Svetovna zdravstvena organizacija rdeče vino celo priporoča. Drugič, novo označevanje
bi le škodilo temu gospodarskemu sektorju, ki je že tako v velikih težavah.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ne smemo se bati navedbe porekla
izdelkov, ki jih uživamo mi, naše družine in vsi državljani.

Potrošniki, ki jim mora biti zajamčena popolna svoboda izbire, imajo pravico vedeti, kakšne izdelke kupujejo,
kaj ti vsebujejo in od kod prihajajo. To so potrebna orodja, ki bodo potrošnikom zagotovila, da racionalno
presodijo svoje prehrambene in potrošniške odločitve. V tem pogledu je osveščen nakup prvi korak proti
zdravi in uravnoteženi prehrani, ki ljudem pomaga pri skrbi za njihovo zdravje.

Vemo, da bi zaradi varčnosti ali priročnosti mnoga podjetja raje ukinila veliko informacij s svojih oznak,
toda tega ne more odobriti zakonodajalec, ki mora delovati zgolj v interesih evropskih potrošnikov.

Učinkovito označevanje ne sme diskriminatorno soditi o dobrih in slabih živilih, temveč mora potrošnikom
zagotoviti orodja, s pomočjo katerih bodo sprejeli neodvisne, ozaveščene odločitve.
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Lega Nord se od nekdaj bori za zaščito in varstvo kakovostnih izdelkov, ki so proizvedeni lokalno, če je le
mogoče, ker verjame, da je dobra, zdrava prehrana ključ za boljše zdravje in kakovost življenja.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Barvno kodiranje je, kot kaže, najbolj vroče vprašanje v današnji
razpravi. Ta zamisel je morda privlačna, ni pa niti najmanj učinkovita in je celo nevarna.

Še na misel mi ne pride, da bi rekel, da zagotavljanje točnih informacij potrošnikom in sprejemanje ukrepov
proti boleznim, povezanim s hrano, ne sme biti prednostna naloga. Vendar mislim tudi, da ne smemo
demonizirati določenih živil. Ne obstajajo dobra in slaba živila, samo prekomerno uživanje. Lahko se zgodi,
da se bodo potrošniki izogibali mnogim tradicionalnim evropskim izdelkom ali da jih bodo proizvajalci
spremenili, kar bi lahko imelo resne posledice za našo prehrambeno industrijo.

Na koncu bi rad poudaril, da se strinjam z gospo Grossetête glede mesa, pridobljenega z obrednim zakolom,
in stališčem gospoda Dorfmanna glede ročno izdelanih prehrambenih izdelkov, ki imajo tudi pomembno
tradicijo v Evropi. Nenazadnje podpiram spremembo 351, ki jo je omenil Giovanni La Via.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Najprej bi rad pohvalil delo poročevalke Renate Sommer, ki se je pri pripravi
poročila osredotočila na izboljšanje direktive, ki jo je sestavila Komisija. Trdno verjamem, da se moramo pri
navedbi hranilne vrednosti živil osredotočiti na smiselnost. Potrebni podatki morajo biti navedeni primerjalno
in se ne smejo izgubiti v simbolih in znakih.

Osredotočiti se moramo tudi na razumljivost. Poglavitne informacije morajo biti navedene spredaj, da so
opazne na prvi pogled. Dodatne informacije o sestavinah pa so lahko navedene tudi na zadnji strani izdelka.

Osredotočiti se moramo na objektivnost. Dobavitelji morajo biti odgovorni za točnost informacij na izdelkih,
tudi pod grožnjo kazni. Spremljati moramo tudi čitljivost informacij. Velikost in debelina pisave, omenjena
v predlogu Komisije, nista dovolj natančni. Glavne informacije morajo biti potrošniku vidne na prvi pogled.

Kar zadeva oznako države porekla, vidim številna nerešena vprašanja. Končni proizvajalci pogosto na trgu
kupijo polizdelke glede na ceno, pri čemer se odločajo med različnimi dobavitelji iz različnih držav, te
surovine pa se nato zmešajo skupaj v končni izdelek. Govorim o posebnih izdelkih, kot so salama ali klobase.
V takšnih primerih bo seveda težko navesti državo porekla.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Gospod predsednik, komisar, to je izjemno pomembno vprašanje varstva
potrošnikov. Pred kratkim izvedena javnomnenjska raziskava je pokazala, da evropski državljani verjamejo,
da se je stanje glede varnosti hrane v zadnjih 10 letih poslabšalo, vsak tretji potrošnik pa še vedno ne zaupa
kakovosti izdelkov. Zato je nujno posodobiti, poenostaviti in pojasniti označevanje živil v Evropski uniji,
da se zagotovi boljše varstvo potrošnikov.

Dovolite mi, da navedem dve točki. Kar zadeva barvno kodiranje, smo za, pod pogojem, da navaja tudi
hranilne vrednosti v odstotkih. Poleg tega sem proti obveznemu označevanju hranilne vrednosti vin in
žganih pijač. Radi bi, da bi se uredba o vinih in žganih pijačah pripravila v naslednjih treh letih in ne petih
letih, kot je predlagala Evropska komisija. Na to sem vas želel opozoriti, gospod predsednik, komisar.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Rad bi se zahvalil kolegici Renate Sommer za natančno in temeljito delo
na poročilu o osnutku uredbe. To je zelo pomemben pravni dokument, zlasti z vidika zdravja Evropejcev,
ki je najpomembnejša prednostna naloga. Danes ni nikakršnega dvoma, da so mnoge bolezni in obolenja,
povezana z življenjskim slogom, posledica slabe prehrane, zato moramo k tej težavi pristopiti konceptualno.

Rad bi poudaril, da morajo imeti potrošniki jasne in pregledne informacije o hranilni vrednosti izdelka,
vendar se morajo nato odločiti sami. Naš namen je potrošnikom povedati, kaj je in ne kaj bi moralo biti.
Zato se mi zdi sistem označevanja na podlagi semaforja površen in razmeroma neprimeren. Do 80 %
agroživilskih proizvajalcev predstavljajo mala in srednje velika podjetja, zato je treba poudariti, da jih sprejeti
ukrepi ne smejo pretirano obremenjevati.

John Dalli, član Komisije. – Gospod predsednik, rad bi se vam zahvalil za to živahno in zanimivo razpravo,
ki je dala tako odločna mnenja o številnih področjih predloga. Ta mnenja bo Komisija seveda temeljito
preučila.

Mislimo, da so nekatera vprašanja temeljnega pomena za potrošnike – na primer, razpoložljivost informacij
o alergenih v vseh živilih, oznaka hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže, pri čemer so državam
članicam dovoljene dodatne oznake, vključitev merljivih meril glede čitljivosti in usklajene informacije o
zdravju potrošnikov. Ponovno bi rad poudaril, da močno podpiram načelo profilov hranil in da ne bomo
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zaustavili proizvodnje nobenega živila ter da se bo delo na tem področju nadaljevalo nepristransko. Komisija
ne more sprejeti izbrisa te določbe iz uredbe o trditvah.

Če smem, bi se rad odzval na nekatera vprašanja, ki so bila danes tu omenjena. Kar zadeva financiranje EFSA,
lahko rečem, da trenutno delamo na nezakonodajnem poročilu, ki bi moralo biti končano po poletju in ki
bo navajalo, kakšna bo naša usmeritev v zvezi s tem.

Glede inovacij sem prepričan, da naši predlogi niso proti njim. Sam sem za inovacije – kot je tudi Komisija –,
toda to morajo biti odgovorne inovacije. Hočemo inovacije, ki delajo za potrošnike, in inovacije, ki delajo
za zdravje potrošnikov.

Kar zadeva trditve in odobritve, ki jih je omenil gospod Davies, moram reči, da smo imeli po členu 13 okoli
44 000 trditev držav članic. Ko smo države članice prosili, naj spremenijo te trditve, so se zmanjšale na
4 000. To mi pove, da so bile te trditve podane nejasno in površno in zakaj je pomembno, da nadzorujemo
te trditve, ki, kot sem dejal, delujejo kot tržno orodje za prodajo izdelkov. Dejansko je bil ta proces nekoliko
odložen zaradi obsega, toda delamo na serijah. Prvo serijo je zaključila EFSA in jo pregleduje Komisija za
objavo, EFSA pa je že precej napredovala tudi pri drugi seriji. To je neprekinjen postopek. Po drugi strani je
bilo 50 trditev že ocenjenih po členu 14, Komisija pa se je izrekla za ali proti. Delo torej napreduje – smo v
zamudi, toda delo se nadaljuje.

Rad bi podal še en komentar glede ocene učinka. Komisija je podprla ta predlog ob obsežnem posvetovanju
z zainteresiranimi stranmi in presoji vpliva na teren z oceno stroškov in koristi različnih političnih možnosti.
Vpliv več sprememb, ki so jih danes in v preteklosti vložili cenjeni poslanci za dodatne zahteve glede
označevanja, ni bil predmet nobene ocene. Zaradi boljše ureditve mislim, da bi morala ocena učinka vedno
podpirati postopek odločanja.

Na koncu bi se rad še enkrat zahvalil gospe Renate Sommer in vsem cenjenim poslancem za njihove prispevke.
Kot ponavadi je Parlamentu na voljo popoln seznam stališč Komisije o vsaki spremembi.

Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 16. junija 2010.

Pisne izjave (člen 149)

Sergio Berlato (PPE), v pisni obliki. – (IT) Razprava, ki smo se je lotili danes, je posebej pomembna.

Evropska zakonodaja ima niz predpisov in direktiv o sestavinah živil in označevanju. Toda trenutno države
članice nimajo nobene usklajene zahteve glede označevanja. Zdi se jasno, da evropski potrošniki zaradi
številnih generičnih evropskih pravil o informacijah o živilih težko najdejo jasne usmeritve. Namesto, da bi
zapolnili vrzeli, kot je mišljeno, dodatni predpisi posameznih držav članic ovirajo trgovino na notranjem
trgu Evropske unije.

Zato verjamem, da se lahko samo z enotnim, vseevropskim sistemom za označevanje živil nadejamo, da
bomo odpravili te težave. Obvezno označevanje je treba predstaviti v razumljivem formatu, da se lahko
potrošniki odločijo za nakup na podlagi prejetih informacij. Potrošniki dejansko še vedno zavzemajo posebno
mesto v našem procesu odločanja, kar zadeva varstvo njihovega zdravja in kakovost blaga, ki ga kupijo.

Poudariti moram pomen varstva evropskih podjetij pred vsemi oblikami ponarejanja in nepoštene konkurence
ter istočasnega spodbujanja zmanjšanja birokracije. Navedba proizvajalca na embalaži prehrambenih izdelkov
je tudi nujna informacija za namen spodbujanja konkurenčnosti evropske prehrambene industrije.

António Fernando Correia De Campos (S&D), v pisni obliki. – (PT) Poročilo gospe Sommer je ključno,
ne le za to, da se potrošnikom posredujejo jasne informacije, temveč tudi v izogib izkrivljanju trga ter deluje
kot katalizator za evropsko gospodarstvo prek preglednih mehanizmov in enakomerne uporabe pravil v
EU. Zato je presenetljivo videti ponovne poskuse v obliki sprememb zasedanja, da se vino vključi v to shemo
označevanja z informacijami o energijski vrednosti in vsebnosti sladkorjev.

Vinske etikete morajo že zdaj navajati številne podatke, dodajanje novih zahtev pa pomeni, da bi postale
prepolne, težko čitljive in tako rekoč nepraktične. Posebne zahteve glede označevanja pri vinu je mogoče
pojasniti zgodovinsko z dejstvom, da je to izjemno reguliran proizvod z določenimi lastnostmi. Zato bi
moral biti zajet v predlagani petletnem izjemi, ki bo omogočila temeljito analizo informacij, ki jih morajo
navajati oznake. Finančna kriza, ki trenutno vlada v Evropi, pomeni, da je potrebna preudarnost glede na
to, da je vinski sektor sestavljen predvsem iz malih in srednje velikih podjetij. Poleg že tako visokih stroškov
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kakovostne proizvodnje bo to le še dodatna zahteva z majhno praktično vrednostjo. Glede na to mislim, da
je zdaj neprimerno in napak označevati vino v skladu z uredbo, o kateri trenutno razpravljamo.

Robert Dušek (S&D), v pisni obliki. – (CS) Poročilo o označevanju živil je namenjeno poenotenju sedmih
obstoječih direktiv in ene uredbe ter pojasnitvi obstoječih predpisov na evropski in nacionalni ravni. Obstoječe
neskladje povzroča negotovost in zmedo, kar zadeva informacije, navedene na živilih o sestavinah in hranilnih
vrednostih. Stranski učinki teh sprememb v smeri poenotenega označevanja živil v EU zajemajo večjo
konkurenčnost evropskih proizvajalcev in spodbujanje zdrave prehrane med prebivalstvom na splošno. V
osnovi se ne strinjam s predlogom Komisije, ki pravno ureditev pretežno prepušča državam članicam samim.
To bi privedlo do nadaljnje razdrobljenosti in neenotnosti notranjega trga živil ter bi v celoti izničilo glavni
cilj uredbe, ki je enotno in jasno označevanje živil. Predlog Komisije o velikosti pisave 3 mm bi bil v številnih
primerih v praksi neizvedljiv. Če bi ga morali upoštevati, bi bilo treba spremeniti velikost posamezne embalaže,
kar seveda pomeni višje stroške za izdelavo embalaže, prevoz izdelkov v tej embalaži in njihovo skladiščenje
kot tudi višjo ceno živila in višje stroške okolju prijaznega odlaganja embalaže. Komisija je povsem spregledala
majhne kmete in neposredno prodajo nepakiranih izdelkov. Nesprejemljivo je, da nam Komisija predloži
tako neuravnotežen in nepopoln predlog, ki ne upošteva zadnjih znanstvenih dognanj. Načeloma se strinjam
s spremenjeno različico poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, zato bom glasoval za to
novo različico.

Elisabetta Gardini (PPE), v pisni obliki. – (IT) Danes glasujemo o uredbi, ki naj bi varovala potrošnike tako,
da bi jim zagotovila pravico do informacij o živilih, ki se jim prodajajo, kar bi jim omogočalo odločitev o
nakupu na podlagi prejetih informacij.

Tu nismo zato, da bi evropskim državljanom narekovali, kaj morajo jesti. Zato ne smemo sprejeti pristopov,
kot je označevanje na podlagi semaforja ali profila hranil, ki živilom daje zeleno ali rdečo luč na podlagi tako
imenovanih zdravstvenih načel, ki, če odmislimo vse ostalo, ne upoštevajo gastronomske tradicije ali lokalnih
specialitet. Poleg tega vodilni strokovnjaki za prehrano verjamejo, da ne obstajajo dobra in slaba živila,
temveč samo dobra in slaba prehrana, odvisno od tega, kako so posamezna živila združena v celotni prehrani
človeka. Tako model semaforja kot model profila hranil ne upoštevata dejstva, da človeško telo potrebuje
tudi te zelo škodljive maščobe ter sladkor in sol, da lahko deluje ustrezno.

Rada bi vas opozorila tudi na to, da je treba navesti poreklo živil. Dobro veste, da se v nekaterih državah
uporabljajo sestavine, ki škodijo zdravju, in da tam v proizvodnem sektorju morda veljajo slabi higienski
standardi. Zaščititi moramo tudi tista podjetja, ki se ponašajo s kakovostjo in zdravstveno ustreznostjo svojih
izdelkov. Z našim glasom lahko dosežemo velik napredek v tej smeri.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Okoli 90 milijonov EUR smo porabili v kampanji EU za spodbujanje
zdrave prehrane evropskih šolarjev. Cilj je spodbuditi otroke k bolj zdravemu prehranjevanju tako, da jim
je na voljo brezplačno sadje. To pomeni, da porabimo milijone za to, da otrokom vcepimo v glavo, da morajo
jesti jabolka in drugo sadje. Nato pa nameravamo uvesti sistem za označevanje živil, po katerem bi bila na
oznaki živil z nizko vsebnostjo sladkorja, maščob in soli zelena semaforska luč, na tistih z visoko vsebnostjo
pa rdeča. Naenkrat bodo ta jabolka, za katera smo porabili milijone evrov, imela rdečo oznako zaradi vsebnosti
sladkorja in bodo torej veljala za nezdrava. V tem primeru otroci najbrž ne bi povedali nič prav pohvalnega
o EU. Celo tisti, ki ne razmišljajo o tem, kaj jedo, so končno doumeli, da je prekomerno uživanje pripravljene
hrane, piškotov, sladic in alkohola nezdravo. Za vse tiste, ki želijo pri nakupu živil misliti na zdravje ali so k
temu primorani zaradi bolezni, je popoln seznam sestavin mnogo pomembnejši. Sladkorni bolniki, na
primer, bodo tako lažje izračunali število enot kruha, namesto da bi morali ugibati, koliko inzulina naj si
vbrizgajo. Za okoli 10 % potrošnikov, ki očitno berejo oznake hranilne vrednosti, sta kalorična vrednost in
število kalorij idealna rešitev. Nasprotno pa begajoč barvno kodirani sistem dejansko ni koristen.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), v pisni obliki. – Številni evropski državljani imajo zdravstvene težave,
povezane s prehrano, kot so sladkorna bolezen, visok krvni tlak in srčne bolezni. In število teh obolenj – ki
jih je pogosto mogoče preprečiti – se povečuje. Močno zanašanje na predelano in pripravljeno hrano skupaj
s pomanjkanjem dostopnih informacij o tem, kaj vsebuje, pomeni, da potrošniki ne sprejmejo vedno zdravih
odločitev o svoji prehrani – tudi če to želijo. Pravico imamo do jasnih, točnih informacij o tem, kaj jemo, in
moralo bi biti preprosto primerjati različne izdelke, zlasti glede na njihovo vsebnost maščob, sladkorja in
soli. Ti standardi označevanja, zlasti barvno kodiranje, ki ga bom jutri na glasovanju podprla, bodo do pravih
odločitev pomagali tistim, ki imajo posebne prehrambene potrebe, kot tudi tistim, ki pazijo na svojo splošno
prehrano. Samo izobraževanje o prehrani in prehranjevanju ni dovolj – podprto mora biti z dostopnimi in
zanesljivimi informacijami, ki jih lahko ljudje preprosto uporabijo. To je ključno, da lahko ljudje sprejmejo
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prave odločitve o svoji prehrani, in je eden od najboljših načinov, da se spopademo z boleznimi, povezanimi
s prehrano, ki so tako prevladujoče v Evropski uniji.

Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), v pisni obliki. – (PL) Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, o katerem bomo glasovali danes med
plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, je še en korak k temu, da se potrošnikom zagotovi dostop
do informacij, ki jih potrebujejo o izdelku, in s tem ozaveščena odločitev o nakupu. Na podlagi te uredbe bo
Unija uvedla sistem za označevanje živil, ki bo obvezen v vseh državah članicah. Gre za primer dobre
zakonodaje, ki racionalizira obstoječi sistem sedmih direktiv in ene uredbe. Usklajevanje zakonodaje na
evropski ravni pomeni, da bo pravilno delovanje skupnega trga zagotovljeno s tem, ko bodo potrošniki
lahko sprejeli ozaveščeno odločitev, obenem pa bo proizvajalcem zagotovljena pravna zaščita. Množica
različnih sistemov za označevanje živil povzroča samo nepotreben dvom med potrošniki ob nakupu, medtem
ko so podane informacije pogosto nečitljive ali nepravilno navedene na embalaži. To je zlasti pomembno
glede na epidemijo debelosti v Evropi. Poročilo gospe Sommer naj bi te razmere spremenilo, zato bom
glasovala za njegovo sprejetje.

6. Kakovost statističnih podatkov v Uniji in okrepljene revizijske pristojnosti
Komisije (Eurostat) (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je razprava o vprašanju za ustni odgovor Komisiji, ki sta ga postavila
gospod Karas in gospa Bowles v imenu Odbora za monetarne in ekonomske zadeve o kakovosti statističnih
podatkov v Uniji in okrepljenih revizijskih pristojnostih Komisije (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010).

Othmar Karas, avtor. – (DE) Gospod predsednik, komisar Rehn, gospe in gospodje, današnja razprava je
pomemben političen signal, ki ga želi Evropski parlament poslati v teh časih. Vložitev tega vprašanja za ustni
odgovor sredi postopka preoblikovanja Eurostata in priprave izjave Evropskega parlamenta za Komisijo je
prav tako znak naše odločnosti.

S predložitvijo ločene resolucije dokazujemo, da Evropski parlament potrebuje in želi, da Eurostat deluje
neodvisno in celovito. To je prvi neposredni odziv zakonodajnega telesa na izkušnje v Grčiji in s to državo.
Obenem ne smemo pozabiti, da je leta 2005 Svet zavrnil načrt v petih točkah, ki ga je pripravil komisar
Almunia, in s tem preprečil Komisiji, da bi imela potrebne instrumente. Zdaj poskušamo nadoknaditi tisto,
kar bi lahko in morali storiti že davno. Posledično bi rad opomnil tako Komisijo kot Svet na to, da obstaja
politična volja za razvoj vseh instrumentov, ki so potrebni, da se zagotovi podpora evra ne le s stebrom
monetarne unije, temveč tudi s stebrom ekonomske unije. Svet pozivam, naj ne blokira, prelaga in preprečuje,
temveč raje Komisiji da to priložnost.

Radi bi vedeli tudi, ali se kakor koli preiskuje, v čem so Eurostat in/ali države članice delovali nepravilno v
zadnjih letih, saj imamo samo eno jasno analizo, s pomočjo katere lahko ugotovimo, kateri popravki in
dodatki so potrebni.

Kaj želi Evropski parlament? Želimo neodvisnost, želimo primerljivost – in s tem minimalne standarde za
zbiranje statističnih podatkov, minimalne standarde za institucionalno strukturo organov in sodelovanje z
ECB. Želimo, da je vse ukrepe mogoče preveriti, zato mora biti mogoče, da Eurostat izvede nenapovedana
preverjanja kadar koli. Želimo, da se njegova pooblastila povečajo, ker želimo vpogled v vse podatke – tudi
na regionalni in občinski ravni ter glede socialnega varstva. Želimo tekoče sodelovanje, želimo okrepiti
funkcijo usklajevanja in želimo, da nam Komisija, preden zaključimo naše poročilo, pove, ali vse, kar je bilo
dogovorjeno s Svetom do zdaj, zadostuje. Mislimo, da ni tako. Govorimo o minimalni izjavi, o tem, da bi
nadoknadili, kar ni bilo narejeno, o naslednjem koraku v smeri večje neodvisnosti in bolj celovitih pooblastil.

Sharon Bowles, avtorica. – Gospod predsednik, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve je dosleden in
enoten v svojem mnenju, da je treba Eurostat okrepiti, in že dolgo si prizadevamo za večjo kakovost statističnih
podatkov.

Poznamo zgodovino, ki jo je že omenil gospod Karas. Leta 2005 je Svet osramotil sebe in zasejal seme
obstoječih težav z javnim dolgom, ko je oslabel pakt za stabilnost in rast ter obenem odrekel revizijske
pristojnosti Eurostatu. Ob taki zgodovini je potreben čas, da se ponovno pridobi zaupanje, in pomanjkanje
zaupanja je v nedavnih težavah pripomoglo k temu, da so morale države članice dati na mizo veliko denarja.
Besede in politični komentarji Sveta Ecofin niso bili dovolj.
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Kmalu bomo imeli vsaj revizijsko pristojnost za Eurostat, kar je še toliko pomembneje zdaj, saj je to ključ
za uveljavitev drugih načrtov o gospodarskem nadzoru. Orodje za obvladovanje rezultata je mnogo boljše
kot zgolj oklepanje obljub.

Želimo, da se izboljša kakovost podatkov, da so pravočasni, in želimo vpogled v predhodne vložke na
nacionalne račune, zato sprašujemo: ali so nova pooblastila, dodeljena Eurostatu, zadostna? Celo zdaj je Svet
Ecofin dodal nekatere pogoje glede novih revizijskih pristojnosti, ki so dejansko manj omejujoče, kot smo
se mnogi bali, toda ali je spodkopal možnost za res zgodnjo preiskavo in poseganje?

Poročilo Evropskega parlamenta podpira brezpogojno pravico Eurostata do tako imenovanih metodoloških
obiskov. Seveda je treba sredstva usmeriti tja, kjer so potrebna, toda preiskava mora potekati, ko obstaja
sum, ne po dogodku.

Za konec, kdaj bomo vedeli, da se podobno dejansko primerja s podobnim? Kakšen napredek je bil dosežen,
da se zagotovi standardizacija računovodskih postopkov ter dovolj pregleden zajem zunajbilančne dejavnosti
in vseh drugih inovativnih praks?

Olli Rehn, član Komisije. – Gospod predsednik, dovolite, da se najprej zahvalim gospodu Karasu, gospe Bowles
in drugim, ker so izpostavili ta zelo pomembna vprašanja o kakovosti statističnih podatkov in Eurostatu.
Dovolite mi, da pozdravim tudi podporo, ki ste jo v svojem osnutku mnenja izrazili predlogu Komisije o
spremembi Uredbe o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Naj izpostavim, da je to prvi zakonodajni predlog druge Komisije gospoda Barrosa iz februarja. Vesel sem,
da bo kmalu sprejet, kar mislim, da bo, in zatem ga bomo imeli v arzenalu. Potrebovali smo ga že zdavnaj,
kot je dejala gospa Bowles.

Prvotni predlog v ta namen je bil podan leta 2005, vendar so ga takrat države članice zavrnile. Časi so se
spremenili in zdaj ima veliko podporo v Svetu.

Kar zadeva ta predlog, splošni pristop, dogovorjen na Svetu Ecofin 8. junija prejšnji teden, potrjuje, da je
pomembno zagotoviti visokokakovostne statistične podatke o javnem dolgu in primanjkljaju, ter priznava
vlogo Komisije in Eurostata pri tem.

Uredba, ki se dokončno oblikuje, ohranja glavni cilj predloga, ki ga je predložila Komisija, namreč okrepljeno
revizijsko pristojnost Eurostata, ko se ugotovi znatno tveganje ali težava glede kakovosti podatkov. Komisija
lahko torej sprejme kompromisno besedilo.

Komisija namerava narediti še nekaj nadaljnjih korakov, kar zadeva okrepitev kakovosti evropske statistike
v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Takoj bodo okrepljeni kadri, ki se ukvarjajo s tem
delom, večinoma s prerazporejanjem znotraj Eurostata. Obiski v države članice v okviru tako imenovanih
obiskov za dialog o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem bodo pogostejši.

Komisija bo zagotovila, da bo več informacij o izvirnih podatkih za pripravo statistike vključenih v popise
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki jih predvideva uredba. Če se bo pojavil izjemen primer,
kjer bodo jasno ugotovljena znatna tveganja ali težave glede kakovosti podatkov, bo Eurostat uporabil vse
ustrezne pristojnosti, ki jih ima po novih pravilih, vključno, seveda, z revizijskimi.

Preden zaključim, dovolite, da povem nekaj besed o Grčiji v zvezi z nekaterimi aktualnimi vprašanji. To
priložnost bi rad izkoristil, kar vam bo morda vzelo kakšno minuto več. Dobro je znano, da je Komisija
poglobljeno preučila grške statistične podatke za več let. Spremenjena uredba naj bi v prihodnosti bolje
ublažila tveganje prevare ali prirejanja statističnih podatkov in vse druge vrste nepravilnosti.

Včeraj je prišlo do sprememb v zvezi z Grčijo. Gotovo veste, da se je agencija Moody’s včeraj odločila, da
zniža bonitetno oceno grških obveznic. O tem sem razpravljal tudi s kolegom Michelom Barnierom in
predsednikom Komisije. Moram reči, da je agencija Moody’s sprejela odločitev ob presenetljivem in izjemno
neugodnem času, namreč po sporazumu o programu makroekonomske prilagoditve med Grčijo in Komisijo,
ECB in MDS.

Ukrepi grške vlade ponazarjajo njeno zavezo k izvajanju strategije za reformo statističnega sistema, stabilizacijo
javnih financ in obnovitev dolgotrajne trajnostne gospodarske rasti. Odločitev agencije Moody's se zdi
neskladna z razvojem trgovanja z grškimi državnimi obveznicami in razponi instrumentov zamenjav
valutnega tveganja, ki so se bistveno zmanjšali od sporazuma o programu. Tako se ponovno pojavlja
vprašanje, povezano z vlogo bonitetnih agencij v finančnem sistemu in skrbno ureditvijo.
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To in druga vprašanja bo Komisija upoštevala, ko bo razmišljala o prihodnosti bonitetnih agencij. V prihodnjih
mesecih bo Komisija preučila predvsem raven konkurence v tem sektorju – ki je trenutno zelo
koncentrirana – kot tudi preglednost metodologije in navzkrižje interesov, saj sistem še vedno temelji na
modelu plačnik-izdajatelj.

Na koncu naj povem še, da je nadvse pomembno, da imamo točne in zanesljive statistične podatke o
nacionalnih računih. To je eden od temeljev pravilno in učinkovito delujoče ekonomske in monetarne unije,
kot je poudaril na primer gospod Karas. Ta sprememba o pristojnostih Eurostata je zato nepogrešljiva za
krepitev gospodarskega upravljanja v Evropi, ki je dejansko nujen cilj.

Edward Scicluna, v imenu skupine S&D. – Gospod predsednik, vesel sem, da je Komisija predložila zakonodajne
predloge v podporo Eurostatu, ki jih trenutno podrobno preučuje odbor ECON.

Kakovost statističnega upravljanja je v središču krize v evroobmočju. Niti najmanj ne dvomim, da bi moral
imeti Eurostat večje pristojnosti, zlasti za inšpekcijski nadzor na kraju samem v državah članicah. Toda
takšne inšpekcije ne bi smele potekati samo v sodelovanju z uradniki iz finančnega ministrstva države članice
ali nacionalnimi statističnimi organi ali celo državnimi korporacijami: v njih bi morali sodelovati, če je to
potrebno za delo, akademski ekonomisti, sindikati, nevladne organizacije itd. To je nekaj, kar bonitetne
agencije in celo delegacije MDS same po sebi počnejo.

Drugič, imeti moramo skupen sistem računovodstva – ki bi ga uporabljale vse države članice na podlagi
standardizirane in mednarodno sprejete metode računovodenja in ki bi ga sprejele države članice, Komisija
in Parlament. To ne sme veljati samo za finančna poročila, ki se predložijo Komisiji, temveč ga je treba
uporabljati tudi v javnih sektorjih držav članic.

Več kot desetletje po nastanku evroobmočja in uvedbi evra smo ugotovili osnovne napake sistema, ki
povzročajo škodo. Ironično je, da smo te napake zanemarili zaradi lažnega občutka varnosti, ki ga je ustvaril
uspešni evro. Zagotoviti moramo, da bodo v prihodnosti trgi zaupali gospodarskim napovedim in statističnim
podatkom vlad. Te napake moramo popraviti, in to hitro.

Zato pozivam Komisijo, naj še naprej tesno sodeluje s Parlamentom in Svetom, da se te težave nujno rešijo.

Sylvie Goulard, v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, komisar, obstoječe krize v evroobmočju
ni mogoče pripisati pomanjkljivostim skupnega statističnega sistema. Kljub temu so imele te pomanjkljivosti
resne posledice. Prišlo je do gospodarskih posledic, o katerih smo veliko slišali, pa tudi do posledic, kar
zadeva verodostojnost Evropske unije. Tu načenjamo pogovor o po mojem mnenju eni od najpomembnejših
težav, povezanih s tem, kako deluje Unija danes. Vlade dajejo obljube svojim državljanom, in to upravičeno;
pravijo, da se bodo vzajemne zaveze strogo spremljale, merila se bodo preučila do zadnje decimalne vejice – v
izvorni nemščini temu rečejo drei komma null –, toda prav te vlade so leto za letom Eurostatu odrekale sredstva,
ki jih potrebuje za svoje delo. Vse to gre na škodo javne blaginje, saj kar oslabi Komisijo, oslabi vse nas.

Zato povsem podpiramo to resolucijo, ki poziva, da se Komisiji, Eurostatu, dodeli pristojnosti za preiskovanje
in da se okrepijo skupni standardi. Če si ne bomo prizadevali zagotoviti strogosti pri uporabi in zbiranju
podatkov, obljube o strogosti ne bodo izpolnjene. Evropejci bodo vse bolj zmedeni in Evropska unija bo
izgubila ugled.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospod predsednik, razprava o večjih pristojnostih Eurostata težave pravzaprav
ne zadeva. Nikoli več se ne smemo znajti v situaciji, ko država članica prireja proračunske podatke ter leta
in leta živi preko svojih zmožnosti na račun drugih; če obstaja razlog, da se v podatke podvomi, jih je treba
preveriti. Vendar EU ne sme uporabiti Grčije in obstoječe krize evra kot izgovor, da državam članicam povsem
odvzame pooblastila za proračunsko suverenost. Težavo je treba namesto tega izkoreniniti.

Socialno-ekonomske strukture držav članic se v nekaterih primerih zelo razlikujejo. Celo Eurostat, ki žonglira
s podatki za EU, se mora tega zavedati. Biti brezposeln v Londonu ni enako kot biti brezposeln v Parizu, ker
veljajo različna merila. Razlike v socialno-ekonomski realnosti med državami s tradicionalno trdo in tistimi
z mehko valuto so še bolj vidne.

Eurostat ne sme vzdrževati tega mita primerljivosti za vsako ceno; primerljivost med državami evroobmočja
je treba temeljito pretehtati.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Gospod predsednik, komisar, dovolite mi, da najprej povem, da sem nadvse
zadovoljna z vašo opazko, ki ste jo izrazili o včerajšnji nenadni in nepotrebni odločitvi bonitetne agencije
Moody’s, da zniža bonitetno oceno Grčije, odločitve, ki ste jo imenovali zgrešeno in napačno ter s tem potrdili
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pravilnost naše odločitve o nadaljnjem radikalnem pregledu okvira delovanja teh podjetij na evropskem
ozemlju in temeljiti preučitvi možnosti ustanovitve javne evropske bonitetne agencije.

Kar zadeva današnjo razpravo in predlog o reviziji uredbe o kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka
v zvezi s čezmernim primanjkljajem, vsi vemo, da to sledi tako imenovani „grški aferi“ v smislu varljivih
statističnih podatkov.

Kot grška poslanka Evropskega parlamenta seveda nisem vesela, da se Grčija v tej razpravi navaja kot primer,
ki se ga je treba izogibati. Vendar želim opozoriti Parlament – kot ste ga vi, komisar –, da je bila Grčija,
obstoječa grška vlada, prva, ki je prepoznala težavo in takoj sprejela radikalne odločitve, da bi jo odpravila,
sprva tako, da je preoblikovala nacionalni statistični urad v povsem neodvisen organ, ki ga nadzira parlament,
in zatem z ukrepi za vzpostavitev preiskovalnega odbora za preiskovanje in ugotavljanje krivde tistih, ki so
bili vključeni v ta nesprejemljiv postopek.

Kljub vsemu moramo priznati, da je ta razprava na evropski ravni zapoznela, saj so bili od leta 2005 na voljo
zadostni statistični podatki, ki bi nas morali spodbuditi k ukrepanju.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Razpravo bi rad usmeril v malo bolj praktično smer, kajti prejšnji teden je
Komisar razglasil, da bo Eurostat opravil posebno revizijo statističnih podatkov, ki jih je Komisija prejela od
Bolgarije.

Žal pa iz izjave gospoda Rehna ni bilo jasno, zakaj je takšna revizija potrebna. Zato bi rad to priložnost
izkoristil, da mu zastavim vprašanje.

Po katerih merilih je bila izbrana najbolj stabilna država članica na Balkanu, ko pa imajo vse druge države
članice na Balkanu velike težave? Na podlagi katerih meril je bilo določeno, da je treba revizijo opraviti ravno
v Bolgariji? Ali ni tudi to nek znak zapoznelosti na vaši strani, ki izhaja iz prejšnjega področja, za katerega
ste bili zadolženi, širitve?

Ravnokar ste tudi rekli, da je izjemno obžalovanja vredno, da je agencija Moody's znižala kreditno boniteto
Grčije. Toda ali se zavedate, da s tem, ko dajete take izjave v javnosti, lahko povzročite, da se zniža tudi
kreditna boniteta Bolgarije? Ne morete se potem jeziti na agencijo Moody's. V tem primeru boste lahko jezni
samo nase.

Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Gospod predsednik, za dosego gospodarske stabilnosti v EU je treba uvesti
preproste ukrepe. Eden od najpreprostejših, vendar pomembnih ukrepov je večja kakovost gospodarske
statistike. Na tem področju je čisto mogoče doseči pomembna izboljšanja razmeroma hitro. Zato pozdravljam
pozitivne signale, ki jih dajeta tako Komisija kot Svet. Upam, da bo mogoče hitro doseči dogovor o učinkovitih
svežnjih ukrepov, ki bodo izboljšali kakovost statističnih podatkov.

Mislim, da moramo okrepiti vlogo in pristojnosti Eurostata. Eurostat mora tudi še naprej sodelovati z
nacionalnimi pripravljavci statistike, toda hierarhija in stopnje odločanja morajo biti jasneje opredeljene.
Eurostatu mora biti omogočeno, da zahteva vpogled v točne nacionalne podatke in da uporabi tako sankcije
kot posebne inšpekcije, če je kakovost preslaba.

Za izboljšanje statistike je potrebnih več sredstev. Pomembno je, da spoznamo, da večja kakovost zahteva
večje naložbe v tem smislu. Oblikovati moramo načrt za Eurostat. Njegovo zmogljivost je treba povečati in
zagotoviti moramo, da je v proračunu prostor za to povečanje zmogljivosti. Skrbi me, da do zdaj statistični
podatki niso bili prednostna naloga na tem področju v razpravah, ki potekajo o odločanju. Upam, da bomo
videli te večje naložbe.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Gospod predsednik, vsi vemo, da je sprememba uredbe glede kakovosti
statističnih podatkov v smislu postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem posebej pomemben in nujen
ukrep glede na obstoječe težave v večini nacionalnih proračunov držav članic. Brez točnih, jasnih podatkov
se je težko odločati in oblikovati dodatne ukrepe. Za ta namen je treba uvesti kontrolni mehanizem, ki bo
nacionalnim organom omogočal pravočasno predložitev podatkov v preverjanje. V vsakem primeru se ne
smemo še enkrat znajti v situaciji – kot smo se pri Grčiji –, ko šele kasneje postane jasno, da so bile obsežne
posledice rezultat odločitev, sprejetih na podlagi netočnih ali ponarejenih podatkov. Razmisliti moramo
tudi o kaznih za države, ki namerno predložijo netočne podatke ali statistiko. Zato je treba v vsakem primeru
razmisliti o okrepitvi Eurostata in njegovem razvoju v neodvisen organ. To niti najmanj ne posega v
proračunsko suverenost držav članic, temveč gre za učinkovito preverjanje podatkov.
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Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Gospod predsednik, mislim, da se je treba Komisiji zahvaliti za tako hiter
napredek, kar zadeva ta vprašanja. Še pred nekaj meseci, na primer, se je vpogled v statistične podatke države
štel za poseg v nacionalno suverenost. Takrat je to veljalo za tako rekoč nemogoče, zdaj pa smo očitno prišli
že daleč. Odlično je, da se bodo pristojnosti Eurostata povečale. Evropa bi zašla v neke vrste moralno krizo,
če bi ljudje zgolj s kotičkom očesa opazili, da je statistika izkrivljena.

Strinjam se s kolegico gospo Podimata, da morajo ljudje nehati tako zasmehovati Grčijo. Morali bi jo
spoštovati, ker je sprejela nekaj zelo težkih odločitev. Tudi ljudje tam bi morali imeti boljši dostop do
statističnih podatkov kot prej in splošne informacije o gospodarstvu.

Olli Rehn, član Komisije. – Gospod predsednik, dovolite mi, da se zahvalim za vsebinsko zelo polno razpravo
in vašo podporo temu predlogu za okrepitev pristojnosti Eurostata. Moram reči, da se strinjam z
gospo Jaakonsaari glede tega, da smo videli neverjetno spremembo – pravo kulturno spremembo –, kar
zadeva odnos do usklajevanja gospodarske politike v Evropi v zadnjih mesecih.

Sprejetje tega predloga je eden od temeljnih kamnov naših prizadevanj za okrepitev naše ekonomske in
monetarne unije. Grčija in Bolgarija sta bili večkrat omenjeni in rad bi pojasnil ter odgovoril na nekatera
vprašanja, o katerih se je danes razpravljalo. Glede Grčije se ne bom spuščal v celotno dolgo zgodovino sage.
Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da ni pošteno še naprej „udrihati po Grčiji“, kajti Grčija je zdaj na pravi poti
in njen program se učinkovito izvaja. Grčija si zasluži zaupanje in podporo, ne „udrihanja“. Kar zadeva
statistične reforme, sodelujemo z grškimi oblastmi. To zimo in pomlad smo jih večkrat obiskali in se pred
kratkim dogovorili o akcijskem načrtu, s katerim naj bi povečali zmogljivost grškega statističnega sistema
in izboljšali statistiko o grških javnih financah.

V zvezi z Bolgarijo smo zaskrbljeni predvsem zaradi dveh vidikov proračunske napovedi. Upam, da vsaj
bolgarski poslanci poslušajo moje pojasnilo glede postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem in statističnih
težav Bolgarije.

Prvič, Bolgarija je Komisijo šele z zamudo obvestila o znatnem rebalansu proračunskega načrta, kar je v
nasprotju z obveznostmi iz pogodbe. Drugič, nimamo informacij, zakaj je Bolgarija izvedla rebalans
načrtovanega proračuna za leto 2010, namreč iz uravnoteženega proračuna na 3,8-odstotni primanjkljaj v
vsega nekaj tednih, čeprav je makroekonomski scenarij ostal nespremenjen ali se je celo izboljšal. Zato
Komisija trenutno ni v položaju, da bi ocenila bolgarske proračunske načrte za to leto.

Obisk Bolgarije, ki ga je Eurostat načrtoval v drugi polovici letošnjega leta, ne bo posvečen razlikam in
vprašanjem glede proračunskega načrta za leto 2010. To ni stvar statistike. Namesto tega se bo Eurostat
osredotočil na možna tveganja, povezana s preteklimi podatki glede postopka v zvezi s čezmernim
primanjkljajem za leto 2009 v povezavi s predhodno neporočanimi pogodbenimi obveznostmi vlade.

Zelo sem hvaležen, da se posveča pozornost tem pomembnih vprašanjem, ki imajo lahko tudi nekatere
posledice za položaj Bolgarije na trgih. Po podatkih bolgarskih oblasti bodo notranje revizije proračuna
zaključene šele sredi poletja. Ugotovitve teh revizij bo Eurostat uporabil v okviru načrtovanega obiska
Bolgarije zaradi postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Odvisno od tega, kako hitro bo sprejeta
uredba, ki dodeljuje večje pristojnosti Eurostatu, lahko ta pri svojem delu te pristojnosti po potrebi izvaja.

Gospe in gospodje, še enkrat se vam zahvaljujem za pozornost in zlasti za vašo obsežno in trdno podporo
našega predloga, ki je prvi zakonodajni predlog druge Komisije gospoda Barrosa. Dejansko je njegovo
sprejetje ključno za učinkovito delovanje ekonomske in monetarne unije.

Predsednik. – Hvala, komisar, in hvala tudi za vaše dobronamerne pripombe o nas; nismo jim prisluhnili
dovolj pozorno. Obžalovanja vredno se mi zdi, ko ob govoru osebe v tem parlamentu prihaja do odzivov,
na primer aplavza, ki nimajo nič opraviti s temo razprave in govora.

Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 16. junija 2010.

Pisne izjave (člen 149)

Enikő Győri (PPE), v pisni obliki. – (HU) Evropski parlament mora v današnji razpravi zavzeti stališče o zelo
pomembnem vprašanju, namreč o smeri, v katero mora iti statistični informacijski sistem, za katerega je
trenutno pooblaščen Eurostat, da se v prihodnosti izogne situacijam, podobnim grškemu škandalu. Naj vas
spomnim, da je prišla goljufija, ki so jo zagrešile grške oblasti, na dan že leta 2004 in približno ob istem času
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so bile sumljive tudi finance madžarske vlade, ki so jo vodili socialisti. Kljub temu EU še ni sprejela nobenih
ukrepov za reformo statističnega informacijskega sistema. Čeprav mislim, da je načrt Komisije, da dodeli
revizijske pravice Eurostatu, korak v pravo smer, sem prepričana, da bomo morali storiti več, saj je zdaj na
kocki prihodnost skupne valute. Kaj mislim, da bi morali narediti zdaj? Po mojem mnenju je treba pri
postopkih v zvezi s čezmernim primanjkljajem naložiti sankcije ne le državam članicam, ki večkrat ne
izpolnijo svoje obveznosti 3 % proračunskega primanjkljaja skladno z Maastrichtskimi merili, temveč tudi
tistim, ki so več let posredovale netočne statistične podatke, s tem zavedle vlagatelje in EU ter ogrozile
stabilnost evroobmočja. Strinjam se s pristopom, da se uradniki nacionalnih statističnih uradov štejejo za
osebno odgovorne za kakovost podatkov, ki se posredujejo Eurostatu. Zato predlagam, da upoštevajoč delo,
ki ga opravlja delovna skupina Sveta pod vodstvom Hermana Van Rompuyja, zaprosimo Komisijo, da izdela
strožji sistem sankcij, ki bi nadomestil obstoječega.

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

7. Čas glasovanja

Predsednik. – Naslednja točka je glasovanje.

(Za izide in druge podrobnosti glasovanja: glej zapisnik)

7.1. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)

Predsednik. – Prišli smo do izvolitve podpredsednika Evropskega parlamenta v skladu s členi 13, 15 in 18
poslovnika.

Kot veste, je bil eden od naših kolegov poslancev, ki je bil 11. podpredsednik, izvoljen v nacionalni parlament
in deluje kot njegov predsednik. Govorim o gospodu Schmittu. Danes izbiramo novega podpredsednika, ki
ga bo nadomestil. Prejel sem naslednje imenovanje: gospod László Tőkés. Kandidat me je uradno obvestil,
da soglaša z imenovanjem. Glede na to, da je samo en kandidat, predlagam, da se izvoli s ploskanjem v skladu
s členom 13(1) poslovnika.

Rad bi vprašal, ali temu kdo nasprotuje? To moram storiti v skladu s tem členom.

Corneliu Vadim Tudor (NI). – Gospod predsednik, danes me je prvič sram, da sem poslanec Evropskega
parlamenta. Prvič je moški, ki zanika podpis Trianonske mirovne pogodbe po prvi svetovni voljni napredoval
in bil izglasovan na tako pomemben položaj v Evropi. Romunsko ljudstvo ...

(Predsednik je prekinil govornika.)

Predsednik. – Ne strinjate se s to izbiro, zato bomo uradno glasovali. Glasovali bomo z elektronskim
sistemom.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Gospod predsednik, rečeno nam je bilo, da želi kandidat najprej podati
izjavo. Morda smo bili napačno obveščeni, toda če želi kandidat podati izjavo, mu morate dati besedo.

László Tőkés (PPE). – Gospod predsednik, za danes sem pripravil kratko izjavo, ki bi jo rad prebral.

V veliko čast mi je, da sem bil imenovan za podpredsednika Evropskega parlamenta ob podpori Evropske
ljudske stranke. Podobna čast je bila prejeti najvišje državno odlikovanje Romunije, red zvezde, decembra 2009
na proslavi 20. obletnice padca komunistične diktature v Romuniji. Pred dvajsetimi leti so se v mestu
Temišvaru ljudje raznolikega etničnega porekla in različnih prepričanj združili v duhu in pogumu ter se
soočili in sprejeli enaka tveganja, ko so se uprli Ceauşescovemu režimu. Kot takrat se tudi zdaj trudim zastopati
interese svoje države v duhu boja za človekove pravice, pravice manjšin in verske pravice ter za svobodo,
pri čemer me zavezujejo evropske in krščanske vrednote.

Predan sem spodbujanju evropskega povezovanja z nekdanjimi komunističnimi državami in narodi vzhodne
in srednjeevropske regije, zlasti madžarske manjšine v Romuniji, ki jo zastopam kot član Evropske ljudske
stranke. Z veseljem me navdaja dejstvo, da sem poslanec Evropskega parlamenta v obdobju, ki sledi začetku
veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki označuje nov začetek v zgodovini združene Evrope. Zahvaljujem se vam
za pozornost.
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(Aplavz)

Predsednik. – Volili bomo elektronsko. Ko naznanim začetek glasovanja, se bodo na zaslonu izpisali naslednji
podatki: predmet glasovanja in ime kandidata. Če želite glasovati za kandidata, pritisnite gumb „+“. Seveda
se lahko glasovanja tudi vzdržite – v tem primeru, kot veste, pritisnete gumb „0“. Torej je vse jasno. V skladu
s členom 15 poslovnika je izvoljen kandidat, ki je dobil absolutno večino oddanih glasov, kar pomeni, da se
upoštevajo samo glasovi za.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod predsednik, oprostite mi, morda sem edini tukaj, ki ne ve, kaj se
dogaja, vendar res ne vem, kako naj glasujemo. Imamo ničlo, številko ena in plus. Odkrito povedano, ne
vem, kako naj glasujem za, proti ali kako se vzdržim. V pomoč bi bilo, če bi nam lahko ustrezno pojasnili.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Gospod predsednik, dovolite, da vam postavim vprašanje. Tam imate veliko
dobro plačanih kolegov, ki vam bodo zagotovo lahko pomagali pri odgovoru na naslednje vprašanje. Na
mojem zaslonu je ime Tőkés.

Moja naprava ima tri gumbe, ki se uporabljajo pri poimenskem glasovanju. Prvi je za „da“, srednji je za
„vzdržanje“, tretji pa za „ne“. Ali to drži?

(Medklici strinjanja)

Ali to pomeni, da tisti, ki želijo glasovati za gospoda Tőkésa, pritisnejo gumb „da“, tisti, ki ne želijo glasovati
zanj, pritisnejo gumb „ne“, in tisti, ki se želijo vzdržati – kot moja skupina –, pritisnejo gumb „vzdržanje“?
Je to prav?

(Aplavz)

Predsednik. – Točno to sem povedal ravno prej. Tisti, ki želijo glasovati „za“, pritisnejo gumb „da“, tisti, ki
želijo glasovati „proti“, pritisnejo gumb „ne“, in tisti, ki se želijo vzdržati, pritisnejo „0“

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod predsednik, oprostite mi, toda ponovno govorim po vprašanju
gospoda Schulza in vašem zelo jasnem odgovoru, ki pa je v nasprotju s tistim, kar so mi povedale službe
Parlamenta.

Službe Parlamenta so mi ravno povedale, da lahko glasujem za ali se vzdržim, ne morem pa glasovati proti.
Torej ni vse povsem jasno. Žal mi je, da takole posegam, toda prosim, da poskusimo biti dosledni. Hvaležen
bi bil, če bi mi dali jasen odgovor, gospod predsednik.

Predsednik. – Jasen odgovor je, da se pri tem glasovanju odzovemo samo na glasove za. Glasovi proti in
vzdržani glasovi se štejejo skupaj, ker je pomembno samo število glasov „da“. Zadeva je jasna. Če pritisnemo
gumb „ne“ ali „vzdržanje“, je učinek enak.

Zdaj bom odgovoril še na tri vprašanja.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Gospod predsednik, mislim, da smo očitno kršili poslovnik Evropskega
parlamenta. Ta pristop je nesprejemljiv; nesprejemljivo je, da se ne beleži, kdo je glasoval za, kdo proti in
kdo se je vzdržal. Glede na to, kako delujejo gumbi, vidimo, da se glasovi proti ne beležijo. Dati morate
navodila, da se glasovi jasno beležijo, da se zabeleži, kdo je glasoval za, kdo proti in kdo se je vzdržal.

Robert Atkins (ECR). – Gospod predsednik, pametnim ljudem gotovo ni pretežko doumeti, da želimo
glasovati za, proti ali se vzdržati, kot običajno. Ali tega ne morete urediti? Če ne, potem ne moremo glasovati.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Gospod predsednik, rad bi podal tehnično pripombo. Na naših napravah
moramo pritisniti najprej „da“, a ko pogledamo „ne“, je še vedno moder. Če hočemo, da se prikaže „ne“, se
nič ne prikaže. Se pravi, do „ne“ lahko prideš samo prek „da“, kar ni primerna tehnična rešitev.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D). – (DE) Gospod predsednik, pristopimo k celotni zadevi nekoliko mirneje.
Ponavadi sta podpredsednika Parlamenta izvoljena skupaj na začetku zakonodajnega obdobja ali med njim.
Ko to storimo, kolegi poslanci, vedno ugotovimo samo število glasov za kandidata –, od česar je odvisen
tudi vrstni red, v katerem so poslanci izvoljeni v predsedstvo. Ker je en poslanec zapustil Parlament, danes
ponovno glasujemo o podpredsedniku – edino, kar je pomembno, je to, ali je dobil dovolj glasov za izvolitev.
Vse drugo je brezpredmetno. Pri drugih glasovanjih je drugače.

(Aplavz)
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Predsednik Parlamenta je odlično opisal tajno glasovanje in pri meni se je lepo obneslo, ne da bi morala
pritiskati različne gumbe. Pritisnila sem gumb, ki sem ga hotela, in modra luč se je pokazala. Morda bi vsi
skupaj poskusili še enkrat, gospod predsednik.

(Aplavz)

Predsednik. – Razglašam začetek glasovanja.

(Z EG (glasovalo je 621 poslancev; 334 za; 287 praznih glasovnic) je Parlament izvolil Lászla Tőkésa)

Naš podpredsednik je dobil kvalificirano večino. Rad bi čestital našemu kolegi gospodu Tőkésu za rezultat,
ki mu omogoča, da je podpredsednik Parlamenta, in mu zaželel uspešno opravljanje nalog. Gospod Tőkés
bo 11. po prednostnem vrstnem redu podpredsednikov.

Norica Nicolai (ALDE). – (RO) Moja kartica ni delovala. Glasujem proti.

Stavros Lambrinidis (S&D). – Gospod predsednik, nerad to podaljšujem. V navodilih ste rekli, da lahko
glasujemo za ali se vzdržimo. Končni rezultat pa kaže „za“, „vzdržanja“ in „proti“. Kolikor vem, bi jih veliko
glasovalo drugače, če bi vedeli, da imajo na voljo tri možnosti. Rad bi vprašal, če je to res pravi način, da se
to opravi še zadnjič.

Predsednik. – Gospe in gospodje, vsem vašim zadržkom glede glasovanja bom prisluhnil v posebnem
postopku po glasovanju. O tej zadevi se ne bomo odločili tu in zdaj. V skladu z izidom glasovanja, ki smo
ga dosegli s kvalificirano večino, smo izvolili gospoda Tőkésa. Vsi vaši zadržki se bodo preučili. Prosim,
sporočite mi jih do konca današnjega dneva. O tej zadevi se bomo odločili jutri. Dal vam bom neposreden
odgovor na vaše zadržke. Najlepša hvala.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Gospod predsednik, želel sem vas samo obvestiti, da imamo glede na
prejšnje glasovanje 789 poslancev. To je nekoliko pretirana številka. Upam, da glasovanja v prihodnosti ne
bodo ponovno kazala, da je v Parlamentu 789 poslancev.

Predsednik. – Če bo kaj treba dodati ob koncu glasovanja, vam bom to sporočil.

Robert Atkins (ECR). – Gospod predsednik, opazka gospoda Swobode je povsem utemeljena. Moj dobri
prijatelj gospod Malcolm Harbour je naredil izračun in če je dejansko glasovalo več ljudi, kot jih je v resnici
prisotnih – 785 ali morda celo 789 –, potem to glasovanje gotovo ne more obveljati.

(Aplavz)

Moramo razmisliti – pozivam vas, da to zadevo takoj, ko končate s predsedovanjem, predložite
predsedstvu – potem moramo ponovno glasovati jutri, če je mogoče z glasovnico ali vsaj z ustrezno delujočim
sistemom.

Predsednik. – Kot sem dejal, vam bom poskusil posredovati ugotovitve ob koncu časa glasovanja. Kot kaže,
je res prišlo do neskladja. Gospod Swoboda ga je izpostavil in tudi Sir Robert Atkins ga je omenil. Poskusili
vam bomo posredovati informacije, čim bo mogoče Res ne želim podaljševati tega. Obstaja vprašanje;
moramo ga preučiti, to počnemo in sporočil vam bom ugotovitve, čim bo mogoče.

7.2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Comunidad
Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (glasovanje)

- Pred glasovanjem:

Barbara Matera, poročevalka. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v obstoječem okviru gospodarske
krize je brezposelnost ena od največjih težav, s katerimi se soočajo napredna gospodarstva, grožnja, ki se je
povzpela na zaskrbljujočih 10 % evroobmočja.

Evropske institucije in predvsem Evropska komisija so v predlogu proračuna za leto 2011 uvedle niz ukrepov
v podporo oživitvi gospodarstva, vključno z dopolnitvijo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji,
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katerega poročevalka sem in ki ga pozivamo k štirim pomembnim vlogam za uporabo sredstev sklada, o
katerih bomo glasovali.

Zato verjamem, da je treba postopke za uporabo sredstev tega sklada racionalizirati, da bo mogoče hitro
odgovoriti delavcem podjetij, ki jih je prizadela gospodarska kriza, in na katere je vplivala selitev njihovega
podjetja. Zato pozivam kolege poslance, da spodbujajo ta sklad v posameznih državah članicah.

7.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji:
Irska/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (glasovanje)

7.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Castilla-La
Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (glasovanje)

7.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična
pomoč na pobudo Komisije (A7-0178/2010, Barbara Matera) (glasovanje)

7.6. Preglednost regionalne politike in njeno financiranje (A7-0139/2010, Michail
Tremopoulos) (glasovanje)

- Pred glasovanjem:

Michail Tremopoulos, poročevalec. – (EL) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pobuda za to poročilo o
preglednosti regionalne politike in njenem financiranju izhaja iz dejstva, da popolno razkritje prejemnikov
sredstev EU omogoča sodelovanje javnosti v pomembni razpravi o porabi javnega denarja, kar je nujno za
delujočo demokracijo na evropski ravni.

To poročilo, ki mi ga je dodelil Odbor za regionalni razvoj, vsebuje priporočila, ki jih je treba vključiti v
prihodnje uredbe o strukturnih skladih, kot je zagotovitev dodatnih informacij, potrebnih ob objavi seznamov
prejemnikov, in dovolj zavezujoča pravila o partnerstvu.

Drugi predlogi, ki jih je mogoče izvesti v okviru obstoječih kohezijskih programov, so na primer:

- poziv Komisiji, naj bolj natančno opredeli strukturo, obliko in vsebino posredovanih informacij ter s tem
določi natančno in obvezno obliko;

- povezava pobude za preglednost v Evropi z novim finančnim nadzorom in revizijo;

- poziv revizorjem, naj zahteve za obveščanje in informacije obravnavajo strožje, tudi s „poimenovanjem in
izpostavitvijo kršiteljev“, ter k izvajanju finančnih popravkov pri ugotovljenih kršitvah;

- regionalni in lokalni organi ter drugi ustrezni partnerji naj bodo tesneje vključeni na vseh stopnjah
kohezijskega načrtovanja in izvajanja, poleg tega naj jim bo omogočen popoln dostop do celotne projektne
dokumentacije;

- poziv Komisiji, naj zagotovi praktično uresničevanje določbe o partnerstvu v sedanjih programih in boljšo
preglednost pri sredstvih EU za velike projekte.

Še enkrat bi se rad zahvalil poročevalcem v senci iz drugih političnih skupin, ker nam je uspelo doseči to
končno besedilo.

7.7. Finančni prispevki Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010)
(A7-0190/2010, Seán Kelly) (glasovanje)

- Pred glasovanjem:

Seán Kelly, poročevalec. – Gospod predsednik, vem, da kolegi ne marajo, da ljudje govorijo zdaj, toda prosim,
da potrpite nekaj kratkih minut.

Prvič, ker se o tem ni razpravljalo v Parlamentu, je pomembno, da se o tem nekaj pove, zlasti zaradi vloge,
ki jo bo imel Mednarodni sklad Evropske unije za Irsko. Drugič, večina ljudi na Irskem – in širše – misli, da
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so ta sklad v veliki meri financirale ZDA. Seveda so ZDA igrale veliko vlogo – in za to bi se jim rad
zahvalil – kot so jo tudi Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, toda pomembno je izpostaviti, da od leta 2006
Evropska unija dejansko prispeva v sklad 57 %: To ni splošno znano in če o tem nismo razpravljali v
Parlamentu, je seveda ostalo skrivnost. Zato bi rad poudaril vlogo Evropske unije pri vzpostavljanju stikov,
dialoga in sprave na Severnem Irskem, ki se je, čeprav še vedno krhka kot mirovni proces, k sreči zaenkrat
obdržala.

Danes bi se rad poklonil vsem ljudem, ki so prispevali k miru na Severnem Irskem – toliko jih je – in zlasti
na skrajnih straneh. Stranke, kot je stranka dr. Iana Paisleyja – mnoga leta je bil poslanec tega parlamenta – in
stranka Gerryja Adamsa, za katere je bilo pred 20 leti nepredstavljivo, da bi se združile, so se združile v
mirovnem procesu in delitvi oblasti. Evropska unija mora pobrati zasluge za to – vsaj delež, ki ji pripada – in
to bi rad danes poudaril. Rad bi se poklonil vsem tistim, ki so tvegali za mir na Severnem Irskem, in upam,
da se bo ta mir nadaljeval.

(GA) Upam, da bo ta resolucija sprejeta soglasno in čestitam vsem vpletenim, ker so odigrali svojo vlogo v
mirovnem procesu v moji državi.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Gospod predsednik, opazil sem, da je med izvolitvijo podpredsednika
in temi zadnjimi glasovi izginilo 150 poslancev. Ne vem, ali se je to zgodilo, ker jih boli trebuh ali gre morda
za težavo s klimatizacijo. Morda bi morali stvar raziskati.

Predsednik. – Ne, niso izginili. Zelo jasno vam bomo razložili, kaj se je zgodilo pri glasovanju za pastorja
Tőkésa, vendar ni šlo za božje posredovanje.

7.8. Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet (A7-0162/2010,
Marian-Jean Marinescu) (glasovanje)

- Po glasovanju:

Robert Atkins (ECR). – Gospod predsednik, žal mi je, ker ponovno sitnarim, toda dejansko je četrto
poimensko glasovanje na drugi strani.

Predsednik. – Rečeno mi je bilo, da je bila izdana nova različica seznama glasovanja, tako da je bilo najbrž
črtano. Torej smo zaključili glasovanje o poročilu gospoda Marinescuja.

7.9. Prilagoditev poslovnika Lizbonski pogodbi (A7-0043/2009, David Martin)
(glasovanje)

- Pred glasovanjem:

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Gospod predsednik, vidim, da v nasprotju s predsednikom Buzekom nimate
slabega stranskega vida in ste me videli.

Gospod predsednik, imam zelo kratko vprašanje o pravilnosti postopka. Poročilo gospoda Martina naj bi
rešilo težave glede sprejetja Lizbonske pogodbe, toda med različnimi spremembami, o katerih smo morali
glasovati, ena ni bila nikakor povezana z Lizbonsko pogodbo in je, kolikor vidim, v nasprotju z načeli
parlamentarnega postopka. Gre za spremembo, ki samostojnim poslancem odreka pristojnost, da imenujejo
svoje predstavnike.

Gospe in gospodje, to je zelo resna zadeva ne glede na vaše politično mnenje. To, da se odgovornost za izbor
poslancev – na podlagi kdo ve kakšnih meril –, ki bodo zastopali samostojne poslance na konferenci
predsednikov, preda predsedniku Parlamenta, najsi je še tako nepristranski, namesto samim samostojnim
poslancem, je po mojem mnenju zares v nasprotju s pravnimi načeli in sodno prakso Sodišča Evropskih
skupnosti.

Zato menim, gospod predsednik, da bi bilo treba to spremembo umakniti s seznama sprememb, o katerih
glasujemo danes.

Predsednik. – Hvala, gospod Gollnisch. Morda se spomnite, da sem bil več mesecev samostojni poslanec
in, če smem tako reči, se moja politična stališča zelo razhajajo od vaših, kar zgolj dokazuje, da samostojni
poslanci niso skupina in to nikoli ne morejo biti.
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- Ob koncu glasovanja:

David Martin, poročevalec. – Gospod predsednik, ne želim zadrževati Parlamenta, toda preden zaključimo
to točko, moramo obravnavati dve tehnični zadevi.

Kot veste, se je ta proces začel lani novembra. Dodati moramo nov citat, da bo glasovanje iz lanskega novembra
povezano s tem glasovanjem, zato prosim Parlament, da soglaša s tem, da se dodajo besede „ob upoštevanju
sklepa Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2009 o prilagoditvi poslovnika Evropskega parlamenta
Lizbonski pogodbi“. To je zgolj tehnična zadeva, kot sem dejal.

Druga zadeva pa je, da zdaj govorimo, da bi morala pravila stopiti v veljavo 1. decembra 2009. To seveda
ni mogoče, zato prosim, da uporabimo običajen člen 212(3), kar pomeni, da bi pravila stopila v veljavo prvi
dan naslednjega delnega zasedanja.

Predsednik. – Gospod Martin, zahvaljujem se vam za vse vaše delo na tej in drugih zadevah.

7.10. Pooblastilo za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011
(A7-0183/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (glasovanje)

7.11. Trgi izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji politični ukrepi
(A7-0187/2010, Werner Langen) (glasovanje)

7.12. Internet stvari (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (glasovanje)

7.13. Upravljanje interneta: naslednji koraki (A7-0185/2010, Francisco Sosa Wagner)
(glasovanje)

7.14. Inovacijska politika Skupnosti v spreminjajočem se svetu (A7-0143/2010,
Hermann Winkler) (glasovanje)

7.15. Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo
na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman)
(glasovanje)

- Po glasovanju o odstavku 25:

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Gospod predsednik, želela sem povedati samo, da je moja glasovalna naprava
nehala delovati. Nisem mogla sodelovati pri zadnjih treh glasovanjih. Hvaležna bi vam bila, če bi poslali
tehnika.

7.16. Predlog sklepa o ustanovitvi in številčni sestavi delegacije v parlamentarnem
odboru CARIFORUM-ES (glasovanje)

***

Predsednik. − Kolegi, za tiste, ki bi radi slišali pojasnilo o glasovanju o Tőkésu:

glasovalo je 621 poslancev – ti zajemajo glasove za in vzdržane glasove; za je glasovalo 334 poslancev;
vzdržalo se je 287 poslancev, vendar se ti ne štejejo kot oddani glasovi. Absolutna večina je 168.

Gospod Tőkés je dobil 334 glasov, kar je več kot absolutna večina, tj. 168. Elektronski glasovalni sistem se
uporablja namesto glasovanja z glasovnicami. Na glasovnici za izvolitev lahko volivci glasujejo samo za
kandidata ali določeno število kandidatov. Ne morejo glasovati proti, kot je pojasnila gospa Roth-Behrendt.
Volivci, ki ne želijo glasovati za, pustijo glasovnico prazno. Zato pozdravljam pastorja Tőkésa v predsedstvu.

Stavros Lambrinidis (S&D). – Gospod predsednik, če prav razumem, pravite, da pri glasovanju o
podpredsedniku ni mogoče, da ne bi bila dosežena kvalificirana večina, saj če lahko glasujemo samo za ali
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se vzdržimo, pri čemer se vzdržani glasovi ne štejejo v skupnem številu glasov, je kvalificirana večina vedno
dosežena. Ali to pravite?

Predsednik. – Če se spomnite, gospod Lambrinidis, so bila na začetku tega parlamenta tri glasovanja za
izvolitev vseh podpredsednikov s kvalificirano večino, in to je bil postopek, ki smo ga upoštevali takrat. Ob
tej priložnosti pa je bil samo en kandidat in glede na to, da je prejel več kot 168 glasov, je dobil več kot
kvalificirano večino in je bil zato izglasovan z enim glasovanjem. Ta postopek je nenavaden, vendar smo
upoštevali pravila.

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Gospod predsednik, morda ste upoštevali pravila, toda če seštejem 334
glasov za, 168 vzdržanih in 287 glasov proti, dobim 789 poslancev, z drugimi besedami, več poslancev,
kot jih je v Parlamentu. To pomeni, da so nekateri oddali več glasov, kot se je zgodilo tudi na korziških
volitvah. To je očitno prirejeno glasovanje, zato bi ga morali ponoviti.

Predsednik. – Gospod Goebbels, da odgovorim na vaše vprašanje, prišlo je do nesporazuma glede števila
poslancev, ki je bilo izpisano na zaslonu, namreč absolutna večina je bila izpisana kot rezultat. To ni bil
rezultat. Navedena je bila absolutna večina. To število ne bi smelo biti prišteto k skupnemu številu glasov.
Ponavljam: gospod Tőkés je dobil 334 glasov. To je več kot kvalificirana večina. Torej je izvoljen.

Zelo jasno bi moral povedati, da 168 ne pomeni 168 glasov. Gre za število, potrebni prag za položaj
podpredsednika. Obžalujem nesporazum. Morda bi lahko bili naslednjič bolj jasni.

Adrian Severin (S&D). – Gospod predsednik, ne želim se spuščati v podrobnosti. Rad bi vas samo opomnil,
da sta nas predsednik zasedanja in predsednik Parlamenta obvestila, da bodo tisti, ki se bodo vzdržali, in tisti,
ki bodo glasovali za, storili isto. To pojasnilo je bilo seveda zavajajoče, toda ker ga je dal predsednik zasedanja,
je bilo veljavno, zato mislim, da je treba glasovanje ponoviti glede na pojasnilo, ki ste nam ga ravnokar dali.

Predsednik. – Prepričan sem, da bi bil ob ponovnem glasovanju rezultat enak. Mislim, da so poslanci
razumeli, da glasujejo kot pri običajnem elektronskem glasovanju – gumbi pomenijo isto; rezultat je jasen.
Ni pa bila jasna navedba številke 168 na zaslonu, kar je povzročilo nekaj zmede. Če je prišlo do nesporazuma,
vam lahko predsednik sam pojasni, o čem je govoril, ko bo naslednjič govoril pred vami.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Moje ime je Senyszyn.

Ta pojasnila so kljub vsemu povsem nezadovoljiva, če upoštevamo dejstvo, da nam je bilo pred glasovanjem
rečeno, da se bodo glasovi da in vzdržani glasovi sešteli, kar je v skladu z zahtevo glede kvalificirane večine.
Kaj navsezadnje mislimo s „kvalificirano večino“? To pomeni, da mora biti več glasov za kot glasov proti in
vzdržanih glasov skupaj. V tem primeru ni niti najmanj jasno, kakšen je bil izid glasovanja. Gospod Buzek
je dejal, da je bilo 334 glasov za, 287 proti in 168 vzdržanih glasov. Glede na to se zdi, da je res glasovalo
789 poslancev, pojasnilo, da nekateri glasovi ne štejejo, pa pomeni, da morda ne štejejo nekateri izmed 334
glasov za.

To je povsem nesprejemljiva situacija po opredelitvi v večini držav. Mislim, da v Parlamentu ne bi smelo biti
drugače. „Kvalificirana večina“ ali „absolutna večina“ pomeni več glasov za kot glasov proti in vzdržanih
glasov. V tem primeru do tega sploh ni prišlo, ker je bilo število danih glasov napačno. To pomeni, da
glasovalna naprava ni delovala ustrezno in da je glasovanje nujno treba ponoviti.

Nicole Sinclaire (NI). – Gospod predsednik, dovolite mi dve vprašanji glede pravilnosti postopka. Prvo
zadeva glasovanje o podpredsedniku. To nikakor ne more biti zanesljivo glasovanje. Bili smo zavedeni, kar
zadeva navodila. V tej vrsti smo želeli glasovati proti, naprave pa nam tega niso omogočale. Želeli smo
opozoriti na pravilnost postopka, kar se takrat ni omenilo, zato pozivam k ponovnemu glasovanju z
glasovnicami ali preprostim glasovanjem da/vzdržan/ne, z jasno prikazanimi rezultati. V imenu tistih, ki so
kot jaz kritični do te institucije: pravzaprav najlepša hvala – to je za vas nezgrešljiva priložnost in to bomo
zelo kritizirali, hvala lepa!

Moja druga kritika se nanaša na to, da nisem smela pojasniti svojega glasovanja o poročilu
gospoda Tremopoulosa. Šlo je za poimensko glasovanje o preglednosti in glasovala sem proti. Zdaj ne smem
pojasniti, zakaj sem glasovala proti, toda moji volivci bodo videli, da sem glasovala proti preglednosti. Rada
bi pojasnila, zakaj sem glasovala proti poročilu. Prosim, dovolite, da pojasnim glasovanje o tem.

Predsednik. – Glede prve točke naj povem, da je bilo prisotno osebje kot tudi predsednik, ki je predsedoval
glasovanju. Če so v zvezi s tem kakršna koli vprašanja, se bodo obravnavala.
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Glede druge točke, poenostavljenega postopka, pa ni razprave, ni pojasnila glasovanja, toda gospa Sinclaire,
pojasnilo lahko daste v pisni obliki, zato prosim izkoristite to možnost.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Gospod predsednik, slišal sem vas in pozorno sem prisluhnil vašim besedam.
Dejali ste, da je 168 prag za kvalificirano večino. To sem slišal oziroma tako je bilo slišati v prevodu. To se
mi zdi precej neverjetno, kajti v tem primeru bi približno polovica tistih, ki so glasovali za, predstavljala
volilni prag.

Torej kar koli se zgodi, vedno se doseže kvalificirana večina. To je očitno. Tokrat sem prvič slišal, da je 168
glasov kvalificirana večina v tem parlamentu. Morda sem vas narobe razumel, toda celoten postopek se mi
zdi popolnoma nesmiseln. Morda je primeren, ko se voli izmed več kandidatov, toda zagotovo ne pri
ponovnem imenovanju podpredsednika.

Predsednik. – Številko 168 je računalnik na podlagi oddanih glasov izračunal kot večino.

Veste, nikoli nisem pozitivno pisal matematičnega testa, zato bom tu zaključil!

Mário David (PPE). – Gospod predsednik, točno v tem se končno enkrat strinjam z gospodom Gollnischem,
čeprav upam, da prvič in zadnjič. Dejstvo je, da če voli 621 poslancev, bi morala viti večina vsaj 311. Zelo
sem vesel rezultata, kajti naš kandidat je dobil 334 glasov, torej je bil v vsakem primeru izvoljen, toda prosim,
da to popravite, kajti če gre za računalniški program, je vsekakor matematično napačen.

Predsednik. – To smo vzeli na znanje.

Matthias Groote (S&D). – (DE) Gospod predsednik, nisem mogel glasovati „ne“, ker je glasovalna naprava
sploh kaj prikazala šele, ko sem pritisnil gumb „da“, zatem pa gumb „vzdržanje“. Prosim, preverite ponovno,
kako naprava zbira in šteje glasove, kajti mislim, da to ni bilo zanesljivo. Tega nisem opazil samo jaz; mnogi
drugi poslanci so imeli isto težavo. Niso mogli pritisniti gumba „vzdržanje“ ali „ne“, temveč so morali najprej
pritisniti gumb „da“. Zato je ta glasovalni postopek razmeroma nenavaden. Prosim, preverite še enkrat, kako
so se šteli glasovi.

Predsednik. – Nekaj mi pravi, da ne bomo nikoli več uporabili tega sistema. V prihodnosti bomo uporabljali
papir!

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Gospod predsednik, tistim, ki so ostali v Parlamentu, bi predlagal, da se
vzdržimo nadaljnje razprave o tem. Povsem jasno je, da je bilo 621 glasov. Podpredsednik jih je dobil 334.
To je večina; pojdimo dalje. Če javnost v 27 državah članicah to gleda, ne bodo spoštovali tega parlamenta.
Obstajajo pomembnejša vprašanja, kot je to, na primer visoka brezposelnost. Razpravljajmo o vprašanjih,
ki so pomembna, in ne zapravljajmo več časa s tem. Sprejemam vašo razlago, gospod predsednik; sprejemam
razlago predsednika. Pojdimo torej dalje in obravnavajmo pomembna vprašanja.

Toine Manders (ALDE). – (NL) Gospod predsednik, predlagam, da vsem poslancem Evropskega parlamenta
po elektronski pošti pošljete pojasnilo, ki ste ga dali in ki se mi je zdelo jasno, saj je žal veliko poslancev, ki
se vedno razburjajo glede preglednosti, jasnosti in demokracije, odhitelo na kosilo. Morda jim bo bolj jasno,
če jim pošljete po elektronski pošti.

Predsednik. – To je odločitev predsednika, toda vsekakor mu bom to predlagal.

Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, gospod podpredsednik, naša plenarna zasedanja so
javna in to daje zelo slab vtis. Naj doslej povedanemu dodam še nekaj. Ne prosim, da se pošlje sporočilo po
elektronski pošti; raje bi videla, da se to uradno predstavi in pojasni na spletni strani Parlamenta, kajti vsaj
ena izjava ni točna. 168 ni mogel biti prag. Če je bilo oddanih 621 glasov, je moral biti prag 310 – če prav
razumem zadevo. Zato prosim, da se na spletni strani objavi pisna izjava, razumljiva vsem državljanom.
Glede na to, da nas je gledalo veliko ljudi, smo res naredili zelo slab vtis v javnosti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Ker so bila pojasnila predsednika Buzeka o postopku glasovanja
nejasna in nasprotujoča si ter nekatere glasovalne naprave niso delovale, mislim, da bi s ponovitvijo glasovanja
zagotovili preglednost in zakonit rezultat. Kot je dejal eden od mojih kolegov, gledajo nas državljani 27 držav.
Mislim, da moramo dokazati preglednost in integriteto tistim, ki so nas izvolili.

Obžalovanja vredno je, da je bil pri tem, ko se veliko poslancev Evropskega parlamenta prepira o poteku
glasovanja, zavrnjen predlog, da se glasovanje ponovi v običajnih pogojih, kar kaže, da niso vsi poslanci
obravnavani enako pravično.
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Zato mora biti vaše prepričanje, prepričanje predsednika in prepričanje kolegov poslancev, ki so trdili, da
so bili ti glasovi prejeti, tudi prepričanje vseh nas, prepričanje vsakega člana Evropske unije.

8. Obrazložitve glasovanja

Ustna obrazložitev glasovanja

Poročilo: Seán Kelly (A7-0190/010)

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Gospod predsednik, izjemno vesel sem bil, a ne presenečen, nad tako
velikim številom glasov za, kar se sklada z razpravami o Mednarodnemu skladu za Irsko. Seveda je EU med
tistimi, ki so največ prispevali k nastanku tega sklada leta 1986, ko sta ga ustanovili londonska in dublinska
vlada za spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja v 12 okrožjih na obeh straneh meje.

(GA) V sklad se je v obliki prispevkov steklo več kot 800 milijonov EUR, kar je enako naložbi preko
2 milijardi EUR, če upoštevamo multiplikacijski učinek.

Sam prihajam iz obmejnega okrožja in sem predstavnik obmejne regije ter kot tak dobro poznam vlogo, ki
jo je imel Mednarodni sklad za Irsko v mirovnem procesu.

S pomočjo tega sklada je bilo ustvarjenih več kot 40 000 neposrednih delovnih mest in 16 000 posrednih
delovnih mest, poleg tega pa so nastale priložnosti za zaposlovanje v gospodarsko prikrajšani regiji.

– Za konec naj povem, da kljub zaključni strategiji o zaključku dela Mednarodnega sklada za Irsko do konca
letošnjega leta verjamem, da je treba razmisliti o podaljšanju tega smiselnega in učinkovitega programa.
Hvala za potrpljenje.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Gospod predsednik, glasovala sem za to pobudo, ker je njen
glavni cilj nadaljnji proces miru in sprave na Severnem Irskem in na obmejnih območjih Irske, da bi zgradili
mostove sprave in komunikacije med najbolj razdeljenimi skupnostmi ter kot Evropejci nadaljevali z zaščito
vrednot in človekovih pravic.

V Euskadi – baskovski državi – smo še vedno žrtve terorističnega nasilja in čakamo, da bo Euskadi Ta Askatasuna
(ETA) slišala krik baskovske družbe, ki je sita trpljenja in prosi, da se enkrat za vselej odreče nasilju. Čakamo
na dokončno razglasitev premirja. V takšnih okoliščinah pričakujem od Evropske unije enako solidarnost
in iskreno podporo, da bo Euskadi lahko vzpostavila mir in spravo, po katerih hrepenimo.

Daniel Hannan (ECR). – Gospod predsednik, nobena država ni bila tako prikrajšana pri finančnih injekcijah
kot Irska in noben narod ni bil tako strogo obravnavan kot irski. Irski finančni minister, Brian Lenihan, je
sprejel same prave odločitve. Vsi irski javni uslužbenci od predsednika vlade do najnižjega javnega uslužbenca
in celo prejemniki nadomestila za brezposelnost so zategnili pasove in sprejeli ogromno zmanjšanje
prihodkov. Zdaj so ugotovili, da če ne bi sprejeli teh bolečih odločitev – če bi preprosto še naprej zapravljali –,
bi lahko bili kot Grki upravičeni do finančne injekcije, še huje pa je, da so ugotovili, da morajo sodelovati
pri reševanju Grčije. Ne samo to, odkrili so tudi, da je plačilo na prebivalca, ki ga prispeva Irska, večje kot pri
večini drugih držav evroobmočja.

Vsak običajen ekonomist bi predlagal, da je zdaj čas, da nekaterim gospodarstvom evroobmočja dovolimo,
da si ponovno natisnejo svoje valute zaradi devalvacije, da pridobijo nekaj časa, tako da se lahko z ugodnimi
cenami ponovno prebijejo na trg. Namesto tega smo ljudstva južne Evrope obsodili na leta revščine in deflacije
ter davkoplačevalce severne Evrope obremenili z ogromnim dolgom, vse zato, da bi maloštevilnim rešili
ugled. Zagotovo imamo najdražji ugled po Heleni Trojanski, ki je v boj poslala tisoče ladij!

James Nicholson (ECR). – Gospod predsednik, nisem nameraval pojasniti glasovanja o tem vprašanju, toda
med govorom je poročevalec omenil samo dr. Paisleyja in gospoda Adamsa, rekoč, da sta prinesla mir Severni
Irski. Gospod Adams in dr. Paisley sta morda prinesla marsikaj, toda miru nikoli. Mnogi si lahko lastijo
zasluge za mir na Severnem Irskem, toda dejansko sta bila David Trimble in John Hume tista, ki sta opravila
težko delo vzpostavitve miru na Severnem Irskem, in upam, da bo v prihodnje poročevalec podal točna
dejstva. Onadva sta opravila vse težko delo v preteklosti.

Naj pojasnim, da sem danes glasoval za, ker verjamem, da na Severnem Irskem še vedno potrebujemo
podporo, da ohranimo, kar je bilo doseženo. Niti najmanj ni gotovo, da bo mir trajal, saj so na obeh straneh
ljudje – videli smo, ko so se pred kratkim pokazali –, ki še vedno poskušajo zrušiti, kar je bilo doseženo.
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Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Gospod predsednik, bil sem med 334 poslanci Evropskega parlamenta,
ki so podprli imenovanje pastorja Tőkésa na položaj podpredsednika Evropskega parlamenta. On je junak
iz moje mladosti. Kot novinar pri Solidarnosti leta 1989 sem med obstreljevanjem s strani Ceauşescove
varnostne službe Securitate poročal o romunski revoluciji, ki se je začela v Temišvaru z govorom
gospoda Tőkésa 16. decembra 1989.

Toda danes me žalosti, da je bil žrtev najprej računalniške napake, ko je bilo napačno preštetih 168 glasov,
zatem pa je predsedujoči postopku teh 168 glasov prištel skupnemu številu, kar je povzročilo splošno
polemiko. Če bodo torej ljudje dvomili v zakonitost izvolitve gospoda Tőkésa za podpredsednika Evropskega
parlamenta, potem sem za ponovno glasovanje. Prepričan sem, da bo njegov rezultat še boljši. Mandata tako
ugledne osebe v Evropskem parlamentu ne bi smel nihče postavljati pod vprašaj. Zato mislim, da je tudi v
interesu gospoda Tőkésa, da se glasovanje ponovi, če bi kdor koli imel pomisleke.

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

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasoval sem za poročilo
gospoda Marinescuja –, kateremu bi se rad ob tej priložnosti zahvalil, – ker verjamem, da je najsodobnejši,
učinkovit tovorni promet osnovna zahteva ne le za konkurenčnost, pač pa tudi za samo preživetje evropskih
podjetij. Poleg tega povsem podpiram željo poročevalca po ponovni uvedbi nekaterih delov besedila, ki jih
je ta parlament odobril na prvi obravnavi.

Poročilo: David Martin (A7-0043/2010)

Daniel Hannan (ECR). – Gospod predsednik, ko smo danes začeli glasovati, smo naleteli na postopek, ki
ga v Parlamentu še ni bilo – postopek, pri katerem se beležijo samo glasovi „za“. Mislim, gospod predsednik,
da je bilo to samo vprašanje časa. Seveda je to točno tak pristop, ki ga je EU ubrala pri sledečih referendumih.

Evropska ustava in Lizbonska pogodba sta se vztrajno zavračali na voliščih, zavrnilo ju je 54 % francoskih
volivcev, 62 % nizozemskih volivcev in 53 % irskih volivcev, vsakič pa je bil odziv, da se kar nadaljuje ne
glede na to, brez upoštevanja pripomb ljudi, da se sliši samo „da“ tudi tam, kjer so ljudje izrazili nasprotovanje.
Zdaj smo ta pristop vključili ali opredelili v sklopu postopkov tega parlamenta. Ljudem smo onemogočili,
da bi se njihovo nestrinjanje s projektom beležilo. Mika me, da bi priredil stari rek: katerega dela „ne“ ne
razumete?

Syed Kamall (ECR). – Gospod predsednik, ko danes gledam to poročilo o postopku in prilagoditvi postopka
Lizbonski pogodbi, se mi zdi zanimivo, da smo govorili z mnogimi poslanci tega parlamenta, ki pa pravzaprav
ne vedo, kaj dejansko vsebuje Lizbonska pogodba in kako vpliva na naše volivce v vsakodnevnem življenju.

Na primer finančna injekcija Grčiji. Če pogledate, boste videli, da se je v Svetu razpravljalo o členu 122
Lizbonske pogodbe, ki naj bi govoril o solidarnosti: „V duhu solidarnosti, če ima država članice hude težave
pri oskrbi z nekaterimi izdelki, zlasti na področju energetike, ali kadar je država članica v težavah ali ji zaradi
naravnih nesreč resno grozijo hude težave“. To zdaj države članice uporabljajo kot izgovor, naj so članice
evroobmočja ali ne, da rešijo iz težav državo, ki si je godljo nakopala sama in ni v težavah zaradi izjemnih
okoliščin.

Volivcem moramo jasno povedati, kaj Lizbonska pogodba pomeni zanje. Ali pomeni, da se bo denar
„davkoplačevalcev“ namenjal za finančne injekcije državam, ki ne zmorejo same upravljati svojih zadev?

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Gospod predsednik, Parlament je posebej nadarjen, kar zadeva spremembe
poslovnika, ki vedno zmanjšajo pravice manjšin ali zatirancev, Untermenschen, kar smo mi do neke mere.
Zadnje leto smo se požvižgali na pravilo, da člen 24 poslovnika samostojnim poslancem dovoljuje, da
imenujejo svojega predstavnika.

V pripombi, ki je bila – oprostite – ena izmed najbolj neumnih, kar sem jih slišal v svoji parlamentarni karieri,
ste ravnokar povedali, gospod predsednik, da to ni mogoče, ker imate drugačno politično prepričanje kot
jaz. Res je, da sem jaz samostojen zaradi načela, vi pa ste bili samostojni samo zato, ker so vas izdali vaši
prijatelji.

Toda ta spor bi lahko rešili, gospod predsednik, in to z glasovanjem. Glasovanje je običajen postopek v
demokraciji. Toda ne, predstavnike samostojnih poslancev bo zdaj izbiral predsednik Parlamenta. To je še
ena farsa.
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Dejansko je gospod Martin prišel na to zamisel in to načrtoval skupaj s predstavniki dveh glavnih skupin.
To me spominja tudi na prejšnje spremembe poslovnika, za katerimi je stal gospod Corbett, čeprav je zdaj
utonil v pozabo in ga je na srečo na volitvah za Evropski parlament porazil moj prijatelj Nick Griffin.

Philip Claeys (NI). – (NL) Gospod predsednik, sprememba 86 v poročilu gospoda Martina določa, da
predstavnika samostojnih poslancev na konferenci predsednikov določi predsednik Parlamenta in ne sami
samostojni poslanci. Kot razlog je podano nesoglasje med samostojnimi poslanci. Sprašujem se, v čem je
težava. Tudi v Parlamentu ni soglasja, ko se voli predsednik parlamenta, ravno zato pa imamo demokratične
volitve. Predstavnik samostojnih poslancev mora biti reprezentativen, zato je najbolje, da se organizirajo
volitve.

Evropski parlament se začenja kazati kot neke vrste parlament Mikija Miške, kjer predsednik sam odloča,
kdo bo zastopal nekatere njegove nasprotnike. Sprašujem se tudi o podlagi za to odločitev. Ali temelji na
zastopanosti? Ali temelji na osebni naklonjenosti ali prijateljstvu z določenim samostojnim poslancem? Na
podlagi katerih meril se bo predsednik odločal o predstavnikih samostojnih poslancev? Rad bi bil videl, da
bi predsednik dal izjavo o tem pred glasovanjem, toda na žalost nismo bili upravičeni do tega.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Gospod predsednik, z vsem spoštovanjem do vas in te institucije, mislim, da
bi morala razprava o prilagoditvi poslovnika Lizbonski pogodbi vključevati tudi pomanjkljivost poslovnika,
zaradi katere je mogoče glasovati tako in dobiti tak izid, kot je bil ob izvolitvi gospoda Tőkésa na položaj
podpredsednika.

Ne morem razumeti, kako lahko predsednika objavita sporno glasovanje in s tem sporen izid glasovanja, in
strinjam se z vsemi kolegi poslanci, ki dvomijo v to, da so bili njihovi glasovi pravilno prešteti. Gledano iz
tega stališča, mislim, da bi morala Evropska unija in Evropski parlament delovati pregledno in jasno, in dokler
nekateri poslanci menijo, da so bili njihovi glasovi zaradi glasovalne opreme obravnavani drugače, kot so
glasovali, pri čemer niso imeli možnosti, da bi to preverili na svojih monitorjih, glasovanje ostaja sporno.

Glede na to mislim, da je v interesu gospoda Tőkésa in verodostojnosti Evropskega parlamenta, da se
glasovanje ponovi, tako da ne bo nobenega dvoma več o izvolitvi podpredsednika Evropskega parlamenta.

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

Daniel Hannan (ECR). – Gospod predsednik, rak Grčije je razsejal metastaze po celotnem Sredozemlju. Ta
teden smo brali, da se Evropska komisija pripravlja na finančno injekcijo Španiji in da predsednik Evropskega
sveta, gospod Van Rompuy, odkrito priznava, da bo v tem primeru 750 milijard EUR, namenjenih za nujni
sklad za finančne injekcije, bistveno premalo.

Tumor se razrašča, naši voditelji pa so se namesto razmisleka o amputaciji odločili za dolgotrajno
kemoterapijo, ki bo draga, boleča in negotovega izida. S tem mislim, da si bodo prizadevali ustvariti sistem,
ki ga gospod Van Rompuy imenuje gospodarsko upravljanje, njegov predhodnik pa mu je rekel fiskalni
federalizem: davčna uskladitev, obdavčitev finančnih transakcij, evropska dolžniška agencija ali evropski
denarni sklad. Vsi ti sistemi so namenjeni poskusom prenosa sredstev, da bi se ohranil njihov projekt, mnogo
lažje pa bi seveda bilo umakniti breme te finančne injekcije z ramen davkoplačevalcev in dati prizadetim
gospodarstvom ogromno spodbudo tako, da se jim omogoči devalvacija in preboj na trg z ugodnimi cenami.
Kako visoko ceno pričakujemo, da bodo plačala naša ljudstva na ljubo domišljavosti svoje elite!

Poročilo: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, na vrhu tisočletja 2000 so
najbogatejše države, vključno z državami Evropske unije, obnovile svojo zavezo, da bodo dosegle določene
cilje do leta 2015: zmanjšanje lakote in revščine, izboljšanje izobraževanja in zdravja ter zaščita okolja v
državah v razvoju.

Skoraj 10 let kasneje verjamemo, da mora Evropa kot glavni mednarodni akter na področju pomoči za razvoj
zdaj bolj kot kdaj koli prevzeti vodilno vlogo. Ni dvoma, da je povečanje razvojne pomoči v zadnjih nekaj
letih pomagalo omiliti trpljenje milijonov ljudi. Res je, da pomoč deluje, toda še veliko je treba narediti, tudi
zato, ker bodo morale zaradi obstoječe mednarodne krize mnoge države članice zmanjšati svoje proračune
za pomoč tem državam.

Gospod predsednik, glasoval sem za to poročilo, ker verjamem, da moramo v tem času raziskati inovativne
mehanizme financiranja. Države članice EU morajo začeti resno jemati strateška partnerstva s temi državami,
ki so politične narave. To pomeni, da morajo vsi partnerji pokazati obnovljeno politično voljo, da dosežejo
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prednostne cilje, ki so še vedno: skladnost politik za razvoj, reševanje podnebnih sprememb in svetovne
krize, upravljanje in pravice, pravica do hrane in razvoj izobraževanja. To ostaja naš izziv številka ena,
gospod predsednik.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasovala sem za poročilo
gospoda Cashmana, ker verjamem, da so ta parlament in evropske institucije odgovorni za spoštovanje in
uveljavljanje zavez, danih ljudem, ki živijo v manj razvitih državah, zlasti v afriških državah.

Ne moremo leta 2015 spoznati, da osmih ciljev, ki smo si jih zadali, nismo izpolnili, kajti v ozadju razvojnih
ciljev tisočletja, v ozadju the odstotkov – tega ne smemo pozabiti – so milijarde ljudi, ki trpijo in nimajo
priložnosti za dostojanstveno življenje.

Evropska unija mora biti za zgled in povesti na področju razvojne pomoči. Odpis javnega dolga, skupaj z
večjim prizadevanjem, da se zagotovi učinkovita uporaba pomoči, je ena od ključnih točk tega projekta,
temelječega na solidarnosti, katerega realizacije – tega se moramo zavedati – ne moremo odlagati, ne da bi
pri tem žrtvovali več človeških življenj.

Pisne obrazložitve glasovanja

Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Pal Schmitt, podpredsednik Evropskega parlamenta je bil pred
kratkim izvoljen za predsednika novo izvoljenega madžarskega parlamenta, zato smo s kolegi morali izvioliti
novega podpredsednika. Ker László Tőkés, madžarski poslanec iz skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov), izpolnjuje vsa merila, potrebna za opravljanje te funkcije (poštenost, predanost, podpora
evropskega konstrukta), sem glasovala za njegovo kandidaturo.

Cătălin Sorin Ivan (S&D), v pisni obliki. – (RO) Imenovanje Lászla Tőkésa za podpredsednika Evropskega
parlamenta je žalitev za Romunijo, če pomislimo na šovinističen ton izjav tega našega kolega. Dejansko
njegova izvolitev na ta položaj povzroča še večje pomisleke zaradi dvomljivega glasovalnega postopka.
Takšno imenovanje ne bi smelo potekati v Evropskem poarlamentu, forumu, ki odgovarja evropskim
državljanom. Toda kar je, je, in želeli bi, da bi glasovanje potekalo v okoliščinah, ki so povsem v skladu s
standardnim postopkom. Ker ni bilo tako, so te volitve vplivale na ugled Evropskega parlamenta, zlasti v
Romuniji, kjer ima širša javnost neposreden interes v tej zadevi. Ali bo László Tőkés dobro delal na tem
položaju, na tej točki ni tako pomembno. Tisto, kar je res pomembno, je, da je bil evropski narod globoko
užaljen.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), v pisni obliki. – Današnje glasovanje o izvolitvi gospoda Tőkésa na položaj
podpredsednika je bilo sramota. Prvič, pojasnila predsednika, kako glasovati, so bila nejasna in nasprotujoča
si. Zato ni nihče zagotovo vedel, kako naprej. Drugič, glasovalne naprave mnogih romunskih poslancev – ki
bi po pričakovanjih glasovali proti – začuda niso pravilno delovale. Tretjič, glasovalo se je kljub temu in
predsednik je zadevo pustil nerešeno in zapustil dvorano. Četrtič, razumna zahteva iz dvorane, da se glasovanje
ponovi v normalnih okoliščinah, je bila zavrnjena. Petič, zavrnjena je bila tudi izjava, da je bilo glasov več
kot prisotnih poslancev! Šestič, namesto tega smo bili preprosto obveščeni, da je bilo glasovanje vseeno
potrjeno! Sedmič, kljub temu nihče ni mogel pojasniti, kako lahko 168 glasov predstavlja „kvalificirano
večino“ v Parlamentu, ki šteje 751 poslancev!

Dejansko je Evropski parlament vsilil svojo voljo celotnemu Parlamentu! To obžalujem, kajti zagotovo znajo
delati boljše in mi, drugi poslanci Evropskega parlamenta, si zagotovo zaslužimo boljše!

Poročilo: Barbara Matera (A7-0180/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Iz politične solidarnosti s svojimi prijatelji iz skupine Evropske
ljudske stranke (Krščanskih demokratov) sem glasoval za poročilo italijanske kolegice Barbare Matere (PPE,
IT) o predlogu sklepa o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), da se
približno 6,6 milijona EUR kot pomoč dodeli Španiji, ki se sooča z odpuščanji v sektorju nekovinskih
mineralnih izdelkov. V osnovi ne dvomim v analizo Evropske komisije na podlagi podatkov, ki jih je predložila
Kraljevina Španija, a čudno se mi zdi, da bi uporabili sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
za nekaj, kar je zgolj posledica razblinjenja nepremičninskega balona v tej državi. Dejansko sta se število
izdanih gradbenih dovoljenj in s tem poraba ploščic in keramike ter nekovinskih mineralnih izdelkov
zmanjšala zaradi manj hipotek. Kam bomo prišli s takšnim razmišljanjem? Ali lahko zares trdimo, da gre za
prilagoditev globalizaciji? Ugotovil sem tudi, da so upravni stroški preko 400 000 EUR pretirani, tudi če je
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raziskava za 60 000 EUR, katere stroški se mi zdijo previsoki, osnovni vzrok za tako visok znesek. Se
nadaljuje ...

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Večja brezposelnost je ena od najbolj škodljivih posledic nedavne
gospodarske in finančne krize. Vse manjša stabilnost trgov je prispevala k poslabšanju položaja mnogih
podjetij, ki so se slabše prilagodila globalizaciji. V tem primeru je vpliv občutilo 181 podjetij iz skupnosti
Valencia. Španija je v svoji vlogi predložila dovolj utemeljitev za uporabo sredstev sklada in mislim, da bi jo
morali podpreti.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Mislim, da je posebna pomoč nadvse pomembna za
delavce, ki so bili odpuščeni ali prizadeti v obstoječem svetovnem gospodarskem okolju, kot je bilo v tem
primeru, ko je bilo odpuščenih 2 425 delavcev iz 181 držav v španski regiji Valencia. Zagotovitev pomoči
za preusposabljanje in ponovno vključitev teh delavcev na trg dela je ključno, ne samo za okrevanje
gospodarstva, temveč tudi za socialno stabilnost. Zato glasujem za to resolucijo. Rad bi ponovil priporočilo
Komisije, da se sredstev za izvajanje plačil v sklopu Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
ne sme prenesti iz Evropskega socialnega sklada. Ta sklada imata različne in dopolnjujoče se cilje, zaradi
česar eden ne more nadomestiti drugega. Ker je ESPG izjemen ukrep, potrebuje samostojno financiranje,
zato je hudo narobe, če se sredstva ESPG kot nujnega ukrepa zagotovijo na škodo Evropskega socialnega
sklada ali katerega drugega strukturnega sklada.

Juozas Imbrasas (EFD), v pisni obliki. – (LT) Španija je 2. septembra 2009 predložila vlogo za uporabo
sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za delavce, ki so bili odpuščeni iz 181 podjetij,
ki so se ukvarjala s proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkov v eni regiji na ravni NUTS II,
skupnosti Valencia. Mislim, da je ta vloga skladna z zahtevami za določitev finančnih prispevkov, kakor je
določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Zato sem se strinjal s tem poročilom in predlogom Komisije
o uporabi zneska 6 598 735 EUR, saj se s sredstvi iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
financirajo samo ukrepi, ki odpuščenim delavcem pomagajo, da se vključijo na trg dela, sredstva iz sklada
pa zagotavljajo pogoje, da lahko odpuščeni delavci najdejo stalno ali začasno zaposlitev, sodelujejo v
programih poklicnega usposabljanja in pridobijo znanje, ki je potrebno na trgu dela, da pridobijo dovoljenje
za obratovanje ali postanejo samozaposleni. Tudi Litva je že izkoristila podporo iz tega sklada.

Giovanni La Via (PPE), v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za poročilo o uporabi sredstev Evropskega sklada
za prilagoditev globalizaciji (ESPG), ker verjamem, da je nujno poudariti pomen tega sklada.

Ta instrument je bil ustanovljen z namenom, da se trgu dela zagotovi podporne ukrepe izključno za pomoč
delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi strukturnih sprememb v glavnih mednarodnih trgovskih tokovih, ter
da se jim pomaga pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

To je izjemno koristen instrument, ki je od leta 2007 do danes prejel 55 prošenj za podporo iz 17 držav
članic za 52 334 odpuščenih delavcev, za kar je bilo namenjenih 271,9 milijona EUR.

Analiza naših podatkov torej kaže, da je bilo za vsakega odpuščenega delavca uporabljenih 5 195 EUR iz
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, torej znesek, ki se dejansko uporablja za pakete prilagojenih
storitev, posebej oblikovane za ponovno vključevanje zadevnih delavcev na trg dela.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Iz pozornosti do španskih delavcev iz regije Valencia,
ki so bili žrtvovani globalizaciji, se vzdržim. Upoštevajoč razmere, ki so jim bile vsiljene zaradi vpliva
neoliberalnih politik Evropske unije, bi se morda zdelo upravičeno glasovati proti miloščini, za katero
evropska elita meni, da jim jo je primerno ponuditi. Toda vsaj tisto malo, kar bodo prejeli, lahko pomaga
zmanjšati njihovo trpljenje. Toda zato pristop Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ni nič bolj
sprejemljiv. Podpira selitev podjetij v Maroko in Alžirijo, ki trenutno poteka, in odobrava dobičke
najpremožnejših. Čista vest je za evrokratsko oligarhijo poceni.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) EU je območje solidarnosti in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
(ESPG) sodi v ta okvir. Ta podpora je ključna za pomoč brezposelnim in žrtvam selitev podjetij, do katerih
prihaja zaradi globalizacije. Seli se čedalje večje število podjetij, ki izkoriščajo nižje stroške dela v različnih
državah, predvsem na Kitajskem in v Indiji, pogosto na škodo držav, ki spoštujejo pravice delavcev. Cilj ESPG
je pomagati delavcem, ki so žrtve selitve podjetij, in je temeljnega pomena pri zagotavljanju dostopa do nove
zaposlitve v prihodnosti. V preteklosti so ESPG uporabljale druge države EU, zdaj pa lahko ta sklad zagotovi
enako pomoč skupnosti Valencia v Španiji pri nedavno nastalih razmerah, v katerih je bilo odpuščenih 2 400
delavcev iz 181 podjetij v sektorju proizvodnje drugih nekovinskih mineralnih izdelkov. Zato sem glasoval
tako, kot sem.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo se nanaša na uporabo sredstev ESPG v korist
regije Valencia v Španiji (6 598 735 EUR) po odpustitvi 2 425 delavcev iz 181 podjetij, ki obratujejo v
sektorju proizvodnje drugih nekovinskih mineralnih izdelkov. Sredstva bodo prejeli neposredno prizadeti
delavci. V odboru COBU je bilo poročilo sprejeto brez razprave. Na plenarnem zasedanju smo ga podprli
tudi Zeleni.

Poročilo: Barbara Matera (A7-0181/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Iz solidarnosti s skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) in Irsko ter na podlagi poročila izjemne italijanske kolegice Barbare Matere sem glasoval za
predlog sklepa o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), da se
približno 2,7 milijona EUR kot pomoč dodeli Irski, ki se sooča z odpuščanji v sektorju kristala. Večina od
600 odpuščenih delavcev je iz podjetja Waterford Crystal. Ne dvomim v analizo Evropske komisije, a zdi se
mi nenavadno, da je lahko to podjetje, ki je v težavah od leta 2005, vzrok prilagoditve globalizaciji. Leta 2005
je naznanilo zaprtje obrata v Dungarvanu, da bi konsolidiralo poslovanje v glavnem obratu v mestu Waterford
v Kilkennyju, kjer je bilo zaposlenih 1 000 ljudi. Posledično je skoraj 500 delavcev zapustilo Dungarvan. Po
zaprtju obrata 30. januarja 2009 so nekdanji delavci in njihove družine organizirali demonstracije, ki so se
končale marca 2009 po sporazumu z delavci in izplačilu 10 milijonov EUR (vir: Wikipedia). Ali je to
prilagoditev globalizaciji?

Liam Aylward (ALDE), v pisni obliki. – (GA) Iskreno pozdravljam nadomestilo iz Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji, ki se namenja nekdanjim delavcem podjetja Waterford Crystal in pomožnim
podjetjem. Sklad je bil ustanovljen za pomoč delavcem, ki jih prizadenejo strukturne spremembe v svetovni
trgovinski mreži, in bo zelo pomemben za lokalno skupnost, v osrčju katere je bila industrija podjetja
Waterford Crystal.

Ker je bila ta industrija osrednja v regiji, saj je bilo v steklarskem sektorju in pomožnih podjetjih zaposlenih
veliko kvalificiranih lokalnih delavcev, in ker je bil sektor ključen za identiteto regije Waterford, bodo ta
sredstva v veliko pomoč delavcem in njihovim družinam ter bodo pomagala zagotoviti druge možnosti
zaposlitve.

Na lokalni ravni je treba uvesti ukrepe usklajevanja, da se ta sredstva zagotovo razdelijo pravilno. Ker je
zadevna delovna sila starejša od drugih delavcev in ker je opravljala visokokvalificirano delo, je treba zagotoviti,
da se sredstva uporabijo za nadaljnje usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje podjetništva in izboljšanje
dostopa do zaposlitve.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Evropska unija največ prispeva v Mednarodni sklad za
Irsko, namreč kar 57 % letnih prispevkov.

Zato pozdravljam vlogo Evropske skupnosti v zagotavljanju gospodarske in socialne pomoči Irski s ciljem
vzpostavljanja miru in sprave.

Trenutno obdobje delovanja se bliža koncu, toda pomembno je, da Evropska skupnost še naprej prispeva v
Mednarodni sklad za Irsko in si prizadeva za cilje, kot so gradnja mostov, povezovanje skupnosti in
spodbujanje razvoja v regijah dveh irskih območij, ki sta bili v zadnjih letih najbolj nestabilni.

Proinsias De Rossa (S&D), v pisni obliki. – Z vsem srcem pozdravljam odločitev o uporabi sredstev
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za pomoč delavcem podjetja Waterford Crystal. Svetovna
gospodarska kriza je skupaj z velikimi spremembami svetovne trgovine povzročila odpuščanja delavcev na
Irskem in drugje po Evropi. Pozivam irsko vlado, da hitro zagotovi takojšnjo in učinkovito uporabo teh
sredstev za preusposabljanje in izobraževanje delavcev. Časovni okvir za uporabo teh sredstev je omejen in
ne smemo izgubljati časa pri zagotavljanju potrebnih storitev. Uredbo o ESPG je treba spremeniti, da se
poveča prožnost uporabe sredstev, zlasti kar zadeva časovni okvir.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Država, poimenovana „keltski tiger“, se je nekoč ponašala z izjemno
stopnjo rasti, vendar so jo v zadnjih letih prizadeli vpliv krize in učinki globalizacije. Prizadeli so irski steklarski
sektor, danes pa skoraj 600 delavcev potrebuje pomoč. Strinjam se z uporabo sredstev sklada.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glede na cilje Evropskega sklada za prilagoditev
globalizaciji (ESPG) glasujem za dodelitev pomoči delavcem, ki so bili odpuščeni iz podjetij Waterford Crystal
v Republiki Irski. Pomoč znaša več kot 2,5 milijona EUR in bo ključna za spodbujanje prizadetih delavcev,
da izboljšajo svoja znanja in spretnosti, saj jih je velika večina starih preko 45 let. Vendar bi rad izpostavil
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očitne razlike in neenakost, do katerih je prišlo pri ESPG. Vzrok za to je dejstvo, da države članice znova in
znova ne uporabijo razpoložljivih sredstev, kar gre seveda na škodo delavcev, ki postanejo brezposelni v teh
državah, kot se je zgodilo na Portugalskem zaradi nenehnega naraščanja stečajev in stopnje brezposelnosti.

Juozas Imbrasas (EFD), v pisni obliki. – (LT) Irska je 7. avgusta 2009 predložila vlogo za uporabo sredstev
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za delavce, ki jih je odpustilo podjetje Waterford
Crystal in trije njegovi dobavitelji/proizvajalci na nižji ravni. Mislim, da je ta vloga skladna z zahtevami za
določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Zato sem se strinjal
s tem poročilom in predlogom Komisije o uporabi zneska 2 570 853 EUR, saj se s sredstvi iz Evropskega
sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) financirajo samo ukrepi, ki odpuščenim delavcem pomagajo, da
se vključijo na trg dela, sredstva iz sklada pa zagotavljajo pogoje, da lahko odpuščeni delavci najdejo stalno
ali začasno zaposlitev, sodelujejo v programih poklicnega usposabljanja in pridobijo znanje, ki je potrebno
na trgu dela, da pridobijo dovoljenje za obratovanje ali postanejo samozaposleni. Tudi Litva je že izkoristila
podporo iz tega sklada.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Iz pozornosti do delavcev podjetja Irish Waterford
Crystal, ki so bili žrtvovani globalizaciji, se vzdržim. Upoštevajoč razmere, ki so jim bile vsiljene zaradi vpliva
neoliberalnih politik, ki jih je zagovarjala Evropska unija, bi se morda zdelo upravičeno glasovati proti
miloščini, za katero evropska elita meni, da jo je primerno ponuditi. Toda vsaj tisto malo, kar bodo prejeli,
lahko pomaga zmanjšati njihovo trpljenje. Toda zato pristop Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
ni nič bolj sprejemljiv. Podpira obstoječe špekuliranje bank in odobrava dobičke, ki jih ustvarjajo ameriški
skladi, kot je KPS Capital Partners, na žuljih evropskih delavcev. V kraljestvu evrokratov je čista vest poceni.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) EU je območje solidarnosti in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
(ESPG) sodi v ta okvir. Ta podpora je ključna za pomoč brezposelnim in žrtvam selitev podjetij, do katerih
prihaja zaradi globalizacije. Seli se čedalje večje število podjetij, ki izkoriščajo nižje stroške dela v različnih
državah, predvsem na Kitajskem in v Indiji, kar povzroča škodo v državah, ki spoštujejo pravice delavcev.
Cilj ESPG je pomagati delavcem, ki so žrtve selitve podjetij, in ta sklad je temeljnega pomena pri zagotavljanju
dostopa do nove zaposlitve v prihodnosti. ESPG so že uporabile druge države EU, zdaj pa bi morali to pomoč
dodeliti Republiki Irski, zlasti podjetjem v sektorju steklarstva in proizvodnje kristala. Zato sem glasoval
tako, kot sem.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo se nanaša na uporabo sredstev ESPG v korist
irskih delavcev (2 570 853 EUR) po odpustitvi iz podjetja Waterford Crystal in treh njegovih dobaviteljev,
ki delujejo v sektorju kristala. Sredstva bodo prejeli neposredno prizadeti delavci. V odboru COBU je bilo
poročilo sprejeto brez razprave. Ne vem, zakaj ne bi glasoval za.

Poročilo: Barbara Matera (A7-0179/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), v pisni obliki. – Pozdravljam odločitve o uporabi finančne pomoči za
odpuščene delavce, ki so zaposlitev izgubili zaradi svetovne finančne in gospodarske krize v treh primerih – v
skupnosti Valencia in regiji Castilla-La Mancha v Španiji ter na Irskem, v steklarskem podjetju Waterford
Crystal. Skupna podpora v teh primerih znaša 11 milijonov EUR in bo namenjena 3 663 odpuščenim
delavcem. Čeprav pomoč Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ne bo rešila vseh težav, ki jih je
povzročila finančna in gospodarska kriza, pozivam institucije EU, da učinkovito in pravočasno ovrednotijo
vloge, države članice pa, da aktivno sodelujejo v tem skladu.

V moji državi, Litvi, je bila pred kratkim finančna pomoč dodeljena delavcem, ki so izgubili službo v
gradbeništvu, pohištvenem sektorju in industriji proizvodnje oblačil, kot tudi delavcem iz tovarne Snaigė v
mestu Alytus. Za pomoč so izredno hvaležni tisti, ki jih je svetovna finančna in gospodarska kriza najhuje
prizadela.

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Iz solidarnosti s skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) in na podlagi poročila italijanske kolegice Barbare Matere (PPE, IT) sem glasoval za predlog
sklepa o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), da se približno 2 milijona EUR
kot pomoč dodeli Španiji, ki se sooča z odpuščanji v sektorju proizvodnje lesnih proizvodov. Dejansko
Kraljevina Španija utemeljuje svojo zahtevo na podlagi načela, da je gospodarska in finančna kriza povzročila
nenaden zlom svetovnega gospodarstva, kar je imelo resen posledični učinek na številne sektorje, zlasti na
povpraševanje v gradbenem sektorju in s tem po lesnih proizvodih. Resnica je, da je kriza povzročila, da se
je španski nepremičninski balon razpočil, in težko je najti utemeljitev za prilagoditev globalizaciji ... Če
pogledate, kaj se financira (na primer, 57 vlog za spodbujanje podjetništva po 3 000 EUR vsaka, skupaj torej
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171 000 EUR, 16 delavnic za usposabljanje, skupaj z delovno prakso, ki stanejo 12 500 vsaka, skupaj torej
200 000 EUR in tako dalje), kje je prilagoditev globalizaciji? Se nadaljuje ...

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Veliko število sektorjev in podjetij, ki sta jih prizadeli kriza in
globalizacija, sprašuje, ali bo obstoječi neizogibni evropski gospodarski model izvedljiv in trajnosten. Če je
dodelitev pomoči delavcem, ki so bili odpuščeni, nesporna, pa enako ni mogoče reči za neprekinjeno stanje,
ki še poslabšuje težavne razmere, na primer razmere gozdnih delavcev in pridelovalcev plute v regiji Castilla-La
Mancha.

Poleg dodeljevanja pomoči v razmakih morajo Evropska unija in države članice biti sposobne spodbujati
gospodarsko okolje brez nepotrebnih birokratskih ovir, ki je ugodno za podjetnike ter nagrajuje tveganje
in inovacije.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za dodelitev pomoči iz Evropskega sklada
za prilagoditev globalizaciji glede na izjemno negativen vpliv zaprtja 36 lesnih podjetij v devetih mesecih v
španski regiji Castilla-La Mancha, zaradi česar je 585 delavcev izgubilo službo. Razmere so še toliko resnejše,
ker se prebivalstvo iz te regije odseljuje, delovna sila pa ni usposobljena za tako rekoč nič drugega. Zato bi
rad poudaril, da se je treba posebej posvetiti negativnemu vplivu obstoječe gospodarske krize na najbolj
podeželska območja.

Juozas Imbrasas (EFD), v pisni obliki. Španija je 9. oktobra 2009 predložila Komisiji vlogo za uporabo
sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v višini 1 950 000 EUR za 585 delavcev, ki
so bili odpuščeni iz 36 podjetij, ki so se ukvarjala s proizvodnjo lesa, lesnih in plutastih izdelkov, razen
pohištva, in proizvodnjo izdelkov, ki vsebujejo slamo in protje, v regiji Castilla-La Mancha v devetmesečnem
obdobju poročanja med 1. novembrom 2008 in 31. julijem 2009. Strinjam se z oceno Komisije, da ta vloga
izpolnjuje merila za upravičenost, določena v uredbi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG),
in s priporočilom Komisije proračunskemu organu o odobritvi vloge, saj se s sredstvi iz Evropskega sklada
za prilagoditev globalizaciji (ESPG) financirajo samo ukrepi, ki odpuščenim delavcem pomagajo, da se
vključijo na trg dela, sredstva iz sklada pa zagotavljajo pogoje, da lahko odpuščeni delavci najdejo stalno ali
začasno zaposlitev, sodelujejo v programih poklicnega usposabljanja in pridobijo znanje, ki je potrebno na
trgu dela, da pridobijo dovoljenje za obratovanje ali postanejo samozaposleni. Tudi Litva je že izkoristila
podporo iz tega sklada.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Iz pozornosti do španskih delavcev iz regije Castilla-La
Mancha, ki so bili žrtve globalizacije, se vzdržim. Upoštevajoč razmere, ki so jim bile vsiljene zaradi vpliva
neoliberalnih politik, ki jih je zagovarjala Evropska unija, bi se morda zdelo upravičeno glasovati proti
miloščini, za katero evropska elita meni, da jo je primerno ponuditi. Toda vsaj tisto malo, kar bodo prejeli,
lahko pomaga zmanjšati njihovo trpljenje. Toda zato pristop Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
ni nič bolj sprejemljiv. Podpira špekuliranje na stanovanjskem trgu in njegov zlom odobrava dobičke, ki
pritekajo bankam iz obresti. Evrokratski tirani imajo zlahka čisto vest.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) EU je območje solidarnosti in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
(ESPG) sodi v ta okvir. Ta podpora je ključna za pomoč brezposelnim in žrtvam selitev podjetij, do katerih
prihaja zaradi globalizacije. Seli se čedalje večje število podjetij, ki izkoriščajo nižje stroške dela v različnih
državah, predvsem na Kitajskem in v Indiji, kar povzroča škodo v državah, ki spoštujejo pravice delavcev.
Cilj ESPG je pomagati delavcem, ki so žrtve selitve podjetij, in ta sklad je temeljnega pomena pri zagotavljanju
dostopa do nove zaposlitve v prihodnosti. V preteklosti so ESPG uporabljale druge države EU, zdaj pa bi
moral zagotoviti enako pomoč regiji Castilla-La Mancha v Španiji za 585 odpuščenih delavcev iz 36 podjetij,
ki so se ukvarjala s proizvodnjo lesa, lesnih in plutastih izdelkov, razen pohištva, in proizvodnjo izdelkov
iz slame in protja. Zato sem glasoval tako, kot sem.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo se nanaša na uporabo sredstev Evropskega
sklada za prilagoditev globalizaciji v korist regiji Castilla-La Mancha v Španiji (1 950 000 EUR) po odpustitvi
585 delavcev iz 36 podjetij, ki obratujejo v sektorju „proizvodnje lesa, lesnih in plutastih izdelkov, razen
pohištva; proizvodnje izdelkov iz slame in protja“. Sredstva bodo prejeli neposredno prizadeti delavci. Odbor
za proračun je poročilo sprejel brez razprave. Mi iz skupine Verts/ALE smo ga podprli.

Poročilo: Barbara Matera (A7-0178/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Iz solidarnosti s skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) in na podlagi poročila italijanske kolegice Barbare Matere sem glasoval za predlog sklepa o
uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), da se približno 1,1 milijona EUR
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kot pomoč dodeli za dejavnosti tehnične pomoči v zvezi z ESPG. Skladno s členom 8(1) uredbe o EGF iz
leta 2006 se lahko 0,35 % finančnih sredstev, ki so na voljo iz sklada (500 milijonov EUR), vsako leto uporabi
za financiranje dejavnosti tehnične pomoči na pobudo Komisije. To predstavlja 1 750 000 EUR. Zaenkrat
še nič ni bilo dodeljeno za tehnično pomoč. Če povem odkrito, se mi zdi nesmiselno organizirati dve srečanji
za 27 strokovnjakov (po eden iz vsake države članice) v znesku 35 000 EUR, torej skupaj 70 000 EUR, in
dva seminarja o ESPG po 100 000 EUR, zlasti če naj bi ESPG plačal tekoče stroške in ne prilagajanje
globalizaciji. In kaj lahko rečemo o 10 raziskavah, ki stanejo 25 000 EUR vsaka? ... Se nadaljuje ... toda človek
zares dobi občutek, da se te dejavnosti tehnične pomoči izvajajo, da se porabi denar, samo zato, ker obstaja
pravna podlaga.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), v pisni obliki. – (LT) Strinjam se s tem poročilom, ker se bo več kot polovica
sredstev za tehnično pomoč, dodeljenih Komisiji, uporabila za financiranje raziskav, ovrednotenje odprtih
primerov Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), njihovo izvajanje, doseganje uspeha in
učenje za prihodnost, del sredstev za tehnične namene pa se bo uporabil za vzpostavitev podatkovne zbirke
o ponovnem dolgoročnem vključevanju na trg dela. Pozivam tudi, da se vsaj del teh sredstev nameni za
tehnične ukrepe, ki bi lahko skrajšali postopek za obravnavo vlog, ki je v mnogih primerih vlog za pomoč
predolg. Rada bi spodbudila države članice, da se seznanijo z možnostmi in priložnostmi, ki jih nudi ESPG
za delavce v razmerah masovnega odpuščanja ter da uporabijo razpoložljiva sredstva za podporo odpuščenih
delavcev in pomoč pri njihovi vrnitvi na trg dela. Poleg tega bi države članice dodatno spodbujala, da si
izmenjujejo najboljše prakse in se učijo predvsem od tistih držav članic, ki so že vzpostavile nacionalne
informacijske mreže za ESPG, ki zajemajo socialne partnerje in zainteresirane strani na lokalni ravni, da bi
oblikovale trdno strukturo za pomoč v primeru masovnih odpuščanj.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Evropska komisija poziva k uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji, da bi lahko ponudila ustrezno in zadostno tehnično pomoč kot odgovor na mnoge
prošnje iz različnih držav, kjer narašča število brezposelnih delavcev zaradi gospodarske in finančne krize,
ter na globalizacijo, ki vpliva na solventnost mnogih podjetij. Soglasno sprejetje na parlamentarnem odboru
kaže, da so poslanci, ki se najbolj ukvarjajo s to težavo, soglasni o tej prošnji. Zato mislim, da bi jo moral
Parlament enako obravnavati.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to resolucijo, ki spodbuja boljše izvajanje
pomoči in mehanizmov pomoči, namenjenih odpuščenim delavcem, ker poznam pomen Evropskega sklada
za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za preusposabljanje fizičnih delavcev in omilitev socialno-ekonomskega
vpliva svetovne krize. Poleg poostritve ukrepov za boljše spremljanje, revizijo in ocenjevanje izvajanja
podpornih načrtov, ki so bili odobreni, bi rad izpostavil, da se moramo posvetiti in prizadevati si za
spodbujanje pobud, ki vodijo k večji in bolj razširjeni uporabi sredstev iz ESPG s strani držav članic, zlasti
Portugalske.

Juozas Imbrasas (EFD), v pisni obliki. – (LT) Strinjal sem se s tem poročilom in predlogom Komisije o uporabi
zneska 1 110 000 EUR iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za financiranje tehnične
pomoči za Komisijo. Skladno s členom 8(1) pravne podlage se lahko 0,35 % najvišjega letnega zneska, ki je
na voljo iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), vsako leto uporabi za financiranje tehnične
pomoči na pobudo Komisije. Vsako leto se lahko porabi 1,75 milijona EUR, da se pokrijejo potrebe za
izvajanje sklada. Strinjal sem se s predlogom Komisije, da mora ta znesek zajemati naslednje dejavnosti:
dejavnosti, povezane z vmesno oceno ESPG – študije o spremljanju in izvajanju, oblikovanje baze znanja,
izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter strokovnjaki Komisije in revizorji, razvoj mrež,
organizacijo srečanj strokovne skupine ESPG, organizacijo seminarjev o izvajanju sklada kot tudi dejavnosti
informiranja in obveščanja javnosti, nadaljnji razvoj spletne strani ESPG in financiranje publikacij v vseh
jezikih EU. Dejavnosti ESPG imajo pomembno vlogo in namen sredstev iz tega sklada je zagotoviti enkratno
podporo delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ali svetovne finančne ali gospodarske krize, s
čimer bi jim olajšali povratek na trg dela.

Erminia Mazzoni (PPE), v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za zadevno poročilo v trdnem prepričanju, da
je pomembno, da so postopki glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) bolj dinamični.

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010 poziva, da se 1 110 000 EUR uporabi za dejavnosti
nadzora in spremljanja, predvsem pa za financiranje dejavnosti informiranja ter tehnične in upravne pomoči
v povezavi z uporabo sredstev s strani držav članic in socialnih partnerjev. Zagotavljanje jasnih informacij
je temeljnega pomena, če naj se skrajšajo postopki, ravno tako pa je za preglednost in jasnost pomembno,
da se Uniji zagotovijo instrumenti, ki jo približujejo državljanom. Od 1. maja 2009 je mogoče ta sklad
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uporabljati za podporo delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi učinkov gospodarske krize in finančnih trgov,
zato je še pomembnejši in potrebnejši.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki.– (PT) EU je območje solidarnosti in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
(ESPG) sodi v ta okvir. Ta podpora je ključna za pomoč brezposelnim in žrtvam selitev podjetij, do katerih
prihaja zaradi globalizacije. Seli se čedalje večje število podjetij, ki izkoriščajo nižje stroške dela v različnih
državah, predvsem na Kitajskem in v Indiji, kar povzroča škodo v državah, ki spoštujejo pravice delavcev.
Cilj ESPG je pomagati delavcem, ki so žrtve selitve podjetij, in ta sklad je temeljnega pomena pri zagotavljanju
dostopa do nove zaposlitve v prihodnosti. Zato je treba oceniti tudi učinkovitost tega mehanizma pomoči.
Glede na to namerava Komisija uporabiti sredstva ESPG, da bi pokrila upravne stroške, povezane z vmesnim
ovrednotenjem delovanja sklada. V to bodo zajete raziskave izvajanja ESPG, ponovno vključevanje delavcev
na trg dela in vzpostavitev mrež med službami držav članic, ki so pristojne za zadeve, povezane z ESPG,
izmenjava najboljše prakse kot tudi oblikovanje in vzpostavljanje spletne strani.

Aldo Patriciello (PPE), v pisni obliki. – (IT) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen
za zagotavljanje hitre pomoči tistim delavcem, ki so jih prizadele strukturne spremembe svetovnih trgovinskih
tokov.

Komisija je 24. aprila 2010 sprejela nov predlog o uporabi sredstev ESPG. Predlog se nanaša na sprostitev
1 110 000 EUR iz sklada, znesek, ki bi pokril osnovne dejavnosti ESPG, ki so študije o spremljanju in izvajanju,
oblikovanje baze znanja, izmenjava informacij in izkušenj med državami članicami in evropskimi strokovnjaki
iz ESPG, organizacija seminarjev ter nadaljnji razvoj spletne strani ESPG in publikacij v vseh evropskih jezikih.

Mislim, da lahko izvajanje sklada kvečjemu pozdravimo, saj spodbuja države članice, da dobro izkoristijo
priložnosti, ki jih ponuja ESPG, zlasti v zvezi z delavci. Po mojem mnenju je oblikovanje baze znanja zelo
koristno, ker deluje kot povezovalna sila med državami članicami ter jih s tem spodbuja k medsebojnemu
sodelovanju in zgledovanju po državah, ki imajo več izkušenj na tem področju. Za konec pa naj povem, da
se mi zdi spodbudno, da v tem procesu države članice vodi skupina strokovnjakov, in upam, da bo prišlo
do nadaljnjega napredka pri prihodnjem projektu ESPG.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo se nanaša na uporabo zneska v višini
1 110 000 EUR iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za financiranje tehnične pomoči
na pobudo Komisije. Po predlogu Komisije naj bi ta znesek pokrival naslednje dejavnosti: dejavnosti, povezane
z vmesno oceno ESPG (čl. 17) – študije o spremljanju in izvajanju, oblikovanje baze znanja, izmenjavo
informacij in izkušenj med državami članicami ter strokovnjaki Komisije in revizorji, razvoj mrež, organizacijo
srečanj strokovne skupine kontaktnih oseb ESPG, organizacijo seminarjev o izvajanju sklada kot tudi
dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti (čl. 9) ter nadaljnji razvoj spletne strani ESPG in publikacij v
vseh jezikih EU. V odboru COBU je bilo poročilo sprejeto brez razprave. Mi Zeleni smo ga podprli.

Viktor Uspaskich (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Zaradi nedavnega finančnega potresa so mnogi postali
brezposelni ali podzaposleni. Dobro je, da EU temelji na načelu solidarnosti. Od svoje ustanovitve leta 2006
je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) prejel skoraj 30 vlog v skupnem znesku
154 milijonov EUR, pomoč pa je bila zagotovljena 33 000 delavcem po celotni Evropi. Ta pomoč je bila
dodeljena mnogim različnim sektorjem, vključno z računalniško industrijo, industrijo mobilnih telefonov
in avtomobilsko industrijo.

Baltskim državam je finančna kriza zadala boleč udarec. Med oktobrom 2008 in julijem 2009 je več kot
1 600 delavcev, zaposlenih v litovskih gradbenih podjetjih, izgubilo zaposlitev. Polovica jih ni našla nove
zaposlitve niti se ni upokojila ali zaprosila za pomoč. Večino stroškov krije ESPG, preostanek pa litovski
sklad za zaposlovanje. Rad bi se zahvalil ESPG za pomoč, ki se dodeljuje zelo skrbno in socialno odgovorno.
Naj navedem primer: do maja 2009 je v petih mesecih izgubilo službo 651 delavcev, zaposlenih pri litovskem
podjetju AB Snaigė (proizvajalec opreme za hlajenje) in njegovih dveh dobaviteljih. To je neposredno vplivalo
na delavce in njihove družine kot tudi na mesto Alytus, kjer ima to podjetje sedež. Zaradi nastalih razmer je
bil velik del sredstev ESPG namenjen delavcem. Dodeljena sredstva bodo delavcem zagotovila priložnost,
da najdejo zaposlitev ter da se izobražujejo in preusposobijo.

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

David Casa (PPE), v pisni obliki. – ESPG je nastal, da bi pomagal tistim delavcem, na katere je imela globalizacija
negativen vpliv. Komisija je sprejela predloge za dostop do sredstev, da bi pomagala Irski in Španiji. Rad bi
poudaril, da so dejanski primeri, ko so ta sredstva potrebna, večinoma izredno nujni, zato mora biti postopek
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za odobritev teh sredstev čim bolj učinkovit in hiter. Glede na to se strinjam z zaključki naše poročevalke,
zato sem glasoval za poročilo.

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

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je
ključen za podporo ponovne vključitve delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne gospodarske in finančne
krize.

Evropske institucije so igrale pomembno vlogo pri podpori oživitve gospodarstva držav članic, ki najbolj
potrebujejo pomoč.

Ponovno pozivam institucije EU, da jo skupaj uporabijo hitro in prožno, na podlagi poenostavljenih
postopkov, ki bodo hitro zadovoljili potrebe delavcev, ki jih je zdajšnja gospodarska recesija najbolj prizadela.

Poročilo: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sonia Alfano (ALDE), v pisni obliki. – (IT) Anketa, objavljena v Region of Sicily konec leta 2009, je pokazala,
da 75 % državljanov meni, da evropska sredstva nimajo nobenega pozitivnega vpliva ali pa zelo majhnega.
Če k temu dodamo še dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da 51 % sredstev, namenjenih Siciliji za
programsko obdobje 2000–2006, ni bilo porabljenih in da je pri dobrem odstotku uporabljenih sredstev
prišlo do nepravilnosti, zlahka razumemo skoraj popolno odsotnost zaupanja javnosti.

Zato povsem podpiram poročilo mojega kolege. Zaupanje v institucije je mogoče povrniti samo s popolno
preglednostjo, ki naj bi zagotovila, da je javnost seznanjena z učinkovito uporabo javnih sredstev. Vsak mora
biti seznanjen s tem, komu so bila dodeljena sredstva in predvsem za kakšen namen, obenem pa mora biti
omogočeno spremljanje vseh stopenj od programiranja do izvajanja posredovanj.

Omogočanje državljanom, da spremljajo evropske sklade, ne predstavlja samo temeljnega dokaza
demokratičnega procesa, temveč tudi odvrača od vseh oblik odtekanja teh javnih sredstev. Naj vas spomnim,
da preglednost ne pomeni zgolj posredovanje dokumentov javnosti: to je le prvi korak. Informacije morajo
biti dostopne in zlahka razumljive; sicer bo njihova priprava zgolj tehnično opravilo, ki ne pripomore k
nikakršnemu demokratičnem nadzoru.

Luís Paulo Alves (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to poročilo, ki zagovarja skupen in dostopen
pristop k izmenjavi najboljših praks med regijami, tako da bi tisti, ki sodelujejo pri kohezijski politiki, lahko
črpali iz izkušenj drugih. Mislim, da so prevladujoča vprašanja, povezana s projektnim vodenjem tistih, ki
sodelujejo pri izvajanju kohezijske politike, ključen dejavnik za izboljšanje in pospeševanje upravljanja.
Države članice bi morale decentralizirati izvajanje kohezijske politike, da bi zagotovile ustrezen potek
upravljanja na več ravneh ob upoštevanju načel partnerstva in subsidiarnosti. Pozdravljam pripravo
Revizijskega priročnika kot tudi njegovo poenostavitev, zlasti kar zadeva upravičenost, finančni inženiring
in poročanje.

Rad bi izpostavil ovire, ki so jih predstavili možni kandidati glede uporabe sredstev strukturnih skladov.
Soočajo se z velikimi birokratskimi bremeni, preštevilnimi zapletenimi predpisi, pomanjkanjem preglednosti
v postopku odločanja in pravilih sofinanciranja ter zamudami pri plačilih. Če naj se te ovire premagajo, je
treba opredeliti dolgoročna merila za projekte, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in razviti posebne
ukrepe skupaj z novimi kakovostnimi kazalniki za regije s posebnimi geografskimi značilnostmi, kot so
najbolj oddaljene regije.

Alfredo Antoniozzi (PPE), v pisni obliki. – (IT) Gospod predsednik, podpiram stališče gospoda Winklerja
in glasoval sem za pregled inovacijske politike Skupnosti. Strinjam se zlasti z željo, da se zagotovi razsežna
strategija, ki zadeva ne le tehnološke inovacije, temveč tudi upravne, organizacijske in socialne inovacije.
Zato je po mojem mnenju ključno, da finančni sektor ter mala in srednje velika podjetja sodelujejo pri
opredelitvi ukrepov za spodbujanje inovacij kot tudi, da se pozornost nameni političnim in gospodarskim
ciljem na regionalni ravni.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Prvotna različica tega samoiniciativnega poročila Michaila
Tremopoulosa mi sploh ni bila všeč. Zato sem vložila deset sprememb, da bi ga preusmerila. Tako smo s
kolegi iz skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) dosegli, da sta francoščina in nemščina
ponovno uvedeni kot jezika komunikacije poleg angleščine, da so se zahtevane informacije omejile na
informacije, ki so dejansko uporabne, da se ohrani predpostavka ustrezne uporabe evropskih skladov in
tako dalje. Uporaba sredstev bi dejansko morala biti bolj pregledna, toda to ne bi smel biti izgovor, da se
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naredi postopke za zaprosilo za evropska sredstva pretirano zapletene. Zaradi našega ukrepanja bodo
evropskih državljanom na voljo dodatne informacije o uporabi sredstev evropskih skladov, toda s tem se
birokracija ne bo povečala. Zato sem glasovala za spremenjeno različico tega poročila.

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za samoiniciativno poročilo mojega kolege
Michaila Tremopoulosa o preglednosti regionalne politike in njenem financiranju. Pozdravljam pobudo za
preglednost v Evropi (ETI), ki jo je Evropska komisija sprejela, da bi izboljšala preglednost, odprtost in
odgovornost upravljanja v Evropski uniji. Podpiram potrebo po ureditvi in uporabi metod, ki jamčijo
preglednost postopkov, možnim upravičencem zagotavljajo boljši dostop do strukturnih skladov in
zmanjšujejo upravno breme udeležencev. Organi upravljanja v državah članicah morajo pregledno predstaviti
vse stopnje projektov, ki jih financirajo strukturni skladi. Obljubljam, da bodo poslanci Evropskega parlamenta
obveščeni in vključeni v izvajanje projektov v njihovih volilnih okrožjih.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – Glasoval sem za to poročilo. Učinkovita uporaba sredstev
strukturnih in kohezijskih skladov je prvi pogoj za rast naših gospodarstev in ustvarjanje delovnih mest. Da
bi zagotovili preglednost uporabe sredstev, je treba pobudo za preglednost v Evropi v celoti izvesti. Trenutno
nimamo dovolj informacij o sklepih Komisije o glavnem financiranju. Tudi države članice na različnih ravneh
obveščajo javnost o upravičencih do pomoči EU. Mislim, da je treba preglednost zagotoviti na vseh ravneh,
saj gre z roko v roki s poenostavitvijo postopkov za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov in omogoča
sodelovanje javnosti v razpravi o tem, kako se porablja javni denar, ki je nujna za učinkovito uporabo sredstev
EU.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. – (IT) V času, ko se gospodarska in finančna kriza odraža kot horizontalen
pojav, ki se dotika vseh sektorjev brez razlik, tudi kmetijski sektor ni izjema ter potrebuje izrazito finančno
podporo in preglednost.

Poročilo gospoda Tremopoulosa dopolnjuje sporočilo Komisije o pobudi za preglednost v Evropi ter uvaja
predloge, namenjene spodbujanju razkritja podatkov o upravičencih do sredstev kot tudi preglednosti
skupnega upravljanja in partnerstva. Glasovala bom za to poročilo ravno zato, ker verjamem, da lahko več
informacij in predvsem preprostejše informacije poslovnemu svetu približajo zapleteni svet kohezijske
politike EU.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Pobuda za preglednost v Evropi velja od leta 2005,
ko jo je sprejela Komisija. Le eno leto kasneje je bila objavljena zelena knjiga, da bi se izboljšala preglednost,
odprtost in odgovornost upravljanja EU. Razlog za sprejetje teh dokumentov je temeljna pravica evropskih
državljanov, da vedo, kdo prejema evropska sredstva. Vsak od njih bolj ali manj finančno prispeva k tem
projektom.

Spletna objava informacij o glavnih projektih, preden se sprejme odločitev o njihovem financiranju, je
uveljavljena praksa v mednarodnih finančnih institucijah. Evropska komisija je bila do zdaj izjema, čeprav
ni utemeljenega razloga, da bi se moral izvršni organ Skupnosti držati nižjih standardov preglednosti. V teh
okoliščinah se zahteva Parlamenta, da Komisija pravočasno objavi informacije na internetu, da bi zagotovila
neposreden dostop do dokumentacije o evropskih financah, povsem ujema s politiko preglednosti, sprejeto
na ravni EU. Pomembno je, da pri projektih, ki jih odobri Komisija, ne obstaja niti trohica dvoma in da je
javnost obveščena o tej pravici od čisto prve stopnje predložitve prošnje za financiranje.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Preglednost dodeljevanja sredstev iz strukturnih skladov,
zlasti z naknadno objavo upravičencev, zadevnih aktivnosti in zneskov javnih prispevkov, je osrednja tema
razprave o načinu porabe evropskega javnega denarja.

Toda opredelitev „upravičencev“ in znesek javnih prispevkov, plačan upravičencem (dodeljeni ali dejansko
izplačani zneski), ki ju je treba objaviti, nista jasna.

Pozdravljam priporočila iz tega poročila, ker prispevajo h kulturi vzajemnega zaupanja med vsemi
zainteresiranimi stranmi, kar bo privedlo do boljše uporabe sredstev evropskih skladov.

David Casa (PPE), v pisni obliki. – V EU so državljanom in drugim subjektom na voljo številni viri sredstev.
Mnogi se pritožujejo, da so postopki za dostop do takšnih virov zapleteni in pretirano birokratski. Zagotoviti
bi bilo treba jasnejše informacije o postopkih, povezanih s takšnimi viri, in večjo preglednost glede porabe
teh sredstev. Strinjam se z zaključki poročevalca, zato sem se odločil, da bom glasoval za to poročilo.
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Mário David (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glasujem za ukrepe, ki so predlagani v poročilu, ker mislim, da mora
biti preglednost ključen pogoj za doseganje splošnih ciljev vseh politik, zlasti kohezijskih.

Spremenljivost meril za predstavitev in dostopnost podatkov, ki izhajajo iz očitnih razlik med državami
članicami in organi upravljanja pri razlagi minimalnih zahtev pobude za preglednost v Evropi, onemogočajo
popolno primerjavo na ravni EU. Zato toplo pozdravljam uvedbo jasnejših pravil o razkritju informacij o
upravičencih do sredstev iz skladov pod deljenim upravljanjem. Zmanjšanje birokracije, poenostavitev
postopka za pridobivanje sredstev in omogočanje večjega nadzora nad finančnim upravljanjem so pozitivni
koraki.

Mislim tudi, da je dobra zamisel, da bi države članice javnosti posredovale uradne informacije o postopku
za zagotavljanje sredstev v dveh jezikih.

Na koncu pa naj povem, da bi po mojem mnenju Komisija morala predstavljati zgled z uvedbo praks, ki
spodbujajo preglednost. Pri tem mislim zlasti zagotavljanje sredstev za velike projekte EU, v zvezi s katerimi
ni nikomur jasno, zakaj so standardi glede preglednosti še vedno nižji kot pri podobnih projektih, kot sta
Evropska investicijska banka ali Svetovna banka.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o preglednosti regionalne politike in
njenem financiranju, da bi zagotovili večji nadzor nad porabo javnih sredstev. Poleg obstoječih minimalnih
zahtev je treba tudi nujno zagotoviti, da bodo seznami prejemnikov sredstev iz strukturnih skladov, objavljeni
na spletni strani Komisije, vsebovali mnogo podrobnejše informacije v interesu večje preglednosti. Takšne
podrobnejše informacije so lahko na primer informacije o lokaciji, povzetki odobrenih projektov, vrste
dodeljene podpore in opis projektnih partnerjev.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Regionalna politika in kohezijski sklad Evropske unije sta temelja
načela solidarnosti med državami članicami. Bistveno je, da se sredstva zanju uporabljajo učinkovito in
osredotočeno ter da prispevajo k razvoju področij, ki so jim bila dodeljena. Preglednost uporabe teh sredstev
je glavna odgovornost držav članic, kazni za slabo upravljanje pa bodo še bolj zmanjšale neravnovesja v
Evropski uniji.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Upoštevajoč velikost in regionalno raznolikost Evrope
kot tudi pomen verodostojnosti evropskih institucij, sem glasoval za, ker mislim, da sta izmenjava javnih
informacij in standardizacija postopkov ključni za zagotovitev potrebne preglednosti pri izvajanju in
financiranju regionalnih politik, namenjenih gospodarski in socialni koheziji ter okrepitvi pravičnejše Evrope.
Rad bi tudi poudaril, da zagotovitev skladnosti s skupnimi pravili in objava objektivnih informacij o javnih
naložbah ne bi smela povzročiti večje birokracije. Dejansko mislim, da je pomembno zmanjšati birokracijo,
da se izboljša preglednost in učinkovitost evropskih politik.

Lorenzo Fontana (EFD), v pisni obliki. – (IT) Preglednost regionalne politike in njeno financiranje sta zelo
občutljivi temi in območje, ki ga zastopam, ti temi zelo zanimata.

Glede na kohezijsko politiko 2007–2013 sodijo Benečija in druge regije severne in srednje Italije v sklop
cilja 2 „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“, ki se mu namenja 16 % razpoložljivih sredstev. Večina
sredstev (83 %) se dodeljuje regijam, ki v razvoju zaostajajo, mednje pa sodijo regije južne Italije.

Strinjam se s poročevalcem, da je treba pobudo za preglednost v Evropi (ETI) podpreti z referenčnimi
parametri, ki so enaki za vse, s čimer bi zagotovili homogeno in učinkovito raven preglednosti. Opredelitev
vrste dokumentacije, ki jo je treba zagotoviti, in dostopa do nje predvsem pri „velikih projektih“ ter oblikovanje
skupnega modela, ki ga je treba upoštevati, bo preprečilo potrato in pomanjkanje postopkovne preglednosti.
Z oblikovanjem jasnih in podrobnejših skupnih pravil, ki pa ne vplivajo negativno na upravno učinkovitost,
bodo nagrajene uspešne regije in kaznovane tiste, ki ne opredeljujejo dovolj natančno svojih zahtev in
projektov.

Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo gospoda Tremopoulosa kot začetno točko upošteva
zamisel, da je preglednost predpogoj za doseganje ciljev kohezijske politike, in povsem podpiram pozive k
večji preglednosti regionalne politike. Poročilo tudi poziva države članice, da regionalne in lokalne oblasti
v celoti vključijo v izvajanje politik, in prepričan sem, da bo škotska vlada v te zadeve povsem vključila vse
škotske regije, ko bo Škotska samostojna.

Juozas Imbrasas (EFD), v pisni obliki. – (LT) Zagotavljanje javnih informacij o prejemnikih sredstev EU je
temeljni kamen pobude za preglednost v Evropi (ETI). Mislim, da je zahteva iz finančne uredbe, da morajo
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države članice zagotoviti informacije o porabi sredstev EU pod deljenim upravljanjem, zlasti z naknadno
objavo upravičencev, nezadostna. Komisija je omejila svojo vlogo na predlog o skupnem okvirnem standardu
za objavo podatkov in na to, da državljanom EU prek spletne strani GD REGIO posreduje povezave do
elektronskih naslovov držav članic, kjer so objavljeni zahtevani podatki o upravičencih do sredstev iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in kohezijskega sklada. Pri zgoraj omenjenih skladih, ki se
izvajata pod skupnim upravljanjem, so te povezave in njihova vsebina v izključni pristojnosti držav članic,
ki temelji na informacijah, ki jih posredujejo organi upravljanja. Popolna primerjava na ravni EU ni mogoča
zaradi spremenljivosti meril za predstavitev in dostopnost podatkov. Zato sem se strinjal s predlogi, ki jih
je predložil Evropski parlament, da naj bodo podatkovne zbirke držav članic združljive in da naj omogočajo
popolno iskanje, kar bi olajšalo pregled predstavljenih podatkov na ravni EU ter zagotovilo, da se zbrani
podatki najdejo in da so urejeni strukturirano in primerljivo ter so zato povsem uporabni. Izvajanje teh
predlogov bi pripomoglo k ETI.

Jarosław Kalinowski (PPE), v pisni obliki. – (PL) O delu Komisije in Parlamenta na področju preglednosti
regionalne politike in njenega financiranja imam dobro mnenje. Ta sektor porabi levji delež proračuna EU,
zato imajo davkoplačevalci pravico vedeti, kako se porablja njihov denar, in bi morali imeti neomejen dostop
do teh podatkov.

Rad bi tudi izrazil upanje, da bodo sprejeti ukrepi privedli do oblikovanja novih predpisov in objavljenih
podatkov, ki jih je navdahnilo opazovanje, zaradi česar bodo postopki izvajanja preprostejši in preglednejši.

Petru Constantin Luhan (PPE), v pisni obliki. – (RO) Da bi Evropska komisija približala evropske institucije
in službe državljanom, katerim služijo, in poudarila njihov prispevek k socialni in gospodarski koheziji ter
trajnostnemu razvoju v Evropi, je ena od njenih osnovnih nalog povečati svojo preglednost.

Glasoval sem za to poročilo, ker podpiram Komisijo pri spodbujanju standardne, trdno uveljavljene možnosti
za zagotovitev dostopa do informacij o prejemnikih sredstev Skupnosti. S tem bomo lahko odpravili
neenakosti pri objavi teh informacij v državah članicah. Tako bomo imeli popoln pregled nad posredovanimi
podatki na evropski ravni, obenem pa bomo pridobili večjo verodostojnost in odgovornost v očeh evropskih
državljanov.

Iosif Matula (PPE), v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za to poročilo, ker mislim, da je preglednost regionalnih
politik zelo pomembna za to, da bi povečali dostop možnih prejemnikov do podatkovne zbirke pobude za
preglednost v Evropi (ETI). Po mojem mnenju je za preglednost regionalnih politik bistvena vključenost
lokalnih in regionalnih oblasti, saj je njihova dolžnost izpolniti dvojno vlogo v tem pogledu. Po eni strani
bodo imele koristi od ETI, ki bo spodbujala največji možen dostop do te podatkovne zbirke o prejemnikih
sredstev, iz katere bo mogoče potegniti posebne primere dobre prakse na področju regionalnega financiranja.
Obenem bodo lokalne in regionalne oblasti imele ključno vlogo pri uveljavljanju te podatkovne zbirke z
najboljšimi mogočimi sredstvi, tako da bodo informacije čim lažje dostopne državljanom.

Uvesti je treba tudi sisteme za merjenje stopnje dostopa do podatkovne zbirke ETI, tako da bomo kar se da
jasno vedeli, kakšna je stopnja dostopa do informacij v tej podatkovni zbirki. Če se ugotovi manj razširjena
uporaba, bodo morale oblasti, ki jo vodijo na nižji ravni, poiskati bolj učinkovite načine za spodbujanje
njene uporabe.

Erminia Mazzoni (PPE), v pisni obliki. – (IT) Sledljivost upravičencev, dodeljenih sredstev in projektov je
ključen vidik instrumentov, ki urejajo uporabo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega
sklada in kohezijskega sklada, da se zagotovi preglednost porabe. Pregleden sistem optimizira naložbe in
zmanjšuje stroške. Stopnja pomembnosti pomeni, da se izplača poostriti kazni za primere kršitev obveznosti
sporočanja in obveščanja, spodbujati sodobnejši in funkcionalen mrežni sistem med organi upravljanja,
opredeliti skupno podlago za poenotenje ravnanja posameznih držav in oblikovanje povezave med
obveščanjem javnosti, spremljanjem in revidiranjem. Ti ukrepi bi morali biti vključeni v sveženj ukrepov za
boj proti krizi. Podoben predlog je podal Parlament v času glasovanja o točki „Zaščita finančnih interesov
Skupnosti in boj proti goljufijam - Letno poročilo“ glede na to, da zahteva po preglednih postopkih preprečuje
neustrezno ravnanje.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Preglednost uporabe sredstev Skupnosti in javnih informacij o
upravičencih skladov EU je nujna za pobudo za preglednost v Evropi (ETI). Takšno razkritje omogoča oceno
porabe javnih sredstev, ki je nujna za zaščito demokracije in preudarno upravljanje vedno omejenih sredstev.
Toda v času krize potrebujemo druge mehanizme, ki omogočajo večjo preglednost, zlasti mora Komisija
predhodno posredovati informacije o odločitvah, povezanih s financiranjem velikih projektov. Zato je nujno
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nadaljevati z razvojem vseh razpoložljivih mehanizmov, ki vodijo k večji preglednosti v zvezi z vsemi
upravičenci do sredstev iz skladov EU. Zato sem glasoval tako, kot sem.

Miroslav Mikolášik (PPE), v pisni obliki. – (SK) Objava informacij o financiranju projektov iz evropskih
skladov seveda omogoča javnosti v državah članicah, da se vključi v razpravo o boljši uporabi javnih financ.

Večja preglednost po mojem mnenju zahteva uvedbo jasnih pravil o objavi informacij, ki pa ne sme povzročiti
pretiranega upravnega bremena za možne prejemnike, ki se že ubadajo z zapletenimi upravnimi zahtevami.

Toplo bi jo pozdravil, če bi bila spletna objava informacij o velikih projektih pravočasna ter bi omogočila
neposreden dostop do projektne dokumentacije in zlasti do presoj vplivov na okolje, katerih pomen vpletene
strani pogosto podcenjujejo ali se jim celo izogibajo. Civilna družba bi imela s tem priložnost poslati mnenja
na spletno stran Komisije, s čimer bi prispevala k demokratičnemu nadzoru in večji kakovosti projektov.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Pobuda za preglednost v Evropi se je začela že pred leti, vendar
je dosegla omejen napredek. Na primer, pri objavi prejemnikov kmetijskih subvencij je prišlo na dan, da ta
sredstva pogosto prejmejo velika podjetja, kraljeve hiše in podobno. Če misli EU resno s preglednostjo, jo
mora dosledno uveljavljati tudi pri odločanju. Kot ponavadi gre pri pobudi o preglednosti večinoma za
prazne besede, zato sem se vzdržal glasovanja.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. – (DE) Zbiranje informacij o dejanski porabi javnih subvencij in dejanskih
prejemnikih sredstev je pomembno in tudi pravilno. Vendar zato Komisiji ne bi smeli dodeliti tako obsežnih
pooblastil, da države članice ne bi mogle več izbirati lastnih projektov in partnerjev, na primer. Zato sem se
vzdržal glasovanja.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), v pisni obliki. – (PL) Finančna preglednost javnih institucij je temelj
sodobne demokracije. Državljani morajo imeti dostop do informacij o tem, kam gre vsak posamezen
evro – kajti vsak posamezen evro izhaja iz davkov, ki so jih plačali. Ni skrivnost, da so se pokazali prvi učinki
pobude za preglednost v Evropi, ki jo je Komisija sprejela leta 2005. To pozdravljam. Po drugi strani pa je
treba še veliko narediti. Žalosti me, da so standardi o preglednosti, ki jih Evropska komisija uporablja pri
izvajanju regionalne politike, nižji kot v drugih institucijah, zlasti vključno s tistimi, ki se uporabljajo v
Evropski investicijski banki. Ni razloga, da bi se te razmere nadaljevale. V resoluciji je izraženo zadovoljstvo
in tudi jaz sem zadovoljen z napredkom na področju družbenega nadzora nad razporeditvijo sredstev za
uresničevanje ciljev regionalne politike. Visoko cenim tudi poudarek, ki ga resolucija pripisuje vlogi instituta
civilne družbe v programskem sistemu kohezijske politike. Prepričan sem, da bodo ukrepi, predlagani v
resoluciji, prispevali k večji učinkovitosti programov in legitimizaciji kohezijske politike EU. Glede na te
dejavnike sem se odločil, da podprem resolucijo.

Robert Rochefort (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za poročilo gospoda Tremopoulosa, ki vsebuje
določbe za izboljšanje učinkovitosti in preglednosti evropske regionalne politike. Če želimo možnim
upravičencem do sredstev evropskih strukturnih skladov zagotoviti boljši dostop do razpoložljivih sredstev,
bo po mojem mnenju treba poenostaviti upravne omejitve, povezane z vlogami za financiranje, postopke
za dostop do sredstev EU pa narediti bolj pregledne. Če bodo pravila in uporaba pravil jasnejši in manj
zapleteni, bo financiranje EU učinkovitejše. Mislim tudi, da je nujno, da so državljani bolje obveščeni o
projektih, ki jih izvaja Evropska unija, zlasti tistih, ki se nanašajo na uporabo strukturnih skladov. Zato sem
za to, da Evropska komisija objavi več informacij v korist splošne javnosti o velikih projektih, ki so bili
financirani s temi sredstvi, in o tem, ali so projekti že izvedeni ali še potekajo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Rad bi pozdravil in čestital mojemu kolegi pri grških
Zelenih, Michailu Tremopoulosu, za današnje sprejetje njegovega poročila o preglednosti regionalne politike
in njenem financiranju. Rezultat, 629 glasov za in samo 6 proti, kaže, kako odlično delo je opravil.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), v pisni obliki. – (FR) Poročilo gospoda Tremopoulosa, ki Evropsko
komisijo in nacionalne organe upravljanja poziva k večji preglednosti pri dodeljevanju in uporabi sredstev
iz strukturnih skladov, sem podprla in zanj glasovala. Pridobiti moramo primerljive podatke o upravljanju
sredstev iz vse Unije, da bo lastnikom projektov in državljanom jasno, kakšne so prednostne naloge EU pri
financiranju, katere zainteresirane strani so že prejele sredstva, kako so se sredstva uporabila ter kakšni so
postopki in časovni okviri različnih projektov. Cilj je doseči večjo ozaveščenost možnih upravičencev o teh
sredstvih in učinkovitejše spremljanje njihove uporabe. Toda pomembno je bilo, da se s preglednostjo ne
pretirava in da se z zahtevami glede informacij, ki so nepomembne, neučinkovite in kontraproduktivne, ne
obremeni pretirano organov, ki upravljajo sklade, in lastnikov projektov. Zato smo s kolegi iz predsedniške
večine Odbora za regionalni razvoj spremenili prvotno besedilo, da bi zagotovili, da se cilj preglednosti ne
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doseže na račun cilja poenostavitve kohezijske politike, kajti prav ti glavni vprašanji preprostosti in
prepoznavnosti mora obravnavati kohezijska politika.

Nicole Sinclaire (NI), v pisni obliki. – Glasovala sem proti temu ukrepu, a ne zato, ker sem proti preglednosti,
daleč od tega; kot ena izmed redkih poslancev Evropskega parlamenta iz Združenega kraljestva, ki so revidirali
izkaze, verjamem v večjo preglednost. Toda to glasovanje je značilno za EU: pod pretvezo preglednosti
uveljavlja več birokracije na račun davkoplačevalcev. Moji volivci si zaslužijo kaj boljšega.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) To poročilo opisuje preglednost prečnega vodilnega načela v
programskem postopku in odločanju o kohezijski politiki ter predlaga več tehničnih in upravnih predlogov,
ki so se izkazali za koristne pri večji učinkovitosti v razvoju regionalne politike. Poleg vprašanj, povezanih
z obsežnejšim širjenjem podatkov o upravičencih, potrebo po manj birokracije in pospešitvijo postopkov,
je namen dokumenta, za katerega sem glasoval, uveljaviti preglednost v partnerstvu med regijami, državami
članicami in Evropsko unijo.

Zaradi tega pomisleka in na podlagi spremembe, ki sem jo podpisal, se omenja potreba po bolj osredotočenem,
rednem in pravočasnem zagotavljanju informacij partnerskim organizacijam, zlasti z večjo tehnično pomočjo
in usposabljanjem. To je nedvomno koristno za partnerje najbolj oddaljenih regij v EU kot tudi za najbolj
oddaljene regije.

Viktor Uspaskich (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Gospe in gospodje, rad bi poudaril, da je preglednost zelo
pomembna za državo, kot je moja, Litva. Skladi EU, kot sta strukturni sklad in kohezijski sklad, so pomagali
oblikovati litovski gospodarski, socialni in okoljski razvoj ter ga bodo še kar nekaj časa oblikovali. Zato je
pomembno, da imajo državljani priložnost postati priča in vplivati na dodelitev teh sredstev. Da bi to dosegli,
je potrebno sodelovanje družbe. Do sodelovanja družbe lahko pride na različne načine v postopku
odločanja – dodelitev sredstev EU in njihova poraba. Ob večjem sodelovanju družbe bi se zmanjšala stopnja
korupcije in povečala učinkovita uporaba sredstev, kar je zlasti pomembno za državo, kot je Litva. Pomembno
je tudi, da so prejemniki sredstev EU znani javnosti. S tem bi spodbudili razprave o uporabi javnega denarja
v državi, kar je eno od osnovnih načel delujoče demokratične države. Rad bi tudi poudaril, da je potrebno
sodelovanje regionalnih in lokalnih institucij ter predvsem navadnih državljanov. Poročilo vsebuje nekaj
opažanj o celoviti internetni platformi, ki bi pripomogla k pregledu in boljšemu razumevanju obstoječih
skladov. To je dober začetek, toda še več bi bilo treba narediti, da bi bili vključeni ljudje iz različnih slojev
družbe – bogati in revni, iz velikih mest in majhnih vasi. Civilna družba in nevladne organizacije bi pomagale
spodbujati tudi učinkovitost programov in izboljšati njihovo odgovornost.

Kerstin Westphal (S&D), v pisni obliki. – V imenu skupine S&D bi rada izrazila splošno soglasje s tem
poročilom. Pomembno je, da se Evropski parlament bori za večjo preglednost regionalne politike, toda
zavračamo tako imenovano „poimenovanje in izpostavitev kršiteljev“, k čemur poziva točka 16 tega poročila.
Vsekakor se strinjamo s strožjimi zahtevami glede komunikacije in informacij, toda cilja večje preglednosti – ki
ga tudi podpiramo – ne smemo doseči z napačnimi sredstvi. Bojimo se „lova na čarovnice“ pri izvajanju
poimenovanja in izpostavitve kršiteljev. Evropska komisija ne bi smela biti moralna avtoriteta, ki doseže
disciplino skupine s poimenovanjem, izpostavitvijo kršiteljev ali okrivljanjem. Ta pristop zavračamo tudi
zato, ker bi lahko privedel do bolj zapletenih razmer in neizvajanja v državah članicah. Kljub tem pomislekom
se strinjamo – kot je navedeno zgoraj – s splošnimi zamislimi v poročilu in mislimo, da je zelo koristno.

Poročilo: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Evropski konstrukt so si zamislili očetje Evrope, da bi zagotovili
mir v Evropi. Čeprav na Severnem Irskem še vedno vlada napetost, mora sodobna Evropa še naprej zagotavljati
finančno pomoč v podporo spravi med obema skupnostma, ki se že tako dolgo borita. Zato mora Evropska
unija zagotoviti, da se nadaljuje financiranje posebnih projektov, ki omogoča vzpostavljanje povezav,
potrebnih za trajen mir. Ker je Sodišče Evropske unije pred kratkim na pravni podlagi razveljavilo Uredbo
(ES) št. 1968/2006, ki je upravičeno dovoljevala takšne finančne prispevke, so morali poslanci Evropskega
parlamenta sprejeti novo uredbo na podlagi ustrezne pravne podlage. Zato sem glasovala za to novo uredbo.

Liam Aylward (ALDE), v pisni obliki. – (GA) Glasoval sem za poročilo o neprekinjenih prispevkih EU v
Mednarodni sklad za Irsko. Evropska unija je v sklad vplačala 15 milijonov EUR za obdobje 2007–2010.
Sredstva EU (ki znašajo 57 % vseh sredstev) so ključna za učinkovitost sklada.

Sklad je imel pozitiven vpliv na zadeve tako na Irskem kot na Severnem Irskem ter je od svoje ustanovitve
leta 1986 pomagal pri mnogih čezmejnih pobudah in jih podprl. Sklad je podprl mir in spravo; spodbujal
je odnose in sodelovanje; pripomogel je h gospodarskemu in socialnemu napredku. Sklad je imel jasen in
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pomemben učinek na vpletene skupnosti in je v veliki meri prispeval k prizadevanjem za trajni mir, zlasti
kar zadeva dejavnosti, izvedene v sodelovanju s programom PEACE na Severnem Irskem in v obmejnih
okrožjih.

Alain Cadec (PPE), v pisni obliki. – (FR) Mednarodni sklad za Irsko je dober primer nadnacionalnega in
mednarodnega sodelovanja. Sklad, ki ga upravlja neodvisni mednarodni organ, financira več držav: Evropska
unija, Združene države, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija. Tako na Severnem Irskem kot v Republiki
Irski projekti spodbujajo stike, dialog in spravo med nacionalisti in sindikalisti. Toda ta mednarodna podpora
se bo zaključila leta 2010. Zato moramo razmisliti, kako bi bilo mogoče financirati prednostne ukrepe Sklada
po tem datumu, zlasti tiste, ki se nanašajo na spodbujanje gospodarskega in družbenega napredka ter
spodbujanje mirovnega dialoga.

Projekti, ki jih zajema Mednarodni sklad za Irsko, že dopolnjujejo ukrepe v sklopu programov EU PEACE.
Koristno bi bilo ugotoviti, kaj se bo zgodilo s temi projekti v sklopu prihodnjega načrtovanja proračuna EU.
Zato pozivam Evropsko komisijo, da preuči, kako lahko strukturni skladi nadaljujejo z vlogo Mednarodnega
sklada za Irsko, predvsem v okviru cilja „evropskega teritorialnega sodelovanja“.

David Casa (PPE), v pisni obliki. – Po številnih letih nestabilnosti na Irskem je bil ustanovljen sklad MSI za
zagotavljanje gospodarske in finančne stabilnosti v regiji. Videli smo, da poročilo preučuje načrte sklada za
prihodnost ter določa nekatere ključne cilje, ki jih je treba obravnavati. Strinjam se z zaključki poročevalca
in sem se zato odločil, da bom glasoval za to poročilo.

Ioan Enciu (S&D), v pisni obliki. – Glasoval sem za poročilo gospoda Kellyja o predlogu uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o finančnih prispevkih EU v Mednarodni sklad za Irsko (MSI).

Takšne projekte medregionalnega sodelovanja in sprave je treba podpreti, zlasti z namenom spodbujanja
družbenega in gospodarskega napredka. MSI je bil ključen del sprave med skupnostmi in treba je priznati,
da je EU na tem področju igrala ključno vlogo. Iz uspeha pobud MSI je mogoče potegniti nauke, ki se lahko
uporabijo na drugih področjih Unije, kjer sta prisotni marginalizacija in napetost v skupnosti.

Rad bi poudaril uporabo sredstev EU za podporo projekta MSI „Nogomet za mir“. Spodbujanje sprave in
vzajemnega razumevanja med mladimi prek športa je pobuda, ki jo je treba pohvaliti. Dejansko ne smemo
podcenjevati uporabe športa za krepitev vloge posameznikov in boj proti socialni izključenosti.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Mirovni proces na Severnem Irskem je primer uspeha, ki si je zaslužil
in bi si moral še vedno zaslužiti podporo evropskih institucij. Kot pri evropskem povezovanju je mogoče v
pokonfliktnih razmerah, kot so zdajšnje, ustvariti pot k stabilnosti z vzpostavitvijo dejanske solidarnosti, ki
pospešuje in krepi čezmejne odnose in odnose med skupnostmi. Upam, da lahko drugi deli Evropske unije,
ki jih zastruplja pojav separatističnega terorizma, iz irskega primera potegnejo nauk, ki jim bo omogočil, da
izkoreninijo nasilje in zgradijo družbo, katere pripadniki se bodo lahko čutili vsi, ob spoštovanju zakonodaje,
tradicij in človekovih pravic.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za podaljšanje obstoja Mednarodnega
sklada za Irsko, saj mislim, da je treba misijo Evropske unije za mir med narodi in skupnostmi poudariti kot
ključni dejavnik gospodarskega in socialnega razvoja kot tudi za krepitev človekovega dostojanstva in
kakovost življenja državljanov. To je opazno prav na primeru Irske. Evropska unija bi morala še naprej igrati
ključno vlogo pri ohranjanju miru in odpravljanju regionalnih, etničnih in kulturnih napetosti ter s tem
spodbujati pogoje za družbeni in gospodarski napredek.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Od svoje ustanovitve leta 1986 je Mednarodni sklad za Irsko prispeval
h gospodarskemu in družbenemu napredku ter spodbujal stike, dialog in spravo med nacionalisti in sindikalisti
po celotni Irski. EU mora nadaljevati s podporo mirovnega procesa na Irskem s prispevki v Mednarodni
sklad za Irsko, kar počne od leta 1989. Okrepitev te podpore bo privedla do večje solidarnosti med državami
članicami in državljani posameznih držav članic. Zato sem glasoval tako, kot sem.

Priporočilo za drugo obravnavo: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) To je bilo glasovanje na drugi obravnavi uredbe o evropskem
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Glasovala sem za kompromise, do katerih sta prišla
Parlament in Svet EU. Ti kompromisi bi morali dejansko omogočiti spodbujanje razmer za boljše upravljanje
dodelitev dostopnih zmogljivosti ter upravljanje večjih železniških tovornih koridorjev v Evropi. Ko bo
uredba sprejeta, bo izboljšala učinkovitost velikih železniških tovornih tokov na evropskih koridorjih ter s
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tem pripomogla k zmanjšanju onesnaženja zaradi prometa. Zaradi vseh teh razlogov sem glasovala za
besedilo, ki je bilo dogovorjeno s Svetom, da bi dosegli soglasje na drugi obravnavi.

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za priporočilo za drugo obravnavo iz poročila
moje romunske prijateljice Marian-Jean Marinescu o stališču Sveta v prvi obravnavi predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Podpiram
spremembe v zvezi z organizacijo mednarodnih železniških koridorjev s ciljem oblikovanja evropskega
železniškega omrežja za konkurenčen promet. Podpiram tudi zamisel o sistemu „vse na enem mestu“,
uvedenem v obliki skupnega organa, ki ga ustanovi upravni odbor vsakega tovornega koridorja in ki daje
prosilcem možnost, da zaprosijo za vlakovno pot, ki prečka vsaj eno mejo, na enem samem mestu in v enem
samem postopku.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Podpiram to uredbo o vzpostavitvi evropskega železniškega
omrežja za konkurenčen tovorni promet, katere izvajanje bo, upamo, imelo dodano vrednost za celotno
Skupnost, kajti Evropo bo povezovalo skupno železniško omrežje. To bo zagotovilo učinkovit pretok ljudi
in tovora med evropskimi regijami. Z uredbo je bila sprejeta tudi odločitev o izvajanju rokov za uresničitev
železniškega koridorja. Sprejeto je bilo daljše petletno obdobje, ki je ugodno za Litvo, v katerem bo treba
položiti evropske tire v Litvi. Zdaj ko se Litva sooča z bolečimi posledicami gospodarske krize, je ta odločitev
zlasti ugodna, kajti kot druge države, ki jih je kriza močno prizadela, ima tudi Litva omejene finančne možnosti
za vlaganje v projekte za razvoj železniške infrastrukture v bližnji prihodnosti.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Železniški tovorni promet na ravni EU lahko ponudi
velik potencial v obdobju, ko enakomerno narašča. V teh okoliščinah se zdi paradoksalno, da se vse manj
podjetij odloča za železniški promet. Samo 10 % tovora, ki se prevozi prek Evropske unije, odpade na
železnico. Dejansko se je stopnja železniškega tovornega prometa prepolovila v primerjavi s stopnjo pred
20 leti. Evropska komisija je priznala ključno vlogo, ki jo ima železniški tovorni promet od leta 2001.

Rok za belo knjigo o evropskih politikah v prometnem sektorju je bil nato postavljen v leto 2010. Trg
železniškega tovornega prometa se mora zdaj lotiti izzivov izboljšanja kakovosti svojih storitev zaradi
pomanjkanja skladnosti, kar predstavlja oviro pri konkuriranju drugim oblikam tovornega prometa.
Nemogoče je pojasniti upad v sektorju železniškega tovornega prometa, ko obstajajo trije zakonodajni
svežnji o železnici. Premalo so usklajeni z nacionalno zakonodajo in železniški sistemi niso povezani na
čezmejni ravni. Glede na te razmere Evropski parlament predlaga uredbo, ki naj bi naredila železniški tovorni
promet bolj učinkovit s spodbujanjem usklajevanja med državami članicami in infrastrukturnimi upravitelji.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), v pisni obliki. – Podpiram prizadevanja, namenjena večji učinkovitosti
železniškega tovornega prometa zaradi okoljskih prednosti tega prometa v primerjavi s cestnim. Vendar
želim jasno povedati, da nasprotujem trenutni liberalizaciji železnic v Evropski uniji, ki je privedla do današnje
razdrobljenosti, pomanjkanja naložb in neučinkovitosti železniškega tovornega prometa. Ta kompromis s
Svetom je poskus izboljšati razmere; zato glasujem zanj. Vendar temelji na liberalizaciji, ki ji odločno
nasprotujem. Toda to glasovanje se ne nanaša na deregulacijo, ki jo sporazum že vsebuje.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), v pisni obliki. – Podpiram vsa prizadevanja, namenjena večji učinkovitosti
železniškega tovornega prometa zaradi okoljskih prednosti tega prometa v primerjavi s cestnim.

Vendar želim jasno povedati, da nasprotujem trenutni liberalizaciji železnic v Evropski uniji, ki je privedla
do današnje razdrobljenosti in neučinkovitosti železniškega tovornega prometa kot tudi pomanjkanja naložb
na tem področju.

Ta kompromis s Svetom je poskus izboljšati razmere. Zato glasujem zanj, čeprav temelji na liberalizaciji, ki
ji odločno nasprotujem. To glasovanje se ne nanaša na deregulacijo, ki jo sporazum že vsebuje.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Osnutek uredbe opredeljuje koridorje za železniški tovorni
promet, z drugimi besedami, proge, ki prečkajo več držav članic, na katerih upravitelji usklajujejo upravljanje
in delovanje infrastrukture. To zagotavlja pravo evropsko dodano vrednost, saj bo ta uredba izboljšala
preglednost pri dodeljevanju in upravljanju slotov ter spodbujala nadnacionalno usklajevanje na vseh ravneh:
razpoložljive zmogljivosti, naložbe, infrastrukturna dela, operativno upravljanje in tako naprej. Oblikovanje
sistema „vse na enem mestu“ za vsak koridor bo podjetjem omogočilo tudi delovanje prek ene same kontaktne
točke. To simbolizira upravljanje železniških koridorjev z evropskega stališča. Uredba je torej močan signal
v prid pravi evropski prometni in infrastrukturni politiki. Je ključen korak proti železniškemu tovornemu
prometu, ki je hitrejši, zanesljivejši in zato verodostojna in ekološka možnost namesto cestnega prometa na
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velike razdalje. Pravi evropski pristop je bil še toliko bolj potreben, saj je trg železniškega tovornega prometa
pomemben na tej stopnji.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to poročilo o prispevku h konkurenčnejšemu
evropskemu železniškemu tovornemu omrežju. Spremenljivost prevoznega sektorja v zadnjih desetletjih
in vse večja odprtost nacionalnih železniških trgov (ki ustvarja resne težave zaradi njihove neskladnosti)
terjata izvajanje teh ukrepov, ki bodo prispevali k oblikovanju učinkovitega distribucijskega omrežja med
državami članicami EU.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) V zadnjih desetletjih je tržni delež železnice v prevozu blaga vztrajno
padal in leta 2005 znašal samo 10 %. Pri obravnavi tega izziva je Komisija podprla zamisel o učinkovitejšem
reševanju tega vprašanja. Decembra 2008 je podprla uredbo o evropskem železniškem omrežju za
konkurenčen tovorni promet.

Aprila 2009 je Evropski parlament sprejel prvo obravnavo predloga in podprl Komisijo. Tudi Svet je dosegel
političen sporazum o tej uredbi, resda z nekaterimi spremembami. Železniški tovorni promet in potreba po
evropskem usklajevanju tega prometa sta nedvomno pomembna in ob podpori vzpostavitve tako imenovanih
tovornih koridorjev predstavlja ustanovitev celostnega železniškega tovornega sistema v obstoječih
gospodarskih in finančnih razmerah v državah EU zelo veliko naložbo za države članice in ne moremo
zajamčiti, da lahko obljubijo ali izvedejo takšno naložbo. Ne smemo pozabiti, da bodo imele obstoječe
razmere varčevanja vpliv na vsak drug načrt, pri čemer ne smemo ogroziti ciljev te uredbe, če jo bomo
sprejeli.

Carlo Fidanza (PPE), v pisni obliki. – (IT) Pozdravil sem glasovanje na plenarnem zasedanju, s katerim je bilo
sprejeto priporočilo za drugo obravnavo uredbe o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni
promet.

Poročilo predvideva izvedbo devetih tovornih koridorjev med državami članicami Evropske unije in
oblikovanje sistema „vse na enem mestu“ za vsak koridor, s čimer naj bi vsem zasebnim in javnim železniškim
podjetjem zagotovili vse potrebne informacije o dodeljevanju zmogljivosti posameznim koridorjem. Poudarja
interoperabilnost tovornega prometa z zagotovitvijo povezav z morskimi pristanišči in plovnimi celinskimi
potmi.

Ta uredba vsekakor predstavlja velik korak naprej v smeri usklajevanja evropskega železniškega prometa,
zaenkrat samo tovornega, in dopolnjuje liberalizacijo železniškega trga, kar je absolutna prednostna naloga
v tem sektorju.

Obžalujem, da so nekateri poslanci Evropskega parlamenta poskušali sabotirati prednostni projekt koridorja
Stockholm-Neapelj tako, da so vložili spremembe o izključitvi Brennerja iz proge. Ta neodgovoren poskus
so bistro preprečili italijanski poslanci Evropskega parlamenta. Zato sem z oklevanjem podprl priporočilo
za drugo obravnavo.

Nathalie Griesbeck (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Z navdušenjem sem glasovala za to besedilo. Predstavlja
velik korak naprej za tovorni promet in prevoz v Evropi, ki bo zdaj konkurenčnejši in cenejši. Evropa gre v
smeri večje medsebojne povezanosti med evropskimi železniškimi omrežji, tovornimi koridorji ter morskimi
in rečnimi pristanišči. To je pomemben korak v trajnostnem razvoju sektorja železniškega prometa v Evropi,
ki bo tako končno lahko ponudil pravo alternativo za zračni in cestni promet. Odslej bodo mednarodne
koridorje, ki povezujejo države članice, upravljali čezmejni organi, ki usklajujejo infrastrukturno upravljanje
in dodeljevanje slotov. Povrhu tega bo uveden sistem „vse na enem mestu“ za vsak železniški koridor, čigar
vzpostavitev sem aktivno zagovarjala. Ta novost Evropi omogoča pot naprej in ponazarja njeno voljo doseči
boljše sodelovanje in večjo vključenost v prometnem sektorju. Pozdravljam sprejetje tega poročila, ki krepi
osnove velikega evropskega železniškega tovornega omrežja, h kateremu pozivam že več let.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), v pisni obliki. – Obrazložitev glasovanja o poročilu gospoda Marinescuja
(A7-0162/2010). Podpiram prizadevanja, namenjena večji učinkovitosti železniškega tovornega prometa
zaradi okoljskih prednosti tega prometa v primerjavi s cestnim. Vendar želim jasno povedati, da nasprotujem
trenutni liberalizaciji železnic v Evropski uniji, ki je privedla do današnje razdrobljenosti, pomanjkanja
naložb in neučinkovitosti železniškega tovornega prometa. Ta kompromis s Svetom je poskus izboljšati
razmere; zato sem glasovala zanj, čeprav temelji na liberalizaciji, ki ji odločno nasprotujem. Toda to glasovanje
se ne nanaša na deregulacijo, ki jo sporazum že vsebuje.
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Thomas Mann (PPE), v pisni obliki. – (DE) Ravnokar sem glasoval proti spremembi v poročilu
gospoda Marinescuja, katere namen je oblikovati skupno usklajevalno telo, ki bo delovalo kot sistem „vse
na enem mestu“ za upravljanje tovornega prometa. Enako je glasovalo tudi 162 mojih kolegov poslancev,
skladno s peticijo, pri katere uvedbi sem sodeloval. Podpiramo kakovost in konkurenčnost na področju
železniškega tovornega prometa. Želimo prožne in učinkovite rešitve ter verjamemo v spodbujanje
železniškega prometa iz okoljskih razlogov. Toda to ne sme nikakor vplivati na lokalni potniški promet in
potniški promet na velike razdalje. Izjemno zapleteno besedilo poročila ne vsebuje jasne izjave o tem. Na
žalost je Evropski parlament glasoval za priporočilo Komisije in večine Sveta, da se za upravljanje dodeljevanja
vlakovnih poti v prihodnosti zadolži dodatno skupno usklajevalno telo. To bo povzročilo razdrobitev
pooblastil, kar bo imelo resne posledice za vozne rede. V Nemčiji, ki je tradicionalna tranzitna država,
železniško omrežje že deluje s skoraj celotno zmogljivostjo. Vsi trije načrtovani koridorji potekajo skozi
pomembna naseljena središča. V zvezni deželi Hesse sta mesti Fulda in Frankfurt, ki sta na poti iz Stockholma
v Palermo. Danes je bil zadan udarec dobremu imenu Evropskega parlamenta kot glavnega organa, ki varuje
potrošnike v Evropi. Države članice bodo izgubile pristojnost za odločanje o lastnih železniških omrežjih,
posledične zamude vlakov pa bodo prizadele vse državljane Evrope.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) To poročilo potrjuje sliko Evrope, ki je nasprotna
Evropi solidarnosti in sodelovanja, ki je v današnjih časih potrebna bolj kot kdaj koli. Gradnje bi morale
potekati glede na splošne interese Evropejcev in ne v interesu posameznikov iz zasebnega podjetniškega
sektorja. Privatizacija prometne politike je v interesu evrokracije na škodo mojih sodržavljanov. Glasujem
proti temu škodljivemu poročilu.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet je
ključno, če naj EU doseže cilje, opredeljene v strategiji EU za zaposlovanje in rast. Glede na to bo vzpostavitev
železniških koridorjev, ki omogočajo hitre in učinkovite povezave med nacionalnimi omrežji, omogočila
izboljšanje pogojev za uporabo infrastrukture. Ključno je, da odobrimo obstoječo uredbo, da bo železniški
tovorni promet postal konkurenčnejši v primerjavi s tem, kar se trenutno uporablja. To ne bo prineslo le
gospodarskih koristi, temveč tudi okoljske, saj je železniški promet okolju prijazen. Zato sem glasoval tako,
kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Glasoval sem proti kompromisnemu predlogu uredbe o evropskem
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Z njim bi odvzeli pooblastila nacionalnim
infrastrukturnim organom, ki so do danes delovali zelo učinkovito in uspešno, tudi na mednarodnem
področju. Predlagani ukrepi bodo povzročili tudi več birokracije, kar zagotovo ni naš cilj. Ta napihnjenost
bo zmanjšala učinkovitost. Zmogljivosti ne bodo izrabljene. Po mojem mnenju bo imelo vse to negativen
vpliv na železniško dejavnost v celotni Evropi.

Če želi EU zares doseči, da se več tovornega prometa odvija po železnicah, mora opredeliti prednostne naloge
v zvezi z realizacijo vseevropskih prometnih omrežij. Popolna razširitev južnega koridorja s tako imenovanim
tunelom Koralm, na primer, bi povzročila preusmeritev na železniško omrežje brez primerjave. Spodbujati
bi morali železniški tovorni promet, ne večjo centralizacijo.

Justas Vincas Paleckis (S&D), v pisni obliki. – Odločil sem se, da bom glasoval za priporočilo za drugo
obravnavo, ker je niz nedavnih neformalnih srečanj s tristranskimi pogovori s španskim predsedstvom
obrodil sporazum. Zdi se mi pomembno, da ne izgubimo zagona. Na prvi obravnavi aprila 2009 je moja
skupina podprla cilj konkurenčnega železniškega tovornega omrežja z oblikovanjem koridorjev prek
Evropske unije, kot je bilo določeno v predlogu Komisije iz decembra 2008. Ta sporazum še bolj odločno
podpiram zaradi pomena železniškega omrežja v Litvi in gospodarskih obetov, ki jih nudi moji državi.
Nadvse pomembno je – ne samo za Litvo, temveč tudi za celotno Evropsko unijo –, da se ustavi padec tržnega
dela železnice v tovornem prometu. Prepričan sem, da bo imel železniški tovorni promet korist od tega
sporazuma. Prispeval bo h kakovosti storitev in ustvaril sinergije med nacionalnimi železniškimi sistemi.

Vilja Savisaar (ALDE), v pisni obliki. – (ET) Gospod predsednik, gospe in gospodje, nisem mogla podpreti
skupine štirih kompromisnih sprememb, ker sta bili Estonija in Latvija izključeni iz železniškega koridorja,
opisanega v točki 8 Priloge I. Upoštevajoč prihodnost železnice na splošno kot tudi projekta „Rail Baltica“
bi pričakovali, da bo ta koridor zajemal tudi Talin in Rigo. Na žalost imamo zaradi sprejetih sprememb
omejene možnosti – glede Estonije in Latvije –, zato nismo nič bližje povezavi vseh držav članic Evropske
unije v enoten železniški sistem.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. – Podpiram prizadevanja, namenjena večji učinkovitosti
železniškega tovornega prometa zaradi okoljskih prednosti tega prometa v primerjavi s cestnim. Vendar
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želim jasno povedati, da nasprotujem trenutni liberalizaciji železnic v Evropski uniji, ki je privedla do današnje
razdrobljenosti, pomanjkanja naložb in neučinkovitosti železniškega tovornega prometa. Ta kompromis s
Svetom je poskus izboljšati razmere; zato glasujem zanj. Vendar temelji na liberalizaciji, ki ji odločno
nasprotujem. Toda to glasovanje se ne nanaša na deregulacijo, ki jo sporazum že vsebuje.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) Kljub temu, da tovorni promet že mnogo let upada, izmed številnih
alternativ cestnemu prometu še vedno nudi največjo stopnjo varnosti in učinkovitosti. Namen tega poročila
je poskusiti povečati tržni delež železniškega tovornega prometa z vzpostavitvijo koridorjev med najmanj
dvema državama članicama za hiter prevoz blaga.

Poročilo sem prebral in kolikor razumem, se z oblikovanjem teh koridorjev ne bo vzpostavila prednostna
proga za blago na škodo potniškega prometa, saj mislim, da se ti vrsti železniškega prometa obravnavata
enako. Sistem „vse na enem mestu“ bo strateško pomemben za usklajevanje, saj bo preko njega potekalo
upravljanje zahtevanih prog. V viziji Sveta je bil omejen na informacijsko kabino, toda jaz se strinjam s
poročevalcem, ki meni, da je ključen za želeni pretok blaga.

Omrežje koridorjev bo omogočilo boljšo sinhronizacijo evropskih železniških storitev. Vzpostavili se bodo
vmesniki med različnimi načini prevoza in naložbe v sektor bodo dobile nov zagon. Zato mislim, da si
zasluži moj glas.

Thomas Ulmer (PPE), v pisni obliki. – (DE) Povsem zavračam to poročilo, čeprav končno glasovanje žal ni
mogoče na drugi obravnavi. Za Deutsche Bahn, ki je edini akter, ki se sooča s konkurenco v liberaliziranem
nemškem omrežju, bo strategija „vse na enem mestu“ enakovredna ukrepu razlastitve in bo povzročila slabši
konkurenčni položaj, česar ni mogoče nadoknaditi, ker ima Nemčija mešani potniški in tovorni promet in
nima ločenih omrežij visoke hitrosti. Deutsche Bahn svetujem, da nujno razmisli o pravnih ukrepih zoper
to odločitev.

Artur Zasada (PPE), v pisni obliki. – (PL) Prepričan sem, da je zamisel o vzpostavitvi evropskega železniškega
omrežja za konkurenčen tovorni promet upravičena in nujna. Vendar imam resne pomisleke glede razlage
člena 12(2a), ki določa oblikovanje sistema „vse na enem mestu“. Zadržki se nanašajo zlasti na pooblastila
glede odločanja o možnostih uporabe določenih železniških omrežij. Poleg tega razmere še dodatno zapleta
dejstvo, da nekatere države članice še niso deregulirale dostopa do lastnega železniškega trga.

Glede na to sem glasoval proti drugemu delu spremembe 83.

Poročilo: David Martin (A7-0043/2009)

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za sklep o prilagoditvi poslovnika Evropskega
parlamenta po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Spremembe, ki so bile sprejete na plenarnem zasedanju,
so začele veljati 1. decembra 2010. Uvedba sprememb poslovnika je postala nujna, da bi lahko upoštevali
prihod 18 novih poslancev, večja zakonodajna pooblastila in nov proračunski postopek, kar daje Parlamentu
enakovreden položaj kot Svetu. Druge spremembe zadevajo skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih
pravicah in načelom solidarnosti, upoštevajoč vse večji vpliv nacionalnih parlamentov; pravico Parlamenta,
da predlaga spremembe sporazumov; postopek za imenovanje predsednika Komisije, ker ima Parlament
več pooblastil na tem področju; možnost držav članic, da izstopijo, in končno kršitev osnovnih načel s strani
držav članic. Žal mi je, da novega poslovnika ni pregledal višji pravni organ, da bi zagotovil njihovo skladnost
s hierarhično nadrejenimi dokumenti, zlasti sporazumi in ustavami držav članic.

Mário David (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glasujem za ta predlog o prilagoditvi poslovnika Evropskega
parlamenta Lizbonski pogodbi. Večje pristojnosti Parlamenta se morajo odražati v večji odgovornosti.
Lizbonska pogodba je ključna, saj mora Evropska unija širitev združiti s poglobitvijo. S tem sporazumom
ji je to uspelo doseči na uravnotežen, verodostojen in pošten način, ki izboljšuje doslednost, legitimnost,
demokratičnost, učinkovitost in preglednost odločanja, pojasnjuje delitev pristojnosti med Evropsko unijo
in državami članicami ter prispeva k večji učinkovitosti odnosov med institucijami v EU in znotraj njih.

Spremembe zaveze, ki izhajajo iz prilagoditve poslovnika Lizbonski pogodbi, so večinoma rezultat prizadevanj
skupine Evropske ljudske stranke (PPE), da bi razjasnila in poenostavila postopek odločanja v Parlamentu
ter njegov odnos z nacionalnimi parlamenti.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Ker evropske institucije pripravijo veliko zakonodaje in ker pri tem
uporabljajo participativno metodo ter zaradi obilice dokumentov, ki so pogosto vključeni, in dejstva, da
hierarhije med viri in pravnimi standardi niso vedno jasne, mora Parlament zmanjšati ta tveganja tako, da
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si prizadeva narediti svoj statut primeren glede na nedavno uveljavljeno Lizbonsko pogodbo. Mislim, da je
to potrebno zaradi jasnosti postopkov in pravne varnosti.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe mora Parlament
pokazati, da se je prilagodil novim pogojem delovanja in skupni odgovornosti v postopkih odločanja. Rad
bi izpostavil vpliv večjih pristojnosti Parlamenta, novo sestavo nacionalnega zastopanja in uvedbo tesnejših
odnosov z nacionalnimi parlamenti. Strinjam se s predlaganimi spremembami poslovnika, upoštevajoč tudi
poenostavitev in jasno opredelitev regulativnih postopkov, da se dodatno poveča odzivnost na potrebe
javnosti, institucij in držav članic, obenem pa zagotovijo pogoji za učinkovito izvajanje evropskih politik.

Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. – Glasoval sem proti spremembi 110, ki predvideva, da ta parlament
sodeluje s parlamenti držav članic, ne pa tudi s parlamenti držav podčlanic. To pomeni, da se ne upošteva
ustavna stvarnost nekaterih držav članic; na primer, Flandrija je ta teden naredila zgodovinski korak proti
neodvisnosti, toda z vidika EU je belgijski zvezni parlament zaenkrat edini „nacionalni“ parlament. Toda po
belgijski ustavi je flamski parlament v celoti pristojen za nekatera vprašanja EU. Sprememba ne upošteva
tudi politične stvarnosti drugih držav članic: smešno je, da ta parlament ne more v celoti sodelovati s škotskim
parlamentom pri zadevah, kot je ribištvo, kjer Škotska predstavlja največji delež v Združenem kraljestvu.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) S sprejetjem Lizbonske pogodbe je Parlament dobil nove odgovornosti,
kar pomeni, da mora svoj poslovnik prilagoditi novim določbam. Ta določba usklajuje poslovnik Parlamenta
z novimi izzivi, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Zato sem glasoval tako, kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Obstoječa prilagoditev poslovnika je deloma nujna zaradi začetka
veljavnosti Lizbonske pogodbe. V tem obsegu je to formalen akt. Toda v sklopu teh sprememb poskušata
dve veliki skupini – Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Skupina naprednega zavezništva
socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu – omejiti pravice poslancev, ki ne sodijo v nobeno veliko
skupino. To je zelo narobe in nepravično, saj bi se ta akt izgubil v razpravi o večjih prilagoditvah Lizbonski
pogodbi. Na primer, predlaga se, da samostojni poslanci ne bi mogli več sami odločati, kdo jih bo zastopal.
To je brez primere v demokratični politiki in nesprejemljivo. V vsakem demokratičnem parlamentu, vrednem
svojega imena, se lahko politična skupina odloči o svojem predstavniku v določenih odborih.

Zdaj pa se predlaga, da naj predsednik – ki je član ene izmed dveh velikih političnih strank – odloča, kateri
samostojni poslanci naj jih zastopajo na konferenci predsednikov. Z drugimi besedami, njihovi politični
nasprotniki bodo lahko izbrali predstavnika, čigar politika je najbližje njihovi. To je škandalozno. Po mojem
mnenju lahko predstavnika samostojnih poslancev z glasovanjem izberejo samo vsi samostojni poslanci
skupaj. Zato sem glasoval proti predlagani spremembi.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Naravne katastrofe, v katerih ljudje izgubijo vir preživetja in vse
svoje premoženje, so vse pogostejše. Zlasti prizadeti so ljudje, ki jim poplavi hiše, saj je pogosto poškodovano
ali uničeno vse, kar se v hiši nahaja. Poleg tega prihaja do velike škode na kmetijskem zemljišču, katero se
lahko odpravi samo z velikimi zneski denarja. Prizadeti ljudje si to pogosto težko privoščijo ali pa tega
preprosto sploh ne morejo plačati. Glasoval sem za resolucijo, ker je pomembno zagotoviti pomoč ljudem,
ki jih je prizadela katastrofa.

Aldo Patriciello (PPE), v pisni obliki. – (IT) Evropski parlament je sprejel sklep o prilagoditvi poslovnika
Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi. Izmed sprememb poslovnika Parlamenta, ki so jih poslanci
sprejeli, jih nekaj predvideva prihod 18 novih poslancev Evropskega parlamenta iz 12 držav članic, večje
zakonodajne pristojnosti in uvedbo novega proračunskega postopka, kar postavlja Evropski parlament v
položaj, ki je enakopraven Svetu. Spremembe poslovnika upoštevajo tudi pravila o proračunu, če bo Parlament
sprejemal odločitve o tej zadevi v sodelovanju s Svetom. Spremembe se nanašajo zlasti na triletni finančni
okvir, ki bo postal zakonodajni akt, za katerega bo potrebno soglasje Parlamenta, na dokumente, ki bodo
dani na voljo poslancem, na pregled predloga proračuna, uskladitev proračuna in na dokončno sprejetje
proračuna.

Poleg tega se spremembe, ki so po mojem mnenju izjemno pomembne, nanašajo na skladnost z Listino
Evropske unije o temeljnih pravicah, pravico poslancev Evropskega parlamenta, da vložijo spremembe
sporazumov, postopek za izvolitev predsednika Komisije in predvsem na izbris posebnih določb o imenovanju
visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko. Upam, da bodo te spremembe kmalu
uvedene v besedilo pogodbe, saj predstavljajo temeljno novost za celotno Unijo.

Paulo Rangel (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glasujem za poročilo Davida Martina po dolgih pogajanjih, v katerih
so sodelovali vsi člani Odbora za ustavne zadeve skupine Evropske ljudske stranke (PPE), katerega član sem.
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Poročilo se osredotoča na potrebne spremembe poslovnika Evropskega parlamenta po začetku veljavnosti
Lizbonske pogodbe. Po začetnem glasovanju na novembrskem zasedanju, ko so bile izglasovane nujne
spremembe, neposredno povezane z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, so bile druge spremembe
odložene, da bi bilo na voljo daljše obdobje za razmislek. PPE, skupina, v katero sodi Socialnodemokratska
stranka (PSD), je podpisala različne kompromisne spremembe, zlasti glede časa za vprašanja predsedniku
in podpredsedniku Komisije ali visokemu predstavniku za zunanje zadeve in varnostno politiko in predsedniku
Evroskupine, izvajanju statuta poslancev, reviziji pogodb in delegiranih aktih. Vendar bi rad izpostavil
spremembe v zvezi z medparlamentarnim sodelovanjem, odnos med Parlamentom in nacionalnimi parlamenti
med zakonodajnim postopkom ter sestavo parlamentarne delegacije pri COSAC – tri vprašanja, ki sem jim
kot podpredsednik PPE, zadolžen za odnose z nacionalnim parlamentom, moral posvetiti posebno pozornost.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) Danes Parlament glasuje o potrebni prilagoditvi svojega poslovnika
po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Po glasovanju na novembrskem zasedanju je bilo glasovanje o
dodatnih spremembam, ki niso neposredno povezane z začetkom veljavnosti pogodbe, preloženo na to
zasedanje. Skupina Evropske ljudske stranke, katere član sem, se je s podpisom zavezala dvanajstim
spremembam, povezanim z več vprašanji: čas za vprašanja predsedniku Komisije in visokemu predstavniku
Evropske unije, pisna vprašanja Svetu in Komisiji, redno medparlamentarno sodelovanje, izvajanje statuta
poslancev, delegacija pri konferenci odborov za evropske zadeve, revizija pogodb in dodeljevanje zakonodajnih
pristojnosti.

Glasujem za dodatne spremembe dokumenta, med katerimi bi rad poudaril uvedbo določbe o subsidiarnosti
in sorazmernosti med obravnavo zakonodajnih aktov in o odnosu Parlamenta z nacionalnimi parlamenti
med zakonodajnim postopkom.

Rafał Trzaskowski (PPE), v pisni obliki. – (PL) Drugi krog sprememb končuje dolg postopek prilagajanja
poslovnika Evropskega parlamenta spremembam, ki jih uvaja Lizbonska pogodba. Čeprav spremembe, o
katerih smo glasovali danes, v manjšem obsegu zadevajo temeljne spremembe, povezane s pogodbo, ki so
okrepile vlogo Parlamenta v tem postopku odločanja, so pomemben dodatek spremembam poslovnika in
nam omogočajo, da v celoti izkoristimo nove možnosti. Kot pri vseh spremembah in zlasti tako pomembnih,
kot so spremembe temeljnega prava, je zelo veliko odvisno od tega, kako se izvajajo.

Hudič je v podrobnostih, zato je vedno treba spremljati ta postopek do samega konca.

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

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Eden od temeljnih ciljev za 2011 bo ohraniti, spodbujati
in pridobivati financiranje za tehnološke raziskave in razvoj v EU, zagotavljanje zadostnih sredstev za okvirni
program in s tem prispevati k evropski strategiji 2020.

Število vlog za sredstva se je povečalo sorazmerno s številom kontrolnih mehanizmov, določenih za
zagotovitev pravilne uporabe sredstev Skupnosti.

Zaradi interne birokracije in oblikovanja vse več pravil in upravnih postopkov je upadlo javno zaupanje v
postopek. Ta zapletenost povzroča težave zlasti manjšim organizacijam, kot so mala in srednje velika podjetja,
visokotehnološka novo nastala podjetja, manjše institucije, univerze in raziskovalni centri.

Rada bi pozvala k poenostavitvi dostopa do sredstev za raziskave. Razviti je treba kulturo vzajemnega
zaupanja, ki vključuje vse zainteresirane strani. To bo spodbudilo raziskave in inovacije ter Evropo naredilo
privlačnejšo za življenje in delo.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Predlog proračuna Evropske komisije za leto 2011 ni kos
izzivom, s katerimi se sooča Evropa. Imamo 142 milijard EUR obveznosti – to je 1,15 % evropskega BND –,
Komisija pa predlaga financiranje novih prednostnih nalog kot tudi programov, ki so že vključeni v finančni
okvir za obdobje 2007–2013, na ta način, da se sredstva vzamejo obstoječim programom in iz proračunske
rezerve, ki je tako rekoč že skopnela. Agenda za rast in zaposlovanje 2020, ki naj bi bila načrt Unije za
naslednjih deset let, in boj proti podnebnim spremembam dejansko ne moreta potekati brez finančnih
sredstev. Nesprejemljivo je, da se prihajajoči instrument za sodelovanje z industrializiranimi državami
financira tako, da se denar vzame iz razvojne pomoči. Nerealno je zmanjšati evropsko finančno pomoč za
bližnjevzhodni mirovni proces za tretjino. To ni resen pristop. Od Komisije smo pričakovali več drznosti.
Toda Evropski parlament še vedno čaka na osnutek vmesnega pregleda finančne napovedi, kar je v Evropi
zelo potrebno. To vprašanje mora imeti osrednjo vlogo na prihajajočih pogajanjih o proračunu s Svetom.
Delegacija Demokratičnega gibanja v Parlamentu se bo borila za to.
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Göran Färm, Olle Ludvigsson in Marita Ulvskog (S&D), v pisni obliki. – (SV) Švedski socialdemokrati
smo se danes odločili glasovati za pooblastilo za pogovore o proračunu za leto 2011. Pretežno soglašamo
s prednostnimi nalogami, navedenimi v poročilu. Verjamemo na primer, da so vlaganja v mladino, raziskave,
inovacije in zeleno tehnologijo pomembna. Prav tako verjamemo, da je treba za novo strategijo Evropa 2020
za rast in zaposlovanje zagotoviti dovolj finančnih sredstev, da bo lahko uspešna.

Radi bi pa poudarili, da po našem mnenju ni treba povečati neposrednih kmetijskih subvencij. Smo pa tudi
proti temu, da bi EU trajno subvencionirala industrijo mleka in mlečnih izdelkov.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Vloga Parlamenta pri pogajanjih o proračunu EU se je okrepila z
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. V teh časih gospodarske, finančne in družbene krize so sredstva
za spodbujanje rasti in konkurenčnosti Evropske unije ključna. V tem okviru je pomembno razširiti
solidarnostni sklad EU, pod pogojem, da ga vlade učinkovito uporabljajo za omilitev vplivov te krize na
revnejše regije.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Spomnim se, da je bil proračunski postopek za leto 2011
prvi takšne vrste od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in da nesporno zahteva večje sodelovanje in
usklajevanje z drugo vejo proračunskega organa. Rad bi poudaril skrb in prizadevanja, namenjena
zagotavljanju zadostnih sredstev za strateške usmeritve razvoja EU, zlasti na področjih mladih in inovacij
kot tudi energetske učinkovitosti, boja proti podnebnim spremembam ter spodbujanja zaposlovanja in
enakosti spolov. Mislim tudi, da je nujno zagotoviti sposobnost delovanja mehanizmov, ki jamčijo trajnost
kmetijskega sektorja. Posebej omenjam mlečni sektor. V obstoječi krizi in ob velikih pritiskih na javne finance
držav članic bi rad ponovno poudaril, da je treba zagotoviti proračunsko vzdržnost v EU, da se lahko zasleduje
osrednji cilj socialne in ekonomske kohezije. Vendar mislim, da je pomembno, da predlog proračuna za
leto 2011 od samega začetka odraža finančne posledice vodilnih pobud, ki so zajete v strategiji EU 2020.
Mednje sodijo „Unija inovacij“, „Mladi in mobilnost“, „Evropa, gospodarna z viri“, „Program za nova znanja
in spretnosti in nova delovna mesta“ in „Industrijska politika za dobo globalizacije“.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Glasovali smo proti temu poročilu o predlogu proračuna
za leto 2011, ker niti najmanj ne ustreza potrebam po financiranju Evropske unije danes, ko je uvedba
evroobmočja zaostrila socialne in ozemeljske neenakosti, in ker ne upošteva ustrezno načela ekonomske in
socialne kohezije.

V tem času krize je še bolj potreben drug proračun EU, ki predvideva vsaj dvakrat večja sredstva, tako da bo
najmanj polovica proračuna (izračunano na podlagi 2 % bruto nacionalnega proizvoda) namenjena naložbam
v proizvodni sektor in podpori socialnih funkcij držav članic. S tem bi ustvarili več delovnih mest s pravicami,
borili bi se proti revščini in zmanjšali regionalno neenakost, da bi spodbudili ekonomsko in socialno kohezijo.

Po drugi strani pa je nujno tudi povečati stopnje sofinanciranja EU za države s šibkejšim gospodarstvom,
zlasti za socialne programe in produktivne naložbe.

Na koncu pa je treba tudi v veliki meri zmanjšati znesek, ki se dodeljuje vojski, in spremeniti temeljne cilje
proračuna, da se doseže uravnoteženi razvoj in socialni napredek.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Predlog proračuna za leto 2011 bo prvi od začetka veljavnosti
Lizbonske pogodbe in pri njegovi pripravi je potrebno tesnejše sodelovanje in usklajevanje med vsemi
vpletenimi med pogajanji, da bo mogoče doseči sporazum o skupnih odhodkih med postopkom. Tristranski
pogovor, ki bo potekal julija, mora nedvoumno pripraviti pot, da bo mogoče vnaprej ugotoviti, na katerih
točkah je potrebno večje soglasje. Glavno, na kar ne smemo pozabiti, so proračunske posledice evropskega
mehanizma za stabilizacijo, strategije EU 2020 in programov glede mladih.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. – (DE) Proračun za leto 2011 vsebuje številne točke, na katere letijo
resne kritike. Na primer, povečal se je Evropski sklad za begunce, ki med drugim spodbuja ponovno naselitev
prosilcev za azil v EU, medtem ko so se zmanjšala sredstva, namenjena Evropski agenciji za upravljanje in
operativno sodelovanje na zunanjih mejah (Frontex). Zmanjšala se je tudi finančna pomoč za Palestino, toda
znatno se je povečal proračun za kandidatke za pristop k EU, med drugim za Turčijo. Zato sem glasoval
proti poročilu o proračunu za leto 2011.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Naša skupina Zelenih/EFA ni oporekala prednostnim
nalogam poročevalke za tristranske pogovore. Vložili smo nekaj podrobnih sprememb o „pozelenitvi“
strukturnih skladov, razvoju podeželja in kmetijski politiki, ki so bili vsi zavrnjeni, kar ne preseneča, toda
mogoče jih je ponovno predložiti na podrobno prvo obravnavo proračuna v Parlamentu v mesecu septembru.
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Zeleni poslanci Evropskega parlamenta iz drugih odborov so sopodpisali spremembe v imenu njihovih
odborov. Večinoma se niso izglasovale zaradi pristopa poročevalke, ki ni želela po nepotrebnem napihovati
besedila.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) Podpiram stališče moje skupine o tem dokumentu Parlamenta v
odgovor na predlog proračuna za leto 2011, ki ga je predlagala Evropska komisija. Mislimo, da je nemogoče
jasno opredeliti posledice predloga proračuna na vodilne pobude strategije in da so potrebne obsežnejše in
boljše informacije.

Vesel sem tudi, da je bil program Mladina vključen v predlog Komisije za prihajajoče leto kot ena od
prednostnih nalog, vendar sem razočaran, ker so se sredstva povečala le simbolično, medtem ko se je od teh
pobud pričakovalo več. Poslanci najbolj oddaljenih regij in jaz smo podprli spremembo, ker menimo, da je
nesprejemljivo, da je proračun za program možnosti, posebej povezanih z oddaljenostjo in izoliranostjo,
za leto 2011 manjši kot za leto 2010, zlasti v obdobju, ko bo imela sklenitev sporazuma med EU, Kolumbijo
in Perujem resne posledice za proizvodnjo banan, sladkorja in ruma. Ob tem tudi pozivamo Komisijo, naj
čim prej spodbudi raziskavo o vplivu teh razmer na omenjene regije.

Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), v pisni obliki. – (PL) Poročilo o pooblastilu za tristranske
pogovore o predlogu proračuna za leto 2011, ki je bilo sprejeto na današnjem plenarnem zasedanju
Evropskega parlamenta, omenja šest prednostnih nalog za pogovore o proračunu za leto 2011. Ena izmed
njih so programi za mlade, kot so Mladi in mobilnost, Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in Erasmus
Mundus. V 12. točki splošnih ugotovitev poročilo izpostavlja, da je kljub zelo visoki stopnji izvrševanja (v
vseh letih v obdobju 2007–2009 je znašala od 95 % do 100 %) – povečanje, predvideno zanje v predlogu
proračuna, nezadostno. Pozdravljam dejstvo, da besedilo, ki je bilo sprejeto, poziva k večji dodelitvi sredstev,
tako da bo mogoče uveljaviti programe za mlade na način, ki je primeren glede na njihov pomen za civilno
družbo v Evropi.

Kljub gospodarski krizi, ki je države članice prisilila k znatnemu varčevanju, Evropska unija še naprej širi
obseg svojih aktivnosti. Vendar je ob tem treba zagotoviti ustrezno raven sredstev za že obstoječe programe.
Poročilo gospe Jędrzejewske opozarja na to vprašanje, ki je bilo po mojem mnenju upravičeno priznano kot
prednostna naloga za pogovore o proračunu.

Angelika Werthmann (NI), v pisni obliki. – (DE) Gospe in gospodje, pooblastilo za tristranske pogovore je
izjemno pomembno za Evropski parlament, ker opredeljuje pogajalsko izhodišče Parlamenta. Na proračun
za leto 2011 v veliki meri vplivata kriza in recesija, kar je med drugim očitno iz zelo majhnih razlik. Vendar
pa obstajajo tudi pozitivni znaki. Eden izmed njih je prednost, ki se dodeljuje programom za mlade. Če želi
Evropska unija najti trajnostno pot iz krize, mora nujno vlagati v mlade, saj predstavljajo našo prihodnost.
Poleg tega moramo glede na gospodarske razmere v Evropi podpreti pooblastilo za socialno uravnoteženi
proračun EU, ki upošteva tudi konkurenčnost. Hvala.

Poročilo: Werner Langen (A7-0187/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), v pisni obliki. – (IT) Nedavna gospodarska in finančna kriza je zanesljivo dokazala,
da moramo izvesti bolje urejeno in preglednejšo strategijo o trgu izvedenih finančnih instrumentov, da bi
preprečili pretirano špekulativne razmere. Pozdravljam zlasti predlog poročevalca, da se centralizirani nadzor
preda Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in da stroške prihodnje infrastrukture trga
nosijo izključno udeleženci na trgu in ne davkoplačevalci. Zato sem glasoval za to poročilo.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) V tej resoluciji Evropski parlament poziva k strožjemu nadzoru
nad trgom izvedenih finančnih instrumentov. Resolucijo sem podprla, ker se mi zdi ključno, da Parlament
pošlje jasen signal Svetu in Komisiji, da se lahko sprejmejo zakonodajni ukrepi. Namen je izogniti se pretiranim
špekulacijam z uvedbo standardiziranega postopka in nadzornih organov kot tudi uporabo skupnega registra
transakcij.

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za samoiniciativno poročilo, ki ga je pripravil
moj odlični nemški kolega Werner Langen o trgih izvedenih finančnih instrumentov v odgovor na sporočilo
Evropske komisije o isti zadevi. Podpiram pobudo Komisije za izboljšanje regulativnega sistema v zvezi z
izvedenimi finančnimi instrumenti. Nujno je, da se prihodnjemu Evropskemu organu za vrednostne papirje
in trge (ESMA) dodeli ključno vlogo pri pooblaščanju klirinških hiš iz Evropske unije in da se ga zadolži za
njihov nadzor.
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Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to poročilo, ker menim, da moramo izboljšati
preglednost na trgu izvedenih finančnih instrumentov (trgovanje s terminskimi posli) in zagotoviti večjo
ureditev tega trga. Izvedeni finančni instrumenti lahko koristno prispevajo k prenosu finančnih tveganj v
gospodarstvu, toda zaradi nepreglednosti in slabe ureditve so finančno krizo še zaostrili. Pozdravljam pobudo
Komisije o boljši regulaciji izvedenih finančnih instrumentov in zlasti izvedenih finančnih instrumentov
OTC, da se zmanjša učinek tveganj na prostih trgih izvedenih finančnih instrumentov na stabilnost finančnih
trgov kot celote, ter o podpori zahteve po standardizaciji pogodb na izvedene finančne instrumente, uporabi
centraliziranega shranjevanja podatkov in organiziranih mest trgovanja.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. – (IT) Poročilo gospoda Langna predlaga vrsto ukrepov za večjo
preglednost trga izvedenih finančnih instrumentov. Glede na to, kako je prišlo do finančne krize leta 2008
in upoštevajoč krhkost trga, ki je posledica tako zapletenih produktov, je uvedba večje stabilnosti in
preglednosti nedvomno obetavna. Zato sem glasovala za poročilo gospoda Langna.

Toda vseeno moramo poudariti še eno točko, namreč temeljno načelo v kateri koli razpravi o financah,
gospodarski krizi in trgu. Povsem ločeno od izvedenih finančnih instrumentov in zapletenega finančnega
inženiringa je kriza leta 2008, ki je narekovala negativne posledične učinke, ki še vedno močno pestijo našo
družbo, nastala zato, ker smo predolgo zmotno verjeli, da lahko prezremo realno gospodarstvo. Zato
pozdravljam vse obstoječe ukrepe za spodbujanje preglednosti finančnih trgov in produktov, ki jih nudijo
banke in borze, toda ne smemo pozabiti, da moramo nujno razmisliti o gospodarskem sistemu, na katerem
temeljijo svetovni trgi. Naša izbira mora biti torej usmerjena v okrepitev realnega gospodarstva, edinega vira
bogastva in trajne stabilnosti.

Vito Bonsignore (PPE), v pisni obliki. – (IT) Najprej bi rad čestital prijatelju in kolegi gospodu Langnu za
osnutek poročila, ki je bil danes predložen v glasovanje v tem parlamentu.

V luči finančne in gospodarske krize smo zaznali nevarnosti, ki jih predstavljajo nekateri finančni instrumenti,
ki jih trgi brez sramu uporabljajo brez vsakih pravil ali omejitev. Mnogi državljani in številni lokalni organi,
med drugim v Italiji, so postali žrtve teh visokotveganih instrumentov in se zdaj soočajo s skrb vzbujajočim
proračunskim primanjkljajem.

Da bi preprečili takšne neželene situacije, je po mojem mnenju primerno, pravzaprav nujno, ustrezno urediti
izvedene finančne instrumente, da bo trg stabilnejši in varnejši ter bo akterjem in potrošnikom omogočal
odločanje na podlagi prejetih informacij. Evropska unija mora postati zagovornica radikalnih sprememb
pretekle finančne politike in mora posredovati močne signale, s čimer bo preprečila, da bi instrumenti, kot
so izvedeni finančni instrumenti OTC, lahko v prihodnosti ogrozili celoten finančni trg.

Na koncu naj povem, da podpiram smernice, ki jih je opredelil gospod Langen v danes sprejetem besedilu,
nenazadnje zato, ker izvedeni finančni instrumenti niso namenjeni samo profesionalni uporabi v sektorju,
temveč so instrumenti za uporabo na masovnem trgu. Zato bo strožja zakonodaja povečala preglednost in
s tem „udeležencem na trgu omogočila, da ustrezno ocenijo tveganja“.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Strožja ureditev trga izvedenih finančnih instrumentov
mora upoštevati posebne okoliščine podjetij, ki morajo še naprej zagotavljati, da so njihova finančna in
operativna tveganja krita pod ugodnimi pogoji in na nek način prilagojena s pomočjo izvedenih finančnih
instrumentov.

Nefinančna podjetja uporabljajo te instrumente za zagotavljanje kritja valutnih in obrestnih tveganj ter
tveganj spremembe cen surovin. Ta zaščita, ki ni špekulativna, nam je pomagala doseči stabilnost in rast
zaposlovanja in naložb.

Toda predlagani regulativni ukrepi ne smejo privesti do očitnega poslabšanja kritja tveganj podjetij.

Rada bi pozvala k izjemam in manjšim zahtevam v smislu kapitala v primeru dvostranskih izvedenih finančnih
instrumentov, zlasti za mala in srednje velika podjetja.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem proti, saj poročilo, ki sicer vsebuje
pozitivne točke in poskuša uvesti nekaj minimalnih omejitev in pravil za trg izvedenih finančnih instrumentov,
dejansko ne obravnava poglobljeno tega vprašanja. Med osnovnimi vzroki gospodarske in finančne
nestabilnosti sta razvoj in povečanje nebančnih transakcij, ki zajemajo premije za tveganje in druge izvedene
finančne instrumente.
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Nedavni zlom denarnih trgov in špekulacija z grškimi obveznicami sta pokazala ne le, da finančni sistem
potrebuje strogo ureditev, temveč tudi, da bi bilo treba nekatere transakcije, kot so transakcije premij za
tveganje, prepovedati. Mislim, da bi bilo napačno in nezadostno posvetiti se zgolj „regulativnim politikam“,
kakršne so predstavljene v poročilu in ki ne predstavljajo težave v pravi luči niti ne zagotavljajo ustreznih
rešitev.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Trenutno gospodarska, finančna in socialna kriza je dokazala, da trg
izvedenih finančnih instrumentov potrebuje učinkovito ureditev, ki omogoča večjo preglednost trženja teh
finančnih instrumentov. Ti produkti morajo biti pod učinkovitejšim nadzorom, da trgovanje z njimi nima
neželenih učinkov na trg. Ker so izvedeni finančni instrumenti raznoliki in je treba vlagatelje zaščititi,
podpiram tudi strožja merila glede obveščanja.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam mobilizacijo evropskih institucij, da zagotovijo
čim večjo učinkovitost, varnost in trdnost trgov izvedenih finančnih instrumentov ob priznavanju pomena
trajnosti gospodarskega razvoja in potrebe po ureditvi in potrditvi postopkov in pogajanj, povezanih s
transakcijami ali komercializacijo teh finančnih instrumentov. Glede na velikost trga izvedenih finančnih
instrumentov in njegov vpliv na svetovno gospodarstvo, ki je postal očiten v obstoječi gospodarski in finančni
krizi – ter eksponentnem naraščanju elementa tveganja na svetovnem trgu –, mislim, da je zagotovitev
preglednosti nujna. To je ključno ne le za učinkovit nadzor trgov, temveč tudi za jasne, jedrnate in popolne
standarde poročanja. Instrumenti zamenjave kreditnega tveganja državnih obveznic, ki jih uporabljajo
finančni špekulanti, so pripeljali do neupravičenih stopenj razlik v nacionalnih tečajih. To poudarja potrebo
po preglednosti na trgu in okrepljeni evropski regulativi o pogajanjih o instrumentih zamenjave kreditnega
tveganja, zlasti tistih, povezanih z državnim dolgom. Upajmo, da bo prihodnja zakonodaja prinesla ne le
preglednost na trgih izvedenih finančnih instrumentov, temveč tudi trdno zakonodajo. Rad bi poudaril, da
morajo stroške prihodnje infrastrukture trga nositi izključno udeleženci na trgu in ne davkoplačevalci.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Namesto da bi predlagali konec trga izvedenih finančnih
instrumentov, se je večina v Parlamentu omejila na zagovor prepovedi špekulativnega trgovanja z instrumenti
zamenjave kreditnega tveganja, povezanimi z državnim dolgom. Komisijo pozivajo, naj razmisli o omejitvi
tveganja za izvedene finančne instrumente, zlasti instrumente zamenjave kreditnega tveganja, in sklene
sporazum o njih s svojimi mednarodnimi partnerji. Toda glede na povedano lahko Komisija samo predstavi
predlog o trgu izvedenih finančnih instrumentov v mesecu septembru, Parlament pa bo na tej podlagi
sprejemal zakonodajo v položaju, enakovrednem Svetu.

Vse to čakanje je neprimerno, ko smo priča dramatičnim povečanjem obrestnih mer, ki veljajo za obveznosti
iz naslova državnih obveznic v nekaterih državah evroobmočja, na netrajnostno raven, obenem pa vemo,
kako negativen vpliv so imeli instrumenti zamenjave kreditnega tveganja na celoten proces. Ne moremo še
naprej dovoliti špekulativnih vrednostnih papirjev na podlagi državnega dolga.

Res je, da je danes Parlament zagovarjal prepoved instrumentov zamenjave kreditnega tveganja – ti so povsem
špekulativne transakcije, temelječe na ugibanju glede kršitve dolžnika –, toda zatem se je omejil na daljšo
zaporno kazen v primeru kratke prodaje vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov. Mi torej
podpiramo pozitivne predloge, smo pa proti nazadnjaškemu stališču in veliki zamudi pri ureditvi kapitalskih
trgov.

Astrid Lulling (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Langna o trgu izvedenih
finančnih instrumentov, ker sem kot poročevalec tudi jaz prepričana, da je treba ta sektor urediti in da je
potrebna večja preglednost na trgu izvedenih finančnih instrumentov. Zlasti podpiram zamisel o obvezni
uvedbi klirinških hiš nasprotne stranke za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti med akterji na
trgu. S standardizacijo transakcij in zagotavljanjem neodvisnosti klirinških hiš bo dosežen zelo pomemben
napredek.

Toda regulativni mehanizmi, ki bodo kmalu uvedeni zahvaljujoč sodelovanju med Komisijo, Svetom in
Parlamentom, ne bi smeli popolnoma vladati trgom izvedenih finančnih instrumentov, ki opravljajo
pomembno vlogo v svetovnih financah. Treba je razlikovati, in poročevalec dejansko razlikuje, med izvedenimi
finančnimi instrumenti, ki se uporabljajo za kritje tveganj, neposredno povezanih s poslovanjem podjetij,
in tistimi, ki se uporabljajo zgolj za špekulativne namene. Samo slednji lahko predstavljajo sistemsko tveganje
in jih je treba primerno nadzorovati, da bi se izognili ponovitvi takšne krize, kot smo jo izkusili pred kratkim.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) V preteklosti so izvedeni finančni instrumenti igrali pomembno vlogo
pri prenosu tveganj v gospodarstvu. Toda pomanjkanje preglednosti in ureditve na trgu izvedenih finančnih
instrumentov je imelo zelo škodljiv vpliv na finančno krizo. Med instrumenti, ki so najbolj prizadeli evropska
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gospodarstva in pripeljali do višjih obresti na državni dolg, so instrumenti zamenjave kreditnega tveganja.
Ta ureditev podpira prepoved špekulativnega trgovanja s temi instrumenti, saj lahko privede do izkrivljanja
na trgih državnih dolgov. Nadvse pomembno je razlikovati med izvedenimi finančnimi instrumenti, ki se
uporabljajo kot orodje za upravljanje tveganja za pokritje dejanskega osnovnega tveganja subjekta, in
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki se uporabljajo zgolj za špekulativne namene. Zato sem glasoval tako,
kot sem.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Vesel sem, da so ključni členi resolucije ostali v besedilu,
predvsem odstavki 33, 34, 35 in 36, kot tudi uvodne izjave K, S in X. Zato smo glasovali za. Če bi bilo katero
koli ločeno glasovanje zavrnjeno, bi mi Zeleni glasovali proti poročilu.

Peter Skinner (S&D), v pisni obliki. – Ključni vidiki poročila gospoda Langna so sprejemljivi. Toda med
razpravo v odboru se je veliko govorilo o nevarnostih industrije. Jasno je, da obseg aktivnosti z izvedenimi
finančnimi instrumenti poraja vprašanja, kako urediti industrijo, da bosta preglednost in usklajen nadzorni
pristop veljala za zelo pomembna dejavnika. Obenem je nepotrebno dvigovati stroške trgovanja tako, da se
vztraja pri centralizaciji kliringa takšnih poslov prek posameznih borz. K sreči se gospod Langen dobro
zaveda omejitev takšnega pristopa, ki bi na borzi povzročil do desetkrat višje stroške kot drugje. Zagotoviti
moramo tudi, da se ohranijo tako imenovani prilagojeni izvedeni finančni instrumenti, ki omogočajo
podjetjem zaščito pred prihodnjimi povečanji na blagovnih borzah. Zagotoviti moramo tudi mednarodno
združljivost – zlasti z ZDA, ki je največji trg.

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

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Hiter razvoj interneta vodi k množici medsebojno povezanih
stvari, ki so na voljo in izmenljive na internetu. Zato se oblikuje „internet stvari“, ki zajema vse od knjig do
avtomobilov, pa tudi električne naprave in hrano. To samoiniciativno poročilo Evropskega parlamenta je
mišljeno kot odgovor na sporočilo Evropske komisije, ki vsebuje 14 ukrepov, ki so namenjeni temu, da EU
povede v razvoju teh novih omrežij medsebojno povezanih stvari. Poročilo Parlamenta namenja posebno
pozornost vprašanju spoštovanja zasebnosti, temu, kako lahko internet stvari koristi kakovosti življenja
evropskih potrošnikov, ter dostopnosti in vključujoči naravi interneta stvari. Ker se povsem strinjam s temi
prednostnimi nalogami, sem glasovala za to samoiniciativno poročilo.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. – (IT) Dogodki na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
(IKT) so privedli do prave revolucije na področju znanja v zadnjih 20 letih, predvsem zaradi vse večje
seznanjenosti javnosti z internetom in svetovnim spletom.

Zdaj smo na internet dali znanje in odpravili učinke razdalje pri izmenjavi informacij, zadnja meja te
tehnologije pa je možnost združitve novega sistema radiofrekvenčne identifikacije z izdelki, tako da lahko
izdelki nemudoma posredujejo informacije potrošnikom.

Podpiram izvajanje pilotnih projektov, da se preučijo etične in družbene posledice novega vira IT, ki bi lahko
predstavljal nov sektor zaposlovanja v prihodnosti, zato podpiram poročilo gospe Badia i Cutchet.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Podpiram glavni namen sporočila Komisije. Razvoj
novih aplikacij in samo delovanje „interneta stvari“ je skupaj z izjemnim vplivom, ki ga bo imel na
vsakodnevno življenje in navade evropske javnosti, zelo tesno povezano z zaupanjem evropskih potrošnikov
v sistem.

Nujno je zagotoviti pravni in regulativni okvir, ki po eni strani varuje evropske potrošnike, po drugi pa
spodbuja javne in zasebne naložbe v sektor „interneta stvari“.

„Internet stvari“ predstavlja izjemno gospodarsko priložnost, saj nam bo omogočil optimizacijo proizvodnih
procesov in porabe energije kot tudi ustvarjanje novih delovnih mest in storitev za vse več evropskih
državljanov in podjetij.

Če želi EU zares imeti vodilen položaj na tem trgu, mora sprejeti proaktiven pristop na tem področju s
spodbujanjem raziskav in pilotnih projektov.

Carlos Coelho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Hitra in neprekinjena rast interneta pomeni, da je do zdaj okoli
1,5 milijarde ljudi povezanih prek računalnikov in mobilnih naprav. Naslednji korak v tem razvoju je
postopna preobrazba iz omrežja medsebojno povezanih računalnikov v omrežje medsebojno povezanih
stvari – „internet stvari“ – od knjig do avtomobilov ter od električnih naprav do hrane. Na primer, hladilnik
bo mogoče programirati tako, da bo prepoznal izdelke, ki jim je rok uporabe potekel ali jim bo kmalu. Te
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tehnološke novosti lahko pripomorejo k odzivu na različna pričakovanja družbe in javnosti ter spodbujajo
rast in inovacije, prinašajo koristi gospodarstvu in blaginji ljudi.

Toda zanj morajo veljati posebni in obsežni predpisi, ki bodo omogočali, da bo ta internet stvari odgovor
na izzive zaupanja, sprejemanja in varnosti. Ključno je zagotavljanje spoštovanja zasebnosti in varstvo
osebnih podatkov. Uvesti je treba zadostne ukrepe za varstvo podatkov za preprečevanje morebitnih zlorab
in drugih tveganj, povezanih z osebnimi podatki. Zato podpiram ta proaktiven pristop, pri čemer ne smemo
pozabiti, da je prvotni namen interneta stvari koristiti ljudem.

Lara Comi (PPE), v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za to poročilo. Razvoj interneta stvari predstavlja odlično
priložnost za rast in konkurenčnost ter bo privedel do velikih družbenih sprememb in pomembno vplival
na vedenje državljanov. Zato pozdravljam namen Komisije, da v letu 2010 objavi sporočilo o zasebnosti in
zaupanju v informacijsko družbo, saj je po mojem mnenju ključno stalno spremljanje vidikov, povezanih
z varovanjem osebnih podatkov.

Ravno tako pomembna je razprava o tehničnih in pravnih vidikih „pravice, da čipi obmolknejo“. Poleg tega
je glede na velike spremembe, ki jih bo prinesel internet stvari, nujno omogočiti enoten razvoj tehnologij
na regionalni ravni, da bi se izognili nastajanju razlik, ki bi bile celo večje od obstoječih, in da bi v ta proces
ustrezno vključili vlade ter se posvetili najbolj oddaljenim regijam.

Za konec naj povem, da je po mojem mnenju pomembno povečati evropska sredstva za internet stvari v
okviru raziskovalnih projektov skladno s sedmim okvirnim programom in pilotskih projektov skladno z
okvirnim programom za konkurenčnost in inovativnost ter se osredotočiti na razvoj širokopasovne
infrastrukture, uvajanje širokopasovnih povezav in dodatno zmanjšanje stroškov podatkovnega gostovanja.

George Sabin Cutaş (S&D), v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za „poročilo o internetu stvari“, ker menim,
da bi s sprejetjem tega poročila povečali razvoj inovativne tehnologije v Evropski uniji. S tem bodo evropska
podjetja dobila poslovne priložnosti in nastale bodo koristi na področju boja proti podnebnim spremembam
ter boljšega upravljanja energije in prometa.

Kot poročevalec v senci sem vložil spremembe, ki nam bodo pomagale zavarovati osebne podatke, s čimer
bi preprečili, da bi jih podjetja, ki imajo do njih dostop, uporabila za druge namene. Zato poročilo vsebuje
pomembne določbe za zaščito temeljnih pravic državljanov.

Ioan Enciu (S&D), v pisni obliki. – (RO) Internet stvari je koncept prihodnosti, zakoreninjen v sedanjosti. O
tem, ali „deluje“ v dobro vseh državljanov na skladen in učinkovit način, so naša mnenja deljena. Novi sistem
za vključevanje tehnologij v vsakodnevno življenje je treba izvesti povsem v skladu s pravicami potrošnikov
do zasebnosti. Komisija se mora z delovno skupino za varstvo podatkov posvetovati ves čas in ne le, ko se
ji zdi to potrebno. Govorimo o napravah in tehnologijah, ki lahko prenesejo položaj, značilnosti in identiteto
stvari. Poleg pravice do molka morajo biti ti mehanizmi vključeni zgolj na zahtevo posameznika in ne kot
standardna proizvodna lastnost. Obenem mora Komisija upoštevati, katero omrežje bo izbrano za povezavo
stvari, ko se odloča o izvedbi projektov, povezanih z internetom stvari. Trenutno smo priče številnim
kibernetskim napadom na internetu. Kolikor vidim, lahko povezovanje z internetom stvari prek svetovnega
spleta predstavlja varnostno tveganje in precejšnje breme za obstoječe omrežje. Oblikovanje vzporednega
omrežja za povezovanje stvari bi lahko bila rešitev v obstoječih razmerah s souporabo digitalnega spektra
in dividend.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo gospe Badia i Cutchet, ki podpira
vzpostavitev interneta stvari. Verjamem, da imajo nove informacijske tehnologije znatne koristi za našo
družbo, toda pomembno je zagotoviti, da se upoštevajo morebitni vplivi na zdravje in okolje kot tudi vidiki,
povezani z varstvom zasebnosti.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Internet je postal del vsakodnevnega življenja milijonov ljudi, danes
pa igra nenadomestljivo vlogo kot komunikacijsko sredstvo ter orodje za prenos informacij in znanja. Zaradi
eksponentnega naraščanja vsebin na internetu je slednji postal orodje mnogoterih rab, ki se množijo. Obenem
pa je postal tudi prizorišče nove vrste kriminala, ki izkorišča hitrost, dematerializacijo informacijskih tokov
in ogromno količino osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki omrežja.

Strinjam se s pomisleki, vključenimi v resolucijo glede potrebe po obravnavi omejitev internetnega dostopa
iz političnih razlogov kot tudi glede zagotavljanja večje varnosti otrok in mladostnikov pri uporabi omrežja.
Strinjam se z mnenjem, da bi morali o uporabi in neprekinjenem upravljanju omrežja odločati posamezniki,
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in mislim, da države članice ne morejo biti izvzete iz aktivnega sodelovanja v regulativni vlogi. Cilj tega bi
bil v prvi vrsti preprečiti zlorabo in kršenje pravic državljanov.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Nova tehnologija ima nesporno vpliv na varnost javnosti
in kakovost življenja, kar poudarja tako prednosti kot tveganja, ki jih prinaša. V tem smislu „internet stvari“
prinaša nov niz prednosti za ljudi, pri čemer ne ovira prepoznavanja možnih tveganj, ki jih ima orodje z
velikim potencialom. Rad bi poudaril pristop, ki zajema spodbujanje raziskav in uvedbo pilotnih projektov
ter čim večje izkoriščanje nastajajočih priložnosti, zlasti pri optimizaciji varčevanja z energijo, proizvodnih
procesih, nastajanju novih delovnih mest in izzivih. Toda ključno je, da ima EU skupen referenčni okvir za
poostritev določb o nadzoru sistema, zaupnosti, informacijski varnosti, etičnem upravljanju, zasebnosti,
zbiranju in shranjevanju osebnih podatkov in informacij o potrošnikih. Hiter razvoj „interneta stvari“ kliče
po varnem, preglednem in večstranskem upravljanju le-tega. Glede na to imam enake pomisleke kot Komisija
glede varnosti, varstva osebnih podatkov in zasebnosti posameznikov kot tudi upravljanja „interneta stvari“
z namenom spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Internet stvari je projekt, ki se je začel leta 1999 v ZDA.
Postaja vse bolj priljubljen in po pričakovanjih naj bi v naslednjih 10 do 15 letih povzročil revolucijo v
interakciji med ljudmi in stvarmi ter stvarmi in stvarmi z vse bolj razširjeno uporabo tehnologije
radiofrekvenčne identifikacije (RFID).

Proces razvoja interneta stvari z vsemi inovacijami in pozitivnimi vidiki, ki jih lahko prinese v naša vsakdanja
življenja, je tudi negotov, tako na konceptualni kot tehnični ravni, kar terja določene pomisleke. Tehnologija
v ozadju tega koraka, RFID, se imenuje oznaka: električna komponenta, izdelana iz čipa in antene. Čip, ki je
širok vsega nekaj milimetrov, lahko vsebuje, prejema in oddaja informacije brez kabelske povezave. S tem
se poraja več vprašanj o lastništvu, upravljanju in tudi zasebnosti.

Kar zadeva vprašanje zasebnosti in varstva podatkov, poročevalka poudarja, da je pomembno zagotoviti
varstvo vseh temeljnih pravic – ne le zasebnosti – v postopku razvoja interneta stvari, kar je po našem mnenju
pozitivno stališče. Vendar pa imamo resne pomisleke o upravljanju teh podatkov. Pot naprej je še vedno
nejasna, zato smo se vzdržali glasovanja.

Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. – Tehnologija postaja vse naprednejša, zato je pomembno, da EU
in drugi oblikovalci politik držijo korak z razvojem dogodkov. To poročilo zajema številne pomembne teme,
kot sta zasebnost in zdravje, zato povsem podpiram poziv poročevalke, naj bo EU proaktivna na tem področju.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Tako imenovane informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
so imele pomembno vlogo pri spodbujanju socialnega razvoja, gospodarske rasti, raziskav, inovacij in
ustvarjalnosti v zasebnih in javnih evropskih organih. Hitre spremembe, ki jih je internet doživel v zadnjih
letih, so pripeljale do novih pomislekov in potrebe po tem, da ima Evropska unija skupen referenčni okvir
za poostritev obstoječih določb, povezanih z vodenjem sistema, zlasti kar zadeva zaupnost, varnost informacij,
etično upravljanje, zasebnost ter zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov in informacij o potrošnikih.
Glede na to je nujno, da organ, zadolžen za „internet stvari“, spoštuje varnost, varstvo podatkov in zasebnost
vsakogar, ki ga uporablja, saj lahko le tak pristop prinese koristi državljanom EU. Zato sem glasoval tako,
kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Na spletu je že milijarda in pol ljudi, ki uporabljajo internet.
Internet je pojav nove vrste omrežne tehnologije, namenjene neke vrste komunikaciji med ljudmi in stvarmi
kot tudi med samimi stvarmi. Informacije o izdelkih se bodo shranjevale, prejemale in pošiljale. Obstaja pa
strah, da bodo pomanjkljivosti pretehtale nad vsemi prednostmi nove tehnologije. Zagotoviti je treba
nadaljnjo zaščito zasebnosti in preprečiti zlorabo osebnih podatkov. Zdi pa se, da bodo prihodnji uporabniki
omrežja še bolj ranljivi, kot že so. Glasoval sem za poročilo, ker so ukrepi, ki jih predlaga avtorica o varstvu
zasebnosti in osebnih podatkov, očitno potrebni.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. – (DE) Pri novih tehnoloških premikih, v tem primeru tako imenovanem
internetu stvari, je vedno pomembno obravnavati etična vprašanja skupaj z morebitnimi prednostmi ter
zaščititi osebne pravice. To poročilo gre v tej smeri, zato sem glasoval za.

Justas Vincas Paleckis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Internet, ki so ga začeli širše uporabljati šele pred dvema
desetletjema, je postal neločljiv del družbe kot telefon ali radio. Danes je z internetom povezano 1,5 milijarde
ljudi, v nekaj letih pa jih bo dvakrat toliko. Kmalu bo najnovejša tehnologija omogočala ne le povezavo
računalnikov z omrežjem, temveč tudi avtomobilov ali celo knjig, hrane in drugih artiklov. Ko bo avtomobil
povezan z omrežjem, bo vozniku mogoče posredovati informacijo o tlaku v pnevmatikah. Programirani
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hladilniki bodo lahko prepoznali izdelke, ki jim je potekel rok uporabe. Glasoval sem za to poročilo, ker bo
internet stvari oživil gospodarstvo, ki ga je zavrla kriza, ter pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest
in storitev za vse večje število državljanov in podjetij EU. To nam bo omogočilo tudi optimizacijo
proizvodnega procesa in varčevanje z energijo, kar je zelo pomembno v boju proti podnebnim spremembam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Mi Zeleni smo odločno podprli poročilo naše socialistične
kolegice gospe Badia i Cutchet. To bo pomembna nova uporaba internetne tehnologije. Po napovedih naj
bi v naslednjih 10–15 letih internet stvari postal del našega vsakdanjega življenja. Za brezžični prejem in
prenos informacij uporablja tehnologijo RFID (radiofrekvenčno identifikacijo). Deluje s pomočjo majhnega
čipa, na katerega je mogoče shraniti veliko informacij o stvari ali osebi, ki ga nosi. V agroživilskem sektorju,
na primer, RFID omogoča boljšo in hitrejšo sledljivost izdelkov ter nudi informacije o vsebini: kemične
lastnosti, ravni glutena ipd. Podobne aplikacije se že uporabljajo, na primer čip, ki v realnem času prenaša
vozniku informacije o tlaku v pnevmatikah. Ta nova tehnologija bo povzročila revolucijo in širšo interakcijo
med osebami in stvarmi ter med samimi stvarmi. Inovacija je v odnosu med stvarjo in stvarjo. Najpogosteje
navedeni praktični primer tega je hladilnik, ki, ustrezno programiran, lahko zazna vse izdelke, ki jih je rok
uporabe potekel ali jim bo kmalu.

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

Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin,
Britta Reimers in Michael Theurer (ALDE), v pisni obliki. – (DE) Boj proti spolnemu izkoriščanju otrok
in otroški pornografiji je izjemno pomemben. Z vso močjo se moramo boriti proti razpoložljivosti otroške
pornografije v komunikacijskih omrežjih. Stalen in učinkovit nadzor zlorabe otrok je tako politična
odgovornost kot načelo pravne države. Nemška Svobodna demokratska stranka v Evropskem parlamentu
meni, da je treba čim prej odstraniti takšno kaznivo vsebino.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za samoiniciativno potočilo, ki naj bi vplivalo na
bližajoči se forum o upravljanju interneta, ki bo potekal v Vilni med 25. in 29. septembrom. Parlament forum
naproša, naj med opravljanjem svojega dela poveča udeležbo držav v razvoju in po drugi strani usklajuje
svoje delo z nacionalnimi in regionalnimi forumi. Obenem poziva EU, naj oblikuje strategijo o temeljnih
vidikih upravljanja interneta kot tudi spodbudi reformo ICANN (Internetna korporacija za dodeljevanje
imen in številk).

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. – (IT) Nimam druge možnosti, kot da glasujem za poročilo gospoda Sose
Wagnerja o potrebi po zagotovitvi etičnega in varnega upravljanja interneta.

Orodje, ki je premostilo čas in razdaljo v komunikacijah, nudi ogromne možne koristi, obenem pa je vsakdanji
vir tveganj za varstvo osebnih podatkov in otrok. Ključno je zagotoviti prost pretok informacij in komunikacij,
toda ob zagotovljeni ustrezni zaščiti najšibkejših posameznikov in najbolj občutljivih podatkov. Samo tako
lahko internet ostane gonilna sila pozitivnih socialnih sprememb in spoštovanja dostojanstva vsakega
posameznika.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Internet je „svetovna javna dobrina“, upravljanje in
nadzor interneta, ki ga izvaja določena vlada, pa je povzročilo veliko kritik.

Evropska unija mora oblikovati strategijo, ki odraža enotno stališče glede temeljnih vidikov upravljanja
interneta in ki jo bo lahko odločno zastopala na mednarodnih forumih ter v dvostranskih odnosih z ZDA.

Podpiram pozitivno stališče Evropske komisije glede sedanjega modela upravljanja, ki temelji na vodilni
vlogi zasebnega sektorja.

Rada bi pozvala tudi k večji udeležbi držav v razvoju, zlasti prek financiranja njihove udeležbe.

Carlos Coelho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Internet je imel v zadnjih 20 letih ogromen vpliv na družbo in
javno življenje. To se dobro vidi pri EU, ki predstavlja dobrih 7 % svetovnega prebivalstva, toda ima skoraj
19 % uporabnikov interneta na svetovni ravni. Upravljanje interneta je glavna prednostna naloga javne
politike, s katero naj bi zagotovili, da je javnosti na voljo celoten potencial interneta, obenem pa bi iskali
najboljše rešitve za težavo, ki jo predstavljajo neustrezne ali nezakonite vsebine, kot tudi za zagotovitev
zadostnega varstva potrošnikov in poskušali rešiti težave pristojnega organa za svetovni splet.

Povsem se strinjam z zamislijo, da je internet svetovna javna dobrina, ki mora vedno ščititi in spoštovati
javni interes. Ključno je, da EU oblikuje strategijo o temeljnih vidikih upravljanja interneta, in podpiram
pobudo španskega predsedstva o pripravi „evropske listine pravic uporabnikov interneta“. Pomembno je
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napredovati v smeri notranje reforme Internetne korporacije za dodeljevanje imen in številk, da bo imela
bolj reprezentativno strukturo ob večjem nadzoru mednarodne skupnosti ter da bo privedla do večje
odgovornosti in preglednosti.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o upravljanju interneta, ki zajema
občutljiva vprašanja, kot so zaščita in varstvo temeljnih pravic in svoboščin, dostop do interneta in njegova
uporaba ter kibernetski kriminal. Predlog španskega predsedstva o pripravi evropske listine pravic uporabnikov
interneta in priznanju pete temeljne svoboščine (svoboden dostop do interneta) bi lahko EU nudil učinkovitejše
instrumente, ki bi ji omogočili, da zagotovi večjo zaščito na področju vprašanj, povezanih z varnostjo, na
eni strani ter širok in nediskriminatoren dostop do omrežja na drugi strani.

Göran Färm, Olle Ludvigsson in Marita Ulvskog (S&D), v pisni obliki. – (SV) Švedski socialdemokrati
smo se odločili, da se vzdržimo glasovanja o besedilu glede onemogočanja dostopa do spletnih mest. Mislimo,
da so lahko ti ukrepi upravičeni v nekaterih razmerah, na primer v povezavi z zločini s področja otroške
pornografije, toda v besedilu se onemogočanje dostopa do spletnih mest v primeru kibernetskega kriminala
omenja veliko preširoko, da bi lahko glasovali zanj.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Nesporno dejstvo je, da ima internet zdaj javno vlogo, saj vpliva ne
le na vsakodnevno življenje, temveč tudi na masovna gibanja, politične ideje in komunikacijske strategije.
Upravičeno lahko rečemo, da je internet prevzel nenadomestljivo javno vlogo in tega države članice Evropske
unije ne morejo zanemariti. Pozvati morajo k večjemu dostopu in sodelovanju pri upravljanju interneta ter
pri tem ne spodkopavati vodilne vloge zasebne uporabe in vsakodnevnega upravljanja omrežja, kar se je
izkazalo za ključno za vitalnost in rast interneta. Vloga držav članic postaja vse pomembnejša kot tudi
vprašanja, povezana s kibernetskim kriminalom ter zaščito varnosti uporabnikov in njihove zasebnosti
skupaj s svobodnim dostopom javnosti do interneta in izražanjem prek njega.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Glede na vse večji pomen interneta v vsakodnevnem
življenju javnosti in institucij ter celo pri vodenju različnih držav ter njegov vpliv na gospodarski, kulturni,
socialni in človeški razvoj je upravljanje interneta nadvse pomembno na svetovni ravni. To pomeni, da je
izjemno pomembno, da Evropska unija zaščiti pogoje za aktivno poseganje na tem področju ter za zaščito
javne dobrine ter svojih vrednot in načel. Glede na to sem glasoval za to poročilo, ki poudarja pomen širšega
zastopanja svetovne raznolikosti v organih, ki trenutno nadzorujejo internetni trg, kot sta Internetna
korporacija za dodeljevanje imen in številk (ICANN) in Organ za dodeljevanje internetnih naslovov (IANA).

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) To poročilo izhaja iz pomembne vloge interneta, ki je
postal nepogrešljivo orodje za spodbujanje demokratičnih pobud, političnih razprav, digitalne pismenosti
in širjenje znanja. Dostop do interneta zagotavlja in je odvisen od uveljavljanja številnih temeljnih pravic,
vključno s spoštovanjem zasebnosti, varstvom podatkov, svobodo izražanja in združevanja, svobodo tiska,
nediskriminacijo, izobraževanjem ter kulturno in jezikovno raznolikostjo.

Poročilo zato izpostavlja, da imajo institucije in zainteresirane strani na vseh ravneh splošno odgovornost
zagotoviti, da lahko vsi uveljavijo svojo pravico do sodelovanja v informacijski družbi.

Obravnava tudi grožnje, ki jih predstavlja kibernetski kriminal za družbe, ki uporabljajo informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo, upoštevajoč vse večje napeljevanje k terorističnim napadom, zločinom iz
sovraštva in otroški pornografiji. To predstavlja tveganje za javnost, zlasti otroke, poročilo pa navaja, da „je
treba pri opredelitvi globalne strategije okrepiti vlogo javnih organizacij“. Na koncu pa izraža pomisleke
glede strukture Internetne korporacije za dodeljevanje imen in številk (ICANN), ki je komajda reprezentativna,
in zaskrbljenost zaradi nezadostnega nadzora mednarodne skupnosti, med drugim EU, nad delovanjem
ICANN.

Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. – To poročilo priznava pomen interneta pri spodbujanju kulturne
raznolikosti in demokratičnega državljanstva. Toda za širjenje demokratičnih vrednot je nujno, da se vlade
vzdržijo cenzure, zato pozdravljam določbo odstavka 13.

Iosif Matula (PPE), v pisni obliki. – (RO) Razprava o upravljanju interneta je vsekakor zelo pomembna v
razmerah, ko je to sredstvo komunikacije postalo resnično nujno v mnogih državah tako v poklicnem kot
osebnem življenju ljudi. Ravno zato se zdi, da nimamo dovolj domišljije, ker prepuščamo strateške odločitve
glede interneta izključno zasebnemu podjetju v ZDA.

Poročilo, o katerem smo glasovali danes, je ključno za oblikovanje modela upravljanja, ki zajema tudi končne
potrošnike. Mislim, da moramo spodbujati sodelovanje med univerzami in poslovnim svetom, tudi na
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lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Obenem moramo k udeležbi pridobiti akterje z azijskega trga,
upoštevajoč izjemno hiter razvoj na tem območju. Poleg tega je pomembno, da veliko pozornosti posvetimo
iskanju ravnovesja med zaščito zasebnosti uporabnikov in beleženjem osebnih podatkov na različnih spletnih
straneh, ne le zaradi nastanka socialnih omrežij, temveč tudi zaradi razvoja spletnega nakupovanja. Zelo
pomembno dejstvo je tudi to, da je internet odlično orodje za spodbujanje kulturne dediščine in vrednot
Evrope kot tudi gonilna sila inovacij, ki nam omogoča, da zmanjšamo vrzel, ki nas ločuje od drugih regij na
svetu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Pozdravljam uvodne izjave tega poročila, ki omenjajo
internet kot javno dobrino, ki jo je treba upravljati v skupnem interesu. Poročilo izpostavlja pomen interneta
v politični razpravi. Zaradi teh spretno omenjenih načel sem glasoval proti besedilu. Kako lahko zagovarjamo
spoštovanje skupnega interesa na eni strani in na drugi strani pozivamo k javno-zasebnemu upravljanju, ki
ne ovira proste konkurence? Čeprav to besedilo poudarja pomen splošnega interesa, doseže nasproten
učinek. Evro-liberalni dogmatizem pomeni katastrofo za Evropo.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) Danes je internet svetovno orodje, zato je treba pri njegovem upravljanju
upoštevati skupen interes. Internet je danes eno izmed glavnih sredstev za širjenje demokratičnih vrednot
po svetu in je nepogrešljivo orodje za spodbujanje vseh vrst zamisli, političnih razprav in širjenja znanja.
Zato je ključno, da se internet razvije tako, da bodo imeli vsi v EU enakopravnejši dostop do njega. Prav tako
je ključno, da je varen za vse uporabnike, zlasti otroke, ki se težje zaščitijo pred morebitnimi nevarnostmi,
ki izhajajo iz uporabe interneta. Če želimo ohraniti status interneta kot svetovne javne dobrine, se moramo
izogniti scenariju, ko nad njih prevladuje posamezen subjekt ali skupina organizacij. Zato sem glasoval tako,
kot sem.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Kar zadeva internet, moramo po eni strani spoštovati načelo
svobode izražanja, po drugi strani pa se boriti proti kibernetskemu kriminalu in zlorabi interneta. Vendar
ne smemo hraniti podatkov za namen boja proti kriminalu in terorizmu, če ni podlage za sum. Internet je
prinesel posebne nove težave, na primer varstvo podatkov na straneh socialnih mrež ali v povezavi s projekti,
kot je Googlov pregled ulic. Težave z najnovejšimi dogodki na področju interneta so komajda upoštevane,
zato sem se vzdržal glasovanja.

Georgios Papanikolaou (PPE), v pisni obliki. – (EL) Internet je svetovna javna dobrina in bi moral delovati
po merilu javnega interesa. Oblikovati je treba posebno infrastrukturo za upravljanje interneta, da se zavaruje
njegova varnost, integriteta in verodostojnost ter zmanjša možnost napadov v kibernetskem prostoru.
Potrebno je odprto globalno sodelovanje pri upravljanju interneta ter pripraviti moramo evropsko listino
pravic uporabnikov interneta in priznati peto temeljno svoboščino EU: dostop do interneta. Zato sem danes
glasoval za poročilo Odbora za industrijo, raziskave in energetiko o upravljanju interneta, ob ugotovitvi, da
bi morala EU sprejeti strategijo, ki zajema dostop do interneta brez diskriminacije, varovanje nevtralnosti
interneta, spoštovanje zasebnosti, varstvo podatkov, svobodo izražanja in zaščito mladoletnikov. Poseben
poudarek je treba posvetiti skupini prebivalstva, ki je najbolj ranljiva za napade v kibernetskem prostoru,
uveljaviti je treba potrebne omejitve za največjo možno zaščito mladoletnikov in spodbujati mednarodno
sodelovanje v boju proti nezakoniti in škodljivi internetni vsebini.

Fiorello Provera (EFD), v pisni obliki. – (IT) Internet je zdaj postal instrument, ki je ključen za razvoj notranjega
trga, ki je temeljni kamen za rast in razvoj Evropske unije. Poleg tega ima več kot 60 % evropskega prebivalstva
zdaj dostop do sveta informacijske tehnologije. Zato se zdi potrebno, da Unija povede v razpravi o upravljanju
interneta ter s tem zagotovi, da storitev, ki je postala nujna za socialno in komercialno interakcijo, ustrezno
odraža vrednote Unije, kot je varstvo potrošnikov in mladoletnikov. Zato podpiram vsebino in predloge
poročila gospoda Sose Wagnerja.

Teresa Riera Madurell (S&D), v pisni obliki. – (ES) Najprej želim čestitati poročevalcu za njegovo poročilo
in odlično izbiro časa glede na skorajšnje naslednje zasedanje foruma o upravljanju interneta, ki bo prvič
potekalo v EU.

EU sodeluje v IGF vse od njegovega začetka, vendar pa je zaradi dejstva, da bo potekal v Vilni, naša delegacija
še toliko pomembnejša. Letos mineva peto leto od ustanovitve IGF in v skladu s programom iz Tunisa bo
treba sprejeti odločitev, ali naj še nadaljuje z delom ali ne. Delegacija EU je že v Sharm El Sheikhu izrazila
svoje strinjanje, da naj se IGF še nadaljuje v trenutni obliki ravno zaradi pomembne vloge, ki jo ima kot
instrument za odprt dialog med vsemi akterji, ki so vključeni v upravljanje interneta.
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To mora še naprej biti naše stališče v razpravah, ki bodo potekale v Vilni. V zvezi z drugimi vprašanji, kot je
razvoj Internetne korporacije za dodeljevanje imen in številk, ki bo nedvomno imela pomembno mesto v
naslednjih razpravah foruma, poročilo gospoda Sose Wagnerja zelo jasno izraža dogovorjeno stališče, ki ga
bomo predstavniki evropskih institucij zagovarjali na IGF.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Na prvi obravnavi sem glasoval proti temu poročilo,
saj spodbuja vladno poseganje v upravljanje interneta, kar ravno ni stališče Zelenih.

Alexandra Thein (ALDE), v pisni obliki. – (DE) Boj proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji
je ključnega pomena. Po najboljših močeh se moramo potruditi, da otroška pornografija ne bi bila dostopna
na internetu. Nenehno in učinkovito preprečevanje zlorab otrok je politična odgovornost in načelo pravne
države. Poslanci Svobodne demokratske stranke v Evropskem parlamentu smo mnenja, da je treba tovrstno
kriminalno vsebino kar se da hitro odstraniti.

Derek Vaughan (S&D), v pisni obliki. – Glasoval sem za poročilo gospoda Sose Wagnerja, saj mora EU
pokazati odločno vodstvo pri vseh vidikih upravljanja interneta v mednarodnem prostoru. To poročilo
ohranja poudarek EU na potrebi po varnosti in stabilnosti na svetovnem spletu, spoštovanju človekovih
pravic, svobodi izražanja, zasebnosti, varstvu osebnih podatkov in spodbujanju kulturne in jezikovne
raznolikosti.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo o upravljanju interneta,
vendar pa sem se vzdržala glasovanja o odstavku, ki poziva k temu, da se prioriteta nameni zaščiti imetnikom
pravic intelektualne lastnine, s tem ko so izenačeni s potrošniki.

Dobro upravljanje interneta mora vsem zagotavljati dostop do ključnih sredstev v digitalnem okolju, vendar
pa tega ni mogoče doseči v škodo pravic ustvarjalcev, predvsem pa avtorjev. Te pravice ne moremo obravnavati
le kot pravice intelektualne lastnine; avtorji morajo imeti možnost izbrati način, na katerega ljudje dostopajo
do njihovega dela.

Poleg tega morata biti zagotovljeni tudi zasebnost uporabnikov in ustvarjalnost.

Zato je ključnega pomena, da najdemo ravnovesje med pravicami uporabnikov in pravicami ustvarjalcev,
tako da bodo lahko posamezniki delovali, kot obveščeni državljani, potrošniki in ustvarjalci.

Poročilo: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), v pisni obliki. – (PT) Čeprav sem glasoval za to resolucijo, sem opazil kvalifikacije
glede nekaterih regij, predvsem najbolj oddaljenih regij z vidika dostopa do inovacij. Treba je upoštevati
težave, povezane s pomanjkanjem kritične mase, da bi tako spodbudili boljšo izkoriščanje možnosti območij,
kot so raziskave in inovacije v teh regijah. Edinstvene značilnosti najbolj oddaljenih regij z vidika geografije
in podnebja dajejo še posebne prednosti z vidika razvoja posebnih aktivnosti na področjih biotske pestrosti,
morskih virov, podnebnih sprememb, obnovljive energije, vode, okolja, naravnih virov, zdravja in novih
tehnologij.

Najbolj oddaljene regije predvsem z vidika naravnih virov in biotske pestrosti omogočajo evropskim
raziskavam privilegiran dostop do tropskih ekosistemov, edinstvene biotske pestrosti in kmetijstva. To
omogoča, da raziskave v sklopu Evropskega raziskovalnega prostora potekajo, kot „naravni laboratoriji“.
Prav tako so dobra mesta za poskuse. Kljub možnostim številnih regij in vsem naporom, ki so vloženi v te
regije, imajo mnoge še vedno več težav, kot druge regije pri izboljšanju dejavnikov, ki prispevajo h
konkurenčnosti, rasti in zaposlovanju, kot izhaja iz Lizbonske pogodbe, predvsem v sklopu raziskav in
razvoja.

Alfredo Antoniozzi (PPE), v pisni obliki. – (IT) Gospod predsednik, podpiram stališče gospoda Winklerja
o reviziji politike EU za spodbujanje inovacij, za katerega sem tudi glasoval. Še posebej se strinjam z željo
po zagotovitvi obsežne strategije, ki se ne nanaša le na tehnološke inovacije, ampak tudi na upravne,
organizacijske in družbene inovacije. Menim, da je za to ključnega pomena vključitev finančnega sveta v
mala in srednje velika podjetja pri opredeljevanju ukrepov za spodbujanje inovacij, prav tako kot posvečanje
pozornosti političnim in gospodarskih ciljev na regionalni ravni.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) To samoiniciativno poročilo obravnava ukrepe Skupnosti, ki
so bili izvedeni na področju inovacijske politike in določa številne prednostne naloge za opredeljevanje nove
inovacijske politike. Med temi je Parlament izrazil željo, da inovacije ne bi bile omejene le na tehnološke
vidike, ampak bi se nanašale tudi na upravne, organizacijske in socialne inovacije. Prav tako poudarja razvoj
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novih inovacijskih kazalnikov, ki bi bili bolje prilagojeni gospodarstvom, ki vse bolj temeljijo na znanju. Kot
zadnje, in menim, da je to pomembna točka, je poročilo naklonjeno izboljšanju učinkov sinergije med
okvirnimi programi za raziskave in inovacije ter med strukturnimi skladi. Ker se popolnoma strinjam z
usmeritvami, ki jih zagovarja to poročilo, sem ga na glasovanju podprla.

Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za samoiniciativno poročilo mojega nemškega
kolega Hermanna Winklerja, katerega osnutek je bil pripravljen po pripravi sporočila Evropske komisije z
naslovom „Pregled inovacijske politike Skupnosti v spreminjajočem se svetu“. Inovacije so ključni dejavnik
za uspešen odziv na velike socialne in okoljske izzive, s katerimi se trenutno sooča Unija in za doseganje
njenih strateških političnih ciljev. Naših ciljev glede energije in podnebja ne bomo dosegli do 2020, če ne
bomo pospešili razvoja in splošno uporabo ustreznih, trajnih in učinkovitih energetskih tehnologij. Podpiram
krepitev dialoga med univerzami in podjetji. V zvezi s proračunskimi vidiki moramo na ravni statičnega
financiranja javnega sektorja zagotoviti, da bo inovacijska politika bolj osredotočena na Skupnost.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Podprl sem to poročilo. Znanstvene raziskave in inovacije
so osrednji instrument za uspešno reševanje sedanjih velikih družbenih in okoljskih izzivov ter uresničevanje
strateških političnih ciljev EU glede konkurenčnosti, podnebnih sprememb, zaposlovanja, demografskih
sprememb, vključujoče družbe in številnih drugih. Da bi EU ostala konkurenčna, moramo vlagati v trajnostne
tehnologije, pri tem pa zagotoviti, da so za to zagotovljena potrebna sredstva. Do sedaj je Evropa močno
zaostajala na področju znanstvenih raziskav in inovacij, saj je to področje zelo razdrobljeno, prav tako pa
obstajajo razlike med znanstvenimi raziskavami in inovacijami ter uporabo na trgu. Menim, da bi naslednji
načrt Evropske komisije v zvezi z inovacijami moral rešiti vprašanja financiranja znanstvenih raziskav in
inovacij zasebnega sektorja, kar bi podjetjem omogočilo, da razvijejo inovativne izdelke in storitve, ter jih
prilagodijo trgu.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. – (IT) Inovacije, pa naj se nanašajo na izdelke ali pa na postopke in ali
so radikalne ali postopne, so danes gonilna sila konkurenčnosti sodobnih gospodarskih in poslovnih sistemov,
ki strmijo za učinkovitostjo in trajnostjo. Zato moramo podpreti raziskave, na katerih temeljijo vsi inovativni
ukrepi in odkritja, predvsem kadar združujejo mala in srednje velika podjetja ter nove tehnologije.

Zaradi tega lahko le podprem samoiniciativno poročilo, ki ga je pripravil gospod Winkler in ki uvaja tretjega
akterja, ki zapira trikotnik znanja, povedano drugače, potrošnika. Zaradi nenehnih sprememb v naših
življenjih potrebujemo referenčne točke. Zato je pomembno, da rast in konkurenčnost gospodarskega in
socialnega sistema vedno ostaneta na ravni človeka.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Trenutno je inovacijam namenjenega manj kot
1 % proračuna Evropske unije. Takšno je stanje v trenutku, ko je Evropa spoznala, da prihodnost leži v
trikotniku znanja raziskave-inovacije-izobraževanje. Zahteva Evropskega parlamenta po povečanju virov,
namenjenih inovacijam, je v teh okoliščinah popolnoma utemeljena. Približujemo se času, ko bomo
obravnavali finančne projekcije za obdobje 2014-2020 in to zahtevo moramo upoštevati. Zaradi
preoblikovanja evropskega gospodarstva v trajnostno gospodarstvo morajo evropska podjetja postati
konkurenčnejša, prav tako pa mora biti zagotovljeno, da bodo nastajale nove priložnosti za nacionalna
gospodarstva, kot posledica gospodarskih in ekoloških izzivov, s katerimi se sooča Evropa.

Predvsem zaradi finančne krize in kreditnega krča je za inovativno sposobnost podjetij ključnega pomena,
da je več sredstev zagotovljeni tako na ravni EU, kot tudi na nacionalni ravni in da so zagotovljeni ustrezni
finančni instrumenti. Razdeljevanje sredstev za najrazličnejše cilje in vrste posebnih pobud EU do sedaj ni
dalo zadovoljivih rezultatov. Financiranje mora biti usmerjeno na tista področja, kjer so povratni učinki
največji. Pri tem mora biti ključno merilo dodana vrednost za Evropo.

Vito Bonsignore (PPE), v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za to poročilo. Najprej želim čestitati poročevalcu
gospodu Winklerju za odlično delo.

Tako kot izobraževanje in usposabljanje, so tudi inovacije in raziskave ključni element, ki bo Evropi omogočil
bolje konkurirati v vse bolj tehnološko konkurenčnem svetu. Vendar pa je bilo za ta sektor do sedaj
namenjenega samo 1 % proračuna EU, odstotek, ki ne zadostuje za obravnavanje težkih izzivov, s katerimi
se mora Evropa soočiti. Čas je, da Evropska unija vloži več v področje raziskav in inovacij. Verjamem, da
lahko premagamo gospodarsko krizo in eden izmed načinov za dosego tega je, da zagotovimo več sredstev.

Prav tako verjamem, da je pomembno zagotoviti pobude za in spodbujati zasebna vlaganja v tehnološke
inovacije, saj bomo le z izvajanjem raziskav lahko imeli konkurenčen trg, ki se lahko zoperstavi vse večjemu
številu premestitev. Podpiram načrte za „instrumente, ki so prilagojeni potrebam njihovih uporabnikov“ in
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zmanjšane birokracije za mala in srednje velika podjetja, kar bi moralo zagotoviti odločilne tehnološke
inovacije.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Inovacijska politika mora obravnavati velike socialne
probleme, s katerimi se soočamo, in združevati vse tiste, ki pri tem sodelujejo.

Naložbe v znanje in reforme, ki spodbujajo tehnološki napredek, raziskave, inovacije, izobraževanje in
usposabljanje, da bi bilo mogoče srednjeročno in dolgoročno spodbuditi blaginjo, rast in zaposlovanje, so
ključnega pomena.

Boj z novimi izzivi zahteva inovativen pristop k uvajanju novih tehnologij, skupaj z inovativnim pristopom
k socialnim vprašanjem na organizacijski ravni.

Pozivam k okrepitvi naporov s katerimi bomo s tehnoloških inovacij prešli na socialne inovacije – izboljšanje
javnih služb v različnih regijah.

Lara Comi (PPE), v pisni obliki. – (IT) Inteligentna rast, ki temelji na znanju in inovativnem gospodarstvu,
zahteva konkretne ukrepe s strani nadnacionalnih in nacionalnih institucij.

Izboljšane politike, namenjene podpori podjetnikom v sektorju raziskav, morajo dopolnjevati politike za
spodbujanje naložb v nove preskuse, z namenom zagotavljanja, da bodo med drugim na voljo tudi kvalificirani
delavci, ki bodo konkurenčni na evropskem trgu dela. Istočasno ko pozivamo države, da naj več vlagajo v
raziskave, jim moramo zagotoviti evropski regulativni okvir, ki bo tako splošen, kot tudi specifičen, s
skupnimi, usklajenimi razvojnimi smernicami in instrumenti za spremljanje ali financiranje daje želene
rezultate.

Predlagam in podpiram predpis na evropski ravni o ukrepih na področju vajeništva, usposabljanja in poklicnih
dejavnosti, ki so jo nekatere države že vključile v izobraževalne sisteme, kot tudi ukrepe „pravice in dolžnosti“
na področju izobraževanja. Če si prizadevamo, da bi za financiranje raziskav namenili 3 % BDP, potrebujemo
akademski svet, ki bo pripravil več smernic, na primer glede akademske produktivnosti predavateljev, prav
tako pa moramo preprečiti razdrobljeno dodeljevanje sredstev, kar je v zadnjih letih prispevalo k nepravilni
in nesorazmerni uporabi že tako omejenih sredstev ob nezadovoljivih rezultatih.

Strinjam se s tem, da se moramo zavzemati za enoten sistem patentnih sodišč, da bi tako standardizirali
pravice na nadnacionalni ravni.

Ioan Enciu (S&D), v pisni obliki. – (RO) Inovacije so še posebej pomembne za sodobno družbo. Družba, ki
temelji na inovacijah, lahko prepreči morebitne socialno-ekonomske in naravne krize. Zato je ključnega
pomena, da lahko inovacijska politika spodbuja napredek družbe in da ga ne ovira zaradi uporabe raznih
birokratskih podvigov. Kot navaja gospod Winkler v svojem poročilu, je treba danes pri inovacijah upoštevati
tudi socialno vrednost, ki jo prinašajo. Verjamem, da je treba pri inovacijah 21. stoletja upoštevati tudi vpliv,
ki ga imajo na posameznike in družbo na splošno. Pri inovacijah, kot je na primer „internet stvari“, je treba
upoštevati in spoštovati pravico do zasebnosti in varstva zasebnih podatkov vsakega posameznika. Evropska
družba ne sme postati družba „velikega brata“. Ravno nasprotno, inovacije morajo ljudem pomagati, da v
odprti družbi svobodno komunicirajo. Prispevek tehnoloških in socialnih inovacij opredeljuje naš napredek.
Ravno zaradi tega pozivam Komisijo, da to zadevo zelo odgovorno obravnava in predstavi vizijo za pripravo
akcijskega načrta za inovacije v prihodnosti.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Znanje in inovacije kot del političnih programov in političnega žargona
vse bolj pridobivajo na pomenu in le malo ljudi si danes upa podvomiti v pomembnost naložb na tem
področju in potrebo po povezovanju znanja, inovacij, podjetij in delovnih mest.

Vendar pa soglasnost glede tega koncepta povečuje tveganje, da mu bo pošla sapa, kot se je zgodilo z drugimi
modnimi muhami, kot so okoljska, gospodarska vzdržnost ali podporno podjetništvo. Te teme pokrivajo
mnoge strani volilnih manifestov in programov in skoraj vedno na koncu zgubijo vse značilnosti, ki bi jih
lahko imele, saj gre samo za navajanje dejstev. Zato moramo kljub resnim prizadevanjem vlade glede nekaterih
vidikov opozoriti na negativen tehnološki populizem, s katerim ima težave tudi portugalski predsednik
vlade. Bolje bi se bilo osredotočiti na vsebino in manj na razglase, ki se nanašajo na izboljšave delovnih
pogojev in znanstvene proizvodnje, pri tem pa ne smemo pozabiti, da je za zagotavljaje konkurenčnosti
potreben tudi realističen pristop, ne pa samo ambicije.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Danes vsesplošno velja, da so inovacije ključne za uspeh
in vzdržnost gospodarskega in socialnega razvoja ter uspeh evropskega združevanja. Pomembnost inovacij,
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ki morajo vedno biti povezane z raziskavam in izobraževanjem, je postala še očitnejša zaradi vse hitrejšega
razvoja globalne in človeške stvarnosti. Glede na to podpiram poročilo o reviziji politike EU na področju
inovacij, ki izpostavlja, da mora EU nujno osredotočiti svoja prizadevanja na krepitev virov na tem področju.
Prav tako želim izpostaviti pomembnost pobud za zasebni sektor in celovito, medsektorsko strategijo, v
skladu s katero bi razvoj evropske inovacijske politike postal prednostna naloga.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Strinjamo se s posameznimi vidiki tega poročila, čeprav
se glede na zasnovo ne osredotoča vedno na najpomembnejša vprašanja. Na primer, strinjamo se, da so
inovacije le eden izmed elementov, potrebnih za premagovanje izzivov, s katerimi se danes soočamo na
socialni in globalni okoljski ravni in da obstajajo druga področja, ki so prav tako pomembna za družbo.

Vendar pa je prioriteta, ki je namenjena vsakemu izmed teh področij, ki so vključena v tako imenovano
strategijo Evropa 2020, kot so poslovne dejavnosti, zaposlovanje, demografske spremembe in vključujoča
družba, takšna, da dokument in analiza potrebnih inovacij v spreminjajočem se svetu še zdaleč ne zadostujeta
potrebam za spodbujanje realnega gospodarstva in socialne kohezije, rasti in produktivnosti, ustvarjanje
delovnih mest in izboljšanje plač v državah članicah, vse to, kar je po našem mnenju ključno. Zaradi tega
smo se vzdržali glasovanja.

V pregledu sporočila o inovacijski politiki EU v spreminjajočem se svetu, izdanem 2. septembra 2009,
Evropska komisija vse od leta 2005 izpostavlja razvoj na področju EU inovacijske politike. Sedaj lahko
pričakujemo, da bodo nekateri vidiki predlaganega akcijskega načrta na področju inovacij, ki naj bi bili kmalu
predstavljeni, ponovno obravnavani in izvedeni.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), v pisni obliki. – (PL) Poročilo o izzivih, s katerimi se sooča
inovacijska politika Evropske unije, je zelo dober dokument, ki obravnava večino pomembnih vprašanj,
povezanih s to problematiko. Skupaj s kolegi iz skupine S&D smo sprejeli poročilo, vključno s spremembo 46,
ki poziva Komisijo in države članice, naj usklajujejo svoja prizadevanja, zlasti kar zadeva čimprejšnji dogovor
o patentu Skupnosti in enotnem sistemu patentnih sodišč. Ta zadeva se vleče že mnogo let in več let se
ponavljajo enaki argumenti, ki zagovarjajo skupni patent, skupaj s spornimi vprašanji (na primer, v koliko
jezikov na se prevajajo evropski patenti?). Nekatera pravna vprašanja so bila pojasnjena z uveljavitvijo
Lizbonske pogodbe. Imeli bomo dve uredbi: eno o patentu samem in drugo o jezikovnem sistemu.

Poleg tega obstaja tudi zadeva sistema patentnih sodišč, za ustanovitev katerega bo potrebna uredba o
odnosih med Evropsko unijo in Evropsko patentno organizacijo na način, ki je v skladu s pristojnostmi
institucij EU, tudi Evropskega parlamenta. Brez spuščanja v podrobnosti o patentnem sistemu, ki bo nedvomno
predmet številnih razprav, želim poudariti, da to vprašanje predstavlja enega izmed najpomembnejših izzivov
v trenutnem mandatu Evropskega parlamenta. Zato menim, da moramo nenehno pozivati druge institucije,
da začnejo konstruktivno sodelovati na tem področju, kar poročilo gospoda Winklerja tudi počne.

Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo gospoda Winklerja obravnava številna pomembna
vprašanja, tudi ekološke inovacije in zelena podjetja. Glede na izzive, s katerimi se sooča naš planet, je jasno,
da so inovacije na teh področjih ključnega pomena. Moja dežela Škotska je v samem vrhu številnih vidikov
ekoloških inovacij, predvsem na področju energije iz obnovljivih virov. Škotska vlada je ustanovila nagrado
Saltire v višini 10 milijonov £, namenjeno spodbujanju inovacij na področju energije plimovanja in valovanja,
kar se lepo ujema s širšimi prizadevanju EU za ustrezno politiko v spreminjajočem se svetu.

Juozas Imbrasas (EFD), v pisni obliki. – (LT) Zaradi globalne konkurenčnosti pri privabljanju naložb, se v
tretje države vse pogosteje selijo ne samo nekateri proizvodnji obrati, ampak tudi z njimi povezane
raziskovalne in razvojne sposobnosti. To trend močno ogroža Evropo, kot mesto za industrijo. Temu se je
treba upreti z odločnim zagovarjanjem inovativnega potenciala, dokler je ta problem še mogoče odpraviti.
Komisija navaja, da se trenutno za ukrepe, povezane z inovacijami neposredno porabi manj kot 1 % proračuna
EU. Glede na socialne izzive, ki ležijo pred nami, to ne zadostuje. Zato se strinjam s pozivi po povečanju
deleža proračuna EU, namenjenega inovacijam. To se mora odražati v postopku načrtovanja v zvezi s finančno
perspektivo 2014-2020. Predvsem zaradi finančne krize in kreditnega krča je za inovativno sposobnost
podjetij ključnega pomena, da je več sredstev zagotovljenih tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni in
da so zagotovljeni ustrezni finančni instrumenti, prilagojeni potrebam njihovih uporabnikov. Da bi bila
inovacijska politika učinkovitejša, je treba različne instrumente pomoči bolje uskladiti in ustrezno povezati,
in sicer z vitkejšo strukturo upravljanja; povedano drugače, finančna podpora mora biti bolje usmerjena.

Jarosław Kalinowski (PPE), v pisni obliki. – (PL) Brez nenehnega uvajanja inovacij ne bo prišlo do razvoja.
Potrebni so inovativni ukrepi na vseh področjih gospodarskega in socialnega družbenega življenja – od novih
metod zdravljenja in vse hitrejših načinov komuniciranja, do novih idej v industriji in znanosti ter alternativnih
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načinov pridobivanja energije. To je še posebej pomembno zaradi globalne gospodarske krize in problema
starajoče se družbe. Izpostaviti želim, da je poleg medsektorske narave inovacijske politike, pomembna tudi
pobuda državljanov.

Inovativnost majhnih in srednje velikih podjetij, pa tudi kmetij, predstavlja ključni element za vzpostavitev
konkurenčnega gospodarstva. Pri zagotavljanju hitrega razvoja gospodarstva, kar vključuje tudi skrb za
okolje, ne smemo pozabiti na ljudi in pomanjkanje družbene enakosti, saj se te razlike lahko povečajo in
lahko negativno vplivajo na razvojne ukrepe.

Clemente Mastella (PPE), v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za to poročilo, saj verjamem, da morajo, zaradi
trenutnega preoblikovanja evropskega gospodarstva v trajnostno gospodarstvo, naša evropska podjetja
postati konkurenčnejša. Ključnega pomena je, da gospodarske izzive spremenimo v nove priložnosti za
nacionalna gospodarstva. Boj proti povečanju premestitev, ne samo proizvodnih prostorov, ampak tudi
njihovih povezanih raziskovalnih in razvojnih zmožnosti, v tretje države mora postati eden izmed naših
ciljev.

Poleg političnega cilja za doseganje večje konkurenčnosti, se mora Evropska unija spopasti tudi z drugimi
velikimi izzivi, s katerimi se danes soočajo družbe, vključno s podnebnimi in demografskimi spremembami.
Danes se za ukrepe, povezane z inovacijami, neposredno nameni manj kot 1 % proračuna EU. Glede na
socialne izzive, ki ležijo pred nami, menimo, da ta odstotek ne zadostuje.

Zato sem podprl stališče našega poročevalca, ki poziva k temu, da bi prihodnji postopek načrtovanja, povezan
z novo finančno perspektivo za obdobje 2014-2020, vključeval povečanje deleža proračuna EU za inovacije.
Ključnega pomena je, da so pobude ciljno usmerjene in da identificirajo in vzpostavljajo usklajene povezave
med instrumenti, namenjenimi zagotavljanju pomoči novim tehnologijam in izboljšanemu usklajevanju
med vključenimi strankami. Poleg podpore iz javnega proračuna, bo treba spodbujati in zagovarjati tudi
naložbe zasebnega sektorja v inovacije.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) V povezavi z raziskavami in usposabljanjem so inovacije ena izmed
najpomembnejših stvari za izgradnjo znanja v EU. Politika Skupnosti o inovacijah je zelo pomembna za
doseganje ciljev, določenih v strategiji EU 2020. Vendar pa inovacije zahtevajo finančne vire, ki jih je premalo,
predvsem pri podjetjih in ki jih podjetja, še posebej mala in srednje velika, težko pridobijo. Odobritev te
uredbe torej predstavlja pomemben korak k zagotavljanju pomoči podjetnikom, ki so gonilna sila inovacij
v Evropi.

Miroslav Mikolášik (PPE), v pisni obliki. – (SK) Nesprejemljivo se mi zdi, da so zaradi globalne gospodarske
konkurenčnosti nastopile razmere, kjer se poleg proizvodnih prostorov v tretje države selijo tudi ustrezni
raziskovalni in razvojni viri.

Temu trendu se moramo odločno upreti z jasno in dosledno industrijsko inovacijsko politiko, ki bo
zagotavljala konkurenčnost gospodarstva Evropske unije in prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ki temelji
na znanju.

Zaradi tega je obseg financiranja EU, namenjenega inovacijam, po mojem mnenju neustrezen, saj predstavlja
manj kot 1 % poračuna EU in strinjam se s poročevalcem, da je to pomanjkljivost treba odpraviti v finančni
perspektivi za obdobje 2014–2020, s katerim se bomo začeli ukvarjati konec tega leta.

Istočasno pa morajo države članice, zaradi dejstva, da je finančna kriza prispevala k blokadi kreditiranja
inovativnih poslovnih projektov, resno razmisliti o nujnem povečanju sredstev za raziskave in razvoj, ki
bodo zagotavljale njihov dolgoročno konkurenčnost ter pomagale pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih
mest.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Raziskave, razvoj in izobraževanje predstavljajo pomembne
dejavnike pri konkurenčnosti države. Če želimo, da bodo lahko podjetja še lahko inovativna, morajo vložiti
veliko denarja – kar pogosto predstavlja problem, predvsem zaradi kreditnega krča. V času, ko je težje priti
do virov, je ključnega pomena, da razširimo in spodbudimo trajnostne tehnologije. Če ponovim, na eni
strani moramo podpirati podeželje s širitvijo širokopasovnih omrežij na teh območjih, medtem ko se
istočasno zmanjšuje infrastruktura v teh regijah zaradi privatizacije železniškega omrežja, pošte in tako dalje.

Medtem ko govorimo o pomembnosti univerz in raziskovalnih ustanovi, se dejansko zmanjšujejo sredstva
za te institucije. Kot vedno izpostavljamo pomembnost malih in srednje velikih podjetij v tem sklopu, vendar
do sedaj še nismo doživeli, da bi temu sledili kakršni koli dejanski ukrepi. Poročilo v bistvu predstavlja
ponavljanje starih ukrepov, zato sem se tudi vzdržal glasovanja.
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Georgios Papanikolaou (PPE), v pisni obliki. – (EL) Strategija za naslednjih deset let (EU 2020) kot drugi
osnovni cilj določa povečanje naložb v raziskave in razvoj na 3 % BDP do 2020. To samoiniciativno poročilo
poziva Komisijo, da pripravi posebne in ambiciozne pobude v senci neuspeha Lizbonske strategije v tem
posebnem sektorju.

Poudariti je treba, da znaša poraba za razvoj in raziskave v Evropi manj kot 2 %, v primerjavi z 2,6 % v ZDA
in 3,4 % na Japonskem, predvsem zaradi nizkega obsega zasebnih naložb. Zaradi sprememb trga dela, ki so
posledica trenutne gospodarske krize, in sprememb proizvodnih procesov je treba razviti sektor inovacij,
ki bo ustvaril tehnološko in socialno dodano vrednost.

Robert Rochefort (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Ravno z jutrišnjimi inovacijami se bo Evropa lahko spopadla
z velikimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi prihajajočih desetletij. Okrepiti moramo prizadevanja
za uresničitev ambiciozne inovacijske politike v Evropi. Ravno na tem temelji poročilo gospoda Winklerja,
ki sem ga podprl. Najprej moramo povečati finančno pomoč, dodeljeno tej politiki. Delež evropskega
proračuna, ki je namenjen inovacijam, je treba znatno povečati in upam, da bo naslednja finančna perspektiva
za 2014-2020 to tudi upoštevala.

Države članice morajo prav tako okrepiti prizadevanja, da bi čim prej uresničile cilj iz Barcelone, s tem ko
bodo za raziskave in razvoj namenile vsaj 3 % svojih BDP. Prav tako je zelo pomembno, da izboljšamo
usklajevanje evropskih in nacionalnih politik. Da bi lahko bili učinkoviti, je inovacijsko politiko vsekakor
treba pripraviti na celovit, skladen način, ob upoštevanju dolgoročnih učinkov. Prav tako je treba okrepiti
dialog med razvojnim in gospodarskim sektorjem. V zvezi s tem pozdravljam ustanovitev Evropskega
inštituta za inovacije in tehnologijo, ki bo pomagal spodbuditi odnose med tema dvema svetovoma.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Žal mi je, da glasovanje po delih, ki so ga zahtevali Zeleni
glede izvzetja poziva o evropskem patentnem sodišču ni uspelo, in je le ta na žalost vključen. Vendar pa to
poročilo poziva k uporabi skupnih patentnih orodij, patentnih platform in licence za vse pravice, prav tako
pa poudarja pomembnost kakovosti patentov.

Poročilo: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to poročilo, saj verjamem, da je izkoreninjenje
revščine najpomembnejša stvar. Odprava revščine je glavni cilj Lizbonske pogodbe glede politike sodelovanja
in razvojne politike EU in glede na to, da je to moralna dolžnost, katere dolgoročna uporabnost za interese
EU je ključnega pomena, verjamem, da mora ta cilj predstavljati prednostno nalogo v naši zunanji politiki.
Prav tako je treba omeniti, da kljub globoki gospodarski krizi, s katero se soočata Evropa in svet, ne moremo
in ne smemo zanemariti pomoči tujini, saj je ključnega pomena za zagotavljanje pravičnejšega in solidarnejšega
sveta.

Ker cilji, navedeni na vrhu tisočletja v letu 2000, kjer smo se zavezali, da bomo izboljšali naš prispevek k
boju proti revščini, še kmalu ne bodo uresničeni in ker se leto 2015 – ciljno leto za uresničitev teh
ciljev – približuje, bi morali nujno preučiti različne dejavnike, namenjene kar najboljšemu doseganju rezultatov
nalog razvojnih ciljev tisočletja. Zato se želim zahvaliti poročevalcu za ta dokument in za priložnost, da sem
lahko izrazil podporo temu projektu.

Roberta Angelilli (PPE), v pisni obliki. – (IT) Vsako leto umre skoraj osem milijonov otrok, še preden dopolnijo
starost petih let. Tri in pol milijona otrok umre takoj po rojstvu zaradi zapletov med nosečnostjo. Le v petih
državah jih umre približno štiri milijone: Indiji, Nigeriji, Demokratični republiki Kongo, Pakistanu in na
Kitajskem.

Mnoge izmed teh smrti bi bilo mogoče enostavno preprečiti s preprostimi dejanji, kot je dojenje, uporaba
mrež proti komarjem, prepojenih z insekticidom in cepljenje, predvsem proti malariji in pljučnici. Mnoge
matere se ne zavedajo pomembnosti cepiv, če pa se jih že zavedajo, so prerevne in nimajo denarja, da bi
plačale prevoz v ordinacijo ali bolnico.

Da bi tem otrokom zagotovili prihodnost, niso potrebna velika vlaganja; tem državam je treba zagotoviti le
zdravila, ki niso draga in ki so za nas del vsakodnevne preventivne medicine, zgraditi vodnjake za pito vodo,
zagotoviti preproste mreže proti komarjem in zagotoviti, da zaloge dosežejo predvideno mesto.

Zato pa predvsem potrebujemo politično odločnost, da ukrepamo in rešimo številna človeška življenja,
ustavimo ta tih pokol nedolžnih otrok, katerih edini zločin je, da so se rodili v revni državi.
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Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo, ki ga je predložil gospod Cashman,
saj se mi zdi, da je Parlament moral zavzeti jasno stališče, naklonjeno uresničevanju razvojnih ciljev novega
tisočletja. Ne smemo dovoliti, da bi trenutna gospodarska kriza to ogrozila. Ti cilji, sprejeti na vrhu tisočletja
v 2000, še zdaleč niso uresničeni. Gre za zmanjševanje skrajne revščine in lakote, zagotavljanje osnovnošolske
izobrazbe za vse, spodbujanje enakosti med spoloma, zmanjševanje umrljivosti novorojenčkov, izboljšanje
higiene pri materah, boj proti malariji, HIV/AIDS in tuberkulozi, ohranjanje okolja na trajnostni način in
uvajanje globalnega partnerstva za razvoj. Septembra 2010 se bodo vse države članice Združenih narodov
sestale, da bi določile postopke in izboljšale rezultate. S sprejetjem te uredbe Evropski parlament dokazuje
voditeljem držav ali vlad, da je zavezan uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Podpiram to poročilo. Odpravljanje revščine je eden izmed
glavnih ciljev razvojne politike EU. Vendar pa so negativne posledice gospodarske in finančne recesije
upočasnile napredek držav v razvoju, še bolj pa napredek najslabše razvitih držav. Zato se morajo države
članice EU izredno potruditi in zagotoviti, da bodo kar se da hitro vzpostavljeni konkretni ukrepi za razvojno
pomoč, ki bodo pokrivali področja trgovine, razvojno sodelovanje in skupno kmetijsko politiko. Prav tako
si moramo prizadevati za lažje vključevanje držav v razvoju v globalno gospodarstvo in spodbujati razvoj
trgovine v teh državah. Komisija mora zagotoviti učinkovito upravljanje ukrepov pomoči za države v razvoju
in najmanj razvite države ter preglednost in učinkovitost pri razdeljevanju finančne pomoči.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Trevor Colman in Nigel Farage (EFD), v
pisni obliki. – Skupina UKIP ne podpira odpisa dolga na podlagi, da je gospodarsko nezdrav zaradi naslednjih
točk: 1. Država upnica je običajno država dolžnica. Združeno kraljestvo je na primer pomemben donator
čezmorske pomoči. Pa vendar Združeno kraljestvo, s tem pa tudi njegovi davkoplačevalci, običajno ni
pripravljeno darovati prejemnikom pomoči, medtem ko se javni dolg Združenega kraljestva kopiči. 2. Odpis
dolga onemogoča državam dolžnicam iz tretjega sveta, da bi pridobile dodatna mednarodna finančna
sredstva. Zato to ni v interesu države dolžnice. 3. Z odpisom dolga je povezan moralni hazard. Kaj je z
državami tretjega sveta, ki izpolnjujejo obveznosti iz naslova zadolžitve, ki jih je kar nekaj? 4. Odpis implicitno
opravičuje goljufije, korupcijo in nezakonito prisvajanje posojil, ki je močno razširjeno v afriških državah
dolžnicah. 5. Kdo odloča v katerih primerih je odpis primeren, glede na trenuten ogromen dolg večine
mednarodnih gospodarstev? Še dodaten moralni hazard.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za poročilo gospoda Cashmana, ki se
nanaša na obseg uresničevanja razvojnih ciljev novega tisočletja, določenih leta 2000. Vse kaže na to, da ti
cilje ne bodo uresničeni. EU nosi ogromno odgovornost, saj je glavni vir pomoči revnim državam in je v tem
pogledu prva, ki jo ostali prisluhnejo na mednarodnem prizorišču, kadar se pojavijo vprašanja o razvoju.
Poročilo gospoda Cashmana zelo pošteno ocenjuje stanje na področju razvojnih ciljev novega tisočletja, pri
čemer poudarek namenja skrajni revščini, položaju žensk, zdravju, izobraževanju in okolju. To poročilo nas
opominja, da mora Evropska unija poskrbeti za doslednost v razvojnih politikah. Dejavnosti države na
področju kmetijstva, ribolova in podjetništva ne smejo biti v nasprotju z njenim razvojem. Parlament skozi
celotno poročilo proaktivno podpira nove oblike financiranja, ki jih je treba uvesti bolj splošno. Poročilo,
pripravljeno na vrhu tisočletja leta 2000, je sedaj še kako pomembno. Naši voditelji so dolžni kar se da hitro
uresničiti te realistične in uresničljive cilje. Predvsem pa gre tu za vprašanje pripravljenosti.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), v pisni obliki. – (LT) Glasovala sem za to poročilo, saj mora uresničevanje
razvojnih ciljev novega tisočletja še naprej ostati ključni cilj Evropske unije. Uresničevanje razvojnih ciljev
novega tisočletja je, kljub zelo slabim možnostim za uspeh, zelo pomemben izziv, s katerim se moramo
hitro spopasti tako na ravni EU, kot tudi na mednarodni ravni. EU in mednarodna skupnost morata
osredotočiti svoja prizadevanja in izvesti konkretne ukrepe, s katerimi bi povečali možnosti za uspeh razvojnih
ciljev novega tisočletja. Poudariti želim, da sedaj ni primeren trenutek za varčevanje na plečih bolnih in
lačnih. Zato moramo posebno pozornost nameniti področjem, kot so zdravje, ženske in otroci, boj proti
revščini ter nameniti večjo pozornost zaposlovanju in spodobnemu delu. Izpostaviti želim, da je treba na
odpravljanje revščine s pomočjo uresničevanja razvojnih ciljev novega tisočletja gledati kot na celovit cilj
politike EU, Evropa pa mora biti vodilna v svetu pri usklajenih prizadevanjih za izpolnjevanje obljub, ki jih
je EU dala najrevnejšim. Strinjam se s pozivom Evropskega parlamenta, da se večina finančne pomoči EU
odobri ljudem, ki jo najbolj potrebujejo, predvsem ženskam, otrokom in invalidnim osebam ter vsem ostalim,
ki pomoč najbolj potrebujejo. Posebno pozornost je treba nameniti enakosti spolov, pravicam manjšin in
boju proti diskriminaciji.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam vlogo, ki jo je Evropa odigrala kot največja
ponudnica razvojne pomoči v svetu.
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Z razvojno pomočjo je bilo mogoče ublažiti revščino za milijone ljudi v državah v razvoju. Število ljudi, ki
trpijo zaradi skrajne revščine, se je zmanjšalo z 1,8 milijarde na 1,4 milijarde. Skoraj 90 % revnih otrok sedaj
obiskuje šolo. Velik napredek je bil dosežen v boju proti malariji in tuberkulozi, stopnja umrljivosti dojenčkov
pa močno upada.

Vendar pa so nedavna kriza na področju goriva in hrane ter globalni gospodarski razlogi izničili večino
napredka, ki je bil dosežen v zadnjem desetletju.

Bogate države so odgovorne za trenutno finančno, gospodarsko in podnebno krizo, vendar pa je globalno
segrevanje najbolj prizadelo države v razvoju. To pomeni, da je za nas ključnega pomena, da okrepimo vse
naše ukrepe v boju proti podnebnim spremembam, kot je zagotavljanje ustrezne tehnologije.

Pozivam k dodelitvi dodatnih sredstev za države v razvoju. Ta sredstva morajo biti srednje- in dolgoročno
trajnostna, prav tako pa morajo izvirati iz zasebnega sektorja, trga ogljika in javnega sektorja industrijsko
razvitih držav ali gospodarsko najbolj razvitih držav.

David Casa (PPE), v pisni obliki. – Glasoval sem proti poročilu zaradi kontroverznega besedila v odstavku
42, ki se nanaša na splav. Moralno nasprotujem splavu in ne morem sprejeti takšne določbe. Vendar pa
moram povedati, da je po mojem mnenju poročevalec opravil odlično delo pri vseh ostalih vprašanjih.

Carlo Casini (PPE), v pisni obliki. – (IT) Zelo žalostno je, da Evropski parlament že več let ne more odpraviti
tragičnega protislovja. V vsak dokument, v katerem so predlagani izjemni ukrepi za boj proti revščini, lakoti
in nasilju v svetu, nekomu uspe vključiti deklaracijo, posredno ali neposredno, o tako imenovani pravici do
splava, kot sredstvu za doseganje boljšega zdravja in razvoj prebivalstva.

Pobuda nekaterih je na eni strani uresničena zaradi navidezne brezbrižnosti večine in na drugi strani zaradi
gotove brezbrižnosti večine. Vendar pa sta protislovje in tragedija očitna. Načelo enakega dostojanstva za
vse ljudi in načelo posebne, upravičene solidarnosti do najmlajših članov družbe se opuščata sočasno s tem,
ko naj bi sledili cilju boja za varovanje zdravja in boja proti diskriminaciji.

To se je zgodilo tudi danes v primeru poročila gospoda Cashmana, v odstavku 42, ki je v nasprotju s celotnim
dokumentom veliko večino poslancev v EP, vključno z mano, prisilil v to, da smo ga zavrnili v celoti. Ko
med sabo primerjamo dobre in slabe, navedene slabe žal pretehtajo pred dobrimi, predstavljenimi v drugih
delih besedila.

Carlos Coelho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja predstavlja
prednostno nalogo razvojne politike. Le nekaj mesecev pred srečanjem ZN na visoki ravni, je kljub znatnemu
napredku, ki je bil dosežen pri nekaterih razvojnih ciljih novega tisočletja, resnica takšna, da smo še vedno
daleč od tega, kar smo pričakovali upali. Narediti moramo več. Države članice naj spoštujejo zaveze, ki so
jih dale v zvezi z uradno razvojno pomočjo. Raziskati je treba nove mehanizme financiranja, ki v času te
krize ne bi pomenili višjih davkov. Predvsem pa je ključnega pomena zagotoviti doslednost v razvojnih
politikah (v skladu z resolucijo, odobreno maja letos o doslednosti v razvojnih politikah EU in konceptu
večje javne razvojne pomoči).

Pozdravljam dejstvo, da je Parlament, kot prednostne naloge za razvojne cilje novega tisočletja, določil
zdravje, izobraževanje, najbolj ranljive skupine v družbi in odpravo revščine s pomočjo konkretnih ukrepov
poslovne, kmetijske in ribiške politike. To so dosegli tudi s pozivom k novi svetovni ureditvi, ki državam v
razvoju daje večji vpliv in ki spodbuja demokracijo, mir, pravno državo v državah v razvoju. Vendar pa
nasprotujem stališču do splava, kot kontracepcijskega sredstva.

Mário David (PPE), v pisni obliki. – (PT) Scott McKenzie je nekoč pel: „Če greš kdaj v San Francisco, si ne
pozabi dati rož v lase. Če greš kdaj v San Francisco, boš tam srečal prijazne ljudi“. Vendar svet ni takšen, tega
sporočila pa ni mogoče uporabiti v zapleteni gospodarski in socialni resničnosti današnjega sveta. Zato sem
glasoval proti temu poročilu, čeprav ne dvomim v dobronamernost njegovih ciljev. „Predstavljaj si, da ni
držav, saj ni tako težko, ničesar, za kar bi bilo vredno ubijati ali umreti, niti vere“. „Predstavljaj si, da vsi ljudje
živijo v miru. Pa vendar je ravno John Lennon sam dodal: „Lahko mi rečeš, da sem sanjač“. Žal resnično
življenje ni takšno. Mi moramo poskrbeti, da bo svet bolj pošten in varen kraj, kjer lahko vsi živijo vsaj z
nekaj dostojanstva.

V poročilu določeni predlogi sledijo številnim ciljem, ne da bi bili osredotočeni na učinkovite prednostne
naloge ali jih opredeljevali. Zaletavanje v vse smeri pomeni, da noben izmed teh ciljev ni uresničljiv. Zdi se
mi, da spominjajo na statistiko in so preveč osredotočeni na osrednjo vlado. Ne strinjam se s tem pristopom.
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Namesto tega verjamem, da je treba naložbe razvojnih ciljev novega tisočletja nameniti projektom, ki izvirajo
v Uniji, kot so milenijske vasi, ob močnem sodelovanju vseh institucij EU.

Proinsias De Rossa (S&D), v pisni obliki. – Močno podpiram to poročilo o napredku pri doseganju razvojnih
ciljev tisočletja. V času, ko države krčijo svoje proračune za pomoč, EU primanjkuje 20 milijard evrov za
financiranje svojih obvez. Države članice EU ne smejo omahovati pri uresničevanju svojih obveznosti v
okviru Evropskega soglasja o razvoju. Na razvojne cilje novega tisočletja je treba gledati z vidika pospeševanja
razvoja, istočasno pa se moramo soočiti s temeljnimi razlogi za revščino in jih reševati. Države članice morajo
do 2015 za pomoč nameniti 0,7 % BND, kot so obljubile, ne pa da zmanjšujejo ta delež, kar je še posebej
zaskrbljujoče v času krize, ko se BND tako in tako zmanjšuje. Ni sprejemljivo, da bi EU razširila opredelitev
uradne razvoje pomoči, ki bi tako vključevala tudi druge finančne tokove, kot so ukrepi za odpis dolga ali
nakazila. Da bi razviti svet obravnaval nerazvitost, se mora odločno boriti proti davčnim oazam in nezakonitim
kapitalskim tokovom, ki zmanjšujejo sredstva za države v razvoju, ki jih nujno potrebujejo. Prepričan sem,
da mora odgovornost za razvoj še naprej ostati v pristojnosti komisarja za razvoj, ki si mora prizadevati za
boljšo koherenco politike, predvsem na področju trgovinske, skupne kmetijske in ribiške politike.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) S sprejetjem resolucije o napredku pri doseganju razvojnih
ciljev novega tisočletja Parlament daje močno sporočilo. To kaže na pomembnost, ki jo Evropa pripisuje
odpravi revščine, lakote, bolezni ter smrtnosti dojenčkov in mater do leta 2015. Ob skorajšnjem Evropskem
svetu je sporočilo jasno. Voditelji držav in vlad EU se morajo držati finančnih obveznosti, tudi – mogoče
sedaj še bolj, kot kadar koli poprej – v tem času globalne gospodarske in finančne krize. Potreben je prispevek
držav članic v višini 0,7 % BND. Da bi lahko uresničila svoje finančne zaveze, mora Evropa vzpostaviti nove
mehanizme financiranja, kot je davek na finančne transakcije v višini 0,05 %. Glede na trenuten obseg teh
transakcij – nedavno so znašale 70 krat toliko kot svetovni BND – , bi takšen davek lahko sprosti
10 milijard EUR letno. Dodatna prednost tega davka je v tem, da bi prispeval tudi finančni sektor. To bi bilo
pošteno, saj je ravno ta sektor imel koristi od ogromnih zneskov državne pomoči, da bi tako lahko preživel
do sedaj še ne videno krizo, ki jo je sam zakrivil. Enostranska pobuda EU bi lahko služila, kot katalizator na
globalni ravni.

Anne Delvaux (PPE), v pisni obliki. – (FR) Pozdravljam glasovanje o poročilu gospoda Cashmana o napredku
pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni
septembra 2010. Enostavno mora biti sprejet! Le pet let pred rokom 2015, določenim za uresničitev razvojnih
ciljev novega tisočletja, mednarodni skupnosti ponuja edinstveno priložnost, da okrepi svoja prizadevanja
pri uresničevanju teh ciljev. Razmere so kritične in zahtevajo takojšnje ukrepanje. Obnoviti je treba
prizadevanja za odpis dolgov najmanj razvitih držav in začrtati pot, ki bo zmanjšala breme dolga držav v
razvoju.

Prav tako sem naklonjena uvedbi okrepljenih ukrepov za nadzor izpolnjevanja dane zaveze o zagotavljanju
0,7 % BND za uradno razvojno pomoč do leta 2015. Financiranje razvojnih ciljev novega tisočletja se mora
začeti na nacionalni ravni, države v razvoju morajo ustvariti in nameniti svoje vire za uresničevanje teh ciljev,
skupnost donatorjev pa mora izpolniti svoje obljube o znanjem povečanju uradne razvojne pomoči. Na
zasedanju septembra je treba v celoti spoštovati dane zaveze.

Harlem Désir (S&D), v pisni obliki. – (FR) Uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja do leta 2015
predstavlja temeljno zavezo mednarodne skupnosti. Vendar pa si ni zagotovila sredstev, ki bi ji omogočila
izpolnitev obvez. Na dveh tretjinah poti je jasno, da številne manj razvite države ne bodo mogle uresničiti
nobenega cilja za odpravo revščine, zagotavljanje dostopa do izobraževanja in zdravstvenega varstva, prav
tako pa bo daleč od uresničitve teh ciljev tudi večina držav v razvoju. Evropa je vodilna donatorica v svetu,
vendar z 0,4 % BND ne more biti zadovoljna, da je tako daleč stran od cilja zagotavljanja 0,56 % uradni
finančni pomoči v 2010, cilja, ki si ga je sama zastavila. Dejstvo je, da so zahteve večje kot kadar koli do
sedaj, predvsem na področjih zanesljive preskrbe s hrano, boja proti podnebnim spremembam, izobraževanja,
zdravja – predvsem za okužene s HIV – in zdravja mater in reproduktivnega zdravja. S poročilom
gospoda Cashmana Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
poziva Evropski svet, ki bo zasedal 17. junija, da sprejeme predlog 0,05 % davka na mednarodne finančne
transakcije, kar bi zagotovilo 10 milijard EUR, in da si zastavi cilj doseganja 0,63 % evropskega BND v 2012,
z namenom povečanja na 0,7 %.

Leonidas Donskis (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Kot poročevalec v senci sem odločno glasoval za to poročilo,
katerega namen je zagotoviti uspešno uresničitev razvojnih ciljev novega tisočletja. Popolnoma podpiram
prizadevanja mojih kolegov poslancev, s katerimi želijo zagotoviti, da bi Evropska unija govorila z enotnim
in naprednim glasom. Vendar ni bilo mogoče sprejeti dveh predloženih sprememb, katerih določbe so zame,
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kot liberalca, nesprejemljive. Zato sem glasoval proti pozivom, da EU enostransko uvede davek na valutne
posle in posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerim bi financirala svetovne javne dobrine, vključno
z razvojnimi cilji za novo tisočletje. Evropska unija svojim državljanom ne sme naložiti dodatnega davčnega
bremena, predvsem ne davka, katerega mehanizmi in vplivi še niso bili v celoti preučeni. Prav tako se ne
strinjam, da morajo biti ukrepi za razvojno pomoč pravno zavezujoči.

Za države članice je pomembno, da izpolnijo svoje obveznosti glede povečanja zneska uradne razvojne
pomoči, vendar Evropska unija ne sme pravno kaznovati svojih držav članic zaradi delnega neuspeha pri
uresničevanju obveznosti v spremenjenem kontekstu finančne krize. Kriza ni prizadela vseh držav članic na
enak način in vse ne bodo mogle uresničiti cilja 0,7 %. Evropski parlament jih mora spodbujati z mehkejšimi
in sprejemljivejšimi načini in ne s strogimi pravnimi ukrepi.

Lena Ek (ALDE), v pisni obliki. – (SV) Zaskrbljujoče je, da je toliko poslancev Parlamenta glasovalo proti
temu, da bi ženske v državah v razvoju imele pravico odločati o svojem telesu in reproduktivnem zdravju,
s tem ko so skušali doseči izbris ostavka 42 iz poročila. To kaže na zelo zaskrbljujoč trend med nasprotniki
splava v Evropi, ki izrabljajo program pomoči, da bi svoja stališča predstavili javnosti. Možnost načrtovanja
družine je pomemben dejavnik pri zagotavljanju možnosti, da ženske v državah v razvoju prevzamejo nadzor
nad svojim življenjem ter se s tem izvijejo iz objema revščine.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo gospoda Cashmana, saj je treba opraviti
še veliko dela, preden bomo lahko uresničili razvojne cilje novega tisočletja. Nujno je treba okrepiti obstoječe
ukrepe, da jih bo mogoče uresničiti do 2015, predvsem z izpolnjevanjem odgovornosti glede pomoči
državam v razvoju, ki so jih prevzele države članice.

Pozdravljam sprejetje odstavka 42, ki „poziva vse države članice in Komisijo, naj zaustavijo zaskrbljujoči
upad financiranja zdravstvenih storitev in pravic na področju spolnosti in reprodukcije v državah v razvoju
ter podprejo politike na področju prostovoljnega načrtovanja družine, varnega splava, obravnavanja spolno
prenosljivih okužb in zagotavljanja sredstev za reproduktivno zdravje, kar vključuje za življenje potrebna
zdravila in kontracepcijska sredstva, tudi kondome“.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Odpravljanje revščine in zmanjševanje razlik med bogatimi in revnimi
predstavljata pomembne cilje, ki bi jim morale vse vlade nameniti pozornost in zagotoviti sredstva zanje.
ZN so jih sprejeli na vrhu tisočletja leta 2000, medtem ko nosi Evropska unija, kot največja donatorica, glavni
delež pri rezultatih skupnih prizadevanj.

Kljub vsem naporom držav v razvoju, številne izmed njih se soočajo s krizo, ki lahko ogrozi njihovo
zavezanost, odgovornost nosijo države, ki prejemajo pomoč, če željo prevzeti svojo odgovornost glede
dobrega vodenja, pravne države in temeljnih civilnih svoboščin. Razočaran sem, ker skuša poročevalec pod
pretvezo dobronamernosti prepričati Parlament, da sprejme to resolucijo, ki je groba kršitev pristojnosti
držav članic in tretjih držav na tem področju, ter zagovarja spodbujanje splava, kot sredstva za doseganje
razvojnih ciljev novega tisočletja. Ne gre za novo taktiko, vendar zaradi tega ni nič manj prikrita ali graje
vredna.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Mednarodna skupnost se je zavezala, da bo uresničila
razvojne cilje novega tisočletja. Evropa je največja donatorka pomoči na svetu. S tem financiranjem držav
v razvoju je bilo mogoče ublažiti revščino, zmanjšati stopnjo umrljivosti in izboljšati usposobljenost več
milijonov ljudi. Dejansko se je skrajna revščina zmanjšala, skoraj 90 % revnih otrok obiskuje šolo, smrtnost
dojenčkov pa drastično upada. Opraviti je treba še veliko dela in zagotoviti je treba veliko pomoči, če želimo,
da bodo manj razvite države uresničile razvojne cilje novega tisočletja glede odpravljanja revščine in
zagotavljanja dostopa do izobrazbe in zdravstvenih storitev. Evropa, kot vodilna na področju temeljnih
človekovih pravic, kjer solidarnost predstavlja temeljno načelo in kot največja donatorka razvojne pomoči
v svetu, mora prevzeti vodilno vlogo na tem področju, predvsem na naslednjem zasedanju ZN v septembru.
Vendar sem razočaran, da to poročilo meša plemenite cilje z občutljivimi vprašanji, ki se nanašajo na vest
vsakega posameznika, kot je splav. Spodbujanje politik, ki so naklonjene splavu, ne pomaga pri uresničevanju
razvojnih ciljev novega tisočletja. Zato sem glasoval proti temu poročilu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Prvotni cilj Deklaracije tisočletja iz leta 2000 je bil prepoloviti
delež ljudi, ki živijo v skrajni revščini, zagotoviti dostop do čiste pitne vode in izobraževanja za vse ter hkrati
zaustaviti širjenje HIV/AIDS. Poročilo priznava, da smo še daleč od uresničitve teh ciljev, ki so bili sami po
sebi omejeni. Celotna EU zmanjšuje svoje proračune za pomoč, medtem ko so države nedavno porabile na
deset tisoč milijonov dolarjev, da bi rešile svoje banke, račun za plačilo izdale ljudem, gospodarske in finančne
skupine, ki jih obvladujejo pa so ostale nedotaknjene.
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Vendar pa besedilo vsebuje nekaj nasprotij, ki jih je po našem mnenju vredno izpostaviti, nenazadnje tudi
ko kritizira liberalizacijo trgovine, medtem ko sočasno podpira vzpostavitev trgovine s sklenitvijo pogajanj
v Dohi v sklopu Svetovne trgovinske organizacije in sprejema sporazume o gospodarskem partnerstvu in
območja proste trgovine. Liberalizacija trgovine še zaostruje neenakost, povečuje izkoriščanje delavcev in
naravnih virov, revščino in socialno izključenost, hkrati pa povečuje razmerja odvisnosti med državami.
Žrtvovanje razvojne pomoči za te cilje, kot sta to storili EU in ZDA, pomeni, da razvojni cilji novega tisočletja
ne bodo uresničeni do 2015.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za to poročilo, saj podpiram uresničevanje
glavnega cilja razvojne politike, se pravi zmanjševanje revščine. Države članice nosijo pomembno odgovornost
in morajo izpolnjevati svoje obveznosti; na to jih moramo ponovno opomniti. Čeprav je do sedaj dosežen
napredek spodbuden, predvsem povečan obseg šolanja revnih otrok ali boj proti malariji in tuberkulozi, je
treba storiti še veliko, da bo mogoče izpolniti vse zaveze do obdobja 2015 in to kljub trenutni krizi. Prav
tako podpiram uvedbo davka na valutne posle in posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot tudi
zmanjšanje bremena dolga držav v razvoju in odpis dolga manj razvitih držav. Prav tako sem glasovala za
številne spremembe, namenjene razvoju ukrepov na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, saj so
ključnega pomena v boju proti AIDS-u in zmanjšanju umrljivosti mater. Gre za ukrepe, ki jih ne smemo
prezreti.

Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. – Poročilo gospoda Cashmana vsebuje pomembne pozive EU in
državam članicam, naj izvedejo številne politike na področju mednarodnega razvoja in te pozive odločno
podpiram. Prav tako moramo dodati, da ta ukrep ni treba nujno izvesti na ravni EU in ravni držav članic.
Škotska lahko na primer veliko prispeva s svojim delom z državam v razvoju, škotska vlada pa je prav tako
objavila politiko mednarodnega razvoja, ki bo pripomogla k uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja.

Eija-Riitta Korhola (PPE), v pisni obliki. – (FI) Dotakniti se živim točke 14 poročila o doseganju razvojnih
ciljev novega tisočletja, ki poziva EU naj zagotovi znatna sredstva, s katerimi bi poskušala in pomagala revnim
državam v boju proti posledicam podnebnih sprememb, hkrati pa vztraja, da ta sredstva predstavljajo dodatek
obstoječim zavezam glede razvojne pomoči.

Podnebne spremembe so dejstvo in naučit se moramo živeti z njimi. Ena izmed pomembnih napak, ki jih
je storilo okoljsko gibanje pri ocenjevanju razmer je, da je dolgo časa zavračalo razpravo o prilagoditvah.
To je predstavljalo privilegij zahoda, saj ukrepi za prilagoditev in financiranje, potrebni za uresničevanje
tega, niso bili na voljo najrevnejšim na svetu. Ravno Köbenhavnu je mogoče pripisati vzpostavitev sklada
za podnebje za države v razvoju.

Vendar pa ne smemo preveč poudarjati pomena podnebnih sprememb med problemi, s katerimi se soočajo
države v razvoju. Zdi se, da podnebne spremembe iz naše domišljije izrivajo vse druge probleme. Ljudje so
zamislili, da če bomo zmanjšali emisije, bodo vsi ostali problemi preprosto kar izginili. To je daleč od resnice.
Zagotoviti moramo, da v imenu podnebnih sprememb ne bomo več sto milijonom otrok onemogočili
dostop do cepiv in izobrazbe ali da bi ogrozili boj proti eroziji ali drugim rešljivim okoljskim problemom.

Najboljši način da pomagamo podnebju je, da pomagamo ljudem iz revščine, saj se ravno zaradi nje zatekajo
k okolju škodljivimi rešitvami. Zato se mi zdi zelo pomembno, da poročilo izrecno navaja, da denar, namenjen
boju in prilagajanju podnebnim spremembam, ne sme prihajati iz naslova drugih zavez EU glede razvojne
pomoči.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) To poročilo vsebuje nekaj pozitivnih stvari. Te
vključujejo poudarek na okoljski dolg držav na severu do tistih na jugu in zahtevo po dodatni pomoči na
tem področju. Prav tako podpiram zahtevo, da odpis državnega dolga ne šteje več kot sestavi del uradne
razvojne pomoči.

Enako velja za zahtevo po zagotovitvi poštene razdelitve bogastva, podporo lokalnim majhnim podjetjem
ter ukrepe za spodbujanje dostopa do zemljišč, vode in drugih virov biotske raznolikosti. Vendar pa je
obžalovanja vedno, da ob predložitvi takšnih predlogov, poročilo podpira sporazume o gospodarskem
partnerstvu, pogajanja v Doku in vse sporazume Svetovne trgovinske organizacije; povedano z drugimi
besedami, da podpira ravno nasprotno od načel, ki jih zagovarja. Zato se bom na glasovanju vzdržal.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. – (PT) EU ostaja glavna gonilna sila pri uresničevanju razvojnih ciljev novega
tisočletja, prav tako pa je največja darovalka pomoči v svetu. To pomeni, da mora prevzeti svoje obveznosti
in odigrati vodilno vlogo na srečanju ZN na visoki ravni, ki bo potekalo septembra 2010. Uresničevanje
razvojnih ciljev novega tisočletja, predvsem izkoreninjanje revščine, je ključnega pomena za odpravo trpljenja
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več milijonov ljudi po celem svetu. Vendar pa je treba še enkrat opomniti, da ob potuhnjenem izkoriščanju
boja proti revščini, prihaja do poskusa nedovoljenega sklicevanja na vprašanja, ki temeljno razdvajajo,
predvsem politike o splavu v državah v razvoju, in ki jim ni zagotovljena opaznost, ki bi jo morale biti
deležne.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) Zmanjševanje revščine že od nekdaj predstavlja enega izmed
glavnih ciljev razvojne politike. V zadnjih desetletjih je bilo doseženega zelo malo, so pa bile pobude razvojne
politike pogostokrat usmerjene ravno v nasprotno smer. Še posebej zaskrbljujoče je, da so v številnih državah
bila sredstva iz industrijskih držav porabljena za ohranjanje diktatorjev ali vladajočih razredov na oblasti ter
za zatiranje revnih množic. Celo programi za boj proti lakoti so očitno omogočili le izjemno rast števila
prebivalstva. Če želimo izkoreniniti lakoto, moramo preprečiti špekulacije s hrano in ponovno pregledati
razvojno politiko.

Mikroposojila so vsekakor dober pristop k zagotavljanju samopomoči. Prav tako je mogoče pričakovati, da
bodo države, ki prejemajo razvojno pomoč, sprejemale nazaj migrante, ki so v naše države vstopili nezakonito.
Teh ciljev ne bomo mogli uresničiti, dokler razvojna pomoč ne bo celovito pregledana in spremenjena. Zato
sem zavrnil poročilo.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Po mojem mnenju je pomembno, da iz točke 22
odstranimo izjavo, ki poziva EU, da preneha z izvoznimi kmetijskimi subvencijami. Avtor poročila in kolegi
poslanci, ki zagovarjajo to idejo, se zelo dobro zavedajo, da izvozne subvencije – ki podpirajo kmetijsko
pridelavo v Evropi v času trenutne krize – ne predstavljajo resničnega problema. Na končnem glasovanju
sem se vzdržal, saj verjamem, da mora biti to poročilo bolj realistično, pragmatično in manj ideološko.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. – (DE) To poročilo ne upošteva dejstva, da lahko EU zagotovi pomoč
drugim le, če sama temelji na razumno trdnih gospodarskih temeljih. Prej ko bo EU odpravila posledice
krize, prej bo lahko vzpostavila dolgoročno in trajnostno razvojno pomoč. Poročilo o razvojnih ciljih za
novo tisočletje tega ne upošteva v zadostni meri, zato sem glasoval proti temu poročilu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), v pisni obliki. – (PL) Glede na obveznosti držav članic EU in potrebe
po zagotavljanju skladnosti z določbami Lizbonske pogodbe, sem se odločil, da bom podprl poročilo o
napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni
septembra 2010. Evropska unija, ki je največja darovalka razvojne pomoči v svetu, mora z ukrepi uresničiti
svoje prednostne naloge, kot je zmanjševanje in odprava revščine. Glede na to pričakujemo, da bo Evropski
svet na srečanju na vrhu junija 2010 soglasno sprejel stališče o tej temi, nekaj mesecev pred srečanjem ZN
na visoki ravni o napredku pri doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja. S problemi držav v razvoju, kot
so revščina, lakota, zdravstveno varstvo in izobraževanje, se je treba nenehno boriti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. – Veseli me, da smo danes sprejeli poročilo
gospoda Cashmana o razvojnih ciljih novega tisočletja. Vse dokler bomo zagotavljali učinkovito pomoč, bo
mogoče reševati življenja in odpravljati revščino. Septembra 2010 se bodo v New Yorku sestale vse države
članice Združenih narodov, da bi obravnavale napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja
in se dogovorile o ukrepih, s katerimi bo mogoče zagotoviti uresničitev ciljev.

Poročilo, ki smo ga danes sprejeli, je izjemno pomemben dokument, ki bo pomagal pri opredelitvi
ambicioznega stališča EU glede tega vprašanja še pred septembrskim vrhom, hkrati pa predstavlja politični
pritisk na države članice EU. Sprejetje tega poročila z veliko večino daje voditeljem držav in vlad EU jasno
in medstrankarsko politično sporočilo, še preden se bodo 17. junija srečali v Bruslju, da mora EU še naprej
ostali popolnoma in močno zavezana uresničevanju razvojnih ciljev novega tisočletja, predvsem v času
finančne krize.

Catherine Soullie (PPE), v pisni obliki. – (FR) To poročilo o napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja
se je razvilo v nekaj, kar nisem mogla podpreti. Po sprejetju druge točke odstavka 42 v osnutku poročila
gospoda Cashmana, o kateri je potekalo glasovanje, sem menila, da je pomembno glasovati proti celotnemu
poročilu. Nisem mogla spregledati pomanjkanja jasnosti glede ideje, na kateri temelji izraz „“varen splav“.
Na splav, čeprav je v nekaterih izjemnih okoliščinah potreben, ne smemo gledati, kot na kontracepcijsko
metodo. Poleg tega tako kot vsi zdravstveni postopki ni nikoli brez tveganja. Ne smemo ga posplošiti. Razvoj
je predvsem odvisen od spoštovanja življenja.

Bart Staes (Verts/ALE), v pisni obliki. – (NL) Postopoma postaja jasno, da bo treba vložiti več napora, če
bomo želeli uresničiti razvojne cilje novega tisočletja. Zato podpiram resolucijo o zavezi Unije o učinkovitejši
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in koherentnejši politiki, da bi prepolovili revščino in lakoto, zagotovili vsesplošno osnovnošolsko
izobraževanje, odpravili neenakost med spoloma in izboljšali zdravstvene razmere mnogih ljudi.

Želim si, da bi Evropa s ciljem 0,7 % začela prevzemati svoje odgovornosti. Prav tako potrebujemo
koherentnejšo razvojno politiko. Kmetijske subvencije, ki jih dajemo evropskim kmetom, pomenijo, da
kmeti v državah v razvoju ne morejo iztržiti dobre cene za svoje pridelke. Da bi revščina postala le zgodovina,
potrebujemo pošteno trgovino.

Prav tako si želim davka na valutne posle in posle z izvedenimi finančnimi instrumenti in želim, da bi G20
in Združeni narodi predstavljali okvir za končno odpravo davčnih oaz, izogibanju davku in nezakonitih
denarnih tokov. Skrajni čas je bil za večjo preglednost in da je prišlo do avtomatskega razkrivanja doseženih
dobičkov in plačanih davkov. Sem dolgoletni zagovornik sistema poročanja po državah, da bi države v
razvoju lahko zadržale svoja sredstva za lasten razvoj.

Viktor Uspaskich (ALDE), v pisni obliki. – (LT) V programu razvojnih ciljev novega tisočletja predstavljen
cilj je zelo plemenit in menim, da se moramo po vseh močeh potruditi, da ga uresničimo. Litva je majhna
država z omejenim dvostranskim razvojnim proračunom. Svetovni cilji so kompleksi in včasih za nas
nedosegljivi. Večina naše dvostranske pomoči (približno 50 %) je namenjene državam, ki so vključene v
evropsko sosedsko politiko. Ne zaradi tega, ker bi nas manj skrbelo za prebivalce Afrike ali Karibov, kot pa
za ljudi bližje domu. Za Litvo in države v podobnih razmerah je bolj kot majhna dodeljena sredstva pomembna
njihova učinkovitost. Boljše rezultate moramo doseči z relativno nižjimi sredstvi, česar pa v zelo oddaljenih
državah ni mogoče vedno doseči. Za nas je pomembno, da lahko pomagamo, kjer lahko, če ne s sredstvi, pa
z izmenjavo naših izkušenj pri vključevanju ter z drugimi raziskavami, ki bi lahko bile koristne. Zmanjšanje
revščine v Litvi ali pa v najbolj oddaljenem kotu Afrike mora biti ena izmed naših najpomembnejših
prednostnih nalog. Boj proti korupciji in pomoč najrevnejšim – to je naša moralna dolžnost in dolgoročni
interes EU. Število ljudi, ki so brezposelni ali katerih delovna mesta so ogrožena, se je povečalo, zato je za
nas pomembno, da vsa naša prizadevanja usmerimo predvsem k zaščiti interesov najranljivejših skupin.

Predlog sklepa o ustanovitvi in številčni sestavi delegacije v parlamentarnem odboru CARIFORUM-ES

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. – (DE) CARIFORUM-EU, ki predstavlja partnerstvo med državami Evrope
in nekaterimi Karibskimi državami, je nekaj, kar moramo podpreti. Razvoj, boj proti revščini, demokracija,
človekove pravice, zaustavitev globalnih groženj miru, varnost in stabilnost so temeljni stebri, s katerimi bo
mogoče okrepiti karibsko regijo. Vendar pa menim, da delegacija v parlamentarnem odboru, ustanovljena
samo s tem namenom, ne bi bila v pomoč, predvsem če bodo v njej sodelovali samostojni poslanci. Zaradi
tega sem glasoval proti temu predlogu.

9. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik

(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 15.05)

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik

11. Čas za vprašanja predsedniku Komisije

Predsednik. – Naslednja točka je čas za vprašanja predsedniku Komisije.

Manfred Weber, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Barroso, gospe in gospodje, na
današnjem zasedanju je Komisija odobrila nov sporazum SWIFT in to je dosegla z veliko večino, če ne celo
soglasno.

Predsednika Komisije želim vprašati – saj se po mojem prepričanju zaveda, da številne naše državljane skrbi
izročanje podatkov – kje vidi znaten napredek in kako lahko prepričamo naše državljane, da je ta sporazum
potreben.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Res je, da je Komisija danes ta popravljen osnutek sporazuma
soglasno sprejela. Verjamemo, da je strogo skladen z varovanjem zasebnosti in varstvom osebnih podatkov.
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Zagotavlja načelo nujnosti in sorazmernosti, njegov namen pa je izrecno omejen na preprečevanje,
preiskovanje, odkrivanje ali pregon terorizma in financiranja terorizma.

Sporazum v trenutni obliki spoštuje temeljne pravice in načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah
Evropske unije. Sporazum zagotavlja znatno varovanje podatkov med obdelavo ponudnika. Prav tako
zagotavlja preglednost pri uporabi podatkov in razpoložljivost postopkov pri iskanju sodnega varstva.

Komisija je zato mnenja, da je ta osnutek v skladu s spoštovanjem temeljnih pravic in bo podala ustrezna
pojasnila na pomisleke Parlamenta, ki jih je izrazil na glasovanju o resoluciji o začasnem petem sporazumu
marca 2010.

Manfred Weber, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, imam samo kratko dopolnilno vprašanje.
Nanaša se na vsebino sporazuma, ki ste ga predstavili. Želim ponoviti moje prejšnje vprašanje. Kakšne so
posledice tega sporazuma na čezatlantske odnose? Kako pomemben je za druge teme, ki jih moramo
obravnavati z ZDA? Zelo hvaležen bi vam bil, če nam lahko daste kaj več informacij o tem.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Dejansko je zelo pomemben. Povem vam lahko, da naši ameriški
parterji v trenutnih razpravah z Evropsko unijo na to gledajo, ko na verjetno enega izmed glavnih prednostnih
nalog, če ne že kar kot na glavno prednostno nalogo. Ta sporazum je ključnega pomena za odnose Evropske
unije in ZDA. Od 1. januarja 2010 dalje niso bile na voljo znatne količine podatkov, ki jih je prej prejemala
administracija ZDA in to povzroča težave v njihovem programu. Zato tudi verjamemo, da moramo to rešiti,
pri tem pa imeti v mislim pomembnost čezatlantskih odnosov. Seveda so ti čezatlantski odnosi ključnega
pomena, vendar to ne pomeni, da ne smemo vztrajati pri naših načelih zasebnosti in varstva podatkov.

Istočasno pa menim, da smo dosegli zelo, zelo dober sporazum in komisarka Malmström je opravila zelo
pomembno delo. Verjamem, da je tudi s širšega političnega stališča pomembno, da smo z našimi ameriškimi
partnerji dosegli sporazum o tej zadevi.

Martin Schulz, v imenu skupine S&D . – (DE) Gospod predsednik, gospod Barroso, izhajam iz vprašanj, ki
jih je zastavil kolega poslanec gospod Weber, ali je komisarka Malmström obvestila kolegij, da v Parlamentu
obstajajo močni pomisleki glede trenutnega stanja pogajanj?

Ali se Komisija zaveda, da Parlament na to, kar je danes sprejela, vsekakor ne gleda kot na zadosten napredek?
Ali se zavedate, gospod predsednik, da ste danes sprejeli nekaj, zaradi česar bodo, če se bo izvajalo na takšen
način, ljudje, ki jih zaposlujejo zasebna podjetja, kot je Swift, imeli večje pravice za nadzor, kot uradniki
Evropske unije? Ali vam je gospa Malmström to pojasnila? Če je, kako ste se potem lahko tako odločili? Če
ni, zakaj vas gospa Malmström s tem ni seznanila?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Komisarka, odgovorna za pogajalski proces, je seveda nenehno
obveščala kolegij. Ravno danes nas je komisarka Malmström seznanila s končnim rezultatom teh pogajanj.
Še več, povedala nam je, da je opravila zelo intenziven dialog z mnogimi izmed vas v Evropskem parlamentu.
Dobro se zavedamo pomislekov, ki jih je izrazil Parlament in povedala mi je, da je Parlament redno obveščala
o pogajalskem procesu.

Komisija je opravila svojo vlogo v pogajanjih; od Parlamenta je sedaj odvisno, da prejme ali zavrne ponudbo.
Močno vam priporočam, da jo sprejmete, saj je to pomembno tudi za varnost evropskih državljanov.
Verjamemo, da smo dosegli potrebno stopnjo zaščite z vidika temeljnih pravic in varstva podatkov, vsekakor
pa gre za zelo občutljivo zadevo. Verjamemo, da so bile pravice Parlamenta popolnoma upoštevane, vendar
pa smo se morali pogajati v imenu Evropske unije in kot sem vam povedal, je bila današnja odločitev Komisije
sprejeta soglasno.

Martin Schulz, v imenu skupine S&D . – (DE) Gospod predsednik, gospod Barroso, hvala za prijazen opis
vaše razprave. Vendar niste odgovorili na moje vprašanje. Zato bom tokrat skušal biti konkretnejši in prosim
vas, da ste v odgovoru zelo natančni.

Ali vam je gospa Malmström med razpravo v Komisiji, preden je kolegij sprejel svojo odločitev, povedala,
da obstaja tveganje, da bo Parlament zavrnil besedilo, ki ga sedaj predstavljate kot argument? Ali vam je
gospa Malmström rekla: „S tem besedilom bomo zagotovili parlamentarno večino“? Naj vprašanje še enkrat
zelo natančno ponovim. Ali vam je gospa Malmström rekla: „To besedilo bo podprto s parlamentarno večino“
ali vam je rekla: „Ni povsem gotovo, da bomo s tem besedilom lahko zagotovili parlamentarno večino“?
Hvaležen bi vam bil, če bi lahko natančno odgovorili.
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José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Komisarka Malmström ne more vnaprej presojati, kako bo
Parlament glasoval. Tega se popolnoma zaveda.

Vaše vprašanje se je glasilo, ali je gospa Malmström povedala kolegiju ali meni, kako se bo Parlament odzval
ali kako bo glasoval: ali bo izglasoval „da“ ali „ne“.

Seveda upa, da bo izrečena podpora. Sicer ne bi dokončala pogajanja v imenu Komisije. Po glasovanju
Parlamenta z „ne“ pred nekaj meseci, smo imeli zelo pomembno razpravo v Komisiji. Tudi sam sem večkrat
govoril s komisarko Malmström. Zavedamo se, tudi sama se zelo dobro zaveda, saj je v odnose s Parlamentom
vložila veliko časa, nekaterih vprašanj, ki se lahko pojavijo v zvezi s tem sporazumom, vendar ne
predvidevamo, kako bo Parlament glasoval. To vam lahko povem. Ni mi mogla povedati, mi je pa povedala,
da se s Parlamentom še vedno posvetuje. Še vedno ni sporazuma o tem, kdaj bo potekalo glasovanje o tem
predlaganem sporazumu.

Toliko vam lahko po najboljšem vedenju povem o informacijah, ki jih je odgovorna komisarka dala kolegiju
in meni.

Guy Verhofstadt, v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, zagotovo ne bom zastavil vprašanja o
Swiftu – o tem bomo govorili kasneje – vendar sta včeraj gospa Merkel in gospod Sarkozy imela svoje srečanje.
Odločila sta se za pristop gospodarskega vodenja v Uniji, ne pa v evrskem območju. Osebno ne verjamem,
da gre za zelo primerno odločitev, saj ne gre za primerjavo evrskega območja z Evropsko unijo. V Evropski
uniji potrebujemo gospodarsko vodenje, prav tako pa potrebujemo gospodarsko vodenje v evrskem
območju – potrebujemo ga v obeh območjih. V evrskem območju ga potrebujemo še bolj, kot v Evropski
uniji, saj imamo enotno valuto.

Gospod Barroso, moje vprašanje se glasi: kaj mislite o tem? Ali se strinjate z nami, da potrebujemo gospodarsko
vodenje tako v evrskem območju, kot tudi v Evropski uniji? Drugič, verjamemo, da mora Komisija nadzirati
to gospodarsko vodenje. Nemogoče je, da bi Svet, ki se sestane štirikrat letno, zagotovil gospodarsko vodenje
v Evropi, ki bo omogočilo reševanje vseh obstoječih problemov. Sedaj mora krmilo prevzeti Komisija. Rad
bi poznal tudi stališče Komisije o tej zadevi.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – (FR) Gospod predsednik, gospod Verhofstadt, seveda kadar
obravnavamo pristojnosti, ki so že podeljene Uniji, Komisija predstavlja gospodarsko vodenje Evrope. To
je edina rešitev, ki je skladna s pogodbo. Ko govorimo o trgovini, konkurenčnosti in znatnem deležu
pristojnosti pri nadzoru proračuna, to predstavlja Komisija in verjamem, da je na to včasih treba opozoriti
naše vlade, ki niso prebrale pogodb glede te teme.

Vendar pa Komisija sama ne more izpolniti te naloge. Sodelovati moramo s Svetom, ki ima nekatere zelo
pomembne pristojnosti, pa tudi z Evropskim svetom, ki na splošno usmerja in spodbuja delo Unije. Prav
tako se strinjam z vašo prvo izjavo. Imamo rešitev za evrsko območje in za celotno Evropsko unijo. Preberite
člen 136. Člen 136 Lizbonske pogodbe nam sedaj zagotavlja večje možnosti, da pripravimo predloge za
evrsko območje, saj ima poseben pomen znotraj tega območja; več dolžnosti pomeni hkrati tudi več pravic,
ne samo za tiste z isto valuto, ampak tudi za celotno Unijo. Zato upam, da bo gospodarsko vodenje Evropske
unije okrepljeno, vendar vedno v duhu pogodbe in metode Skupnosti.

Guy Verhofstadt, v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, prvi preskus bo seveda v četrtek, ko se
bomo odločali o Evropi 2020. V vsakem primeru upam, gospod Barroso, da ne bo Svet nadziral in urejal
Evrope 2020. Nadzor nad tem mora prevzeti Komisija, saj še nikoli nisem videl, da bi se vodje držav ali vlad
kritizirali ali kaznovali med sabo. To se med kolegi ne dogaja in zato verjamem, da mora Komisija braniti
svoje stališče v kontekstu Evropa 2020 in znotraj delovne skupine, ki jo trenutno vzpostavlja
gospod Van Rompuy.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – (FR) Gospod predsednik, gospod Verhofstadt, sami ste bili član
Evropskega sveta; Evropski svet poznate zelo dobro. Evropski svet je resnično zelo pomembna institucija,
vendar gospodarske politike ne more upravljati na mikro ravni. To bi bila temeljna napaka.

Ne samo, da bi bilo v nasprotju z duhom pogodb, ampak bi šlo za temeljno napako. Evropski svet seveda
usmerja in spodbuja – to je določeno v členu 16 pogodbe – vendar je potem odvisno od različnih institucij,
od Komisije, znotraj obsega njene pristojnosti, pa tudi od Sveta znotraj različnih skupin, da preverijo izvajanje
politik.

Z veseljem vam sporočam, da je Komisija odločena odigrati celotno vlogo pri spremljanju celega procesa
strategije 2020. Pričakujemo, da bodo države članice podprle to strategijo. Dosedanje razprave so spodbudne.
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Prav tako pričakujem podporo Evropskega parlamenta. Zelo spodbudna so stališča, ki jih je sprejel Parlament
in povem vam lahko, da je Komisija pripravljena prevzeti svojo vlogo v celoti.

Če zaključim, gospod predsednik, iskreno se vam želim zahvaliti za zelo jasno stališče, ki so ga sprejele štiri
glavne politične skupine v Parlamentu na tiskovni konferenci in sicer zagovarjanje metode Skupnosti in
spoštovanje duha Lizbonske pogodbe.

Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Barroso, če spremenim temo:
Mehiški zaliv. Če se ne motim, Deepwater Horizon predstavlja ime, zaradi katerega se ljudje po svetu trenutno
sprašujejo o mejah rasti, mejah potratne porabe nafte ter mejah človeka in tehnologije. V zvezi s tem želim
vedeti, gospod Barroso, kako namerava Komisija prepovedati – preventivno – predvideno proizvodnjo nafte
in plina v severnem delu Severnega morja in Arktike, na območjih, kjer ima pristojnost Evropska unija. O
tem še vedno lahko sprejmemo odločitev.

Drugič, vedeti želim ali dejansko verjamete, da nas bodo predpisi, ki jih imamo v Evropski uniji glede
pridobivanja nafte in plina, obvarovali pred ponovitvijo takšnih katastrof na področjih, za katere smo
odgovorni.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Še vedno ne poznamo razlogov za nesrečo v ZDA, saj preiskava
še vedno poteka. Pomembno je vedeti, ali so razlogi predvsem tehnične narave ali so povezani s
pomanjkljivostmi v regulativnem okviru ali skladnosti industrije. Zato je še prezgodaj pri zagotavljanju
dokazov, kaj bi se lahko zgodilo v Evropi.

Čeprav iskanje nafte v Evropi ne poteka v tako ekstremnih pogojih, kot vladajo v Mehiškem zalivu, moramo
prav tako obravnavati možnost nesreče v bližini naših obal. Tehnike vrtanja so podobne, čeprav so globine
v Severnem morju veliko manjše.

Komisija pozorno spremlja dogajanje. Komisar Oettinger je z glavnimi naftnimi družbami,ki delujejo v
vodah EU že sklical sestanek v maju, da bi dobil točno sliko razmer v Evropi in da bi dobil zagotovila s strani
industrije o trenutnih ravneh varnosti.

Komisija sodeluje z državami članicami, da bi zagotovila čvrste sisteme za preprečevanje in ukrepanje v sili,
da bi tako zaščitila evropske državljane in okolje.

Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, pozivam vas, da še enkrat poveste
ali verjamete, da je direktiva o okoljski odgovornosti za pridobivanje nafte in plina iz morja ustrezna. Vedeti
želim, ali verjamete, da glede na katastrofo v zalivu resnično potrebujemo neenotne, relativno nizke zgornje
omejitve odgovornosti. Prav tako bi rada vedela, ali razpravljate o nujnih izboljšavah tehničnih pregledov
na ploščadih. Ali res verjamete, da so okoljske in podnebne razmere na Arktiki resnično dovolj prijazne za
človeka in tehnologijo, da tudi tam tvegamo s pridobivanjem nafte iz morja? Mogoče ni tako globoko, kot
v Mehiškem zalivu, vendar pa so težki pogoji.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Da, prav imate. Prvič, imamo zakonodajo. Imamo zavezujoče
nove standarde in zahteve, ki veljajo za vrtanje v morsko dno in pridobivanje nafte, kar se tiče standardov
opreme, varnosti delavcev, okoljske vzdržnosti, preprečevanje kriznih razmer in pripravljenosti. Poleg tega
so države članice uveljavile obsežno nacionalno zakonodajo, namenjeno ohranjanju visoke stopnje varnosti
vrtanja v morsko dno v Evropi.

Drugič, imamo informacijski odzivni sistem, namenjen boju proti nesrečam zaradi razlitja nafte iz tankerjev,
ali objektov za vrtanje in pridobivanje. Ta sistem vključuje sklop orodij, ki jih upravlja Evropska agencija za
pomorsko varnost, in ki so namenjena preprečevanju onesnaženja in odzivanju na onesnaženje.

Tretjič, obstaja mehanizem civilne zaščite Skupnosti, ki se lahko odzove na vse večje krizne razmere. Glede
konkretne točke, ki ste jo navedli glede odgovornosti, večina evropske zakonodaje o varnosti in okolju ni
uperjena proti določenim industrijam, vendar lahko vidimo, da ta zakonodaja velja za vse ustrezne
gospodarske sektorje. Zakonodaja EU določa minimalne varnostne standarde, posamezne države članice
pa si morajo prizadevati, da jih s svojo zakonodajo izpolnjujejo. To je v skladu z načelom subsidiarnosti.

Timothy Kirkhope, v imenu skupine ECR. – Naj se samo za trenutek vrnem na odnose EU-ZDA in izrazim,
kako vesel sem, da v moji skupini – v tem sklopu je moja skupina pomembna – slišimo o napredku pri
sporazumu SWIFT, v katerem močno sodelujemo.
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Predsednika Barrosa pozivam, naj nam pove, kaj pomembnega se je Komisija naučila v zvezi s sporazumom
SWIFT, ki ga je mogoče uspešno in koristno uporabiti tudi, kadar obravnavamo zelo pomembne sporazume
PNR, ki se jim moramo posvetiti, najprej z Združenimi državami Amerike, pa tudi s Kanado in Avstralijo?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Verjetno je še prezgodaj, da bi prišli do zaključka o vsem kar
smo se naučili, saj postopka še nismo končali.

Veselim se, da bomo postopek zaključili dobro usklajeni z Evropskim parlamentom, saj brez vaše pomoči
ne bomo mogli zagotoviti rezultatov. To je pomembno.

Pojavljata se dve osnovni vprašanji.

Eno se nanaša na varnost z vidika temeljnih pravic in varstva podatkov. Tega se zavedamo in verjamemo,
da ta sporazum, v trenutni obliki, predstavlja odziv na pomisleke, ki jih je Parlament izrazil na prvem
glasovanju.

Obstaja tudi splošnejša točka, ki ste jo izpostavili gospod Kirkhope, za kar se vam zahvaljujem. In to je
pomembnost odnosov z Združenimi državami Amerike. ZDA so ena izmed naših najpomembnejših partneric,
če že ne najpomembnejša, zato verjamem, da bi morali skušati do sporazuma priti tudi politično.

Podpredsednik Biden je bil tu in, recimo temu, strastno poudaril pomembnost čezatlantskih odnosov, tudi
na tem področju. Komisija ne bo priporočila glasovanja, če ne bomo prepričani, da je to v dobro evropskih
državljanov. To želim izpostaviti. Gre tudi za našo varnost. Istočasno pa želimo, da bi sporazum prav tako
predstavljal sporočilo glede naše zavezanosti zelo pomembnemu odnosu z našo najpomembnejšo partnerico.

Timothy Kirkhope, v imenu skupine ECR. – S tem se popolnoma strinjam. Menim, da je odnos Evropskega
parlamenta do tega, predvsem zadnje čase, zelo dober demokratičen primer za vse nas. Moj dodatek se
nanaša na vprašanje delitve bremena v boju proti terorizmu med Združenimi državami Amerike in Evropsko
unijo. Ali predsednik verjamete, da sporazumi, o katerih smo razpravljali, preveliko breme nalagajo Združenim
državam v nasprotju s tem, da bi nam omogočili sprejeti breme ali da bi nas izpostavili bremenu delitve
odgovornosti in virov v zvezi z bojem proti terorizmu?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Mislim, da je to zelo pomembno stališče. Američani so nam v
pogovorih povedali, da so nas pripravljeni podpreti, če bomo želeli vzpostaviti podoben sistem na evropski
ravni. Gre za odločitev, ki jo moramo sprejeti v Evropi.

S tem sporazumom potrjujemo, da bomo ameriškim oblastem zagotovili nekatere podatke, za katere bodo
veljali strogi pogoji, hkrati pa lahko razmislimo tudi, kaj lahko izboljšamo med nami. Američani so nam
povedali, da so nam pripravljeni tehnično pomagati, saj so več vložili v to področje, kot mi. Menim, da bi to
lahko obravnavali v prihodnje, saj verjamem, da moramo vsi prispevati k boju proti terorizmu. Veliko napako
bi storili, če bi mislili, da je boj proti terorizmu ameriška odgovornost in da jih mi le podpiramo pri tem. Boj
proti terorizmu in zagotavljanje varnosti za vse naše državljane je skupna odgovornost.

Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, danes je Evropski parlament sprejel
poročilo gospoda Cashmana o doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja. Eno izmed glavnih sporočil
Komisiji, vam, je seveda, da želimo narediti vse, kar je v naši moči, da bi združili vse vire EU ter tako do 2015
uresničili razvojne cilje novega tisočletja.

Vendar pa do sedaj EU in njene države članice še niso izpolnile svojih obveznosti. V zavezah, danih za
uresničevanje razvojnih ciljev novega tisočletja, trenutno manjka 20 milijard EUR. Zato želim vedeti, kaj
boste storili – predvsem glede na prihajajoče zasedanje Sveta – , da bi države članice spomnili predvsem na
njihove zaveze in pritisnili na EU, da zagotovi jasno, končno sliko na konferenci ZN septembra, hkrati pa
ne dopuščali posameznim državam članicam, da nenehno zmanjšujejo svoje odgovornosti glede na
naraščajočo krizo, medtem ko trenutno 1 milijarda ljudi živi v revščini in lakoti.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Gospod predsednik, povsem se strinjam s pomisleki, ki jih
sproža vaše vprašanje. Zaradi proračunskim omejitev v nekaterih državah članicah sedaj obstaja tveganje,
da se nekatere zaveze ne bodo spoštovale.

Pred nekaj dnevi je Komisija v Adis Abebi imela srečanje s Komisijo Afriške unije in ena izmed točk, ki so
jih izpostavili naši partnerji v Afriki je bila, da imajo včasih občutek, da se zaveze ne spoštujejo. Torej gre za
vprašanje verodostojnosti in odgovornosti, tudi z naše strani.
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Komisija bo zagotovo zagovarjala dejstvo, da moramo izpolnjevati naše zaveze. Na primer zaveze, dane
glede hitrega začetka financiranja za namene boja proti podnebnim spremembam. Nameravam se udeležiti
srečanja na vrhu v New Yorku. Ravno danes sem prejel pismo generalnega sekretarja Ban Ki Muna, v katerem
izpostavlja pomembnost te agende in v celoti delimo njegove pomisleke.

Vprašanja ne bom izpostavil le na Evropskem svetu ta teden, ampak tudi na bližnjih zasedanjih G20 in G8
v Kanadi. Torej ostajamo temu močno zavezani.

Pred nekaj leti sem se udeležil vrha G8 v Gleneaglesu in stvarnost je, da večina razvitih držav še ni izpolnila
vsega, k čemer so se zavezale.

Gabriele Zimmer, v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, nobenega dvoma ni, da je Komisija
v zadevnih letih vedno znova pripravljala pobude, ki so se nanašale ravno na te naloge razvojne politike.
Sprašujem se, kaj je bilo narejenega znotraj Komisije za vzpostavitev struktur, virov in pogojev, na primer
za izvajanje načrta v dvanajstih točkah, ki ga je pripravila Komisija, še posebej pa komisar Piebalgs. Povedano
drugače, kaj Komisija sama počne, da bi vzpostavila pogoje za usklajenost politike? Zakaj na primer tako
resne zadeve, kot je prizadevanje za uresničitev razvojnih ciljev novega tisočletja, niso del strategije Evropa
2020?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Komisija svojo funkcijo opravlja prek proračuna Skupnosti.
Državam članicam smo ob številnih priložnostih predlagali dodatno financiranje. Spomnim se, da sem na
primer na vrhu G8 na Japonskem, predlagal, da se iz neporabljenega denarja nameni dodatna 1 milijarda EUR
za pomoč razvoju podeželja v Afriki in v drugih delih sveta v razvoju.

Da bi izpolnili vse evropske zaveze, mora večina sredstev priti iz nacionalnih proračunov. V trenutnem
okviru, s trenutnimi finančnimi perspektivami, ne moremo biti prožnejši. In to počnemo – govorimo s
našimi državami članicami, da bomo lahko izpolnili naše prejšnje zaveze.

Niki Tzavela, v imenu skupine EFD. – (EL) Gospod predsednik, nadaljevala bom z vprašanjem o rasti v luči
vrha Sveta, ki bo potekal v četrtek. Trenutno gospodarsko krizo in grozeče upadanje v Evropi moramo
predvsem reševati s povečevanjem naložb. Glavna skrb je torej, da zagotovimo finančne vire.

Moje vprašanje se glasi: ali vi, kot politični vodja gospodarskega razvoja v Evropi in Komisija, kot organ,
preučujete možnost izdaje evropskih obveznic za financiranje glavnih razvojnih naložb v Evropi, kot so
vseevropske avtoceste, evropske raziskave podnebne spremembe, e-zdravje, vseevropski navigacijski sistem
ali glavne naložbe v energijo, kot so terminali utekočinjenega zemeljskega plina v evropskem delu Sredozemlja,
povedano drugače, velikih vseevropskih naložbenih projektov, ki bodo financirane z izdajo obveznic?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Upamo, da bodo ta vprašanja obravnavana v naslednjih finančnih
perspektivah. Že v EU 2020 smo vse, kar se nanaša na te medsebojne povezave, označili kot prednostno
nalogo pri prihodnjem financiranju na evropski ravni, pa naj gre za energijo, promet, ali druge oblike
nebistvenih povezav, kot je digitalna agenda.

Gre za enega izmed sektorjev, kjer verjamemo, da prinaša dodano vrednost, kjer je bolj smiselno porabiti
evro na evropski ravni, kot na nacionalni ravni, saj obstaja evropska razlaga za tovrstne naložbe.

O načinih financiranja pa se je seveda treba pogovoriti z državami članicami. Sedaj je zelo težko obdobje za
razprave o proračunih z našimi državami članicami, vendar verjamemo, da lahko močno zagovarjamo večjo
medsebojno povezanost na evropski ravni.

Niki Tzavela, v imenu skupine EFD. – (EL) Gospod predsednik, mislim, da nisem dobila odgovora na vprašanje.
Ali verjamete, da lahko tveganje za recesijo obravnavamo s takojšnim, vseevropskim, usklajenim delovanjem
in sicer z izdajo evropskih obveznic?

Ne pozabite, da moramo upoštevati ogromen konkurenčni, globalni trg v Indiji, ZDA in na Kitajskem. Ali
se bo Evropa odzvala z velikimi naložba na vseevropski ravni? Ali bodo evroobveznice imele vlogo pri
financiranju teh naložb? Kaj menite vi?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Odkrito povedano, ne verjamem, da so vse države članice sedaj
pripravljene razmisliti o evroobveznicah za tovrstne izdatke. Ravno nedavno smo sprejeli zelo pomemben,
ambiciozen načrt glede mehanizma ali instrumenta, s katerim bomo pomagali državam pri problemih dolga.
Gre dejansko za neke vrste obveznosti držav članic na finančnih trgih, zato menim, da bo sedaj zelo težko
od držav članic dobiti soglasje za načelo evrooobveznic za tovrstne projekte. Vendar mislim, da kljub temu
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obstaja nekaj možnosti za uporabo drugih mehanizmov. V svojem programu sem na primer govoril o
vzpostavitvi javno/zasebnih partnerstev; govorim o boljšem vključevanju Evropske investicijske banke; zelo
odprto obravnavamo vse možnosti financiranja teh zelo pomembnih projektov. Če pa želite moj pošteno
odgovor, se glasi, da bo sedaj zelo težko, če že ne nemogoče, dobiti evroobveznice za ta specifičen namen.

Diane Dodds (NI). – Predsednik Barroso, podpirali ste Severno Irsko in pomemben napredek, ki je bil
dosežen pri zagotavljanju stabilne in mirne prihodnosti za naše ljudi. V vašem poročilu delovne skupine ste
izrazili vašo podporo in podporo Komisije lokalno delujoči upravi in delu, ki ga opravlja pri zagotavljanju
mirne in uspešne prihodnosti za ljudi na Severnem Irskem.

V času gospodarskih pretresov, je kmetijsko-živilska industrija na Severnem irskem ena izmed
najpomembnejših sektorjev gospodarstva. To zelo pomembno delo bi lahko utrpelo škodo zaradi predlaganih
kazni za domnevne kršitve programa enotnega plačila na kmetijo, ki jih ugotovijo revizorji Komisije.

Gospod Barroso, ali se strinjate, da so predlagane kazni za Oddelek za kmetijstvo in razvoj podeželja na
Severnem Irskem za kršitve programa SPF med 2004 in 2006, nesorazmerne glede na dejansko tveganje za
načrt? Ali boste vi in Generalni direktorat za kmetijstvo ponovno preučili predlog o petodstotni pavšalni
zavrnitvi, glede na to, da oddelek na Severnem Irskem izvaja sanacijske ukrepe, s katerimi bo mogoče
zagotoviti, da bodo sistemi točni in glede na to, da je bil denar v zvezi z originalnimi terjatvami že povrnjen?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Hvala za pripombe v zvezi s podporo, ki jo Komisija daje Severni
Irski. Resnično smo zelo zadovoljni in podpiramo dogajanje na Severnem Irskem. Komisija je veliko vložila
v ta postopek. Spomnim se tudi mojega obiska Severne Irske in to bom počel tudi v prihodnje.

Zavedam se vprašanja, ki ste ga izpostavili glede programa enotnega plačila na kmetijo. Komisar Cioloş je
izpostavil naše stališče glede tega, rad pa bi zelo jasno izjavil, da je postopek potrditve obračuna upravni
postopek. Zadevna država članica ima možnost, da izrazi svoje stališče, vendar pa je neodvisnost postopka
ključnega pomena.

Komisija ne uživa nobenih ugodnosti pri obsegu popravkov, ki sledijo uveljavljenim načelom za zagotavljanje
enake obravnave vseh držav članic. Prepričan sem, da se v Parlamentu strinjate s potrebo po popolnem
spoštovanju naših predpisov z vidika odgovornosti. To je ključnega pomena. Ravno včeraj smo imeli zelo
zanimivo srečanje Komisije in Računskega sodišča, ki je trajalo več ur in želim vam povedati, da čeprav
močno podpiramo Severno Irsko, moramo strogo spoštovati vse predpise z vidika odgovornosti.

Diane Dodds (NI). – Zastavila bi vam le še eno dodatno vprašanje v zvezi s tem.

Na Severnem Irskem je nekaj pomislekov, da je bila stopnja zavrnitve dejansko znižana na podlagi zelo
majhnega obsega naključnih pregledov.

Zelo bi bila hvaležna, če bi predsednik lahko zagotovil, da bo Komisija izvedla ustrezno ovrednotenje
postopkov, ki so sedaj vzpostavljeni za zagotavljanje ustreznega upravljanja programa.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Seveda, dam vam lahko vsa zagotovila s strani Komisije, da bom
skušali zagotoviti pravilno upravljanje programa.

Vendar še enkrat, postopek potrditve obračuna je iniciativen postopek, sestavljen iz več korakov, ki zagotavlja,
da se države članice lahko zagovarjajo, prav tako pa predstavlja priložnost za uskladitev neodvisnega organa.
Sedaj pa se moramo tega lotiti na resen, objektiven način.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Gospod predsednik. Gospod Barroso, pravkar ste podali jasno
izjavo. Evropska komisija predstavlja gospodarsko vodenje Evrope. V času, ko skušamo okrepiti gospodarsko
vodenje, potrebujemo večji vpliv metode Skupnosti. Povsem vas podpiramo, vendar pa v Svetu obstajajo
ideje, ki so bolj naklonjene prehodu na medvladno metodo, vključno v zvezi s Paktom stabilnosti in rasti.

Kaj so ključni elementi, ki se nanašajo na delovno skupino in njen rezultat, za katere menite, da bi morali
biti vključeni v te sklepe, da bi tako bilo mogoče doseči močnejše gospodarsko vodenje in močnejši Pakt
stabilnosti in rasti z uporabo metode Skupnosti? Ali lahko navedete nekatere izmed teh elementov? To bi
bilo v veliko pomoč tudi z vidika javne razprave.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Delovna skupina je bila ustanovljena v posebnem kontekstu
zagotavljanja podpore Grčiji in kot veste, Komisija povsem konstruktivno in lojalno sodeluje v delovni
skupini. Delovno skupino je ustanovil predsednik Evropskega sveta v sodelovanju s Komisijo. Komisija
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sodeluje v delovni skupini in zadovoljen sem s tem, kako napreduje delo v njej. Prihaja do soglasja o korakih
glede gospodarskega usklajevanja v Evropi in večina teh korakov je popolnoma skladnih s predlogi, navedenimi
v našem sporočilu z dne 12. maja. Tako lahko rečem, da ta delovna skupina opravlja pomembno delo, saj
so obravnavali pomembne točke, kot sta izvajanje Pakta stabilnosti in rasti ter evropski semester. Veselim
se poročila predsednika Evropskega sveta, ki ga bo v četrtek predstavil Evropskemu svetu. Komisija se seveda
ne bo odrekla svoji pravici do pobude in bo predstavila dodatne predloge ter si prizadevala za dosego soglasja,
ki se izoblikuje v tej delovni skupini.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Vemo, kako težke so gospodarske razmere za nekatere
države članice in kako to vpliva na čustva državljanov, ne le teh držav, ter na odločitve, ki jih sprejemajo
posamezne vlade.

Gospod Barroso, še pred kratkim smo govorili o potrebi po zagovarjanju enotnosti Evropske unije in
ohranjanju povezave EU znotraj okvira 27 držav članic. Vprašati želim in izvedeti, kako nameravate zagovarjati
ta cilj v razmerah, ko se pritisk glede vzpostavitve novih metod stopnjuje, kot je ideja o vzpostavitvi Evropskega
urada za gospodarstvo, ki bi pripeljal do tesnejšega gospodarskega usklajevanja v evrskem območju. Kakšna
zagotovila nam lahko daste, da države, ki z velikimi težavami premagujejo vrzeli z vidika razvoja, ne bodo
odrinjene v drug oddelek Evropske unije?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Prvič, v Parlamentu in ob drugih priložnostih sem že večkrat
poudaril, da nasprotujemo vsem oblikam konkurenčne ali vzporedne delitve institucij Evropske unije.

Imamo Unijo, Evropsko unijo, z našimi institucijami, s 27 državami članicami in seveda v celoti spoštujemo
pogodbe.

V skladu s trenutnim okvirom lahko storimo več za gospodarsko usklajevanje in poravnavo. Imamo člen
121 pogodbe, ki jasno navaja, da so gospodarske politike držav članic zadeva skupnega interesa. Kar počne
država članica, vpliva na druge države članice. Člen 121 je izrecen poziv k usklajevanju držav članic. Imamo
člen 126, ki se izrecno nanaša na proračunske politike, člen 136 pa Komisiji omogoča, da se odloči za pobude,
namenjene krepitvi usklajevanja, tako znotraj evrskega območja, kot tudi znotraj splošnega okvira Skupnosti.

To je pomembna točka, ki jo moramo razumeti. Pripravimo lahko nekaj predlogov za evrsko območje,
vendar vedno znotraj okvira Evropske unije, pri tem pa evrsko območje ni ločeno od preostale Evropske
unije. Verjamem, da je to ključnega pomena za uspeh Unije, ki resnično temelji na načelu solidarnosti.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, moje mnenje o delu Komisije
in delovne skupine same v zadnjih nekaj mesecih se nekoliko razlikuje od mnenja predsednika Barrosa.

Močno se mi dozdeva – in če se motim, me popravite – , da je ideja o procesu obnove in potrebnih varčevalnih
ukrepih, ki so tudi po mojem prepričanju ključnega pomena, pridobila veliko podpore, tudi v medijih, vendar
pa se je na drugi strani močno zmanjšala ideja o rasti in razvoju. Obstaja tveganje, da bo Pakt stabilnosti in
rasti postal le pakt stabilnosti, če ne zaradi namena, pa vsaj zaradi najavljenih ukrepov.

Menim, da je namesto tega treba nujno izvesti ukrepe, ki bodo lahko podprli rast, in sicer najprej z izdajo
evroobveznic. Od vas želim izvedeti, ali je skrb za rast res temeljna skrb delovne skupine, še bolj pa me
zanima, ali je to temeljna skrb Komisije.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Delovna skupina je bila namenjena gospodarskemu vodenju
in ko sem izrazil splošno zadovoljstvo z dosedanjim delom, sem se skliceval na to. Seveda je rast sedaj ločeno
vprašanje. Rast je najbolj pomembna točka za gospodarstvo Evropske unije. Brez rasti, našim državljanom
ne bomo mogli zagotoviti tega, kar pričakujejo. Ne bomo mogli obdržati našega socialnega tržnega
gospodarstva. Naši državljani ne bodo mogli uresničiti svojega celotnega potenciala.

Ravno to je cilj EU 2020 - rast, rast in rast. Ne kakršna koli rast, ampak inteligentna rast, trajnostna rast in
vključevalna rast. Seveda verjamemo, da za rast potrebujemo zaupanje in če se zaupanje ne bo vrnilo na
finančne trge v Evropi, ne bomo mogli doseči višje stopnje rasti in obnoviti potenciala rasti pred krizo. Ravno
zaradi tega so reforme in javnofinančna konsolidacija tako pomembni in niso namenjene le same sebi, ampak
so način za doseganje višjega obsega rasti, da bi tako povečali potencial rasti v Evropi.

Syed Kamall (ECR). – Verjetno se vsi strinjamo, da potrebujemo trdno gospodarsko vodenje. Bodimo
povsem odkriti glede tega, kaj se dogaja. Bili smo priče grobemu zasmehovanju pravil pakta stabilnosti in
rasti ter izvajanje tega, kar precej milo rečeno imenujemo zunajbilančne postavke in finančni inženiring.
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Zagotovo se vsi strinjamo, da morajo države članice EU upoštevati načela preudarne monetarne politike,
davčne odgovornosti in poštenega računovodstva, vendar me zanima ali vidite to, kot priložnost za EU, da
pridobi nadzor nad proračuni držav članic, ali pa se boste spopadli z resničnim problemom držav, ki so
prirejale poslovne knjige in si nakopičile ogromne proračunske primanjkljaje, namesto, da povečujete nadzor
nad proračuni držav članic?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Odkrito povedano, na to ne gledam z vidika boja za pristojnosti
ali pridobivanje moči. To ni problem. Sedaj se soočamo – člen 120 pogodbe – z razmerami, v katerih
gospodarska politika države članice ni le zadeva nacionalnega interesa. Med to krizo smo videli, da lahko
odločitve, ki jih sprejme ena država, neposredno vplivajo na druge države. Zato je smiselno, da na primer
države članice, ko pripravljajo svoj proračun, vedo, kaj počnejo druge države, saj bodo odločitve drugih
vplivale na njihove lastne odločitve.

Sploh se ne želimo – to želim jasno povedati – vmešavati v suverene pristojnosti naših nacionalnih
parlamentov. Zelo pomembno je, da se to spoštuje, vendar pa je smiselno, da takrat, ko obravnavamo
gospodarsko politiko Evrope – videli smo, kako medsebojno povezani smo – poznamo glavne namere
drugih gospodarstev. To je pravo bistvo. Kaj je dodana vrednost tega, da smo povezani? To je razumna
ločnica, ki jo Komisija predlaga in verjamemo, da prihaja do soglasja glede tega.

Enikő Győri (PPE). – (HU) Gospe in gospodje, trajajoča kriza je jasno pokazala, da Unija ne sme več zgubljati
časa. Potrebujemo takojšen ukrep v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na gospodarsko politiko. Usklajene
ukrepe potrebujemo na treh področjih: gospodarsko vodenje, dolgoročna strategija rasti in reforma finančnih
storitev. To mora biti zagotovljeno na takšen način, da ne bomo pozabili vključiti preskušenih skupnih
politik, kot je skupna kmetijska politika ali kohezijska politika. To pa zaradi tega, ker Evropa ne more uspeti
v svetu, če ne bo notranje povezana in ne bo imela varne pridelave hrane.

Zato sprašujem predsednika Komisije, ali je zavezan usklajevanju strategije Evropa 2020 z obstoječimi
skupnimi politikami. Vprašati vas želim, skrbnika pristopa Skupnosti, za kar vas zelo spoštujem, ali želite v
treh zgoraj omenjenih področjih politike EU ohraniti načelo, da se lahko vse spremembe izvajajo le, če EU
šteje kot en subjekt in ob upoštevanju interesov držav članic, ki niso v evrskem območju, s čimer bi bilo
mogoče zagotoviti, da notranja povezanost ne bo prizadeta.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Povsem prav imate, ko izpostavljate to, kar sam imenujem
celostna obravnava gospodarske politike. Gre za napako in mislim, da se države članice sedaj tega dobro
zavedajo.

Ko govorimo o gospodarski politiki v Evropi, le da bi obravnavali Pakt o stabilnosti in rasti ali da bi obravnavali
reformo finančnih storitev, se vedno vse konča pri rasti. Za trajnostno rast v Evropi seveda potrebujemo
trdno gospodarsko vodenje, upoštevati moramo Pakt o stabilnosti in rasti, potrebujemo verodostojnost
trdnih javnih financ, hkrati pa potrebujemo tudi nov regulativni nadzor finančnega trga, prav tako pa moramo
vlagati v naš potencial rasti. Ravno temu je namenjena EU 2020. Gre za reformo. Zato vztrajam pri tem, da
potrebujemo javnofinančno konsolidacijo in strukturno reformo.

Seveda moramo slediti gospodarskim politikam, ki so tako pomembne za nas v Evropi in sicer z vidika
gospodarske in socialne kohezije – ne samo za 16 – ali 17, saj upam, da se bo Estonija kmalu pridružila
evrskemu območju – ampak za vseh 27 držav članic.

Franz Obermayr (NI). – (DE) gospod predsednik, gospod Barroso, gospod van Rompuy – predsednik
sveta – želi z delovno skupino hitro vzpostaviti nova pravila o evru, da bi EU tako lahko izšla iz trenutne
evrske krize.

Predsednik Komisije, že večkrat ste navedli člen 121. Povsem upravičeno govorite o medsebojni odvisnosti
in o dejstvu, da gospodarska politika seveda ni le v interesu posamezne države članice. Moje specifično
vprašanje za vas, gospod Barroso, se glasi: v kakšnem obsegu delovna skupina pripravlja morebitne sankcije
za države, ki vedno znova kršijo proračunska pravila? Ali Komisija lahko razmislila o odvzemu subvencij
EU ali umaknitvi strukturnih skladov? Kaj Komisija meni o ideji začasnega odvzema glasovalnih pravic, kot
o možni sankciji? Kot zadnje, kakšno je stališče Komisije glede zahtev po enotnem pravilu nesolventnosti
za nesolventne države članice?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Zastavili ste veliko vprašanj. Najprej, v delovni skupini, pa tudi
v Komisiji – to je že bilo navedeno v sporočilu 12. maja – preučujemo možnost okrepitve Pakta stabilnosti
in rasti, vključno z večanjem števila pobud za zagotavljanje skladnosti, kot to imenujem.
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Smiselno je imeti te pobude za zagotavljanje skladnosti – nekateri ljudje govorijo o sankcijah – saj potrebujemo
verodostojnost teh instrumentov, da bi lahko zagotovili upoštevanje Pakta stabilnosti in rasti. Kot smo videli,
je bila težava v tem, da nekatere države članice niso upoštevale pogodbe, ki so jo same sprejele in ratificirale.

Kako lahko to naredimo? To želimo doseči na pošten način, ne samo s kaznovanjem tistih držav, ki so v
Kohezijskem skladu. Zato iščemo načine, kako izvesti te pobude za zagotavljanje skladnosti, ne glede na to
ali gre za kohezijsko državo, ali ne. Te pobude za zagotavljanje skladnosti je mogoče okrepiti na številne
načine, na primer vključno z njihovo uporabo v preventivnem delu pakta, ali bolj posledično na primer s
povečano stopnjo avtomatiziranosti. Preučujemo več načinov, Komisija pa bo predložila nekaj zakonodajnih
predlogov o tem.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Gospod predsednik, gospod Barroso, želim, da govorite o
brezposelnosti, ko pripravljate cilje delovne skupine o gospodarskem vodenju, saj ste se ob številnih
priložnostih sklicevali na strategijo, kot na strategijo inteligentne, trajnostne in vključevalne rasti.

Predvsem mora biti vključujoča za več kot 20 milijonov Evropejcev, ki se čutijo izključene, ker jim je huda
kriza onemogočila dostop do trga dela. Več kot 20 milijonov brezposelnih ljudi želi pojasnilo, kadar jim
govorimo, da se bodo gospodarsko vodenje, stabilnost in nadzor – paket gospodarski in finančnega
nadzora – odražali v strategiji, ki je neposredno namenjena izhodu iz krize in vrnitvi na delovna mesta z
ambicijami po večji produktivnosti, s tem pa tudi večji konkurenčnosti.

Predvsem želim, da bi spregovorili o tem, kako se bo odražala v udeležbi teh držav članic EU, ki bodo
sodelovale pri tej priložnosti, ki je ne smemo zapraviti, in ki mora na bližnjem vrhu G20 v Torontu pripeljati
do opredelitve novih pravil za globalno gospodarsko vodenje.

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – (PT) Menim, da je to, kar je povedal gospod López Aguilar,
ključnega pomena. Na vse to moramo gledati s celovitega stališča. Ne moremo obravnavati le nekaterih
pravila vodenja, ki se nanašajo na Pakt stabilnosti in rasti; prav tako moramo preučiti, kaj lahko naredimo
za rast znotraj Evrope, predvsem z namenom, da bi zagotovili rast, ki je trajnostna in vključevalna.

Večkrat smo že ponovili, da ne želimo, da bi breme te spremembe, to spremembo nosili najšibkejši. Te krize
niso povzročili oni. Zato menimo, da moramo bolje porazdeliti breme, hkrati pa, kot je že povedal
gospod López Aguilar, mora obstajati zunanji vidik. Zato odhajamo na G20 odločeni, da predlagamo
mehanizme, v skladu s katerimi bo finančni sektor prispeval k odzivanju na krizo, ter hkrati skušali okrepiti
skupno evropsko stališče na globalni ravni, predvsem znotraj G20.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) V zvezi s strategijo Evropa 2020, nova evropska strategija, ki
zagovarja zaposlovanje in gospodarsko rast, katere glavne cilje je Evropski svet potrdil 25. in 26. marca letos,
vključuje tudi tiste, ki se nanašajo na izboljšanje razmer za raziskave in razvoj, predvsem zaradi tega, da bi
skupen obseg javnih in zasebnih naložb v ta sektor lahko dosegel 3 % BDP. Prav tako omenja, da bo Komisija
razvila kazalnik, ki bo odražal intenziteto raziskav, razvoja in inovacij.

Moje vprašanje se glasi:

Katero metodo boste uporabili pri razvoju tega kazalnika in ali je načrt posvetovanja za to že bil pripravljen?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Prav imate. Sklicevali smo se na 3 %, vendar nismo omenili le
raziskav in razvoja, ampak tudi koncept inovacij, saj ne gre le za vprašanje osnovnih raziskav, ampak kako
te raziskave prenesti v gospodarske dejavnosti. Kako lahko raziskave prispevajo k večji rasti in večjemu
zaposlovanju? Kot veste, nimamo dobro uveljavljenega kazalnika za inovacije, kar predstavlja tehnično
vprašanje glede katerega nekateri strokovnjaki niso enotnega mnenja.

O tem sem se na primer osebno pogovarjal z OECD. Generalni sekretar OECD in nekateri njegovi strokovnjaki
so nedavno prišli v Bruselj in z njimi ter še nekaterimi drugimi si prizadevamo, da bi pripravili kazalnik
inovacij, s katerim bi se strinjala akademska skupnost in skupnost oblikovalcev politike. To počnemo in
vsekakor želimo to narediti ob javnem posvetovanju, zato zelo toplo pozdravljamo vsak prispevek k temu.
Gre za zelo tehnično zadevo, vendar verjamem, da je ključnega pomena, da razvijemo boljše kazalnike za
inovacije.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Gospod predsednik, vemo, da zaostrovanje gospodarskih in socialnih
razmer skrbi številne države članice EU. Gospodarska rast ostaja šibka ter ne zadostuje za zmanjšanje
brezposelnosti in ustvarjanje delovnih mest, ki jih EU potrebuje.
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Na drugi strani, sprejeti ukrepi, predvsem varčevalne politike v imenu zagotavljanja skladnosti s Paktom
stabilnosti in njegovimi merili, niso le v nasprotju s potrebami za ustvarjanje delovnih mest in gospodarske
rasti, ampak hkrati tudi povečujejo neenakost in revščino. Zato smo v Evropskem letu boja proti revščini
priče razmeram, kjer se povečujejo izključenost, revščina in brezposelnost.

Zato se sprašujem, gospod predsednik, ali ne mislite, da obstaja vse večja potreba, da je treba v teh
mikroekonimskih politikah prednostno obravnavati socialno vzdržnost, ne pa da še naprej vztrajamo pri
finančni vzdržnosti, ki negativno vpliva na socialno vzdržnost samo? Ali ne menite, da je čas, da ponovno
pregledamo Pakt o stabilnosti in rasti ter njegova nerazumna merila ter prioriteto namenimo zaposlovanju
in boju za socialno vključenost?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – (PT) Menim, da socialne vzdržnosti ne moremo imeti brez
finančne vzdržnosti. Brez finančne vzdržnosti ni zaupanja; brez zaupanja ni naložb; brez naložb ni delovnih
mest. Ravno zaradi tega ne smemo nasprotovati stabilnim in trdnim mikroekonomskim politikam, skrbi za
revščino in najranljivejše.

Glede revščine, smo za eno izmed prednostnih nalog strategije 2020 določiti boj proti revščini in boj za
socialno vključenost, skupaj z nekaterimi konkretnimi cilji in strinjam se, da danes obstaja večje tveganje za
revščino v naših družbah. Opažamo nove pojave revščine, ki so izjemno zaskrbljujoči. Ravno zaradi tega
morajo vlade preučiti, kako se lahko odzovejo na to vprašanje v sklopu svojih prednostnih nalog, vendar pa
rešitev – še enkrat moram ponoviti – ni mogoče iskati v proračunski nedisciplini, saj če je to rešitev, bomo
najverjetneje videli, da se bodo razmere v nekaterih državah poslabšale, predvsem pa razmere najranljivejših
v teh državah.

John Bufton (EFD). – Ali mi lahko prosim poveste, kdo bo resnično imel korist od paketa za reševanje
Grčije? So to Grki, najbogatejši zasebni grški bančnik Spiro Latsis, ki ima 40 % delež v tretji največji grški
banki, skupina EFG Eurobank?

Ali lahko vaše prijateljstvo z gospodom Latsis mogoče predstavlja nasprotje interesov?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Paket, ki so ga pripravile Grčija in evropske institucije, je namenjen
Grkom in evropskemu gospodarstvu na splošno. Če to ne bi držalo, ga ne bi odobrilo 27 držav članic. Glede
vaših namigovanj, resnično verjamem, da si ne zaslužijo nobenega odgovora.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Gospod predsednik, zdi se, da se nemška in francoska vladi strinjata,
da Evropska unija ne potrebuje novih institucij. Vsaj zdi se, da sta prejšnji teden to povedala Gospa Merkel
in gospod Sarkozy. Vendar pa se zdi – kot smo že slišali – da se nagibamo k novi spremembi Pakta stabilnosti,
v katerem se bodo izrekale sankcije, kot je odvzem glasovalnih pravic, državam članicam, ki ne zagotavljajo
discipline v finančnem sektorju.

Moje vprašanje je zelo preprosto: ali menite, da je problem vodenja v Evropi mogoče obravnavati z in omejiti
na disciplinska vprašanja z vidika finančnih prilagoditev? Ali pa se bomo sredi krize z monetarnim orodjem
na ravni Skupnosti in finančnimi orodji na nacionalni ravni znašli v slepi ulici?

Obstajajo problemi, ki smo jih vedno znova izpostavljali. Ravno včeraj je Moody’s ponovno brez pravega
razloga prerazporedil kreditno boniteto Grčije navzdol. Ali bo premirje, na katerega ste se sklicevali,
pripomoglo k posebnim, oprijemljivim rezultatom v prihodnje?

José Manuel Barroso, predsednik Komisije. – Evropske institucije si bodo skupaj z državami članicami po
najboljših močeh prizadevale, da bi zagotovile nekaj, kar je bolj verodostojno z vidika izvajanja Pakta
stabilnosti in rasti.

Povsem očitno je, da so obstajali problemi, povezani z izvajanjem in neskladnostmi nekaterih držav članic
s pravili, s katerimi so se same strinjale.

Že sedaj so v skladu s trenutnimi pogodbami in brez novih reform možne nekatere omejitve in celo sankcije.

V prihodnje si to želimo zagotoviti na objektiven način. Iščemo načine za izboljšanje verodostojnosti pakta
na pošten način, tako da bo ukrepe mogoče izvesti objektivno, ne glede na status države, kot ene izmed
najbogatejših ali najrevnejših držav članic. Verjamem, da je v interesu vseh nas, da imamo bolj verodostojen
način za izvajanje Pakta stabilnosti in rasti.

Predsednik. – S tem se zaključuje čas za vprašanja predsedniku Komisije.
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12. Bonitetne agencije (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je razprava o:

– vprašanju za ustni odgovor Komisije, ki sta ga postavila Nikolaos Chountis in Jürgen Klute v imenu skupine
GUE/NGL o bonitetnih agencijah (O-0051/2010 – B7-0302/2010),

– vprašanju za ustni odgovor Komisije, ki ga je postavil Udo Bullmann v imenu skupine S&D o bonitetnih
agencijah (O-0072/2010 – B7-0309/2010),

– vprašanju za ustni odgovor Komisiji, ki ga je postavil Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE o bonitetnih
agencijah (O-0077/2010 – B7-0312/2010) in

– vprašanju za ustni odgovor Komisiji, ki ga je postavila Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE o bonitetnih
agencijah (O-0078/2010 – B7-0313/2010).

Nikolaos Chountis, avtor. – (EL) Gospod predsednik, današnja razprava v Evropskem parlamentu se nanaša
na dejavnosti bonitetnih agencij in vpliv, ki ga imajo na globalno svetovno in evropsko gospodarstvo.
Evropska unija in Evropska centralna banka sta izdali predpise, ki bonitetnim agencijam, kot so Moody’s,
S&P in Fitch dovoljujejo, da ne ovrednotijo le podjetij, ampak tudi države članice Evropske unije.

Ko je izbruhnila kriza, so ravno te institucije Evropske unije spoznale, kako negativno vlogo so imele odigrale
bonitetne agencije. Čeprav bi pričakovali, da bo Evropska komisija omejila vlogo teh agencij, se je zgodilo
ravno nasprotno, saj je njihova vloga bila nadgrajena in formalizirana v novi uredbi novembra 2009.

Bonitetne agencije so v začetku 2009 že začele s popravljanjem bonitetne ocene Grčije navzdol in zaradi
tega plačuje dvojno obrestno mero, kot jo je plačevala pred tem in se je znašla v začaranem krogu depreciacije
in špekulativnega zadolževanja. Vsi vemo, kakšni so bili končni rezultati. Ravno včeraj je Moody’s ponovno
skušal vzpostaviti negativno ozračje za grško gospodarstvo in evro z grobim špekulativnim posredovanjem,
s tem ko je brez pravega razloga razporedil stanje grškega gospodarstva navzdol za 4 točke.

Moody’s je eno izmed treh zasebnih podjetij ZDA, ki jih Evropska unija uradno priznava za namene
ocenjevanja gospodarstev držav članic, kljub dejstvu, da ga vsak ekonomist, politik in institucionalni akter
v Evropi in ZDA obtožuje, da nosijo velik delež odgovornosti za trenutno krizo.

Če smo natančni, so bivši analitiki v Kongresu ravno to agencijo obtožili, da so jo njeni nadrejeni silili v
izdajo pozitivne bonitetne ocene za toksične vrednostne papirje. Številna podjetja so ravno to agencijo
obtožila, da jih je na podlagi bonitetnih ocen prisilila v plačevanje provizij. Ravno ta agencija je, skupaj s
preostalim delom „svete trojice“ in sicer S&P in Fitch, prejela številne pritožbe s strani občin, regij in držav
v Združenih državah Amerike, ki so bile zavedene pri naložbah in so izgubile več milijonov dolarjev. To
agencijo so obtožili številni skladi zdravstvenega zavarovanja, ki so zgubili svoje naložbe zaradi napačnih
bonitetnih ocen. Sklad zdravstvenega zavarovanja v državi Ohio je zgubil 450 milijonov USD.

Ker vse to vemo in ker je nedopustno, da evropska gospodarstva ocenjujejo zasebne agencije iz ZDA, bi
morale to delo izvajati javne, demokratično nadzirane agencije, ki niso z ničemer povezane z zasebnimi
interesi. Vendar namesto tega, gospod Barnier, vidimo, da Komisija še danes izvaja obstrukcijo, kar je pripeljalo
do tega, da špekulativna mafija še naprej sili in usmerja gospodarsko politiko na škodo delavcev in državljanov
držav članic Evropske unije.

Verjamem, da mora Evropski parlament končno sprejeti svojo odgovornost, posredovati in zahtevati, da
Evropska komisija in Svet, po posvetovanju z Evropskim parlamentom, neposredno pripravita zakonodajo
za odpravo teh nesprejemljivih razmer.

Gianni Pittella, namestnik avtorja. – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, Skupina Naprednega
zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu skuša s tem vprašanjem za ustni odgovor
opozoriti na probleme, ki se nanašajo na bonitetne ocene. Naš namen je ugotoviti, kakšne ukrepe namerava
sprejeti Evropska komisija, najprej ali obstaja možnost, da ustanovi evropsko bonitetno agencijo, ki jo
podpiramo in ki se že oblikuje, deloma v luči tega, kar je predsednik Barroso sam povedal glede tega vprašanja.

Pohvaliti moramo vse, kar si pohvale zasluži in priznati, da so bonitetne agencije dosegle skoraj nemogoče:
odigrale so odločilno vlogo tako v zgodnjih fazah finančne krize 2008, med propadom družbe Lehman
Brothers, kot tudi sedaj v drugi fazi, ki se je začela z dolžniško krizo v Grčiji.
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V 2008 niso upoštevale – v nekaterih primerih pa so celo spodbujale – tveganj toksičnih produktov, sedaj
pa so se odločile, da bodo opravile svoj del pri stabilnosti trgov, s tem ko bodo znižale bonitetne ocene Grčije,
Portugalske in Španije, ravno v času, ko so se začela pogajanja med Evropsko unijo, MDS in grško vlado.
Gospod Buzek, obstaja le eno dejstvo: ti ljudje so zlobni!

Ne želim zvaliti vso krivdo za to, kar se je zgodilo v svetu in v Evropi, na bonitetne agencije. Vendar pa se
moramo zaradi dejstva, da so vedno prisotni na kraju zločina – sklicujem se na primer Parmalat, primer
Enron, primer Lehman Brothers – odzvati na primernejši in boj praktičen način, kot smo se do sedaj, saj
nismo storili ničesar.

Komisar, kdaj bo opravljena preiskava pri tej zadevi in v tem sektorju? Z gospodom Gauzèsom sva pred
časom delala na tem, ko sva pripravljala osnutek uredbe o bonitetnih agencijah. Sedaj je potrebna preiskava
sektorja, da bo lahko pojasnili škandalozne, nesprejemljive razmere, v katerih nastajajo koncentracije in
oligopoli v tem sektorju.

Uredimo razmere še preden se še poslabšajo in preidimo od besed k dejanjem. Poleg potrebe po ustanovitvi
evropske javne agencije, moramo obravnavati tudi vlogo, ki jo lahko imajo neodvisna računska sodišča pri
zagotavljanju ocen državnih dolgov, ter tako razrešimo zasebne agencije odgovornosti pri tem.

Predsednik Sarkozy in kanclerka Merkel – tu bom zaključil – sta uradno pozvala Evropsko komisijo, da
pripravi nekaj predlogov za krepitev konkurenčnosti na trgu bonitetnih ocen. Škoda, da v Evropskem svetu,
v katerem sedita predsednik Sarkozy in kanclerka Merkel, s sprejetjem paketa finančnega nadzora dejansko
zavlačujejo vlade ter s tem onemogočajo ustanovitev ESMA, evropskega organa, ki bo odgovoren za nadzor.

Zato predsednik Sarkozy in kanclerka Merkel, najprej spravita v red svojo hišo, preden govorita
predsedniku Barrosu, kaj naj stori.

Jean-Paul Gauzès, avtor. – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, bonitetne agencije so
vzbujale pomisleke v Parlamentu ob koncu prejšnjega mandata in v zvezi s tem želim izpostaviti odzivnost
Komisije in Parlamenta, ki je sprejel uredbo o bonitetnih agencijah.

Danes ponovno opozarjamo na to vprašanje zaradi ugotovitev, ki jih je bilo mogoče izpostaviti glede vloge
bonitetnih agencij v času te krize. Kritiziramo jih lahko zaradi tega, ker niso opazile, da prihaja kriza, lahko
jih kritiziramo zaradi spremenljivosti njihovih bonitetnih ocen in za njihove nepravočasne odločitve pri
objavi bonitetnih ocen, predvsem ko se nanašajo na državne dolgove.

Kljub temu pa verjamem, da bomo to vprašanje obravnavati s trezno glavo. Prvič, dejstvo, da so bonitetne
agencije ocenjevale produkte, ki so jih posredovale vlagateljem, samo po sebi ni šokantno. Vlagatelji, ki
vlagajo, ki zagotavljajo sredstva, so upravičeni da se seznanijo s tveganji ali težavami, ki lahko nastopijo,
ravno tako, kot so upravičeni, da skušajo ugotoviti, katere bonitetne ocene so dobre.

Razmere postanejo nekoliko bolj nejasne, kadar se te bonitetne ocene v zakonodaji o bančništvu uporabljajo
za določevanje zneskov lastnih sredstev, ki jih morajo imeti banke v zameno za nekatere njihove naložbe.
S tega stališča uredba 2009 ne zagotavlja rešitve, saj je bil namen zagotoviti tako odobritev, kot tudi nadzor
bonitetnih agencij. Zato je bonitetna ocena lahko upravičena, vprašanje pa je, ali je upravičeno izdajati
bonitetne ocene, tako kot jih izdajajo agencije?

Verjamem, da morajo besedila, ki jih boste predlagali – komisar, poudariti želim, da ste pravkar predložili
besedilo o uvedbi evropskega nadzora nad bonitetnimi agencijami v okviru nove finančne uredbe – omogočati
razrešitev teh vprašanj, predvsem vprašanja konkurenčnosti na področju bonitetnih agencij. Gledano z
mojega stališča menim, da enostavna potrditev ustanovitve evropske agencije, tudi če bo javna, ne bo rešila
problemov. Če obstaja želja, da bi imeli agencijo, ki bo izdajala bonitetne ocene na prijaznejši, bolj velikodušen
način, kot druge, ne bo uporabna.

Menim, da je treba zastaviti več vprašanj o pogojih, pod katerimi agencije izdajo svoje ocene. So bonitetne
ocene zasebnih podjetij in so bonitetne ocene državnega dolga. Izpostavil bom bonitetne ocene državnega
dolga. ESMA, nov organ za finančne storitve, je organ, ki bo, tako kot zahteva Parlament, odgovoren za
nadzor in spremljanje tistih agencij, ki bodo delovale v Evropi. Tudi jaz menim, da morajo pristojnosti,
podeljene ESMA, poleg nadzora učinkovitosti agencij, vključevati tudi nadzor glede državnega dolga, da bi
tako bilo mogoče nadzirati, ne pa cenzurirati načina, na katerega bonitetne agencije izdajajo bonitetne ocene
o državnem dolgu.
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Ne moremo dopustiti, da pride do okoliščin – in do takšnih okoliščin je resnično prišlo – v katerih agencija
15 minut pred zaprtjem trgov razporedi državo navzdol, ter tako sproži popolnoma neželene posledice.
Uvesti moramo preventivni sistem, v skladu s katerim bodo bonitetne agencije morale obvestiti nadzornika,
po potrebi tudi zelo hitro, o razmerah, pod katerimi so predvidele izdajo bonitetnih ocen, tako da bo nadzornik
lahko preveril ali so bili upoštevani standardni postopki, predvsem pa bo lahko preveril, da pogoji, pod
katerimi so bonitetne ocene bile izdane, ne bodo negativno vplivali na razmere, predvsem glede državnega
dolga. Dolg podjetja ni enak dolgu držav; zato ga je treba obravnavati drugače. Zato so nekateri ljudje omenili
računska sodišča, vendar takšna sodišča ne obstajajo v vseh evropskih državah, prav tako niso vsa neodvisna.

To, gospod predsednik, komisar, predstavlja podlago za naša vprašanja. Kako lahko izboljšamo metode
delovanja bonitetnih agencij, predvsem pa širjenje informacij ter kako lahko izboljšamo konkurenčnost?

PREDSEDSTVO: LIBOR ROUČEK
podpredsednik

Sylvie Goulard, avtorica. – (FR) Gospod predsednik, komisar, prihajate iz države, kjer bonitetne ocene vedno
povzročajo razburjenje – govorim o bonitetnih ocenah Michelin Guide za najboljše restavracije. Zato ne
bomo govorili, da nasprotujemo bonitetnim ocenam, saj prav tako prispevajo k zdravi konkurenci ter
omogočajo nagrajevanje različnih standardov učinkovitosti.

Zato se popolnoma strinjam s tem, kar je pravkar povedal gospod Gauzès. Ne gre za vprašanje demonizacije
bonitetnih agencij. Dejansko gre za preučitev razmer v katerih delujejo. Pri obravnavani zadevi gre za
institucije, ki imajo resnično precejšnja pooblastila in ravno zato moramo podrobno obravnavati način
njihovega dela.

Gospod Gauzès me je prehitel, ko je povedal, da obstaja razlika med ocenjevanjem zasebnih podjetij in
državnega dolga. Vendar pa gre v obeh primerih za enak problem; povedano drugače, ali se uporablja prava
metodologija? Ali se uporabljajo prava merila za ocenjevanje tega, kar počne podjetje ali kako država upravlja
svoj dolg? Drugič, ali so morebitne povezave med bonitetno agencijo in subjektom ocenjevanja dovolj
pregledne?

Za vse to sta potrebna podroben nadzor in pregled in hvaležni smo vam, da ste nadaljevali z oblikovanjem
predlogov, ki jih je v prejšnjem parlamentarnem mandatu pripravil Parlament v zvezi s poročilom
gospoda Gauzèsa.

Verjamem, da je v zvezi s tem zelo pomembno, da nadaljujemo z delom, ki ga je Parlament že začel. Tudi
sama sem mnenja, da evropska bonitetna agencija danes ravno ni nujno najpomembnejša naloga. Pomembno
je zagotoviti, da se delo, opravljeno pri nadzoru, kot velja danes, spremlja.

Glede tega želim spregovoriti besedo o ESMA, organu, ki naj bi bil kmalu ustanovljen. Sem ena izmed
poročevalcev za paket finančnega nadzora, kot je gospod Giegold, ki je prisoten v Parlamentu in ki je
poročevalec za ESMA. Države članice želim pozvati – predsedstvo ni prisotno, vendar vem, kako uspešni
ste pri prenosu njemu namenjenih sporočil, komisar in tudi hvaležni smo vam za prizadevanja pri doseganju
napredka pri tej zadevi. Verjamem, da bi države članice morale zavzeti resen pristop.

Ne moremo na eni strani podajati všečnih izjav za medije, ker smo upravičeno razburjeni zaradi posledic
nekaterih odločitev, ki so jih sprejele agencije, ter na drugi strani ovirati delo, ko obravnavamo vzpostavitev
tega novega organa, ESMA. Resnično želimo, da bi ta organ bil jasno identificiran, da bi imel močne pristojnosti
na evropski ravni, predvsem pa, da bi lahko nadziral bonitetne agencije. To bo ena izmed njegovih nalog, ki
je zelo pomembna.

To prav tako odraža našo željo, da bi evropski organ na primer nadziral tržno infrastrukturo in klirinške
hiše. Na trgu ni dovolj preglednosti, kar nas skrbi. Ne nasprotujemo konkurenčnosti, daleč od tega. Ne
nasprotujemo konkurenčnosti med deležniki, daleč od tega. Povedano enostavno, način, na katerega so te
storitve ocenjevanje, mora biti skladen s pravili preglednosti in resnim vodenjem, kar je značilno za trge, ki
si zaslužijo to ime.

Zato vas še enkrat spodbujamo, da si prizadevate za napredek in pozivamo države, da ne ovirajo postopka
ustanovitve ESMA, da iz paketa nadzora ne odstranijo celotne vsebine, saj če bodo uporabile veto, se nam
lahko zgodi, da ne bomo mogli nadzirati tega, za kar si vsak izmed nas v Parlamentu in v prestolnicah želi,
da bi bilo deležno strožjega nadzora.
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Michel Barnier, član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej se želim iskreno zahvaliti
političnim skupinam, ki so zastavile vsa ta vprašanja o izjemno pomembni zadevi. Hvaležen sem
gospodu Chountisu, gospodu Pittelli, gospodu Gauzèsu, gospe Goulard – , ki so pravkar spregovorili – in
drugim poslancem, ki bodo še spregovorili.

Želim, da prisluhnete mojemu iskrenemu mnenju in upoštevate mojo odločnost glede te zadeve, kot tudi
glede drugih, ki se nanašajo na lekcije, ki smo se jih naučili iz krize, ter na preglednost, do katere so državljani
in podjetja upravičeni. 20. aprila sem imel možnost, da spregovorim pred vami o tem vprašanju bonitetnih
agencij in njihovi pomembnosti za delovanje gospodarstva in finančnih trgov.

Ko govorimo o preverjanju ali je izdelek, podjetje in po potrebi, država – tu se sklicujem na državno tveganje
in na to temo se bom še vrnil – v dobrem zdravju ali pa ima vročino, se boste strinjali z mano gospa Goulard,
gospe in gospodje, da z razbitjem termometra ne bomo zbili vročine. Vprašanje se glasi ali termometer deluje
pravilno in ali lahko, če je treba, uporabimo več termometrov, da opravimo preverjanje in preglede.

Občutek imam, da lahko veliko povemo o delovanju termometra, se pravi o delovanju bonitetnih agencij,
ki imajo ključno vlogo pri ocenjevanju tveganj, povezanih z razmerami v podjetjih in državah. Kriza je
pokazala in še naprej kaže, gospod Chountis – imate prav – , da niso vedno zgledno delovale, kar je včasih
imelo zelo resne posledice.

Gre za področje, gospe in gospodje, pri katerem je G20 sprejela odločne odločitve – kot tudi pri drugih
zadevah – in odločitve v tem primeru so vključevale uvedbo nadzora in pravil vodenja. Spomnil bi vas rad,
da je v času krize – številni izmed vas ste to že omenili, vključno z gospodom Gauzèsom in
gospo Goulard – Komisija hitro prevzela svoje odgovornosti in je v zadnjih dve letih za prednostno nalogo
izbrala urejanje dejavnosti bonitetnih agencij.

Septembra 2009 – povedano drugače, eno leto po zlomu Lehman Brothers – je bila sprejeta uredba o
bonitetnih agencijah ob zelo močni podpori, pomoči in izboljšavah s strani Parlamenta – in hvaležen sem
gospodu Gauzèsu – , da bi bilo mogoče obravnavati probleme, ki so jih povzročale metode delovanja teh
agencij in ki so na nek način prispevale k finančni krizi.

Z uredbo je bil uveden sistem obvezne registracije vseh agencij, ustanovljenih v Uniji, prav tako pa so bile
uvedene strožje zahteve, s katerimi bi bilo mogoče kar v največji meri zagotoviti, da ne bi več prihajajo do
nasprotja interesov, da bi se izboljšala kakovost bonitetnih ocen in uporabljanih metodologij ter da bi bilo
mogoče zagotoviti preglednejše delovanje agencij.

Gospe in gospodje, verjamem, da bodo ta nova pravila znatno izboljšala neodvisnost in celovitost postopka
bonitetnega ocenjevanja, zagotovila, da bodo te dejavnosti bonitetnega ocenjevanja preglednejše, hkrati pa
se bo izboljšala kakovost bonitetnih ocen samih, vključno z bonitetnimi ocenami državnega dolga držav
članic Evropske unije in finančnih ustanov Unije.

Pred dvema tednoma, 2. junija – to je sedaj druga faza – je Komisija na mojo pobudo sprejela predlagano
spremembo uredbe o bonitetnih agencijah, da bi tako Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge
(ESMA) zaupala izrecno odgovornost za tekočo registracijo in nadzor bonitetnih agencij.

Vendar pa je ESMA najprej treba ustanoviti in popolnoma se strinjam s tem, kar je pred nekaj trenutki
povedala gospa Goulard in kar vsi verjamete: kot smo nedavno razpravljali s poročevalci za paket nadzora,
za paket gospoda de Larosièreja, moramo doseči dinamičen, verodostojen kompromis med Parlamentom
in Svetom, da bi tako bilo mogoče izvesti to, kar je bilo predlagano in sicer ustanovitev teh treh neodvisnih
organov 1. januarja. Še vedno nismo tako daleč.

Prizadevati si moramo za to in še enkrat pozivam Parlament, Svet in Parlament, se dogovorita.
Gospod predsednik, ponavljam pripravljenost Komisije, predvsem pa mojo pripravljenost, da pomagamo
pri doseganju tega dinamičnega kompromisa.

Da bi povečali pozitivne lastnosti preglednosti in spodbudili konkurenčnost med bonitetnimi agencijami,
je bila uvedena določba, ki lajša dostop do informacij o strukturiranih finančnih produktih vseh bonitetnih
agencijah, ki želijo objaviti nepooblaščene bonitetne ocene.

Povedano z drugimi besedami, ko agencija prejme informacije, ki ji omogočajo pripravo bonitetne ocene o
strukturiranih produktih, bodo druge agencije lahko uporabile te informacije za pripravo svojih bonitetnih
ocen.
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Sedaj smo v tej fazi. To ni dovolj. V Evropi in po svetu je vse bolj razširjeno mnenje, da trenutne
pomanjkljivosti v postopkih bonitetnega ocenjevanja, ki so se pokazale med krizo, niso bile ustrezno
obravnavane in glede tega želim izraziti strinjanje z gospodom Chountisom.

Zato sem moje službe pozval, da začnejo z novim ocenjevanjem celotne sestave in vloge bonitetnih agencij.
Gospod Pittella, ravno v tem okviru bom v prihodnjih mesecih izvedli to, kar ste poimenovali preiskava, v
vsakem primeru pa objektivno, zelo natančno analizo in pregled metod delovanja teh agencij v luči in v
skladu z novo zakonodajo, čeprav se še ne izvaja v celoti; za to bomo morali počakati do začetka decembra.

Tako kot vi, gospe in gospodje, tudi sam verjamem, da obstaja problem, ki se enostavno nanaša na raznolikost
tega trga. Ta trg je preveč koncentriran; o njem odloča samo peščica. V tem sektorju ni dovolj konkurence
in to nas skrbi. Ne da bi v tem trenutku izpostavljala eno samo možnost, gospod Pittella, Komisija preučuje
strukturne ukrepe, vključno z ustanovitvijo neodvisne evropske bonitetne agencije, ki je za nekatere izmed
nas – tu govorim v svojem imenu – dobrodošla zadeva, predvsem kadar gre za bonitetne ocene državnega
dolga, ki jih je pravkar omenili gospod Gauzès, pa tudi gospa Goulard in gospod Pittella.

Drug strukturni ukrep, o katerem razmišljamo, je povečana udeležba neodvisnih javnih organov v postopku
določanja bonitetnih ocen. Posebno pozornost je treba nameniti državnemu dolgu – saj se sklicujemo ravno
na to, kadar govorimo o Grčiji in morebiti tudi o drugih državah – , da bi bilo mogoče zagotoviti, da bodo
uporabljene metode resnično prave in ustrezne.

Posebno pozornost zaslužita tudi premajhna skrbnost s strani bank in drugih finančnih ustanov ter
pomanjkanje alternativnih meril za ocenjevanje zanesljivosti naložb. Ponovno je treba pregledati tudi trenutne
finančne predpise, ki izrecno določajo uporabo bonitetnih ocen.

Vse to so pomembna vprašanja in nobeni izmed težkih zadev, na katerih dela Komisija, se ne bomo izmikali.
Začetne smernice bomo lahko predstavili septembra, istočasno pa bomo obravnavali tudi druge pomembne
zadeve, ki se nanašajo na preglednost in nadzor v kontekstu urejanja reguliranja izvedenih finančnih
inštrumentov in prodaje na kratko.

Poleg tega bomo ob koncu tega leta ali v začetku leta 2011 predložili nekaj zakonodajnih predlogov, ne da
bi samo nadaljevali – ponavljam to, kar ste povedali, gospa Goulard – , kar je začel moj predhodnik ob vaši
pomoči in se že izvaja, a ne zadostuje, ampak tudi, da bi dosegli večjo preglednost ter tako preprečili nasprotja
interesov in zagotovili, da bo na voljo več teh bonitetnih ocen, da bodo raznolike, predvsem pa da v zvezi z
državnim dolgom ne bo nobenih očitkov.

Antolín Sánchez Presedo, v imenu skupine S&D. – (ES) Gospod predsednik, komisar, bonitetne agencije
niso uspele predvideti hipotekarne krize, tveganja strukturnih finančnih produktov ali propada Lehman
Brothers.

Uredba, sprejeta aprila 2009, spodbuja njihovo preglednost, podreja agencije evropskemu nadzoru in
obravnava vprašanja, ki se nanašajo na njihovo odgovornost in kakovost, ter pri tem skuša odpraviti nekatera
nasprotja interesov pri njihovem delovanju; nov predlog Komisije nadaljuje v tej smeri.

Prepričan sem, da bomo v Parlamentu prispevali k izvajanju nadzora od 1. januarja 2011 dalje in sodelovali
v nadzornih projektih, da bi tako zagotovili strožji regulativni okvir.

Vloga, ki jo igrajo bonitetne agencije v krizi javnih dolgov in dolžniški krizi, razkriva samovoljno naravo
metod, ki so jih uporabljale pri bonitetnih ocenah, kako so jih pripravljale in posredovale; močan procikličen
vpliv bonitetnih ocen agencij, ki jih včasih opisujemo kot gasilce piromane, ki še razpihujejo ogenj; ter
njihovo navzkrižje s stališči glavnih mednarodnih in evropskih finančnih institucij v takšnem obsegu, da se
je Evropska centralna banka odločila, da njihovih bonitetnih ocen ne bo upoštevala pri transakcijah državnega
dolga: zaradi vsega tega moramo ponovno poglobljeno razmisliti o njihovi vlogi in jih uskladiti s splošnimi
interesi.

Sedaj se zastavljajo vprašanja ali so bonitetne agencije sposobne pripraviti objektivne in odgovorne ocene,
predvsem v zvezi z državnim dolgom. Zastavljena vprašanja so globlje narave – kot ste omenili, strukturne
narave – in vplivajo na njihovo skladnost z demokratičnimi načeli, saj učinkujejo na prizadevanja upokojencev,
delavcev in ranljivih delov prebivalstva, ki pa si ne želijo, da bi bila zaman in poteptana zaradi neodgovornega
delovanja trgov.

Gre za vprašanja, ki vplivajo na neodvisnost. Ali so javne bonitetne ocene skladne z zasebnih lastništvom?
Ali je mogoče hkrati biti razsodnik in zainteresirana stranka? Ali je mogoče, da bonitetna ocena predstavlja
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poslovni model, ki temelji na plačilih s strani akterjev, ki bodo pregledani? Ali lahko akterji sami izberejo,
kdo jih bo pregledal?

Združene države Amerike že rešujejo ta vprašanja, z njimi pa se moramo spopasti tudi tu; gre za vprašanja,
ki vplivajo na odgovornost in trajnost.

Ali je mogoče zagotoviti odgovorno vodenje, kjer se ne upoštevajo kratkoročne perspektive in ki zagotavlja
stabilnost? Ali lahko agencije ostanejo brezbrižne do obveznosti evropskih organov in prizadevanj glavnih
mednarodnih javnih akterjev? Ali se bodo odzvale na vplive trgov, predvsem na njihove posledice, ki jih
lahko – kot ste povedali – opredelimo kot škodljive? Ali bodo privilegiji uredbe ohranjeni? Ali bo regulator
zavezan k uporabi pravil, ki pozivajo k uporabi njihovih bonitetnih ocen? Ali bo še vedno premalo
konkurence?

Ali lahko agencije v zvezi z legitimnostjo ohranijo tolikšen vpliv na naša gospodarstva s tako malo nadzora?
Ali potrebujemo več kot le nadzorno kontrolo ter moramo preiti na interno kontrolo strukture upravljanja
in celo na strukturo podjetja samega?

Vzpostaviti moramo javni evropski sistem bonitetnih ocen in uveljaviti novo vlogo za obstoječe evropske
agencije, prav tako pa je treba razmisliti o spodbujanju novih agencij in potrebi po globalnem bonitetnem
sistemu, ki bo upošteval nova načela.

To so vprašanja, na katera potrebujemo odgovore, komisar.

Sharon Bowles, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, še ne tako dolgo nazaj smo slišali, da bonitetne
agencije ne bi smele razporediti grških in drugih obveznic navzdol. Slišati je bilo „poglejte, kaj to pomeni za
evro“.

Hotela sem vprašati ali je treba povedati še kaj več, da bi dokazali navzkrižje interesov, do katerega bi prišlo,
če bi države dodeljevale bonitetno oceno za svoj dolg. Potem pa je danes zjutraj v razpravi o statistiki komisar
Rehn povedal, da včerajšnja razporeditev navzdol, ki jo je izvedel Moody’s, ni bila „časovno primerna“ in da
bo to vplivalo na razmišljanje Komisije glede uredbe o bonitetnih agencijah.

Žal mi je, razumem razočaranje, vendar sem si mislila: ali ste ponoreli? Ne želim si bonitetni ocen, ki so
„primerne“, pa naj bodo „primerne“ za investicijske banke ali pa „primerne“ za centralne banke. Bonitetne
ocene so res bile nekoliko preveč „primerne“, da so se regulatorji nanašali na njih in so usmerjale naš skrbni
pregled.

Javna agencija za nedžavna sredstva ima nekaj dobrih lastnosti, ampak kako bomo pa rešili problem domnevne
garancije? Kako bomo odpravili problem političnega vmešavanja, če je kapital bank ogrožen zaradi
mikroekonomskih posledic tega?

Opraviti moramo še veliko dela pri iskanju sposobnosti, neodvisnosti in celovitosti, sem pa popolnoma
gotova glede naslednjega in sicer, da so načela upravljanja družb pomembna, pa naj gre za javni ali zasebni
sektor, veljati pa morajo tudi za ESMA in tudi za druge ESA.

Sven Giegold, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Barnier, hvala ker ste govorili
v nemškem jeziku.

Najprej želim povedati, da se zaradi kriz, ki smo jih ponovno doživeli, spet pojavljajo nekatera ključna
vprašanja. Poleg tega, kar je že bilo povedanega, želim še posebej ponovno izpostaviti nekatere vidike. Eden
izmed teh vidikov je, da so se bonitetne agencije pogostokrat izkazale kot agencije, ki ugibajo; povedano
drugače, agencije, ki niso bile nič kaj bolj sposobne oceniti tveganja, kot vsi ostali. Posledično moramo znatno
zmanjšati pomembnost, ki se namenja ocenam, pripravljenim s strani teh bonitetnih agencij v primerjavi z
drugimi ocenami na trgu.

Drugi osrednji problem, ki se je pojavil, je oligopolizacija tega trga. Obstaja le peščica resnih ponudnikov.
Zato je smiselno povečati število ponudnikov, pa tudi njihovo ozadje. V zvezi s tem so vaše pripombe,
gospod Barnier, glede večjega števila akterjev na trgu – ki so jih ponovili tudi drugi – smiselne.

Tretjič, imamo osrednji problem s pobudami, o katerih je v dosedanji razpravi bilo le malo povedanega. Kaj
najdemo pri bonitetnimi agencijami? Razmere, v katerih stranke izberejo tiste, ki pripravljajo bonitetne
ocene, med peščico agencij, ki obstajajo in so za to delo plačane. To spominja na obiske univerzitetnih
študentov pri profesorjih pred izpitom, kjer se pogajajo o plačilu, potem pa se vsi sprašujejo, zakaj so bile
ocene sistematično gledano tako visoke. Obravnavati moramo problem pobud.
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Vem, da tudi Komisija razmišlja o tem, kako bi zagotovila, da tisti, ki ponujajo finančne produkte, ne bodo
mogli, tako kot do sedaj, izbrati svoje bonitetne agencije. To nas pripelje do bistva reform, potrebnih v teh
sektorjih, kjer sodelujejo zasebni ponudniki – tisti, ki bodo ocenjeni; povedano drugače, na vseh področjih,
razen na področju vladnih obveznic. Odpraviti moramo ta lažni sistem pobud. Namesto tega, da zasebni
oligopol zamenjamo z javnim monopolom, kot so to včasih predlagali tisti na levici, moramo zagotoviti,
da bo javna agencija zagotavljala nenehno izbiro različnih akterjev, ki bodo zagotovili bonitetne ocene ter
da bo kakovost bonitetnih ocen javna in sistematično preverjana.

Gospod Barnier, veselim se vaših predlogov. Upam, da bomo s temi predlogi lahko sistematično rešili
probleme, ki obstajajo na tem področju, kljub prejšnjim naporom, vključno z napori gospoda Gauzèsa ter
prejšnje Komisije in Sveta – za kar smo hvaležni; in da bomo lahko to dosegli, ne da bi vzpostavili nov
monopol, ampak z doslednim reševanjem problemov pobud in predpisov.

Kay Swinburne, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, že na samem začetku finančne krize je bilo
jasno, da so bonitetne agencije naredile velike napake. Zato je to ena izmed prvih zadev, ki jih je lani
obravnavala EU. Posodobitev direktive, da bi tako bilo mogoče prenesti odgovornost za dejavnosti EU na
agencije, ki imajo povečini sedež v ZDA, moramo pozdraviti, kot ukrep za podrobnejše spremljanje njihovih
dejavnosti tu v Evropi.

Bonitetne agencije so zelo močne organizacije in lahko s spremembo bonitetne ocene vplivajo na gibanje
trgov. Zato je njihovo neodvisnost treba nenehno zagotavljati in ohranjati. Vendar pa trg ne bi smela presenetiti
nobena odločitev, ki sproži tok več milijard evrov. Na primer, bonitetne agencije morajo objavljati svoje
nenehne stresne teste in analize scenarijev, da bi se tako izboljšala preglednost trga in zmanjšala presenečenja.

Ne smemo pa pozabiti, kaj je naloga bonitetnih agencij: ocenjevati tvegaje neplačil subjekta, pa naj gre za
produkt ali družbo, predvsem družb, ki kotirajo na borzi, vključno s finančnimi institucijami ali celo dolgovi
držav. Prav tako ne smemo kriviti bonitetnih agencij za odzivanje na zakonite informacije o stanju naših
bank, ne smemo jih izrabljati kot izgovor za odziv trga na grozno stanje naših javnih financ.

Čeprav moramo podpreti podrobno spremljanje njihovih dejavnosti, je treba izoblikovati bolj kritičen
predlog glede drugega vprašanja in sicer: zakaj naj bi se trgi, vlagatelji, družbe in suverene države tako močno
zanašali na bonitetne agencije, če pa lahko namesto tega same opravijo skrbne preglede in zberejo informacije?
Natančneje, zakaj na trgu bonitetnih ocen prevladujejo tri imena, ko pa so trgu na voljo številni drugi? Ko
bomo odgovorili na ta širša vprašanja, bo način, na katerega bonitetne agencije odgovarjajo za svoja dejanja,
postal bolj smiseln. Z njihovo veliko pristojnostjo in vplivom na trgih, morajo nositi tudi večjo odgovornost.

Jürgen Klute, v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, želim vas opozoriti, da je bonitetna
agencija Moody včeraj zvečer ponovno razporedila Grčijo navzdol. Vsi vemo, da je grška vlada v zadnjih
tednih močno obremenila svoje ljudi, da bi spravila krizo pod nadzor. Vsi vemo, da je Evropska unija pripravila
paket, vreden 750 milijard EUR, da bi podprla države, ki so se znašle v krizi in jim pomagala, da se rešijo iz
nje. Kljub temu je bila Grčija razporejena navzdol. Dejansko je enaka usoda doletela tudi Španijo, saj je tudi
ona bila razporejena navzdol, ko je sprejela varčevalni paket.

Gospod Barnier, pravkar ste uporabili metaforo termometra ter povedali, da ga ne smemo razbiti. Sprašujem
se, ali je termometer resnično ustrezna metafora za bonitetne agencije. Termometer očitno z ničemer ne
pomaga, da bi se izboljšalo bolnikovo stanje – temu pač ni namenjen. Nenazadnje termometer ni zdravilo
in očitno bolnikovo stanje le še poslabšuje. Nesprejemljivo je, da so države, ki si tako močno prizadevajo,
razporejene še bolj navzdol, kljub vsemu, kar so storile.

Zastavlja se vprašanje, kaj te bonitetne agencije dejansko sploh počnejo. Omenjeno je že bilo, da jim ni uspelo
opaziti prihajajoče krize. Bonitetne agencije tako niso pomagale napovedati ali diagnosticirati krize. Malo
pred zlomom družbe Lehman Brothers, je le ta prejela precej pozitivno bonitetno oceno. Torej z metodami,
ki so jih uporabljale, niso bile sposobne ali pa niso želele spoznati, kaj nas čaka. Glede na to, je bil ta instrument
popoln polom.

Prav tako nam niso pomagale pri obvladovanju krize. Pravkar sem vam navedel časopisni citat o tem:
„Bonitetne ocene niso pomagale izboljšati kriznih razmer, kljub vsem naporom in obstaja zaskrbljenost“ – kot
so zapisali mediji – „da paketi, ki smo jih pripravili, ne bodo zadostovali“. To pomeni, da nas bodo še bolj
potegnile na dno in razporedile navzdol.

Na koncu želim poudariti, da držav in podjetij enostavno ni mogoče primerjati. Pobližje si moramo ogledati
te bonitetne ocene. Uporaba šminke pač ne zadostuje. Potrebujemo korenito reformo bonitetnih sistemov.
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Godfrey Bloom, v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, bonitetne agencije so že pred leti prodale svojo
dušo hudiču, ko so se začele zanašati na tista podjetja, katerih obveznice so potrebovale bonitetno oceno
proti plačilu. Tisti, ki plača goslarju, izbere pesem.

To je neizogibno pripeljalo do nepravilnih bonitetnih ocen. Večina bonitetnih agencij zaposluje otroke, ki
komajda razumejo bilance stanja. Svoje ocene spremenijo le takrat, ko so težave očitne že vsem. Presenetljivo
je to, da resnico, skrito za številkam, običajno razkrijejo hedge skladi. Ravno oni so na primer razkrili Enron.
Vendar pa je lahko resnica, ki se skriva za številkami, nepriljubljena, predvsem na tem področju in ravno
zato jih sovražimo.

Celo mladeniči na kokainu, ki delajo za bonitetne ocene, vedo, da so Irska, Grčija, Italija, Združeno kraljestvo
in Portugalska na psu. Kaput je kaput v vseh jezikih!

Kaj torej predlaga Parlament? Naše lastne bonitetne ocene, ki jih plačujemo mi, da bi plesale tako, kot bomo
mi igrali. Bonitetne ocene AAA lahko dodeli zelo tveganim obveznicam z visoko obrestno mero propadlih
gospodarstev evro območja. Vprašanje je, koga bi te preslepile? Z izjemo nekaterih angleških deželnih zborov
in BBC dopisnikov za področje gospodarstva verjetno nikogar. Ko bodo ljudje v Evropi spoznali, da so bili
poskusni zajčki v ogromnem propadlem valutnem preskusu, bodo požgali to hišo, mnoge izmed nas pa
pognali na giljotino in le kdo bi jim lahko zameril?

Marine Le Pen (NI). – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, sedaj lahko jasno vidimo škodo,
ki so jo naredile bonitetne agencije. Kriza državnega dolga je pravkar potrdila njihovo prociklično naravo.
Slepe, kot so bile pred izbruhom požara, bonitetne agencije delujejo kot resnični požigalci in prilivajo olje
na ogenj krize. Uredba Komisije iz septembra 2009 je kot vedno ostala neopažena. Evropski organi so zaradi
prirojenega pomanjkanja predvidevanja ponovno bili prisiljeni nujno ukrepati.

Predlogi, ki smo jih prejeli, segajo vse od ohranjanja zakona trga, ki je sprijen zaradi očitnih nasprotij interesov,
pa do prekomernega urejanja v slogu Sovjetske zveze, ki je priljubljeno pri Evropski komisiji. Iz dežja gremo
pod kap. Želja, ki jo je pred kratkim izrazil gospod Barroso, da bi bile bonitetne agencije pod nadzorom
Evropske centralne banke in Komisije, ni realna, predvsem po osupljivi izjavi, ki jo je februarja 2010 podal
gospod Trichet, navajam: „Pri prizadevanjih za konsolidacijo bilanc stanj bank je potrebna visoka stopnja
zaupnosti“. Povedano z drugimi besedami, potrebujejo tajnost in prikritost.

Jasno je, da se spopadamo s posledicami problema, ne pa z njegovimi vzroki. S tem, ko vemo, ali morajo
agencije plačati vlagatelji ali izdajatelji in ali morajo slednji biti javni ali zasebni, neodvisni ali nadzirani, ne
bomo rešili ničesar. Kot pravi Maurice Allais, vse dokler bo mogoče uporabljati kredite ex nihilo za nakup,
ne da bi kaj imeli in prodati, ne da bi to bilo v naši lasti, bo kapitalizem šel od razcveta do propada, z vse
hujšimi posledicami za države in gospodarstva.

Torej moramo predvsem prepovedati ustvarjanje kakršnega koli denarja ali obveznic brez resničnih in
oprijemljivih nadomestil. S tem bomo onemogočili divje in nerazumne špekulacije trgov, kar pomeni, da
ne bo več nobene potrebe po obstoju kreditnih agencij.

Edward Scicluna (S&D). – Gospod predsednik, na nedaven napad evropskih voditeljev na bonitetne
agencije, glede časovne primernosti in obsega razporeditve navzdol za državne dolgove, lahko gledamo kot
na nekoliko pretiran.

Vendar so sedaj napake bonitetnih agencij dobro poznane – mislim, da se glede tega na splošno strinjajo vse
strani v Parlamentu. Obveznicam, ki so potem propadle, so dodelile visoke bonitetne ocene. Sedaj, ko se je
tok obrnil in gospodarske napovedi v Evropi ostajajo turobne, so krive prekomernega odziva v nasprotni
smeri. Zdi se, da jih ne prepriča niti do sedaj še ne viden in izjemen paket v višini 750 milijard EUR. Glede
na to, moramo biti previdni pri svojih odzivih in da ne bomo ubili kurirja samo zaradi tega, ker prinaša slabe
novice.

Ena stvar je gotova: ne glede na to ali izdajo predobro ali preslabo oceno finančnemu produktu, je vpliv
bonitetnih agencij na globalne finančne trge ogromen. Dejansko lahko izsiljujejo državo in njene ljudi,
vključno z delavci in upokojenci, kar tudi počnejo. To ima politične posledice, ki jih je treba rešiti.

Razumeti moramo, kako bonitetne agencije pripravljajo in prodajajo svoje bonitetne ocene. Dogovor med
izdajateljem vrednostnih papirjev in agencijami očitno predstavlja problem. Drugič, obstaja vprašanje števila
agencij in obsega učinkovite konkurenčnosti med njimi. Če je treba regulirati banke in finančne institucije,
kar je prav, zakaj bi bonitetne agencije obravnavali drugače, predvsem glede na oligopolno strukturo trga
bonitetnih agencij?
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Vzroki problema, vključno z navzkrižjem interesov, so torej jasni. Vendar pa so rešitve videti manj enostavne,
torej ostanimo preudarni in poiščimo pravo rešitev, pri tem pa pazimo, da se ne bomo prekomerno odzvali
ter s tem povzročili resnih posledic.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, komisar, bonitetne agencije so odigrale strašno vlogo pri
globalni finančni krizi, pri težavah evra in si še zdaleč ne zaslužijo pohvale. Pomanjkanje preglednosti,
nasprotje interesov, financiranje prek naročnikov in objavljanje bonitetnih ocen v dvomljivem času s
procikličnimi učinki ali zapiranje vrat, po tem, ko je konj že začel teči, govorijo sami zase. Bonitetne ocene
so in še naprej pozabljajo na to in se ne zavedajo teh problemov.

Osebno sem predlagal, da EU ukrepa sedaj in veseli me, da tudi vi tako mislite. Ustanoviti moramo evropsko
bonitetno agencijo na podlagi modela fundacij. Jasno je, da mora biti ta model fundacij finančno neodvisen.
Ne sme biti predmet nobenega političnega vmešavanja, ne s strani Evropske centralne banke, Komisije, ne
s strani držav članic. Evropska agencija bi lahko kot neodvisna fundacija postala resen konkurent oligopolu
ali pa monopolu treh bonitetnih agencij, o katerih sedaj razpravljamo. Vsake produkt, ki je na voljo v Evropi
in vsi izdajatelji, ki delujejo v Evropi, morajo imeti dve bonitetni oceni, pri čemer mora eno izmed teh ocen
podati evropska agencija.

Da bi bila ta fundacija neodvisna, mora biti tudi finančno neodvisna. To pomeni, da potrebujemo začeten
kapital, ki ga lahko zagotovi Evropska investicijska banka ali Komisija, nato pa se mora evropska fundacija
financirati sama. Pri tem pa se je treba še dogovoriti, ali bo ta kapital zagotovil naročnik ali pa uporabniki.
To vprašanje je prej že izpostavil gospod Giegold. Tudi glede tega moramo sprejeti odločitev.

Na splošno moramo razmisliti tudi o tem, ali bi lahko nekoliko omejili našo odvisnost od bonitetnih agencij,
saj menim, da se trenutno preveč zanašamo nanje.

Vicky Ford (ECR). – Gospod predsednik, pozdravljam razpravo o bonitetnih agencijah. Obravnavati
moramo odvisnost od bonitetne ocene in kako k delovanju spodbuditi več agencij, da bi prišlo do večje
konkurenčnosti, pa tudi vprašanje nasprotja interesov v zvezi z bonitetnimi ocenami, ki jih plača
posojilojemalec. Želim pa povedati, da se je vsak vlagatelj vedno dobro zavedal, da obstaja možnost nasprotja
interesov in da bonitetne ocene same po sebi niso priporočila o nakupu ali prodaji.

Prav tako ne smemo pozabiti, da če želimo uresničiti cilje 2020, EU potrebuje investicije in da potrebuje
zaupanje v trg, bonitetne agencije pa so ključnega pomena za zaupanje v trg. Kadar bonitetne ocene delujejo,
povečujejo dostop posojilojemalcev do kapitalskih trgov, zmanjšujejo obrestne mere in tako v primeru držav
izdajateljic prihranijo denar davkoplačevalcev. Prav tako vlagateljem predstavljajo določene smernice, vendar
ne odločitev glede nakupa ali prodaje.

Ne pozabite, da v Evropi še nobena država izdajateljica ali podjetje z oceno AAA ni zamujal s plačili. Tudi v
tej krizi predstavlja neizpolnjevanje obveznosti subjektov z oceno AAA v strukturiranih posojilih v Evropi
manj kot 0,3 %, kar pomeni, da 99,9 % subjektov z oceno AAA izpolnjuje svoje obveznosti. Potrebujemo
to zaupanje vlagateljev. Obravnavati moramo naše bonitetne agencije, vendar ne pozabite, da niso naredile
prav vsega narobe.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, prepričan sem, da morajo biti
bonitetne agencije preglednejše in odgovornejše, se pa ne strinjam z vsemi tistimi, ki želijo omejiti njihov
obseg in delovanje. Napake bonitetnih agencij v zvezi z napovedovanjem tveganj in opozarjanjem trga glede
teh tveganj so preprosto odraz veliko bolj očitnih napak obstoječih javnih finančnih institucij in oblasti ter
bančnega sistema na splošno.

Verjamem v prosti trg, prav tako pa verjamem, da sta v sektorju bonitetnih ocen zaželena tudi večja odprtost
in konkurenčnost. Vendar pa bi bila ustanovitev evropske javne bonitetne agencije velika neumnost, sramoten,
avtoritaren poskus, namenjen širjenju javnega nadzora nad trgom.

Na kratko, preveč poenostavljeno bi bilo, če bi našo analizo omejili le na vprašanje odgovornosti bonitetnih
agencij za trenutno finančno krizo, ko pa gre predvsem za gospodarsko krizo. Podatki in sprejete politike
dokazujejo, kako je v Evropi in v številnih državah obstajajo prepričanje, da lahko resnično gospodarstvo
nadomestimo s financami in s tem opustimo celoten proizvodni sektor.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Gospod predsednik, komisar, današnja razprava o okviru pregledov in
operativnega nadzora bonitetnih agencij, je žal še aktualnejša zaradi včerajšnje odločitve agencije Moody’s,
da bo razporedila bonitetno oceno Grčije navzdol za cele 4 točke. Seveda se v zadnjih nekaj mesecih ni prvič
zgodilo, da je bila bonitetna ocena Grčije resno razporejena navzdol. Vendar pa je včerajšnja razporeditev
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navzdol očitno provokativna in neupravičena, glede na to, da ne upošteva napredka, doseženega pri izvajanju
programa finančnega prestrukturiranja, ki so ga pozdravili predstavniki trojke, ki so v Atenah od včeraj,
prav tako pa ne upošteva vzpostavitve sklada za finančno stabilnost, ali dejstva, da je bilo za financiranje
potreb grškega gospodarstva zagotovljenih 110 milijard EUR.

Ali je smiselno, da je agencija Moody’s v času, ko predsednik Evropske centralne banke, vodja Deutsche Bank
in predstavnik Evropske komisije čestitajo grški vladi za uresničevanje memoranduma, kar je prispevalo k
ponovni krepitvi evra proti dolarju in oživljanju evropskih denarnih trgov, še dodatno razporedila Grčijo
navzdol in s tem pripravila ravno nasprotno oceno? Ta poteza jasno dokazuje, da obstaja nasprotje interesov,
saj ne ogroža le grških prizadevanj pri finančnem prestrukturiranju; prav tako podžiga še nadaljnje
špekulativne napade trgov na grško gospodarstvo in na celotno evrsko območje.

To ponovno potrjuje, da te agencije izdajo bonitetne ocene, ne da bi zagotovile njihovo zanesljivost in brez
vsakega nadzora nad pobudami in rezultati svojih bonitetnih ocen, kar sproža resna vprašanja glede
demokracije ter nacionalne in evropske suverenosti, glede na to, da govorimo o ocenjevanju gospodarstev
v evrskem območju.

Navedli bi lahko še številne druge primere. Zavedati pa se moramo, kaj počnemo, da bi zaščitili evropska
gospodarstva pred špekulacijami, ki so posledice teh dvomljivih in nepreglednih bonitetnih ocen. Nemudoma
moramo ukrepati na dveh ravneh: prva je izvedba ukrepov, s katerimi bo mogoče zagotoviti konkurenčno
evropsko bonitetno oceno, druga pa je vzpostavitev strogega in zanesljivega operativnega okvira, ki določa
pregledne in enotne standarde meril za ocenjevanje, čas, v katerem so bonitetne ocene objavljene, skupaj z
nastalimi odzivi trga in zadnjič, za ocenjevanje bonitetnih ocen sčasoma z vidika njihove točnosti in
zanesljivosti.

Juozas Imbrasas (EFD). – (LT) Glede na splošno ozadje krize, kriza, ki je izbruhnila na področju bonitetnih
agencij, razkriva nevarnosti tega sistema. Najpomembnejše je, da se nihče ne čuti odgovornega za končni
rezultat ocene tveganja, čeprav aktivnosti teh agencij močno vplivajo na stabilnost finančnih trgov, od njih
pa so zelo odvisne tudi možnosti za pridobivanje kreditov in stroški kredita. Na drugi strani je dobro, da
Komisija, s tem ko se zaveda, da moramo povrniti zaupanje v trg in povečati zaščito vlagateljev, zagotavlja
nova pravila na ravni EU, ki določajo splošne postopke za reguliranje bonitetnih agencij. Sprememba
predpisov glede bonitetnih agencij pomeni boljši nadzor na ravni Evropske unije in večjo preglednost v tem
sektorju, vendar pa je ta sektor treba še dodatno in podrobneje analizirati.

Treba je zagotoviti ustrezen nadzor bonitetnih agencij in izrekati ustrezne kazni za kršitve. Posojila v
aktivnostih bonitetnih agencij morajo postati preglednejša, tako da bodo vlagatelji in uporabniki bonitetnih
ocen bolje zaščiteni, najpomembnejše pa je, da sektor bonitetnih ocen postane konkurenčnejši.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Gospod predsednik, nerazumljiva včerajšnja odločitev agencije Moody jasno
kaže prevlado in moč bonitetnih agencij in pomanjkanje preglednosti pri sprejemanju odločitev. Vsaka
bonitetna agencija mora biti registrirana, njihove aktivnosti in podlage za odločitve pa morajo biti pod
drobnogledom. Zagotoviti moramo neodvisnost bonitetnih agencij, to pa pomeni, da ne smemo dopustiti,
da bi bonitetne agencije financirali tisti, katerih kreditna sposobnost se preverja.

Odpraviti moramo neskladnosti in nasprotje interesov: bonitetne agencije ne morejo hkrati svetovati
podjetjem in jim izdajati bonitetne ocene. Potrebna je preglednost, kar pomeni, da morajo biti razkriti modeli
in podlaga za ocenjevanje. Monopolistični prevladi se moramo upreti z drugo možnostjo in večjo
konkurenčnostjo in ravno zaradi tega potrebujemo agencije s sedežem v Evropi. Predlagan je bil temeljni
model, vendar pa bi alternativo lahko predstavljal tudi model družbe z omejeno odgovornostjo. Jeseni bo
skupina Kenguru, skupaj z gospodom Klinzom, lahko predstavila predlog Komisije.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Težava je v tem, da aktivnosti bonitetnih ocen niso pripeljale le do
trenutne finančne krize, ampak so pripomogle tudi k njeni zaostritvi. Uredba Evropskega parlamenta in
Sveta o bonitetnih agencijah, predstavljena 2009, je bila pripravljena kot odgovor na urejanje njihovih
dejavnosti. S to uredbo je bilo uvedeno obvezno registriranje vseh bonitetnih agencij, ki poslujejo v Evropski
uniji in je osredotočena na tri glavne vidike: nadzor, preglednost in nasprotje interesov.

Vendar še zdaleč nismo rešili vprašanja preglednosti in vprašanja, ki se nanaša na oligopolno strukturo trga
bonitetnih agencij. Ni normalno, da se gospodarstva držav članic, pa tudi njihova podjetja, zanašajo na ocene,
ki jih pripravljajo le tri agencije. Špekulacije o oceni države lahko potisnejo države, ki so v kritičnih razmerah,
v bankrot. Zaradi teh okoliščin menim, da moramo ustanoviti ekskluzivno evropsko bonitetno agencijo, ki
bo omogočila resnično konkurenčnost in alternativen instrument obstoječim podjetjem.
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Andreas Mölzer (NI). – (DE) Gospod predsednik, komisar, vsi vemo, da je naravnost absurdno, da dve
zasebni podjetji iz ZDA in eno iz Združenega kraljestva sprejemata odločitve o bankrotu držav članic EU.
Menim, da je ta oligopolnost bonitetnih agencij skrajno nevarna. Druga osupljiva zadeva je čas, ko te agencije
postanejo aktive. Evro komaj začne pridobivati na vrednosti in že je nekdo prerazporejen navzdol. Vse
govorjenje o ozaveščenosti teh agencij glede svoje odgovornosti lahko postavimo v pravo luč, če razmislimo
o dejstvu, da so posojilom brezposelnih državljanov ZDA, zapakiranim kot vrednostni papirji, pogostokrat
bile dodeljene bonitetne ocene AAA ter tako označena kot popolnoma varna.

Pri podrobnem pregledu se je izkazalo, da je domnevno nepristransko stališče izdajateljev bonitetnih ocen
navadna prevara, saj jih plačujejo izdajatelji vrednostnih papirjev. Vprašljivo je tudi vrednotenje bonitetnih
ocen. Pred mednarodno finančno krizo so bankam, ki so potem propadle, dajale najvišje bonite ocene.

Skrajen čas je že, da se vzpostavi nadzor bonitetnih agencij. Vendar pa okrepljen nadzor bonitetnih agencij
ne sme biti omejen le na raven EU.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Glede na trenutno gospodarsko krizo, so aktivnosti bonitetnih agencij vse bolj
izpostavljene kritikam, ker niso bile objektivne pri ocenjevanju kreditnega tveganja podjetij in celo držav.
Te agencije niso zagotovile nobenih predčasnih vrednotenj, ki bi nakazovala na tveganje za nastanek krize,
so pa razporedile navzdol bonitetno oceno nekaterih evropskih držav ter s tem še zaostrile krizo.

Glavna težava je v pomanjkanju konkurenčnosti pri storitvah bonitetnih ocen, saj jih nadzorujejo le tri
podjetja iz ZDA. Glede na to podpiram predlog predsednika Barrosa o ustanovitvi evropske bonitetne
agencije. Kot vsi veste, je ena izmed agencij prejšnji teden spremenila bonitetno oceno Nemčije na podlagi
nesprejemljive napake.

Na koncu želim povedati, da mora Evropska unija zagotoviti, da bodo v prihodnje aktivnosti bonitetnih
agencij bolje regulirane.

Ivo Strejček (ECR). – (CS) Gospod predsednik, komisar, zelo pozorno sem poslušal to razpravo o bonitetnih
agencijah in vsekakor ne podpiram bonitetnih agencij, prav tako pa nisem njihov zagovornik.

Na drugi strani pa nimam nobenih pomislekov glede neke vrste monopola ali oligopola, ki obstaja med
bonitetnimi agencijami. Niti eden izmed govornikov se ni vprašal, kako je mogoče, da so se nekatere države,
ki so si nakopale te ogromne dolgove, znašle v takšni finančni zmešnjavi, iz katere ni bilo izhoda. Zelo dobro
bi bilo razmisliti o sistemu državnih intervencij pri delovanju prostega trga. Če bi naše razmišljanje še dodatno
peljali v to smer, mogoče ne bi imeli toliko skrbi z bonitetnimi agencijami.

Lara Comi (PPE). – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, še enkrat se vam zahvaljujem za
besedo v tej razpravi, ki poteka nekaj dni po tem, ko je bonitetna agencija še enkrat razporedila grški dolg
navzdol.

Vprašanja, povezana z naravo in upravljanjem teh agencij, ki so sedaj postale že skoraj institucionalizirane
zaradi njihovega pomena v našem gospodarskem sistemu, trenutno prevladujejo v politični razpravi zaradi
njihove vloge v globalni finančni krizi in trenutni krizi v evrskem območju.

Gospodarski sistem, kot je naš, ne more delovati brez neodvisnih organov, ki analizirajo javne račune in
račune zasebnih podjetij. Izziv predstavlja zagotavljanje, da te kreditne agencije izvajajo svoje dejavnosti
pregledno in v skladu s skupnimi standardi, saj bi lahko napaka na njihovi strani dejansko povzročila bankrot
podjetja ali pa predstavljala pomemben dejavniki pri začetku nove krize.

Verjamem, da bonitetnih agencij ne smemo nacionalizirati, ampak poiskati ravnovesje med njihovo
neodvisnostjo in potrebo po zagotavljanju ustrezne ravni odgovornosti do vlad. Zato je iskanje uravnovešene
rešitve po mojem mnenju pravi način za zagotavljanje boljše prihodnosti, tudi v Evropi.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Gospod predsednik, komisar, včerajšnja razporeditev bonitetne ocene
Grčije navzdol s strani agencije Moody’s resnično sproža številna vprašaja, kot so že povedali drugi poslanci.

Rad bi dodal element, da bi tako skušali razumeti, ali je operativni okvir za te agencije resnično čist, ali je
pregleden in ali je formaliziran. Večino ukrepov, ki jih izvedejo fizične osebe proti tem specifičnim agencijam
v Združenih državah Amerike, je neutemeljenih zaradi zakona iz leta 1933, ki določa, da bonitetne agencije
niso odgovorne za denar, ki je bil izgubljen zaradi napačnih bonitetnih ocen.

Ukrepi teh specifičnih agencij so zaradi tega nenadzirani. Igra špekulacij nima omejitev, nima mej in
pomanjkanje evropskega zakonodajnega okvira povzroča veliko zmede v Evropski uniji in v vseh državah.
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Razumeti moramo, da prosto gospodarstvo ne pomeni zakona najmočnejšega, ne pomeni neodgovornosti.
Kjer to ni jasno, se moramo odzvati z zakonodajo; izboljšati jo moramo z zakoni. Gospod predsednik,
govorili ste o konkurenčnejših, številnejših agencijah. Od Komisije v bližnji prihodnosti pričakujemo veliko.

Michel Barnier, član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, vsem se želim zahvaliti za kakovost in odkritost
vaših govorov. Ne bom se vračal na vlogo teh agencij ali pomembnost bonitetnih ocen, ki jih izdajajo;
gospa Comi je to pravkar zelo dobro opisala.

Moja druga predhodna opomba, s katero sem želel ponoviti pripombe, ki sta jih pravkar podala
gospod Papanikolaou in gospod Strejček, se glasi, da moramo izboljšati način, na katerega delujejo te agencije.
Zagotovljena mora biti preglednost – na to se bom še vrnil – in te bonitetne ocene morajo biti čim bolj
dokončne in objektivne. To bomo dosegli, to moramo doseči, vendar pa ne pomeni, da podjetij, predvsem
finančnih podjetij, ne bo treba upravljati pravilno, da jim ne bo treba imeti internega in zunanjega sistema
nadzora in orodij za krizno upravljanje – to prav tako predstavlja del predloga, ki ga je pripravila Komisija – in
ne pomeni, da se državam ne bo treba več ustrezno upravljati, da jim ne bo treba ustrezno upravljati javnih
financ in da jim ne bo treba nadzirati porabe.

Dotaknil se bom bonitetnih agencij. Upamo, da bo nova predlagana sprememba uredbe za te agencije sprejeta
brez zamud in bomo tako lahko zagotovili, da jih bo ESMA učinkoviteje nadzirala. Gospa Le Pen ni več tu,
vendar mora popraviti svoje informacije. Teh agencij ne bo nadzirala Centralna banka ali Komisija. Na trgu
smo želeli več nadzora in preglednosti in logično je, da to vlogo prevzame nov, neodvisen organ ESMA. Kot
je gospod Klinz lepo povedal, potrebujemo to preglednost, saj vidimo, kaj se je dogajalo v zadnjih nekaj
letih.

Kot pa sem povedal na začetku govora, ti predlogi, skupaj z obstoječo zakonodajo – to zakonodajo o
bonitetnih agencijah je omenil gospod Cutaş, ki jo je treba skrbno izvesti do konca leta, vendar bo v celoti
stopila v veljavo šele decembra 2010 – ne zaobjemajo vseh vprašanj.

Nekatera vprašanja na primer niso bila temeljito preučena. Diverzifikacija, večja
konkurenca – gospa Swinburne in gospod Scicluna sta se sklicevala na to potrebo po trgu agencij, ki ni
koncentriran v rokah peščice ljudi. Gospod Giegold je prav tako zelo jasno spregovoril o sedaj široko
razširjenem modelu „plača izdajatelj“: ali gre za zdrav model? Ali je vzdržen? To vprašanje je izpostavil tudi
gospod Karas.

Na to vprašanje se moramo osredotočiti istočasno z vrednotenjem predpisov, navedenih v novi zakonodaji,
ki naj bi stopila v veljavo decembra, saj smo poudarek še posebej namenili konfliktom interesov z namenom,
da bi jih zmanjšali. Ali bo ta zakonodaja zadostovala? V vsakem primeru moramo obravnavati vprašanje
modela plača izdajatelj, ki ga je omenil gospod Giegold.

Tretje vprašanje, ki ga moramo obravnavati, kot del naših novih prizadevanj, predstavljajo evropski in
nacionalni zakoni. Ali ni res, da so ti zakoni, tako menim, preveč odvisni od bonitetnih ocen bonitetnih
agencij? Zadnje, gospa Băsescu je pravkar izpostavila vprašanje posebne metodologije za dolg države: tudi
tu moramo opraviti nekaj zahtevnega dela.

Rad bi se zahvalil gospodu Sánchezu Presedu, ker je podprl hiter sporazum o paketu nadzora. Gre za enega
izmed ključnih vidikov, saj rabimo, da ESMA nadzoruje te agencije, poleg tega pa opravlja še druge naloge.

Da, potrebujemo bolj strukturiran odziv. Ravno zaradi tega podrobno proučujemo vsa vprašanja, ki sem jih
pravkar izpostavili, natančneje: neodvisnost, ki jo pričakuje gospa Bowles, neodvisnosti si želim tudi jaz – s
tem mislim verodostojnost – za te agencije; vse akterje, ki ne delujejo dovolj dobro; strukture trgov; in
konkurenčnost, vključno z idejo – po mojem mnenju upravičeno – o evropski agenciji, predvsem za
obravnavanje vprašanja dolga držav in mogoče tudi drugih vprašanj.

Nisem omenil statusa te agencije. Ali bo javna agencija, zasebna agencija, javno-zasebno partnerstvo ali
zanimiva zamisel, ki jo je omenil gospod Klinz, fundacija? V naslednjih tednih bomo obravnavali vsa ta
vprašanja.

Številni izmed vas, vključno z gospo Bowles, pravkar tudi gospod Chountisom in gospod Podimata pred
nekaj trenutki, se omenili nedavno razporeditev bonitetne ocene Grčije navzdol. Kot komisar ne bom
podrobno komentiral vsake bonitetne ocene, ki jo je izdala določena bonitetna agencija. To bi zahtevalo
veliko časa, pa tudi ni naša vloga; ne smemo biti preveč dramatični, ko govorimo o verodostojnosti bonitetnih
ocen, ki so bile ali se izdajo.
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To mi ne preprečuje, ali mojemu kolegu in prijatelju gospodu Rehnu, ki vas je nagovoril danes zjutraj, da
izraziva presenečenje – tudi gospod Mölzer je izrazil presenečenje – nad časom te najnovejše bonitetne ocene
Grčije s strani ene izmed agencij. Gospe in gospodje, dobro se zavedamo – to moramo povedati tudi
navzven – , da si Grčija trenutno močno prizadeva, da bi stabilizirala svoje javne finance in obnovila močno,
zdravo rast, ko je omenil gospod Klute.

Komisija popolnoma zaupa v ta proces, ki ni enostaven, je pa nujen in mora uspeti. Prav tako je treba poudariti,
da Grčija ni sama. Uživa evropsko solidarnost – ta solidarnost so na najvišji ravni pokazali vodje vlad in
držav, Komisija, Centralna banka in Mednarodni denarni sklad pred nekaj tedni in še naprej se bo dokazovala
in jo bo mogoče čutiti.

Različne bonitetne ocene in vsa pozornost, osredotočena na njih, tudi spori glede metodologij in
pravočasnosti: vse to me spodbuja pri našem delu reformiranja agencij, delu, ki smo ga začeli, kot sem
naveden v našem sporočilu z dne 2. junija in izpostaviti želim, da bomo predložili nekatere zakonodajne
predloge o teh vprašanjih najkasneje do konca leta ali v začetku prihodnjega leta.

Če zaključim, gospod Klute, omenili ste, da ko govorimo o vseh teh vprašanjih, ne govorimo le o bonitetnih
ocenah. Ta element, to orodje, ki ga je nujno treba izboljšati, moramo vključiti – več preglednosti, nadzora,
verodostojnosti in raznolikosti – v celostno strukturo, ki predstavlja inteligentno urejanje in učinkovit nadzor.
To so lekcije še nekončane krize in veliko se bomo naučili na vseh teh lekcijah. Ponavljam: učinkovitemu
nadzoru in inteligentnemu reguliranju se ne sme izogniti noben akter, noben produkt, noben trg, nobena
regija.

Ravno ta načrt je predlagala Komisija 2. junija, kar je podprl Svet ministrov v Luksemburgu pred dvema
dnevoma in upam, da ga podpira tudi Evropski svet, kar si želi predsednik Barroso. Gospe in gospodje,
računate lahko name in na nas, da vam bomo do začetka prihodnjega leta predstavili predloge, enega po
enega, korak za korakom, o vseh dejavnostih, ki smo jih izvedli, tako da se bomo lahko na evropski ravni in
ob dobrem sodelovanju z drugimi regijami sveta, predvsem pa z Združenimi državami Amerike, naučili iz
vseh lekcij te krize, ki vpliva na državljane, potrošnike in podjetja.

Predsednik. – Razprava je zaključena.

13. Javna ponudba vrednostnih papirjev in uskladitev zahtev v zvezi s preglednostjo
(razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je poročilo gospoda Wolfa Klinza v imenu Odbora za ekonomske in monetarne
zadeve o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2003/71/ES o prospektu,
ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in 2004/109/ES o uskladitvi
zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na
reguliranem trgu (COM(2009)0491 - C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)) (A7-0102/2010).

Wolf Klinz, poročevalec. – (DE) Gospod predsednik, komisar, če bom potreboval nekoliko več kot štiri minute,
bom skrajšal zaključne pripombe tako, da ne bom prekoračil mojih šest minut.

Direktiva o prospektih je bila prvotno pripravljena leta 2003 ob pogoju, da bo ponovno pregledana
septembra 2009. To se je tudi zgodilo. Direktiva o prospektih se nanaša na dokončanje, odobritev in objavo
prospektov, kot predpogoja za javno ponudbo vrednostnih papirjev ali njihovo izdajo na organiziranem
trgu znotraj Evropske unije. Na splošno se trenuten ponoven pregled nanaša na tehnične vidike in je namenjen
odpravi pravnih negotovosti in neutemeljeno strogih zahtev.

Najprej se želim zahvaliti vsem poslancem, ki so sodelovali z nami pri tem, kot tudi poročevalcem v senci.
Zelo dobro smo sodelovali, tudi s Komisijo. Brez tako dobrega sodelovanja tega paketa ne bi mogli uspešno
pripeljati do konca na prvi obravnavi v manj kot desetih mesecih. Na kratko želim predstaviti sporazum, ki
smo ga dosegli – to vključuje tudi tristranske pogovore – v obliki osmih glavni točk, glede katerih smo lahko
dosegli sporazum.

Eden izmed naših ciljev je bil olajšati dostop malih in srednje velikih podjetij do kapitala na trgu. Veste, da
je v ZDA odstotek podjetij, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, ki pridobijo finančna sredstva
prek trga, veliko višji, medtem ko je v Evropi običajna praksa, predvsem med malimi podjetji, da finančna
sredstva pridobijo s pomočjo bančnih posojil. Želimo zagotoviti priložnost malim podjetjem, da bi pogosteje
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uporabljala trg, kot ga sedaj. Zato smo dvignili omejitev za izvzetje iz zahtev glede omejitev, ki so mala
podjetja obremenjevala s stroški in birokracijo, z 2,5 milijona EUR na 5 milijonov EUR.

Moja druga točka se nanaša na zaščito vlagateljev: prepričati se želimo, da bi lahko v primeru koriščenja teh
instrumentov lahko zagotovili zadostno zaščito za male zasebne vlagatelje. Zato smo dvignili omejitev za
izvzetje iz zahtev glede prospektov za vrednostne papirje, nominiranje v vrednosti 50 000 do 100 000.

Tretja točka, ki jo želim izpostaviti, se nanaša na vprašanje, kako omogočiti zaposlenim udeležbo v osnovnem
kapitalu podjetja, ne da bi le ta morala nositi relativno visoke stroške priprave prospektov. Gre torej za
omilitev zahteve glede prospektov v primeru zagotavljanja programov za udeležbo delavcev. Tu smo uvedli
določbo o sorazmernosti, v kateri smo odpravili nepotrebno zahtevo glede razkrivanja. Istočasno pa smo
poskrbeli, da imamo dokument, ki vsebuje podrobne osnovne informacije, tako da tisti zaposleni, ki lahko
sodelujejo pri teh obliki udeležbe, vedo, kaj bodo dobili. Prav tako smo zagotovili, da so tudi podjetja, ki
kotirajo na borzi v tretji državi, to je v državi izven Evropske unije, izvzeta iz zahteve glede prospektov – ravno
tako, kot evropska podjetja – kadar svojim delavcem ponudijo delnice, pod pogojem, da lahko dokažejo
enakovrednost z zahtevami glede razkrivanja.

Četrto področje, ki smo ga obravnavali in kjer smo dosegli sporazum, se nanaša na tako imenovan „izvleček
prospekta“. To lahko obravnavamo kot: prospekt je običajno debel in obsežen dokument, pogostokrat na
več stotih straneh. Vendar pa obstaja tudi izvleček, ki je pogostokrat na 50, 60 ali 70 straneh. Želimo, da bi
Parlament skrajšal to na „ključne informacije za vlagatelje“ ali dokument z osnovnimi informacijami za
vlagatelje, kot jih zagotavljajo običajni investicijski skladi, KNPVP. Komisija tega ni obravnavala, saj je skušala
zagotoviti le, da izvleček vsebuje ključne informacije.

Sedaj smo se dogovorili, da bil poleg tega, da obdržimo izvleček v trenutni obliki, zagotovili tudi, da resnično
vsebuje ključne informacije, ki bodo določene s pomočjo zahtev direktive in izdelavo na drugi ravni. To bo
prispevalo k znatnemu skrajšanju izvlečka in sicer s 60, 70 ali 80 strani na mogoče 20 ali 30, prav tako pa
bo enostavnejši za branje, predvsem za male vlagatelje. To je pomembno, saj ne želimo pozabiti na male
vlagatelje.

Petič, vprašanje odgovornosti: ko je prospekt pripravljen, kdo odgovarja za točnost vsebine? Predvsem če
ta prospekt uporablja posrednik in če samovoljno spremeni vsebino, potem nosi odgovornost posrednik
sam. Zahteva glede prospekta poteče, ko preteče obdobje ponudbe ali ko se začne trgovanje, kar se zgodi
na kasnejši datum.

Sedmič, določba ponovnega pregleda: kot prejšnja, bo tudi ta direktiva ponovno pregledana čez pet let.

Moja zadnja točka, v tem dokumentu imamo prvi kos zakonodaje, ki je bil usklajen z določbami Lizbonske
pogodbe. Nenazadnje naj izpostavim, da je predsedniku Odbora za ekonomske in monetarne zadeve uspelo
zagotoviti, da bo Parlament imel na voljo dovolj časa. Na voljo imamo tri mesece, da odgovorimo Komisiji,
po potrebi pa še podaljšanje treh mesecev. Glede na to smo se dogovorili, da bomo v primeru, če bodo vse
druge možnosti neuspešne, podprli zgodnjo odobritev, se pravi, da sprejmemo ta kos zakonodaje v najkrajšem
možnem času.

S tem so se strinjale vse stranke.

Michel Barnier, član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ko sem imel priložnost
spregovoriti pred Evropskim parlamentom 13. januarja, preden sem bil imenovan za komisarja, sem se
zavezal, da bom izboljšal zaščito vlagateljev in zmanjšal upravne stroške za podjetja, predvsem mala in
srednje velika podjetja, ki kot vemo predstavljajo 80-90 % gospodarstva na enotnem trgu. Zato sem vesel,
da je Parlament sprejel to spremenjeno direktivo o prospektih na prvi obravnavi. Gre za spremenjeno
direktivo, ki poenostavlja in pojasnjuje pravila za izdajo vrednostnih papirjev, kar malim in srednje velikim
podjetjem, kot nas je gospod Klinz pravkar ustrezno opozoril, pomaga dostopati do trgov kapitala in kar
pomaga krepiti notranji trg kapitala. Pogajanja o tej direktivi so potekala ob tesnem sodelovanju s Parlamentom
in še več, glede na to, da sta Parlament in Svet predlagala pomembne izboljšave, očitno pa je svojo vlogo
odigrala tudi Komisija.

Zato se želim v imenu Komisije najtopleje zahvaliti vašemu poročevalcu gospodu Klinzu in Odboru za
ekonomske in monetarne zadeve za njihovo učinkovito delo in konstruktivno sodelovanje. Zadovoljni smo
s tem kompromisnim besedilom, ki ga imamo v rokah, ki upošteva duh začetnega predloga.

Direktiva o prospektih iz leta 2003 je imela zelo jasne in nesporne prednosti. Določevala je usklajene predpise
glede tega, kaj morajo evropska podjetja objaviti ob izdaji vrednostnih papirjev z eno veliko inovacijo. Ko
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je prospekt odobren v eni izmed držav članic, je veljaven v vsej Uniji. Vendar pa je bilo treba okvir iz leta
2003 ponovno prilagoditi, da bi tako bilo mogoče izboljšati pravno jasnost in učinkovitost sistema prospektov
in zmanjšati upravne stroške.

Zaradi tega bodo, zahvaljujoč vam in temu ponovnemu pregledu, za nekatere vrste izdanih vrednostnih
papirjev veljale nižje deklaracijske obveznosti za mala podjetja, majhne posojilodajalce ter za izdajo delniških
pravic in vladnih garancij. Izboljšani bosta oblika in vsebina izvlečka prospekta. Izjeme iz obveznosti po
objavljanju prospektov so bile pojasnjene v primerih, ko podjetje prodaja preko posrednikov ali trgovinskih
verig ali dodeli delnice svojem zaposlenim. Odpravljene bodo deklaracijske obveznosti, ki se trenutno
prekrivajo z zahtevami direktive o preglednosti.

Gre za rezultat našega skupnega dela. Ta spremenjena direktiva bo zato zagotavljala uravnovešeno orodje,
prilagojeno zapletenim vprašanjem, ki jih zastavljajo vlagatelji in izdajatelji na trgu kapitala, pa naj gre za
mala in srednje velika podjetja ali pa za velike, dobro uveljavljene družbe. Sprejetje tega besedila na prvi
obravnavi bo pomenilo močno sporočilo, da Unija spoštuje svojo zavezo glede poenostavitve in zmanjšanja
upravnega bremena, istočasno pa ohranja in celo izboljšuje raven zaščite vlagateljev. Zato se želim še enkrat
zahvaliti vašemu poročevalcu in zahvaliti vam, ker ste odobrili ta dinamičen kompromis, naklonjen tej
poenostavitvi, predvsem pa malim in srednje velikim podjetjem v Evropi.

Diogo Feio, v imenu skupine PPE. – (PT) Najprej želim omeniti dobro delo, ki ga je bilo mogoče opraviti
znotraj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve zaradi predlogov njegovih različnih članov ter hkrati
izpostaviti vlogo, ki jo je odigral poročevalec, naš kolega gospod Klinz pri zagotavljanju pozitivnega rezultata.
Ko govorimo o prospektih, govorimo seveda o ideji objavljanja, varnosti trga in boljšem dostopu do naložb.
Zaradi tega sem imel včasih občutek, da obstaja jasen konflikt med zaščito, ki jo potrošniki potrebujejo in
zaščito vlagateljev, ki je prav tako nujna.

Uspelo nam je najti ravnovesje. Rešitve pogostokrat niso bile identične, vendar pa je pomembneje izpostaviti,
da je na koncu v tem pregledu pozornost bila namenjena razmeram malih in srednje velikih podjetij, potrebi
po spoštovanju malih vlagateljev v zvezi z možnostjo večje poenostavitve, večje preglednosti glede izjem in
nižjih stroškov za podjetja z zniževanjem pogostokrat prekomernega upravnega bremena.

Jasno je, da ustrezna stališča Sveta, Komisije in Parlamenta pogostokrat v tristranskih pogovorih niso enaka.
Vendar pa je bilo mogoče doseči ravnovesje glede prihodnosti varnosti trga na ravni EU in poudariti želim,
da gre za pozitivno stvar.

Catherine Stihler, v imenu skupine S&D. – Gospod predsednik, poročevalcu in vsem poročevalcem v senci
bi se rada zahvalila za sodelovanje.

Verjamem, da skupina S&D podpira dosežene kompromise, saj so pošteni in verjamemo, da bodo prispevali
k večji zaščiti vlagateljev, predvsem malih vlagateljev. Menim, da je v duhu originalne direktive, kot je povedal
komisar.

Če pogledamo izvleček in dokumenta s ključnimi informacijami – o tem in o potrebi po preglednosti je
govoril Dr. Klinz – menim, da smo dosegli besedilo, ki bo zagotavljalo jasnost, medtem ko še vedno ostaja
jasno, da materialna odgovornost še vedno ostaja na osnovnem prospektu.

Poleg tega smo pojasnili obdobje, v katerem je treba objaviti prospekte ali dodatne informacije; prav tako
smo pojasnili odgovornosti in zahtevo glede prospekta, kadar vrednostne papirje prodajajo posredniki, ne
pa neposredno izdajatelj sam.

Glede omejitve: menim, da je šlo bolj za majhne prilagoditve, kot pa za dramatično spremembo, vendar pa
so doseženi kompromisi pošteni in uravnovešeni in skupina S&D jih podpira.

Menim, da je dobrodošlo, če je jasna opredelitev poučenega vlagatelja, prav tako kot učinek nadzora trgovanja
v tretjih državah.

V skladu z boljšim urejanjem se zdi odločitev, da za programe izdaje delnic zaposlenim, prospekti ne bodo
potrebni, razumna Če zaposleni niso pripravljeni vložiti v svojo lastno podjetje, potem je mogoče čas, da
vodstvo odide.

Delo na delegiranih aktih – je to omenil Dr. Klinz. Trimesečni kompromis je ključnega pomena in predstavlja
korak bliže željam Parlamenta.
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Odločitev o direktivi o prospektih bom vsekakor uporabljala kot merilo pri delu, ki ga bom opravljala kot
poročevalka o gradbenih proizvodih, medtem ko merilo, ki ga uporablja Svet, predstavlja direktiva Pets in
ne direktiva o prospektih.

Glede elektronskega objavljanja prospektov: Menim, da je tudi to dobrodošlo. Prav tako je dobrodošla
določba o ponovnem pregledu čez pet let.

V celoti gledano, gospod predsednik in poročevalec, skupina S&D podpira dosežen kompromis in na
jutrišnjem glasovanju bomo z veseljem podprli predlog prve obravnave.

Olle Schmidt, v imenu skupine ALDE. – (SV) Gospod predsednik, glede na finančno krizo se pojavljajo
upravičene zahteve po večji preglednosti in boljšemu urejanju finančnega trga. V tem ne vidim nobenega
problema, vendar je to treba narediti na uravnovešen način, kot vedno ob uvedbi novih predpisov. Zmogljivost
evropskega gospodarstva za rast se ne bo povečala s slabo premišljenimi predlogi, tudi če imajo upravičen
namen.

Zato se želim zahvaliti poročevalcu, mojemu kolegu Dr. Klinzu za odlično delo, s katerim se zoperstavlja
tem prekomerno podrobnim predpisom in uredbam. Njegov predlog povečuje pravno varnost in odpravlja
neupravičeno stroge zahteve, da bi tako bilo mogoče zmanjšati upravna bremena podjetij za 25 % do 2012.
Seveda je naša skupina zadovoljna s kompromisom, ki je bil dosežen z Dr. Klinzom in drugimi. Predlog
zmanjšuje upravno breme za mala in srednje velika podjetja, pri tem pa – menim, da je to treba povedati – ne
zmanjšuje zaščite vlagateljev. To je omenil tudi gospod Barnier.

Razprava je seveda bila osredotočena na omejitve, ki jih je treba uporabljati ob objavi prospektov, na primer
v zvezi z izdajo delniških pravic. Menim, da so dobro uravnovešene in bodo omogočile boljše delovanje
notranjega trga. Predlog seveda pomeni, da malim in srednje velikim podjetjem ne bodo več treba pripravljati
prospektov in bodo tako lažje privabila kapital. Omejitev se bo zvišala iz 2,5 milijona EUR na 5 milijonov EUR.
Gre za dobro uravnovešen predlog. Prav tako bodo regionalne banke enostavneje izdale obveznice, saj so
bile omejitve povišane s 50 milijonov EUR na 75 milijonov EUR za nelastniške vrednostne papirje, kot so
obrestno varne obveznosti in strukturirani produkti.

Tako kot moja kolegica iz Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu, se tudi jaz želim zahvaliti Dr. Klinzu za resnično izjemno delo. To poročilo predstavlja pomemben
korak k izboljšanju pogojev za več milijonov malih podjetij v Evropi.

Vicky Ford, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, vem da ne gre za enega izmed poročil z naslovnic,
vendar si to zasluži, saj je bila ta direktiva o prospektih ključnega pomena pri urejanju dostopa evropskih
podjetij do kapitala. To je samo po sebi ključnega pomena za potencial gospodarske rasti Evrope v prihodnje.

V veselje mi je bilo sodelovati s poročevalci v senci, v največje veselje pa mi je bilo delo pod vodstvom
gospod Klinza. V originalen predlog Komisije in stališče Sveta je vnesel resnično vrednost. Prepričana sem,
da nastalo besedilo ni le tehnično izvedljivo, ampak dobro ravnovesje med zaščito vlagateljev in lajšanjem
dostopa do trgov kapitala za podjetja v Evropi. Močno smo si prizadevali za pravno varnost in obstaja jasen
postopek za posodabljanje in dopolnjevanje prospektov. Vlagateljem smo skušali pomagati z vsebinami
izvlečka in konceptom ključnih informacij.

Posebej me veseli, da bo zagotovljen blažji režim za razkrivanje pri izdaji delniških pravic. To ne bo v pomoč
le večjim podjetjem, ampak tudi manjšim. V času, ko so trgi nestabilni, lahko ravno stroški prospektov
odvrnejo nekatere od tega, da skušajo pridobiti dodaten kapital. V tem trenutku moramo to še posebej
upoštevati.

Gre za zelo dobrodošel precedens. Z veseljem pričakujem dodatno analizo sektorja, ko bodo kasneje letos
obravnavali direktivo MiFID. Kot sem že povedala, je to primer konkretnega ukrepa, s katerim bomo izboljšali
okolje v Evropi za podjetja in za vlaganje v našo prihodnost.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Gospod predsednik, komisar, vemo številne stvari.
Vemo, da je ta kriza kot mutirajoči virus: začela se je kot nepremičninska kriza, potem postala bančna kriza,
nato gospodarska kriza in na koncu končala kot kriza državnega dolga.

Vsi tudi vemo, da je bila ta kriza zelo draga. Glede na navedbe naših služb znašajo zaveze glede pomoči
finančnemu sektorju 3,5 milijarde EUR: povedano drugače, ena tretjina bruto domačega proizvoda EU. Prav
tako vemo, da je bil eden izmed ključnih vzrokov krize pomanjkanje preglednosti proizvodov, institucij in
trgov.
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Zato je poročilo, o katerem trenutno razpravljamo, tako pomembno. Če pa želite statistične podatke, vas
želim spomniti, da so se samo v Združenih državah Amerike v letih 2000-2006 s premoženjem zavarovani
vrednostni papirji povečali za faktor štiri, hipotekarno zavarovani vrednostni papirji pa za faktor sedem; še
več, v nedavnem zagovoru pred sodiščem so svetovalci ugledne banke povedali, da niso povsem dobro
vedeli, kaj so prodajali.

Prav tako vemo – in to je tretja izjava – , da številne zaveze, ki so bile dane na G20 niso šle, če navedem
španskega pesnika, „od muz do gledališča“ – niso se prelevile iz domišljije v pisni svet.

Prav tako vemo, da pri tem preoblikovanju finančnega sektorja obstajajo tri načela, ki so po mojem mnenju
ključna: Vseevropske subjekte morajo nadzirati vseevropski organi; na voljo moramo imeti ukrepe, potrebne
za odkrivanje virusa in izogibanje okužb; in zadnje, preprečiti morajo, da bi morala javnost sama plačati za
te okužbe, ki jih ni povzročila.

Komisar, opraviti morate pomembno delo, če ne želimo, da bi nas naslednja kriza spet ujela nepripravljene.

Na koncu bom spregovoril v francoščini in vam priporočil „de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace“
v vaši misiji – pogum, še več poguma in za vedno pogum.

PREDSEDSTVO: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Odprava dvojnih obveznosti glede preglednosti in ublažitev zahtev
glede razkrivanja za podjetja z zmanjšano tržno kapitalizacijo bosta ustvarili predvidene prihranke v višini
110 milijonov EUR letno. Pregled direktive o prospektih bo tako spodbudil konkurenčnost malih in srednje
velikih podjetij v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, da so mala in srednje velika podjetja gonilna sila
gospodarstva Evropske unije. Med 2002 in 2008 so v Evropski uniji ustvarila 9,4 milijonov delovnih mest,
trenutno pa zaposlujejo 90 milijonom evropskih državljanov.

Istočasno je treba na ravni Evropske unije uskladiti zahteve glede finančne preglednosti, da bi tako lahko
zmanjšali upravo breme za evropska podjetja. Zato bo novi Evropski organ za vrednostne papirje in trge
moral nadzirati usklajevanje zakonodaje držav članic v zvezi s pregledovanjem in odobravanjem prospektov.

David Casa (PPE). – Gospa predsednica, na evropskih trgih smo v zadnjih nekaj letih videli veliko pretresov,
pri čemer so številni utrpeli velike izgube. Zato moramo zagotoviti, da bodo vlagatelji, predvsem mali
vlagatelji, deležni ustrezne zaščite v Evropski uniji. Vlagateljem mora biti zagotovljena možnost, da pridobijo
informacije, ki so potrebne za pametne odločitve. Zaradi vzpostavitve dobro strukturiranega okvira bodo
tudi evropski trgi varnejši, s tem pa tudi bolj privlačni za resne vlagatelje.

Pri določanju industrijskih standardov v Evropski uniji je bila temeljnega pomena direktiva o prospektih,
prav tako kot direktiva UCITS. Tehnično zakonodajo, ki ureja to dinamično industrijo, je treba redno
pregledovati, prilagajati in posodabljati, da bi tako bilo mogoče zagotoviti njeno ustreznost. Strinjam se, da
so bile nekatere določbe znotraj direktive nepotrebne, številne obveznosti, ki jih morajo upoštevati
organizacije, pa je treba odpraviti. Prednosti, ki jih prinašajo vlagateljem, so zanemarljive, medtem ko za
podjetja predstavljajo znatno breme. Optimiziranje opredelitev, da bi se izognili problemom tolmačenja v
različnih državah članicah, bo še dodatno prispevalo k optimizaciji sektorja.

Na koncu želim čestitati našemu poročevalcu, gospodu Klinzu za odlično delo. Prav tako želim čestitati vsem
poročevalcem v senci. Verjamem, da je to poročilo dobro uravnovešeno in sorazmerno.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Gospa predsednica, komisar, menim, da je poročilo o spremembi direktive o
prospektu pozitivno, saj številne izmed teh sprememb zmanjšujejo upravno breme podjetij, poročevalec in
poročevalci v senci pa so opravili odlično delo.

Kot protiutež zmanjševanju zahtev glede prospektov, moramo vedno upoštevati varstvo vlagateljev. Pojasnjena
je bila pravna podlaga izvlečka prospekta, prav tako pa je bila opuščena ideja o široki pravni podlagi, kar je
dobro, saj bi bil dolg izvleček prospekta težko razumljiv, vlagatelj pa bi lahko dobil občutek, da ni nobene
potrebe po skrbnem branju prospekta samega. Sedaj mora izvleček prospekta ustrezati izvlečku; med tema
dvema ne more biti nobenih nasprotij. Dejanska pravna odgovornost leži v resničnosti informacij prospekta.
Prav tako pozdravljam prizadevanja, da se pojasnijo zahteve, ki se nanašajo na vsebino prospekta, saj lahko
enotna struktura prispeva le k večji razumljivosti teh izvlečkov.
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V drugi spremembi, ki sem jo predložila, sem skušala zagotoviti, da bi se ohranile zahteve glede prospekta
v primeru vlog zaposlenih. To je temeljilo na ideji, da je treba vse vlagatelje obravnavati enako. Ne moremo
vedno dosledno predvidevati, da mali vlagatelji med zaposlenimi vedo dovolj o podjetju in njegovih
vrednostnih papirjih. To je mogoče nekaj, na kar bi se morali vrniti in podrobneje preučiti.

Ta direktiva ima pomemben namen: vlagatelj lahko svoje investicijske odločitve pripravi na podlagi jasnih
in razumljivih informacij, ki so enostavno dostopne. Verjamem, da bo sprememba direktive, kljub problemu,
ki sem ga omenila, prispevala k spremembam v pravo smer.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Čestitati želim gospodu Klinzu za njegova izjemna prizadevanja pri tem poročilu
in pripravi naslednjih pojasnil. Predlog Komisije o poenostavitvi in izboljšanju direktive o prospektu zagotavlja
boljšo zaščito za vlagatelje, saj jim daje zadostne, ustrezne informacije. Enoten potni list je veljaven na vseh
trgih Evropske unije, ko je enkrat registriran in ga je potrdil ustrezen organ v državi članici.

Menim, da je z namenom zmanjšanja birokracije, potreben ustrezen pravni okvir, s katerimi bo mogoče
odpraviti negotovosti v zvezi z notifikacijo države članice gostiteljice. Poleg tega lahko do leta 2012 z odpravo
odvečnih nalog, ki vplivajo na podjetja, dosežemo 25 % zmanjšanje neupravičeno visokih stroškov v zvezi
z upravnim bremenom. Povedati želim, da bodo novi predpisi zagotovili boljšo zaščito vlagateljem, saj bodo
lahko pred naložbo opravili boljše analize tveganj, ki so povezani z vrednostnim papirjem.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospa predsednica, jasna ureditev vprašanja odgovornosti je očitno del
preglednega trga vrednostnih papirjev. V zvezi s tem moramo pozornost predvsem nameniti zaščiti malih
vlagateljev. Ko govorimo o nadaljnji prodaji vrednostnih papirjev, mora vlagatelj vedeti, kdo je odgovoren
za točnost in ažurnost informacij. Če na vlagatelja gledamo kot na potrošnika, ki ga je vredno zaščititi, potem
je ključnega pomena, da mu omogočimo dostop do osnovnih informacij, potrebnih za določitev cene
produkta, v tem primeru vrednostnih papirjev. Le tako bo lahko sprejel odgovorno odločitev.

Na skupnem trgu kapitala EU je prav tako pomembno, da pripravimo primerjalni seznam razlik med predpisi
o odgovornosti nacionalnega civilnega prava. V tem času krize, predvsem pa negotovosti, to pomeni ponovno
vzpostavitev resničnega občutka zaupanja pri vlagateljih s pomočjo ustrezne preglednosti na trgu vrednostnih
papirjev.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, prospekt ureja javno ponudbo
vrednostnih papirjev in njihovo izdajanje na organiziranem trgu Skupnosti. Gre za neke vrste postni listi,
ki omogoča dostop do vseh trgov EU. V interesu varnosti in preglednosti pozdravljam zaščito, zagotovljeno
malim vlagateljem, predvsem pa zahtevo glede obveščanja. Na izboljšanje dostopa do vrednostnih papirjev
za mala in srednje velika podjetja s pomočjo odprave upravnih ovir gledam kot na naložbo v prihodnost.

Michel Barnier, član Komisije. – (FR) Gospa predsednica, naj se še enkrat zahvalim vsem govornikom za
njihovo odobravanje in dodatne pripombe. Jasno je, da besedilo, ki bo sprejeto, predstavlja dinamičen
kompromis. Kot takšen ne more vključevati vseh zamisli in vseh pripomb, istočasno pa menim, da imajo
Parlament, gospod Klinz, vaš odbor, Odbor za pravne zadeve in drugi dober razlog, da so zadovoljni, saj je
trenutno besedilo veliko pridobilo – navajam mnenje – z vašimi pripombami, predlogi in konstruktivno
kritiko v procesu pogajanja.

V besedilo je bilo vključeno veliko število sprememb, ki ste jih predložili, skupaj z drugimi kolegi iz Odbora
za ekonomske in monetarne zadeve; predvsem, ponavljam, gospe in gospodje, glede obsega direktive, določb
o ključnih informacijah, ki morajo biti vključene v izvleček kataloga, režima, ki velja za zaposlene ali celo o
„lizbonizaciji“ – če izoblikujem frazo – direktive o prospektu.

Gospod Feio je omenil navzkrižje med zaščito vlagateljev ter potrebami malih in srednje velikih podjetij.
Naj vas spomnim, da bo za mala in srednje velika podjetja pripravljen sorazmeren prospekt. Gospod Cutaş
je prav tako izpostavil to zavezo, to določeno obravnavo malih in srednje velikih podjetij. Zato bo sorazmeren
prospekt pripravljen, gospod Feio, za mala in srednje velika podjetja prospekt na 2. ravni, ki pa hkrati upošteva
potrebo po zaščiti vlagateljev.

Druga točka, ki jo je pravkar izpostavila gospa Essayah, so poučeni vlagatelji in obravnavanje fizičnih oseb.
Direktiva v celoti upošteva razliko med tema dvema stvarema. Opozoril bi vas, da bo izvleček izjemno
pomemben za varovanje pravilne in poštene zaščite fizičnih oseb.

Gospe in gospodje, Komisija lahko sprejme vse spremembe in zato tudi podpira besedilo, kot ga podpirajo
tudi – to sem opazil – gospod Klinz, mnogi govorniki iz skupin, gospod Feio, gospa Stihler, gospod Schmidt
in gospa Ford, ki so v imenu svojih skupin odobrite ta izjemen kompromis. Prepričani smo, da bo ta direktiva
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pripomogla k krepitvi zaščite vlagateljev in zmanjševanju upravnih stroškov za izdajatelje, hkrati pa bo še
več prispevala k razvoju resničnega trga kapitala v Evropski uniji. Te priložnosti ne smemo zapraviti.

Na koncu se želim zahvaliti gospodu Garcíi-Margallu za prispevek, saj je poleg tega besedila, ki predstavlja
resničen napredek, ta napredek postavil v splošnejši kontekst, na katerem dela zelo učinkovito z nadzorom
paketa, paketa o preglednosti o katerem razpravljamo. Naj vas opozorim, da bo ta ponoven pregled izboljšal
elemente preglednosti in jih prilagodil izdajateljem, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, istočasno
pa bo – ponavljam – upošteval zaščito vlagateljev. Ta element nadzora je bil vključen v paket o preglednosti,
zbirno besedilo in ravno na tem besedilu dela gospod García-Margallo, skupaj z drugimi kolegi ter nas poziva,
da izkažemo kolektivni pogum.

To ste dokazali v tem besedilu, ki predstavlja resničen napredek in verjamem, da bomo vsi skupaj to dokazali,
skupaj s Svetom, s kompromisi, ki so ravno tako dinamični, s kompromisi, ki bodo morali biti v prihodnjih
dneh vključeni v druga besedila, o katerih razpravljamo, v uredbi o hedge skladih in skladih zasebnega
kapitala, predvsem pa v velikem evropskem projektu nadzora, ki ga potrebujemo za to besedilo, v bonitetnih
agencijah, o katerih smo govorili prej in v številnih drugih vprašanjih glede uredbe, preglednosti in nadzora,
ki predstavljajo lekcije, ki se jih moramo naučiti iz krize. To je naša odgovornost.

Wolf Klinz, poročevalec. – (DE) Gospoda predsednica, podal bom le nekaj kratkih pripomb. Najprej se želim
zahvaliti komisarju in vsem poslancem za njihove prijazne pripombe. Veseli me, da se naši pogledi ujemajo.
Sodelovanje nam je na eni strani omogočilo, da uravnovesimo številne cilje in sicer enostavnejši dostop do
kapitala za mala in srednje velika podjetja in odpravimo upravne ovire ter da na drugi strani izboljšamo in
zagotovimo zaščito vlagateljev in dosežemo napredek pri vzpostavljanju pravega evropskega notranjega
trga.

Upam, da bomo, ko bo ta nova različica direktive o prospektu ponovno obravnavana čez pet le, lahko
vzpostavili povezavo med direktivo o prospektu in direktivama o zlorabi trga in preglednosti ter da se bomo
mogoče lahko namesto za domači trg odločili, z vidika nelastniških vrednostnih papirjev, celo za drugo
državo članico Evropske unije, kot izhodiščno mesto izdajanja.

Predsednica. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 16. junija 2010.

14. Revizija večletnega finančnega okvira (razprava)

Predsednica. – Naslednja točka je razprava o naslednjih vprašanjih za ustni odgovor:

– vprašanje za ustni odgovor Svetu, ki ga je postavil Reimer Böge v imenu Odbora za proračun o ponovnem
pregledu večletnega finančnega okvira 2007-2013 (O-0074/2010 – B7-0310/2010) in

– vprašanje za ustni odgovor Komisiji, ki ga je postavil Reimer Böge v imenu Odbora za proračun o ponovnem
pregledu večletnega finančnega okvira 2007-2013 (O-0075/2010 – B7-0311/2010).

Reimer Böge, avtor. – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v imenu Odbora za proračun na Komisijo
in Svet naslavljamo ta vprašanja za ustni odgovor o ponovnem pregledu večletnega finančnega okvira v času
neverjetnih gospodarskih izzivov in izzivov politike EU in v času, ko se prav tako zastavljajo vprašanja o
trajnosti projekta Evropske unije. Ta vprašanja za ustni odgovor smo predložili zato, ker so povezana s
skupnimi izjavami in obljubami, danimi maja 2006, kot del Medinstitucionalnega sporazuma o proračunu,
za katerega se zdi, da ne velja več. Vsaj tak je naš vtis.

Poleg tega je tukaj še izvajanje Lizbonske pogodbe, z novimi prednostnimi nalogami glede zunanje trgovine,
športa, raziskovanja vesolja, podnebnih sprememb in energije, če naštejem le nekatere. To pomeni, da
moramo tudi za te nove prednostne naloge najti prostor v našem proračunu. Člen 311 izrecno navaja, da
si Unija mora zagotoviti potrebna sredstva za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik, ne da bi s
tem povečevala dolg.

Trdimo lahko, da izjava o ponovnem pregledu proračuna z dne 17. maja 2006 vsebuje vse, kar je potrebno
za temeljit ponoven pregled takrat sprejetih odločitev ter po potrebi za njihovo revizijo, kot tudi hitro
zagotovilo o vključenosti in sodelovanju Parlamenta v postopku oblikovanja mnenja, ki je s tem povezan.
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Kot takratni poročevalec, zadolžen za to vprašanje, moram danes z razočaranjem zastaviti vprašanje ali so
bili ti sporazumi in zaveze pristni ali pa so bili že od vsega začetka samo slepilo, slepilo, ki je bilo potrebno
samo zaradi tega, da bi bilo mogoče doseči sporazum v Svetu. Komisar Lewandowski, ali Komisija okleva s
predvideno analizo in predlogi samo zaradi tega, ker Svet ne želi spremeniti mnenja o tem? Odločiti se
morate, ali se boste postavili na stran Sveta ali na stran Parlamenta.

K temu želim dodati, da člen 4 medinstitucionalnega sporazuma jasno navaja, da je treba v primeru kakršnega
koli ponovnega pregleda pogodbe, ki bi vplival na proračun, ustrezno spremeniti večletni finančni okvir in
medinstitucionalni sporazum. Ravno zaradi teh zavez, ki so se začele z Evropsko službo za zunanje delovanje
in prej omenjenimi prednostnimi nalogami, je potrebna revizija, ne samo tehnične narave, ampak prav
zagotovo tudi politična revizija proračuna IIV in večletnega finančnega okvira. Čeprav vseh ne bo treba
izvesti že v prvem letu, bodo vsekakor vplivale na večletno načrtovanje.

Na tej točki želim dodati, da se soočamo z odločitvijo, ki je bila naglo sprejeta pri svežnju ukrepov za rešitev
finančne krize, čeprav je bilo to nujno, saj ni bilo nobene druge alternative, istočasno pa je do določene mere
na silo odpravila pravice Parlamenta v proračunskih zadevah. Komisija mora razmisliti ali naj uporabi
člen 124, se pravi, ali naj sprejme pobudo o izvajanju rednih srečanj na najvišji ravni, ravni predsednikov
institucij, kot del proračunskega postopka, da bi končno lahko dosegli napredek pri teh občutljivih vprašanjih.
To pa zaradi tega, ker moramo, upam, da pravočasno ali med usklajevanji, govoriti o reviziji večletnega
finančnega okvira – člen 213, ki se nanaša na postopek odobritve – in politični reviziji Proračuna IIV, tudi
zaradi politične nujnosti, o izvedbi sprememb, ki so v skladu z Lizbonsko pogodbo, o maržah omejitvah,
ponovnih pregledih, prožnosti, političnih projektih prihodnosti, kot sta Galileo in ITER, in Evropski službi
za zunanje delovanje, da bi opredelili projekte z evropsko dodano vredno in kjer je to možno, uvedli omejitve.

Komisijo in Svet moram danes zelo resno vprašati, ali je treba po njunem mnenju na vse te sporazume gledati,
kot na mrtve črke na papirju. Ali pa ste resnično pripravljeni na posvetovanje s Parlamentom? V interesu
Lizbonske pogodbe je, da med postopkom sprejemanja finančnega okvira izvedemo vse potrebne ukrepe
in tako olajšamo sprejetje tega zakona. Do sedaj nisem videl še nobenega znaka, ki bi kazal na to, zato vam
moram zastaviti naslednje vprašanje: ali ste pripravljeni in ali menite, da ste sposobni spremeniti večletni
finančni okvir ter ga istočasno, ob sodelovanju z nami, uskladiti z določbami Lizbonske pogodbe? Vaši
odgovori, tako odgovori Komisije, kot tudi Sveta, bodo odločali o našem prihodnjem sodelovanju pri
proračunskih zadevah v naslednjih nekaj letih.

Luis Espadas Moncalvillo, predsednik Sveta – (ES) Dober dan. Hvala poslancem Evropskega parlamenta za
priložnost, da lahko odgovorim na vaša vprašanja o tej zadevi, ki je tako pomembna.

Najprej moram poudariti, da ni bilo nobenega dogovora na Evropskem svetu decembra 2005 v zvezi s tem,
da bi bilo treba spremeniti večletni finančni okvir. Komisijo smo pozvali naj izvede celovit in podroben
pregled vseh komponent stroškov in sredstev Evropske unije in o tem pripravi poročilo. Evropski svet je
prav tako ugotovil, da je mogoče odločitve o vseh vidikih poročila uporabiti kot podlago poročila samega
in da bi se upošteval pri predlogih o pripravljalnih študijah za naknadni finančni okvir.

Trenutno Komisija tega pregleda še ni predstavila. Svet ne verjame, da trenutno obstaja ogromna ali velika
potreba po spreminjanju trenutnega večletnega finančnega okvira; to pa predvsem zaradi tega, ker je treba
upoštevati proračunske in makroekonomske razmere s katerimi se trenutno soočajo države članice. Svet je
torej zavzel stališče, da je treba vse nove potrebe financirati s prednostno obravnavo ali prerazporejanjem
posojil, ki so trenutno dodeljena. V vsakem primeru je za kakršno koli revizijo večletnega finančnega okvira
potreben predlog Komisije in tega predloga nismo prejeli.

Kljub temu je jasno, da če bi bilo treba sprejeti odločitev o reviziji finančnega okvira, bi to bilo treba – očitno –
izvesti ob upoštevanju pogodbe, vključno s členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

To priložnost želim izkoristiti in ponoviti stališče Sveta, vključeno v njegove proračunske smernice za 2011,
ki so bile sprejete 16. marca, Parlamentu pa predstavljene v tristranskem dialogu, ki je potekal 25. marca
letos. Svet se strinja s Komisijo, da mora lizbonski zakonodajni paket predstavljati tehnični postopek in ne
more pomeniti spremembo vsebine medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem
finančnem poslovodenju z dne 17. maja 2006.

Poudariti moram pomembnost čimprejšnjega sprejetja lizbonskega zakonodajnega paketa, tako da bo
mogoče nove zahteve, navedene v novi pogodbi, brez odvečnih zamud prenesti v zakonodajo. Svet je, kot
del tega procesa, pripravljen na razpravo z Evropskim parlamentom o lizbonskem zakonodajnem paketu.
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Gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za priložnost, da sem na lahko podlagi vašega vprašanja pojasnil
stališče Sveta glede tega vprašanja in z veseljem bom odgovoril na vsa druga vprašanja, za katera poslanci
menijo, da jih je primerno zastaviti.

Janusz Lewandowski, član Komisije. – Gospa predsednica, začel bom neposredno z resnimi odgovori na
vprašanja, saj če Reimer Böge zastavlja vprašanja, je to dovolj dober razlog, da jih jemljemo resno.

V zvezi z vprašanjem o reviziji finančnega okvira, poročilo o izvajanju medinstitucionalnega sporazuma je
sedaj v vaših rokah. To analizira prožnost in marže – ne kot cilj sam po sebi, ampak v sklopu možnih novih
dogodkov.

Zaključek je zelo jasen, da so marže pri skoraj vseh postavkah zelo tesne. Ne moremo pričakovati, da bo na
primer s postavko 2 (kmetijstvo) mogoče zadostiti novim potrebam, vedno kadar se pojavijo nove potrebe
po financiranju. Komisija lahko predstavi predloge za revizijo finančnega okvira šele takrat, ko so poznane
točne potrebe, ki jih ni mogoče pokriti z drugimi načini, vendar trenutno še nismo tako daleč. Tudi za ITER
potrebujemo zaveze za dolgoročno financiranje tega obsežnega projekta.

V zvezi s postavkami, namenjenimi strategiji 2020 za zeleno, pametno in vključevalno rast, smo v osnutku
proračuna za 2011 identificirali približno 58 milijard EUR, kar predstavlja 40 % proračuna, namenjenega
tem ciljem, ki so navedeni v strategiji 2020.

Če preidemo na drugo vprašanje o postopku, je bilo osnovo razumevanje Komisije, uskladiti določbe
trenutnega medinstitucionalnega okvira z novim okvirom Lizbonske pogodbe. Cilj je bil, da bi z novo
pogodbo ohraniti čim več kontinuitete in izvedli čim manj sprememb, vendar ob osnovnem predvidevanju
ohranjanja enake ravni prožnosti in enakega ravnovesja pristojnosti med institucijami.

Glede na naša predvidevanja vemo, kaj naj čaka. Nerešeno vprašanje je tako imenovana „nič nič prosta
prožnost“, ki je prispevala k usklajevanju vse od leta 2007. Vsi, ki so sodelovali pri usklajevanju, se zavedajo,
da je to bilo potrebno in ravno zaradi tega moramo to tudi zagovarjati. Šlo je za določbo o Svetu, ki deluje
s kvalificirano večino, da bi kompenziral in revidiral, kar se je uporabilo ob številnih priložnostih od leta
2007. Menim, da nova pogodba z vsebino in duhom z ničemer ne nasprotuje temu obsegu prožnosti in pri
pripravi novega inovativnega osnutka tega člena o prožnosti v večletnem finančnem okviru bomo zelo
prožni.

Nov rebalans proračuna, pri katerem prihaja do zamud, je priložnost, da uresničimo politično vizijo
prihodnosti, kot je jasno navedel Reimer Böge. Gre za poslanstvo, ne poročilo, o medinstitucionalnem
sporazumu, zato upamo, da bomo uresničili pričakovanja Parlamenta in smo, kot običajno, pripravljeni
sodelovati.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospa predsednica, zavedam se, da je to nekoliko neumestno z moje strani,
vendar se bojim, da moram zastaviti vprašanje o pravilnosti postopka. Fotografiranje je načeloma zabavno.
Se pa sprašujem ali je ta nova praksa fotografiranja drugih v Evropskem parlamentu, predvsem od zadaj in
prikrito, primerna.

Vem, da je za Listo Hansa-Petra Martina uporaba skritih kamer običajna praksa. Gospa predsednica, ali lahko
prosim pojasnite te razmere? Vsi, ki si želijo mojo fotografijo, jo lahko dobijo. Z veseljem jim jo bom poslal
v PDF dokumentu ali prek elektronske pošte. Vendar pa ko sedim poleg poslanca Liste Martina, se mi zdi
nezrelo, ko se skrivaj fotografira od zadaj, da bi dokumentirali to dejstvo. Gospa predsednica, prosim, da to
v prihodnosti odpravite, saj se to za Parlament ne spodobi, hkrati pa vas pozivam, da mojo zaskrbljenost
posredujete naprej.

Predsednica. – Hvala, gospod Obermayr. Zabeležili smo vašo zahtevo in jo bomo predali v obravnavo.

Marian-Jean Marinescu, v imenu skupine PPE. – (RO) Kot je povedal gospod Böge, Lizbonska pogodba
zavezuje Evropsko unijo k novim prednostnim nalogam. Zato moramo nujno zagotoviti sredstva, potrebna
za uresničevanje ciljev in izvajanje politik EU v tem sklopu. Očitno je potreben obsežen ponoven pregled,
ki bo vključeval vse vidike v zvezi s porabo in financiranjem Evropske unije, vključno s tehničnimi in
političnimi spremembami večletnega finančnega okvira in medinstitucionalnega sporazuma, kot tudi revizijo
nekaterih proračunskih sredstev, dogovorjenih vse do leta 2013.

Vendar pa ne smemo spregledati dejstva, da smo sredi gospodarske krize in da moramo uporabiti vsa
razpoložljiva sredstva, da bi jo premagali. Poleg obsežnega ponovnega pregleda, ki ga je treba izvesti skrbno
in podrobno, menim, da je potreben tudi pragmatičen pristop, s katerim bi bilo mogoče olajšati naloge, ki
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ležijo pred nami in ki bi nam pomagal, da čim prej izidemo iz tega obdobja. Kot je povedalo predsedstvo
Sveta, menim, da bi morali ves denar, ki do sedaj še ni bil porabljen, prerazporediti na področja, ki spodbujajo
ustvarjanje delovnih mesti in ki bi nam pomagala premagati krizo. Dodatna sredstva niso potrebna; edino
kar moramo narediti je, prerazporediti sredstva, ki niso bila porabljena.

Znotraj evropskih programov mora biti državam članicam zagotovljena možnost, da prenesejo sredstva s
področja, kjer je premalo povpraševanja, na področja, kjer so zahteve presegle dodeljena sredstva. Poleg tega
obstajajo številne pobude, ki so bile odobrene po letu 2007, kot je vzhodno partnerstvo ali prihodnja strategija
za Podonavje. Prerazporeditev sredstev na te instrumente bi znatno prispevala, skupaj s prispevkom vseh
vključenih držav članic, k začetku in izvajanju projektov, ki so zelo pomembni za države v teh regija, pa tudi
za druge.

Eider Gardiazábal Rubial, v imenu skupine S&D. – (ES) Gospa predsednica, razprave, ki smo se jih v zadnjih
mesecih udeležili v Evropskem parlamentu, so bile zelo pomembne.

Odločamo se o prihodnosti Evropske unije. Na primer, razpravljamo o strategiji Evropa 2020, da bi s tem
preprečili naše nazadovanje na področju raziskav, razvoja in inovacij, ustvarjanja delovnih mest, svetovne
konkurenčnosti in okolja. Vedeti želim, ali Komisija in Svet menita, da je te cilje mogoče uresničiti brez
znatnega povečanja proračuna EU ali pa bomo ponovno spet ostali le pri deklaracijah, ki se dobro slišijo.

Prav tako ne smemo pozabiti – in to smo tukaj že ponovili – , da je Lizbonska pogodba začela veljati pred
nekaj meseci, posledično pa je bila ustanovljena Evropska služba za zunanje delovanje, ki ima prav tako
finančne stroške; zanima me, kako jo bomo financirali.

Navedla bom primer tega, kar mislim, da ne smemo storiti in kar sem na žalost tu slišala. Na primer, Komisija
je pravkar predstavila spremembo proračuna, s katerim bi v štirih letih afriškim, karibskim in tihomorskim
državam, ki dobavljajo banane, izplačala nadomestilo v višini 190 milijonov EUR. Ali resnično verjamete,
da mora izpolnjevanje te zaveze škoditi drugim oblikam pomoči tretjim državam tretjega sveta? Ali bomo
resnično financirali nove zaveze tako, da bomo nehali izpolnjevati zaveze, ki smo jih prej dali?

Verjamem, da so potrebe jasne, prav tako jasni pa bi morali biti tudi odgovori. Kljub temu pa bom vseeno
ponovila, kar je Svet povedal, ko je sprejel trenutni finančni okvir in tu navajam dejansko besedilo: „Vse višja
cena globalizacije in hitre tehnološke spremembe še naprej ponujajo nove možnosti in predstavljajo nove
izzive. Glede na to se Evropski svet strinja, da mora EU izvesti celovito ponovno presojo o finančnem okviru,
ki bo pokrivala prihodke in izdatke, da bi tako nenehno ohranjali in okrepili posodabljanje. Zato Evropski
svet poziva Komisijo, da izvede popoln, obsežen pregled, ki se bo nanašal na vse vidike porabe EU, tudi na
SKP, in na vire, vključno z rabatom Združenemu kraljestvu, in o tem poroča v 2008/9“.

Smo sredi leta 2010 in Parlament mora preostalima dvema institucijama zastaviti vprašanje za ustni odgovor,
da bi tako ugotovil, ali bosta izpolnili obveznost, ki bi jo morali izpolniti lani, ali ne.

To je že bilo omenjeno in lahko na nek način celo drži: smo v težkih gospodarskih razmerah; smo v
gospodarski krizi v kateri večina držav zmanjšuje svoje proračune in bi zato bilo nenavadno, če bi zahtevali
več denarja za Evropsko unijo. Vendar pa bi vam rada glede tega povedala dve stvari.

Prvič, ta krčenja, ki jih izvajajo države članice EU, so namenjena zmanjševanju primanjkljaja, proračuna
Evropskega parlamenta in EU pa nimata primanjkljaja. Nimata primanjkljaja zato, ker tako zahtevajo pogodbe.

Drugič in veliko pomembneje, če resnično verjamemo v evropski projekt in če želimo še naprej biti pomemben
akter, se moramo odzvati sedaj. Obstajali bodo zmagovalci in poraženci in če ne želimo spadati v skupino
poražencev, moramo postaviti jasno in ambiciozno strategijo.

Upam, da se to ne bo končalo z izjavo o namerah, ker si tega ne smemo dovoliti.

Anne E. Jensen, v imenu skupine ALDE. – (DA) Gospa predsednica, najprej želim opomniti Svet, da je ravno
on predlagal ta vmesi pregled. Ravno Svet je zahteval, da moramo na polovici obdobja preveriti, ali je sredstva
morebiti mogoče uporabiti drugje, ali lahko ponovno pregledamo, kako se sredstva porabljajo. Sedaj pa Svet
navaja, da se raje ne bi pogovarjal o tem. Žoga je sedaj na strani Komisije. Komisija seveda trdi, da je pregledala
sredstva in kakšna je prožnost. Rada bi se zahvalila gospodu Lewandowskemu, saj imamo odločno poročilo,
ki kaže, da na splošno gledano ni nobene prožnosti.

Zato moramo delovati skupaj in razmisliti o možnostih, ki so nam na voljo. Razmisliti moramo o tem ali
obstajajo programi, ki ne delujejo in ne samo o tem, koliko prožnosti imamo. Ali obstajajo kakršne koli
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možnosti za prihranke? To je verjetno bila tudi ena izmed namer Sveta. Ali je mogoče ponovno razvrstiti
nekatere stvari? Seveda ne razmišljamo le z vidika kako porabiti več denarja, ampak tudi o možnosti, kako
bolje porabiti denar. Tudi to je možnost. Ali ne bi odprli te razprave? Ni nujno, da se bodo problemi rešili
sami od sebe, če se o njih ne bomo pogovarjali. Mogoče bi bilo dobro, če bi začeli s to razpravo.

Presenetila me je nedavna pripravljenost držav članic, da bi prispevale izven proračuna EU. Obiskala sem
Agencijo Skupnosti za nadzor ribištva v mestu Vigo. Najeli so ladjo, s katero izvajajo nadzor ribištva in to
zelo potrebujemo. Države članice z veseljem plačajo za to izven proračuna. Naj vam povem, da bo potrebne
veliko birokracije, da bi tako mala agencija zbrala denar od 27 držav članic. Zato to ni prava pot. Vzemimo
glave iz peska. Odkrito moramo razpravljati o tem vprašanju in ugotoviti, kako bi lahko rešili probleme.

Helga Trüpel, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospa predsednica, komisar Lewandowski, gospod Espadas
Moncalvillo, razočarana sem nad današnjim odgovorom španskega predsedstva Svetu in odgovorom
komisarja Lewandowskega.

Vse kar počnete je, da prelagate odgovornost na druge. Gospod Espadas Moncalvillo pravi: da, Komisija
mora pripraviti nekaj, to potrebujemo. Potem komisar Lewandowski povsem upravičeno pravi: potrebujemo
politično vizijo prihodnosti Evropske unije, a nam kljub temu ne pove, kašna bi ta vizija lahko bila. Danes
je preprosto ponovil: da, o tem moramo govoriti in predložili bomo dokument. Komisija in Svet, imela sta
veliko let, da bi dosegla napredek pri tej politični pobudi. Naj vas spomnim, da je leta 2006, ko je večina
Evropskega parlamenta izglasovala trenutno finančno perspektivo, je temeljila na pogoju, da bo prišlo do
vmesnega pregleda ter da bodo vsi prihodki in izdatki preverjeni. Avstrijski kancler Schüssel je ob tisti
priložnosti dejal: „če ne bomo pripravili novega sistema, se bomo od naslednji finančni perspektivi sprli“.
Zaustaviti moramo rabat Združenemu kraljestvu, prav tako pa moramo vedeti, kje smo z vidika naših
političnih ciljev, očitno pa se moramo dogovoriti tudi o proračunu. Tega nam do sedaj še ni uspelo in to
močno obžalujem. Resnično potrebujemo razpravo o virih financiranja evropskega proračuna. Ali ne
potrebujemo na primer davka na CO2 in davka na finančne transakcije samo zato, da bi preprečili dodatno
obremenitev naših državljanov, medtem ko vzpostavljamo pregledno podlago za evropski proračun?

Na temo prihodkov, vsi govorijo, da si ne smemo več privoščiti napak pri naši kmetijski politiki, še posebej
ne po študiji zdravstvenih pregledov, in da mora biti okolju prijaznejša in bolj vzdržna. Do sedaj ni bil
predstavljen še noben predlog v zvezi s tem. Z vidika strukturnih skladov, če govorimo o podnebni politiki,
potem je povsem jasno, da moramo spremeniti tudi našo strukturno politiko in da mora postati bolj vzdržna,
če res mislimo uresničiti naše skupne cilje glede podnebnih sprememb.

To velja tudi za vse naše cilje glede izobraževalne politike, se pravi glede strategije Evropa 2020. Pomislite
na našo raziskovalno politiko: če želimo naše evropske talente spodbuditi na različne načine in več vložiti
v obveščenost in izobraževanje, potem se mora to odražati v naslednji finančni perspektivi. Če želimo odigrati
odgovorno vlogo v pri zunanji politiki in preprečevanju krize, potem se mora tudi to odražati v evropskem
proračunu. Čeprav se sedaj vsi zavedamo, da so države članice odgovorne za zmanjševanje svojega dolga,
potrebujemo evropsko razumevanje naših skupnih globalnih interesov v svetu, to pa se mora odražati v naši
naslednji finančni perspektivi. Ne smemo več zapravljati časa, saj smo za stare strukture zapravili že več let.
Zato moramo nujno opraviti ta ponoven pregled, da bomo tako resnično lahko identificirali nove prednostne
naloge.

Jacek Włosowicz, v imenu skupine ECR. – (PL) Proračunska perspektiva za 2007-2013, ki jo je v 2006 sprejel
Evropski parlament, nedvomno predstavlja uspeh za celotno Unijo. Uspeh zaradi tega, ker predstavlja finančni
okvir za obdobje šestih let še dodaten korak k večji povezanosti posameznih držav članic. Nikogar ne želim
opominjati na pomembnost kohezijske politike – predvsem kar se tiče notranjih zadev Evropske unije – , ki
v veliki meri pomaga pri dvigovanju življenjskega standarda, predvsem v 12 nedavno sprejetih državah
članicah. Seveda ne smemo pozabiti na sredstva, namenjena razvoju konkurenčnosti evropskega gospodarstva
ali finančnih sredstev, ki so zagotovljena kmetom.

Zadnje čase se vse več govori o zagotavljanju več sredstev, med drugim, za spodbujanje inovacij in razvoj
zelenih tehnologij. To so nedvomno pomembna vprašanja za gospodarstvo unije, še posebej v času te krize.
Vendar pa takšne objave povzročajo veliko zaskrbljenost v državah, kot je Poljska, saj obstaja resnična
nevarnost, da se bodo zmanjšala sredstva, namenjena kohezijski politiki, čeprav je kohezijska politika
načeloma ena izmed temeljev Evropske unije. Zato moramo storiti vse, kar je v naših močeh, da ta politika
Unije ne bo zgubila svoje najpomembnejše lastnosti.

Čeprav spoštujemo in razumemo razlike med regijam, si moramo na vse načine prizadevati, da bi odpravili
negativne razlike in bruto socialna nesorazmerja. V mednarodnem prostoru bo spoštovanja deležna le Evropa
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enakih možnosti in bo postala pomemben partner najpomembnejših političnih in gospodarskih sil v
današnjem svetu.

Zato se moje vprašanje glasi: ali je mogoče, da bi ponoven pregled večletnega finančnega okvira, na katerega
vplivajo trenutni finančni in gospodarski problemi, lahko pripomogel h kršitvi enega izmed temeljnih načel
evropske solidarnosti in prizadel države članice z najkrajšim časom sodelovanja v strukturah Unije?

Marta Andreasen, v imenu skupine EFD. – Gospa predsednica, revizija večletnega finančnega okvira prihaja
ravno v času resne gospodarske in finančne krize v Evropi. Zato nismo sposobni izpolniti zahtev Lizbonske
pogodbe in strategije Evropa 2020.

Predsednik Evropske komisije je dramatično najavil, da lahko v Grčiji, Španiji in na Portugalskem demokracija
izgine, če ne bomo hitro ukrepali in se spopadli z dolžniško krizo. Ali sploh še kdo misli, da so te države
sposobne financirati povečanje proračuna EU? Ali sploh še kdo misli, da so preostale države sposobne rešiti
te države in poleg tega financirati povečanje proračuna EU? Odgovor na obe vprašanji se glasi „ne“. Sedaj bo
treba sprejeti nekatere težke odločitve in dopustiti, da se proračun EU zmanjša. Sedaj je čas, da se znebimo
programov, ki se niso izkazali za učinkovite in ki jih je v trenutnem proračunu EU veliko.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Gospa predsednica, pred časom sem Svetu in Komisiji zastavil pisna
vprašanja o reguliranju večletnega finančnega okvira. Predvsem so se nanašala na predlagan člen 8(3) te
uredbe in sodbo Sodišča Evropske unije z dne 6. maja 2008 v zadevi C-133/06. Svet je povedal, da uredbo
še vedno obravnava in izvedeti želim, ali je sedaj sprejel stališče glede člena 8(3).

Na drugi strani pa Komisija pravi, da uredba, s tem pa tudi člen 8(3) nima druge pravne podlage in se v zvezi
s tem nanaša na člen 312 Lizbonske pogodbe. Ali lahko Komisija pojasni to zadevo? Nenazadnje me še ni
uspela prepričati. Kar se mene tiče, gre očitno za drugo pravno podlago, saj nikjer ni omenjeno soglasje
Sveta, kot se zahteva v skladu s členom 312(2). Po mojem mnenju se vzpostavlja nezakonit postopek
sprejemanja odločitev, ki ga je sodišče prepovedalo v prej omenjeni sodbi. Poleg tega želim poudariti, da je
prehodno določbo člena 312(2) tako ali tako blokiral nizozemski parlament novembra 2009 in zaradi tega
ne more biti možnosti.

Salvador Garriga Polledo (PPE). – (ES) Gospa predsednica, pozdravljam Svet in komisarja.

Osredotočili se bomo na drugo stvar. V osnutku proračuna za 2011, strategija 2020 govori o približno
58 milijardah EUR, ali približno 40 %, za financiranje sedmih glavnih nalog, kot jih imenuje Komisija. V
osnutku proračuna za 2011 pa govori o približno 85 % za kohezijo in naravne vire.

Še več, v strategiji 2020, izraženi z vidika osnutka proračuna za 2011, Komisija nikjer ne vključuje besede
„kohezija“ ali besede „kmetijstvo“. To pomeni, da bo prišlo do sivih območij in prekrivanja v proračunu, saj
sem prepričan, da smo vsi mnenja, da morata kohezija in kmetijska politika biti vključeni v strategijo 2020.
To bo pomenilo napetosti med državami članicami in bo pomenilo, kot je vse do sedaj, neuradne predloge,
ki se pojavijo nenadoma, so deležni kritike, potem pa skriti in nikoli več omenjeni.

Komisar, Svet je prav tako dal nove zaveze izven vsebine večletnega finančnega okvira, kot v primeru
„prehrambnega obrata“, Galileo, programa za oživitev gospodarstva, mednarodnega termonuklearnega
poskusnega reaktorja, finančnega nadzora in načrta za finančno stabilizacijo, ki nas močno oddaljujejo od
večletnega finančnega okvira, sprejetega decembra 2005.

Stvari je treba pojasniti, da bomo vedeli, prvič, ali je mogoče financirati vse te glavne naloge, ne da bi s tem
prizadeli kmetijsko in kohezijsko politiko in ali se bomo morali soočiti z zmanjševanjem pri tradicionalnih
politikah, da bi lahko financirali nove prednostne naloge, ki nam jih Svet predstavlja. Poseben odbor za
naslednji večletni finančni okvir bo začel delati v juliju.

Komisar, potrebujemo ponoven pregled, ki – kot pravim kolegu poslancu, ki je pravkar zapustil dvorano – ne
vključuje nujno povečanja potrebnih sredstev, ampak jih po možnosti reorganizira. Komisar, ta ponoven
pregled potrebujemo točno zaradi tega, da bomo lahko ustanovili ta poseben odbor ter istočasno pripravili
finančni pregled.

Andrea Cozzolino (S&D). – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, gospodarska, socialna in finančna
kriza v zadnjih nekaj mesecih in letih, nova Lizbonska pogodba z novimi pristojnostmi in izzivi, ki smo si
jih postavili sami s strategijo Evropa 2020, zahtevajo mobilizacijo ogromnih novih finančnih virov.
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Paradoks s katerim se soočamo, tudi v tej razpravi, je v tem, da sedaj tako Komisija, kot tudi Svet molčita ter
se ne moreta odločiti in sprejeti odločitve. Vendar pa vemo, da če se hočemo izviti iz te težke gospodarske
in socialne faze, če želimo obravnavati glavna vprašanja okolja, razvoj kohezijske politike in kmetijstva v
prihodnjih letih, moramo več vlagati v Evropo in delovanje Evrope, s tem pa tudi v njeno osnovno funkcijo,
se pravi njen proračun.

Da bi to naredili, nas ne sme biti strah, niti v času proračunskih omejitev, razpravljati o ideji glede večjega
vlaganja v vire, prav tako pa moramo biti sposobni razviti razpravo in diskusijo, ki se nanaša na vprašanje
povečevanja sredstev in vprašanje učinkovitejše in prožnejše izrabe sredstev. S tem izzivom se soočamo.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Gospa predsednica, ta ponovni pregled nujno potrebujemo. Zamuja nekaj
let in zaradi te zamude se seveda Evropska komisija zapleta iz ene politične stvarnosti v drugo. Na te
spremembe, ki so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo, je sedaj očitno treba gledati v luči finančne in
gospodarske krize.

Ker komisar vedno znova ponavlja, da moramo sedaj postaviti politične cilje in prednostne naloge, mu lahko
povem, kaj bi po mojem mnenju morala biti prednostna naloga: varčevanje, specifično varčevanje pri
upravnih odhodkih pod postavko 5.

Smo v stanju, ko ne poznamo točnega obsega upravnih odhodkov Evropske unije. Postavka 5 ne pokriva
upravnih odhodkov agencij EU, decentraliziranih agencij. V zvezi s tem tudi želim zastaviti vprašanje: kako
boste zagotovili, da bomo v naših upravnih odhodkih končno vzpostavljena preglednost? Kaj konkretno
boste naredili za dramatično znižanje odhodkov?

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) V resoluciji o proračunu za trenutno leto je Parlament odobril možnost
podaljšanja večletnega finančnega okvira za 2007-2013 na 2015-2016. Vsi se zavedamo, da države članice,
ki skušajo nadzirati primanjkljaj in zmanjšati javni dolg, zmanjšujejo obseg naložb. To pomeni, da bo prišlo
do dodatne zamude pri izvajanju sredstev EU. Vendar pa so ta sredstva ključnega pomena za socialno,
gospodarsko in ozemeljsko kohezijo.

Ali sta Komisija in Svet pripravljena, tako kot Parlament, podaljšati večletni finančni okvir na 2015-2016?
Premagati moramo izzive, ki jih predstavljajo globalizacija, staranje prebivalstva in podnebne spremembe.
Prepričan sem, da bomo z izvedbo strategije 2020 sprejeli pravo odločitev in ohranili okolje, kakovost
življenja in naš socialni model. Vendar, če se hočemo spopasti s temi naložbami, kako lahko povečamo
proračun Evropske unije? V letu 2009 je presežek znašal več kot 2,2 milijarde EUR. Ali se Komisija in Svet
strinjata s tem, da se ta presežek sredstev iz proračuna EU porabi za krepitev proračuna za prihodnje leto ali
da predstavlja sklad za financiranje prednostnih nalog EU?

Kako bosta ukrepala v zvezi s Parlamentom pri določevanju prednostnih nalog EU? Zagovarjata jasno
stopnjevanje prednostnih nalog EU, tako da se lahko na pregleden in razumen način odločimo, katere želimo
podpreti, v konkretni obliki s finančno podporo in to, kar podpiramo z izključno političnega stališča, vendar
ali bo to kakor koli vplivalo na proračun?

Estelle Grelier (S&D). – (FR) Gospa predsednica, komisar, škoda je, da je evropski proračun, ki bi moral
biti simbol solidarnosti in pripravljenosti za sodelovanje, postal togo orodje, ki ga državljani ne razumejo
in ki zaostaja za pričakovanji evropske družbe, prav tako pa ga ni mogoče uporabiti za boj proti odpravljanju
socialnih posledic krize.

S tega stališča ne mine niti en dan, da ne bi mediji ali najvidnejši politiki govorili o potrebi po močnejšem
evropskem proračunu. Povečujejo se napetosti med prihodki, ki so preskromni, preveč odvisni od prispevkov
držav članic in denarjem, ki ga potrebuje Unija, da bi ponovno sprožila rast. Na primer, v osnutku proračuna
za 2011, Komisija enostavno predstavlja manevrski prostor v višini 50 milijonov EUR, namenjen podpori
novih projektov, povezanih z zaposlovanjem in konkurenčnostjo podjetij, ki sta najpomembnejši prednostni
nalogi. Zato revizija finančnega okvira predstavlja resničen izziv za prihodnost Unije, če želimo, da bo
resnično vodilna na področju politike in gospodarstva, predvsem pa akter, ki je bližje državljanom v času,
ko jih skoraj 25 milijonov trpi zaradi brezposelnosti.

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Gospa predsednica, razprava na vprašanje gospoda Bögeja ni prinesla
nobenih rezultatov. Predviden vmesni pregled ni bil izveden, poleg tega pa so trenutne obljube skrajno
pomanjkljive. Glede na to mora tudi Parlament sodelovati pri usmerjanju zadev. Rad bi podal tri predloge.
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Prvič, če ni novega denarja, moramo znotraj proračuna enostavno določiti druge prednostne naloge. Dobro
moramo pregledati in ugotoviti, kjer lahko najdemo denar znotraj kmetijstva in Kohezijskega sklada in ga
v večji meri namenimo za potrebne vidike, kot so sporazumi o strategiji EU 2020.

Drugič, kot je komisar že povedal, potrebujemo več prožnosti. Brez prožnosti ne bi mogli nikoli zbrati
sredstev za obnovitveni načrt v zvezi s krizo. Pospešiti moramo iskanje novih področij, kjer še ostaja manevrski
prostor za drugačno razporeditev sredstev.

Tretjič, biti moramo inovativni. Primer predstavlja prenos sredstev iz sedmega okvirnega raziskovalnega
programa na Evropsko investicijsko banko (EIB). Ta sredstva so bila potem porabljena za zagotavljanje
podrejenih posojil poslovni skupnosti in univerzam, ter so tako v tem času krize dali ogromen zagon
investicijam v prihodnjih letih.

Zanima me, kakšen je vaš pristop k tej zadevi, kako bodo sredstva in vsebine povezane. Zadnja misel: mogoče
bi lahko upoštevali ideje, ki so bile tako pogosto izražene v Parlamentu.

Mairead McGuinness (PPE). – Gospa predsednica, rada bi se zahvalila kolegu Reimerju Bögeju za ta vprašanja
in razpravo o proračunu.

Prej smo glasovali o Proračunu 2011 in vsi vemo, kako težko je bilo manevrirati znotraj zelo ozkih omejitev
proračuna. Prav tako vemo, da bi moral biti opravljen vmesni pregled proračuna. V zvezi z neuradnim
dokumentom, ki ga je pripravila Komisija in sem ga prebrala, želim vprašati, kakšen status ima sedaj. Vem,
da se to ne nanaša popolnoma na to temo, vendar me zanima, ali so nekatere zamisli, ki so tam navedene,
še vedno znotraj okvira Komisije, da bi o njih razpravljala? Predvsem me skrbi odnos do porabe v kmetijstvu
in vsi poskusi ponovne nacionalizacije te politike.

Drugi so seveda razpravljali o stvarnosti proračunov držav članic in vlad držav članic, kot tudi o zaskrbljenosti
glede iskanja dodatnih sredstev, v času ko imajo vse naše države članice finančne in gospodarske težave.
Vendar pa rabimo več sredstev, če želimo več Evrope. Ena izmed velikih težav, ki jih imamo v tem Parlamentu
je, da nismo dovolj govorili o vrednosti proračuna Evropske unije in čemu je namenjen.

Če se spomnimo – še enkrat, na današnjem glasovanju – smo glasovali o Skladu za globalizacijo. Ko se
državljani znajdejo v težavah, pa naj bo zaradi poplav ali krize na področju delovnih mest, se za pomoč
obrnejo na Evropsko unijo in nanjo se obrnejo, da bi dobilo pomoč iz proračuna. To zagotavlja solidarnost
v Evropski uniji, kar pa je nekaj, čemur ne moreš pripisati cene. Mislim, da se tega moramo zavedati.

Če bomo še naprej tehtali in šteli evre, namesto da bi gledali na to, kaj poskušamo doseči v Evropski uniji,
bomo po mojem mnenju omejili vizijo za prihodnost vsega tega kar cenimo v Evropski uniji. Glede na to je
mogoče primerna analogija s torto – da ljudje gledajo na proračun Evropske unije, kot da je v obliki torte.
Če bo večje povpraševanje, jo bomo rezali na vedno tanjše kose, vse dokler ne bomo zagotovili več virov.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Gospa predsednica, gospod predsedujoči Svetu, komisar, gospe in gospodje,
revizija večletnega finančnega okvira je proces, ki je ključnega pomena za prihodnost Unije.

V skladu z Lizbonsko pogodbo, so na raven EU bile prenesene nove odgovornosti, za te odgovornosti pa so
potrebna sredstva. Vendar pa v luči trenutnega večletnega finančnega okvira in zmanjšanih omejitev, ki so
na voljo v različnih postavkah, mislim, da nam ne bo uspelo financirati novih odgovornosti, ki jih nalaga
pogodba.

V gospodarski krizi, kot je kriza, s katero se soočamo sedaj, je le malo verjetno, da bodo države članice
povečale svoje prispevke, lahko pa ponovno pregledamo trenuten gospodarski okvir. To pomeni, da lahko
preučimo, kako najbolje uporabiti sredstva, ki so nam na voljo. V tem kontekstu moramo torej ponovno
pregledati novi večletni finančni okvir, saj se mi alternativna možnost, da zakopljemo glave v pesek in se
pretvarjamo, da ne vidimo problemov, ne zdi najboljša strategija pri reševanju tega problema.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Prav imate komisar, ko pravite, da se mora v večletnem finančnem
okviru 2007-2013 in njegovem ponovnem pregledu odražati politična vizija, mi pa moramo biti dovolj
pogumni, da to novo politično vizijo sprejmemo. Strategija EU 2020 mora predstavljati osnovo za ponoven
pregled večletnega finančnega okvira in za prihodnje finančne obete.

Žal gospodarska in finančna kriza vpliva tako na proračun EU, kot tudi na nacionalne proračune. Potrebujemo
rešitve, s katerimi bi rešili tudi socialno krizo, do katere je prišlo zaradi gospodarske in finančne krize. Vmesni
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ponovni pregled večletnega finančnega okvira predstavlja dobro platformo za oživljanje gospodarstva
Evropske unije.

Predvsem želim omeniti razvoj prometne infrastrukture in energetske učinkovitosti v stavbah. Ravno
aprila 2009 smo spremenili uredbo, tako da lahko vse države članice namenijo 4 % sredstev ESSR za
energetsko učinkovitost stanovanjskih zgradb in socialnih stanovanj. Ali je Komisija začela usklajevati
operativne programe z državami članicami, da bi jih prilagodila in povečala stopnjo črpanja evropskih
sredstev?

Edit Herczog (S&D). – Gospa predsednica, komisar ali menite, da Lizbonska pogodba predstavlja največji
politični dosežek Parlamenta? Jaz mislim. Ali se strinjate, da so nove pristojnosti, ki jih zagotavlja Lizbonska
pogodba, naše najboljše sredstvo, da posodobimo naše gospodarstvo? Jaz mislim. Ali mislite, da lahko na
ta način zagotovimo delovna mesta in rast? Jaz mislim. Če se vsi vaši odgovori prav tako glasijo „da“, kot
moji, potem se morate strinjati, da mora biti upravljanje splošnejšega finančnega okvira in zagotavljanje
finančnih sredstev, namenjenih uresničevanju naših ciljev, ki so določeni v Lizbonski pogodbi, glavna
prednostna naloga Parlamenta, pa tudi Sveta in Komisije.

Seán Kelly (PPE). – Gospa predsednica, mislim, da je Komisar na začetku omenil in prav je imel, da se
moramo učiti iz finančne krize in sprejeti ukrepe, s katerimi bo mogoče zagotoviti, da se ne bo več ponovila.

Pri tem ima popolnoma prav, Lizbonska pogodba pa nam zagotavlja večji nadzor nad temi razmerami, saj
smo v nedavni preteklosti lahko spoznali, da politika in politiki niso imeli nadzora, da smo dovolili bankirjem
regulatorjem in bonitetnim agencijam, da počnejo, kar jih je volja, sedaj pa lahko vidimo, kam nas je to
pripeljalo.

Zagotoviti moramo, da se to nikoli več ne bo ponovilo, mi, kot politiki, predvsem pa tu v Evropski uniji,
moramo prevzeti nadzor, saj se od nas pričakuje, da imamo nadzor, vsi pa bi morali to upoštevati, spoštovati
zakon in zagotavljati, da se vsakodnevno uporabljajo ustrezne prakse.

Luis Espadas Moncalvillo, predsednik Sveta – (ES) Gospa predsednica, rad bi se odzval na nekatere govore;
ne na vse, saj jih je bilo veliko, klub temu pa se želim na kratko odzvati na nekatera.

Gospodu Lewandowskemu sporočam: strinjam se z njegovimi pomisleki, da morajo države članice, pa tudi
Evropska unija sama, v času te gospodarske negotovosti in težav, uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za boj
proti brezposelnosti in za čim prejšnji izhod iz te krize.

Gospodu Marinescuju želim povedati, da je v smernicah Sveta dejansko bilo dogovorjeno, da krepitev
Evropska služba za zunanje delovanje ne sme prispevati k višjim stroškom. Povedano drugače, v nobenem
primeru ne sme vključevati višjih izdatkov in dodeljevanja več sredstev v ta namen, ampak da se ohrani
proračunska nevtralnost.

Gospe Gardiazábal Rubial želim povedati, da trenutni proračunski okvir zagotavlja dovolj prožne mehanizme
za pokrivanje nekaterih pobud, ki jih predlaga in da proračun Evropske unije nima primanjkljaja, se pa seveda
napaja iz prispevki držav članic, predvsem pa iz vira bruto nacionalnega dohodka. Ni težko spoznati, da bi
intenzivnejša poraba tega vira poslabšala posamezne razmere, s katerimi se soočajo vse države članice, ki
so, kot veste, v tem trenutku zelo občutljive. Uporaba tega kanala za povečanje proračuna EU bi zato bila v
nasprotju s kriznimi razmerami, s katerimi se soočamo.

To izhodiščno stališče pa ne pomeni, da ne moremo razmišljati o ponovnem pregledu, če v tem obdobju
načrtovanja pride do ali če obstajajo izredne okoliščine, kar se je v preteklosti že večkrat zgodilo. Vendar je
to mogoče narediti šele takrat, ko so obravnavane vse druge možnosti financiranja.

Gospe Trüpel želim povedati, da je od zunaj dejansko mogoče tolmačiti, da Komisija predlaga, da Svet ni
dosleden glede potrebe ali smeri, ki jo je treba izbrati, da bi spremenili finančni okvir, prav tako pa lahko
Svet zahteva dokument, ki bi služil kot platforma za začetek izvajanja tega pregleda. Dejstvo je, da smo vsi
v zelo zapletenih makroekonomskih razmerah, kot sem povedal že prej, kjer sta potrebni dve stvari: Prvič,
prednostno je treba rešiti probleme na nacionalni ravni in drugič, ohraniti prizadevanja EU v obliki, kot so
navedena v trenutnem finančnem okviru, brez kakršnih koli sprememb, vse dokler ne bomo imeli dovolj
dokumentirane in dogovorjene študije.

Poudariti želim, da podpiram gospoda Wlosowicza pri njegovem zagovarjanju kohezijske politike. Svet je
vedno zagovarjal to politiko, kot simbol Evropske unije in platformo za doseganje konvergenčnih ciljev, ki
si jih je zastavila EU. Zato morate razumeti, da bo Svet vedno v celoti podpiral to politiko.
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Gospe Andreasen želim sporočiti, da se strinjam z njo in da v trenutnih okoliščinah ni mogoče povečati
sredstev EU. Zato moramo, kot sem povedal prej v prvem govoru, uporabiti ta sredstva tako, da bomo
prednostno obravnavali in prerazporedili dodeljena sredstva ter tako povečali učinkovitost porabe in uresničili
naše cilje na kar se da inteligenten način.

To seveda ne pomeni, da obstaja tveganje izgube demokracije v kateri koli državi, ki ste jo omenili in zato
menim, da moramo odpraviti vsako možnost, da bi do tega prišlo, čeprav gre le za zelo majhno možnost.

V zvezi z gospodom van der Stoepom želim povedati, da bomo predlagali preučitev možnosti za zagotavljanje
prožnosti v okvirni finančni uredbi.

Gospodu Cozzolinu sporočam, da je moje stališče takšno, kot sem ga izrazil že prej, t.j. da bo zaradi trenutne
miselnosti, državam članicam, ki si močno prizadevajo zmanjšati dolg, zelo težko zagotoviti več sredstev v
proračunu Evropske unije.

Gospodu Ehrenhauserju želim povedati, da bomo prednostno obravnavali in kar v največji možni meri
prerazporedili postavko 5 in zmanjšali njen obseg ali dodeljena sredstva, če to ne bo negativno vplivalo na
nadzor ali inteligentno in učinkovito razporejanje odhodkov. Ta ukrep je torej del splošnega prehoda na
prožnost in prednostno obravnavno, o kateri sem prej govoril.

Gospodu Fernandesu moram povedati, da nikakor ne razmišljamo o odložitvi večletnega finančnega okvira.
Ravno nasprotno, stvari se odvijajo normalno, nov finančni okvir pa bo sprejet ob ustreznem času.

Isto sporočam tudi gospe McGuinness: glede na pomanjkanje, slabšanje gospodarskih razmer in težave, s
katerimi se spopadajo številne države trenutno ni mogoče dodeliti več sredstev in zato moramo poskušati
najti način, kako bi lahko ta sredstva bolje uporabili.

Kot odgovor na vprašanje drugega govorca želim prav tako povedati, da je bil proračun EU sprejet z namenom,
da bi se odzvali na krizo in ne nazaduje glede na te nove razmere, ki so nastale v zadnjih dveh letih, prav tako
pa se je odzval na nastale družbene izzive. To se je na primer zgodilo z evropskim načrtom za oživitev
gospodarstva.

Na koncu želim preostale pripombe poslancev posredovati Svetu, poslancem pa se želim osebno, pa tudi v
imenu Sveta, zahvaliti za njihove govore.

Janusz Lewandowski, član Komisije. – Gospa predsednica, rad bi se zahvalil poslancem za njihove pripombe.
Ko poslušam vaše pripombe, slišim jasno naklonjenost reviziji, ki po vašem razumevanju pomeni svež denar
za financiranje novih izzivov. Na drugi strani prav tako jasno slišim zaskrbljenost nad posledicami trenutne
finančne krize, ki države članice sili v obsežna zmanjševanja javnih izdatkov.

Veliko vprašanj se je nanašalo na ponoven pregled – ki pa ni več srednjeročni pregled, saj se dve veji
proračunske oblasti ne moreta dogovoriti o njem Opravljen bo septembra in bo vključeval količinske
opredelitve novih lastnih virov morebitnih kandidatov, ki bi nadomestili do sedaj prevladujoče prispevke
držav. Bolj kot za tehnično poročilo bo šlo za politično poročilo, ki bo obravnavalo tudi posledice Lizbonske
pogodbe, kar močno podpira gospa Herczog. Verjamem, da Lizbonske pogodbe ne smemo povezovati le z
dodatnimi upravnimi stroški – kar se danes dogaja – in izkazalo se bo, da predstavlja dodano vrednost, ne
le v zvezi z novimi mesti in novo obliko upravnih stroškov, kar je seveda najmanj priljubljeno pri
davkoplačevalcih v Evropski uniji.

V zvezi s členom 8.3, ki ga je zbrisal Svet, moramo zagovarjati prožnost v takšni ali drugačni obliki. To je
jasen sklep naših usklajevanj vse od leta 2007. Gospod Garriga Polledo je naštel številne velike izzive. Ne
gre za nadzorne agencije, ampak predvsem za ITER, Galileo in druge obsežne projekte, ki jih je težko umestiti
v obstoječi večletni okvir. Vendar pa imamo količinske opredelitve. Zelo jasno je, da se bo ITER začel izvajati
2012-13. Potrebujemo pa dolgoročno zavezo, preden začnemo iskati proračunsko rešitev.

V zvezi z administracijo, gospodu Ehrenhauserju ne moremo obljubiti popolnih odgovorov glede preglednosti,
lahko pa obljubim, da v Komisiji zelo resno mislimo glede ničelne rasti. Do 2013 ne bo nobenih dodatnih
delovnih mest. Tako razumem samoomejevanje, ki je potrebno v času krize. Ne morem v celoti odgovoriti
na vprašanja, kako upravljati s presežki v trenutnem režimu, vendar pa lahko to predstavlja prispevek k
razpravi o pravilih v naslednji finančni perspektivi.

Gospa McGuinness je zastavila vprašanje o neuradnem dokumentu. To je že pozabljeno, passé, ne obstaja!
Oktobra ali novembra bodo pripravljeni novi dokumenti o dveh velikih področjih porabe – kohezijska in
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skupna kmetijska politika – in se bodo razlikovali od tega, ki je prišel v javnost, tako imenovanega neuradnega
dokumenta.

Veselim se sodelovanja pri nadaljnjih korakih. Urnik je zelo jasen, z glasovanjem o lizbonskem paketu v
novembru v Parlamentu in morebitno stopnjevanje z usklajevanjem. Torej, glasovanje oktobra in usklajevanje
novembra.

Reimer Böge, avtor. – (DE) Gospa predsednica, se opravičujem, ker pa imamo še nekaj minut pred naslednjo
točko, bi želel podati dve sklepni pripombi.

Razumem težek položaj držav članic na podlagi nekaterih argumentov, ki jih je predstavilo predsedstvo
Sveta. Vendar pa odgovori sveta še vedno ne odražajo v celoti nujnosti in proračunskih izzivov, s katerimi
se sooča celotna Evropska unija, prav tako pa ne odražajo prihodnje usmeritve. Zato moramo sodelovati.

Glede na komisarjeve odgovore domnevam, da je nekoliko bolj pripravljen na dodatne razgovore, mi pa
bomo skušali zagotoviti, da se bodo nadaljevali. Odbor za proračun bo zato predstavil vmesno poročilo o
postopku za odobritev ponovnega pregleda večletnega finančnega okvira na podlagi člena 81 poslovnika,
tako da bo plenarnemu zasedanju zagotovljen pogajalski mandat za nadaljnje razgovore v septembru.

Razprava je zaključena (člen 149 poslovnika).

Georgios Stavrakakis (S&D), v pisni obliki. – (EL) Lizbonska pogodba določa nove prednostne naloge EU,
strategija EU 2020 pa vsebuje ambiciozne cilje v ključnih sektorjih za prihodnost EU, kar pa spreminja
podatke, na katerih temelji trenuten večletni finančni okvir. Posledice nedavne gospodarske krize, ki jih še
vedno nismo v celoti doumeli in se še širijo, so pokazale, da se izzivi, na katere se moramo odzvati, vsako
leto drastično spreminjajo in zahtevajo prilagoditve na različnih ravneh, če želimo, da bodo naše politike
učinkovite. Vendar pa vsi vemo, da vsake nove politike, pobude in programa, ki ga razvije EU, ni mogoče
izvesti brez potrebnih sredstev. Te omejitve trenutnega večletnega finančnega okvira so zelo ozke, celo
omejujoče in ne dopuščajo nobenega manevrskega prostora v prihodnjih letih; na primer, na podlagi omejitev
pod postavkami 1a in 4 ni mogoče uresničiti nepredvidenih zahtev. Zato moramo nujno ponovno pregledati
trenutni večletni finančni okvir, da bi tako zagotovili potrebna sredstva, s katerimi bo EU lahko izpolnila
svoje obveznosti in se odzvala na povečane zahteve evropskih državljanov. Z zapravljanjem časa, zapravljamo
priložnosti.

(Seja je bila prekinjena ob 18.55 in se je nadaljevala ob 19.05)

Pisne izjave

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

15. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Predsednik. – Naslednja točka je čas za vprašanja (B7-0307/2010).

Na Komisijo so bila naslovljena naslednja vprašanja.

Prvi del

Vprašanje št. 20 predložila Laima Liucija Andrikienė (H-0291/10)

Zadeva: Potek in izidi lokalnih volitev v Belorusiji

Konec aprila 2010 so v Belorusiji potekale volitve v lokalne svete. Prijavljene so bile številne kršitve načel in
postopkov demokratičnih volitev. Čeprav se je odločalo o več kot 21 000 sedežih v lokalnih svetih, se je
glede na ocene v primerjavi s provladnimi kandidati za te sedeže potegovalo le 360 kandidatov opozicije.

Kakšno stališče je zavzela Komisija do zgoraj omejenih volitev? Ali je prišlo do kakršnega koli napredka z
vidika demokratičnih standardov v primerjavi s prejšnjimi volitvami? Kakšno je stališče Komisije glede
nenehnih kršitev človekovih pravic v državi? Kako Komisija ocenjuje politične razmere in razmere človekovih
pravic v Belorusiji glede na priprave na predsedniške volitve v 2011?
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Štefan Füle, član Komisije. – Kot odgovor na pomembno in aktualno vprašanje gospe Andrikienė naj povem,
da je Komisija seznanjena z vsemi kršitvami demokratičnih načel in postopkov, ki so jih prijavile številne
nevladne organizacije v sklopu lokalnih volitev v Belorusiji. Vodje misije Evropske unije v Minsku so prav
tako izpostavili nedoslednosti in odstopanja, predvsem pri štetju glasov.

Pred volitvami so bile izvedene nekatere spremembe volilnega pravilnika v Belorusiji. Glede na mnenje Urada
OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, ki je bilo pripravljeno 3. junija 2010, to predstavlja,
navajam, „korak k odpravljanju nekaterih napak“ v volilnem pravilniku. Vendar pa poročilo navaja, da te
spremembe zelo verjetno ne bodo odpravile pomislekov, da volilni pravilnik še naprej ne ustreza resničnim
demokratičnim volitvam.

Glede na to, bom med predvidenim obiskom Minska v juliju, oblastem posredoval jasno sporočilo, da je
napredek potreben na številnih področjih, ki so ključna za demokratizacijo, če Belorusija resno misli o
ponovnem sodelovanju z Evropsko unijo.

Eno izmed teh področij je volilna zakonodaja, ki je en izmed najočitnejših preskusov demokratičnih
standardov. V zvezi s tem bom pozval Minsk, naj nadaljuje s sodelovanjem s sklepom OVSE o reformi
volilnega pravilnika pred naslednjimi predsedniškimi volitvami. V pripravah na te volitve bo Komisija prav
tako namenila posebno pozornost drugim ključnim vidikom demokratizacije, predvsem svobodi zbiranja,
medijev ter nevladnih organizacij in civilne družbe, kjer v zadnjem času ni bil zabeležen napredek.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Hvala vam za odgovor, vendar imam dodatno vprašanje. Svet se
na različne načine odziva na dogodke v Belorusiji. 8. Junija je administracija ZDA sprejela odločitev o
podaljšanju finančnih sankcij za visoke beloruske urednike, vključno s predsednikom Aleksandrom
Lukašenkom, še za eno leto. Menim, da je to pravi odziv na nedemokratične lokalne volitve v Belorusiji in
želim slišati vašo oceno. Ali namerava Evropska unija, kot odgovor na kršitve civilnih, političnih in drugih
človekovih pravic v Belorusiji, izvesti podobne ukrepe? Povedano drugače, kakšno stališče namerava zavzeti
Evropska unija?

Štefan Füle, član Komisije. – V preteklosti smo poskušali s politiko vključevanja in politiko osamitve in
pošteno povedano, nobena izmed teh politik ni bila popolna; prav tako niso dale rezultatov, ki smo si jih
želeli v odnosih z Belorusijo. Sedaj skušamo pripraviti podlago za to, kar imenujem kritično vključevanje.
Komisija dela na skupnem vmesnem načrtu, ki bi ga opisal kot okvir za tako dobre, kot tudi slabe strani v
odnosih med Evropsko unijo in Belorusijo. Zagotavlja okvir za korake k demokratizaciji in postopnemu
vključevanju s strani Evropske unije. Na voljo bo Evropskemu svetu, seveda pa tudi Evropskemu parlamentu
in trdno sem prepričan, da je to najustreznejši odgovor na kršitve človekovih pravic v Belorusiji.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Gospod Füle, rad bi se vam zahvalil za te informacije, vendar
moram zastaviti dve vprašanji. Kmalu nameravate obiskati Belorusijo, mi pa imamo posebno prošnjo, ki se
nanaša na narodne manjšine. Zaradi razmer so beloruski državljani pogostokrat ljudje, ki prihajajo iz zelo
različnih narodnih skupin. Problem se nanaša na obravnavo beloruskih državljanov poljskega porekla. Druga
zadeva je zahteva, da se v vseh teh ukrepih več pozornosti nameni vzpostavitvi štipendij za mlade Beloruse,
saj je to danes najpomembnejši način ukrepanja.

Štefan Füle, član Komisije. – Del programa predstavlja tudi osredotočanje pozornosti na stike z ljudmi, z
mladimi in študenti. Po drugi strani pa na mojem programu razgovorov v Minsku niso le splošna vprašanja,
povezana s kršitvami človekovih pravic, ampak tudi specifična vprašanja, ki se nanašajo na manjšine. Temu
vprašanju namenjam posebno pozornost. Sestal se bom z gospo Andżeliko Borys in drugimi predstavniki
beloruske opozicije, kjer ne bomo razpravljali le o stanju poljskih manjšin v Belorusiji, ampak tudi o načinih,
kako jim lahko Komisija in Evropska unija pomagata.

Menim, da to ni osamljeno vprašanje. Prav tako ne mislim, da gre za predvolilno vprašanje, kot ga nekateri
želijo prikazati. Gre za resno vprašanje. Med mojimi pogovori v Minsku bom izpostavil odnose med oblastmi
in manjšinami.

Predsednik. – Vprašanje št. 18 predložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0277/10)

Zadeva: Učinki proračunskih prilagoditev na verodostojnost skupne evropske valute

Da bi evropske vlade in javnost začele sprejemati evro, je Komisija sprožila obsežno kampanjo obveščanja
v vseh državah evrskega območja z ugodnimi rezultati. Danes je verodostojnost evra resno ogrožena,
predvsem zaradi gospodarskih težav v teh državah, ob nekontroliranih tržnih špekulacijah, kar glede na
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nacionalne raziskave povzroča široko zaskrbljenost v javnosti in negotovost v Evropi. Ali lahko Komisija
zagotovi naslednje informacije:

Ali so v Evropi bile izvedene posebne raziskave javnega mnenja po kategorijah prebivalstva?

Kakšni ukrepi so predvideni za izboljšanje podobe skupne valute in njene verodostojnosti v očeh javnosti?

Ali bodo nove države članice še naprej prosto sprejete v evrsko območje?

Olli Rehn, član Komisije. – Gospe Kratsa-Tsagaropoulou se zahvaljujem za zelo aktualno vprašanje – oziroma
sklop vprašanj – saj podoba in verodostojnost evra močno skrbi vse nas, Evropejce, na tem kritičnem razpotju
in v teh težkih časih. Evro ni samo monetarna ureditev; gre tudi za ključni politični projekt – če ne za glavni
politični projekt – v Evropski uniji. Zato usoda evra, podoba evra in njegova verodostojnost močno vplivajo
na celoten evropski projekt.

Tukaj imam skrbno umerjen osnutek odgovora na štirih straneh, za katerega sem moje službe pozval, da ga
pripravijo. Mika me, da bi ga prebral, vendar bi za to porabil 12 minut vašega časa. Vendar pa sem ga
pripravljen deliti z vami in ga lahko objavim tudi na moji spletni strani. Ne gre le za medijske ukrepe in
kampanje – ne glede za to, kako pomembne so – prav tako gre tudi za politike in konkretne ukrepe, da bi
zaščitili evro pred sistematičnimi napadi, ki jim je bil nedavno izpostavljen.

Poudariti želim le, da izvajamo redne kvantitativne raziskave. Imamo redne hitre raziskave Eurobarometer,
ki jih opravljamo v vseh državah članicah – izvajali smo jih v različnih intervalih. Vsako priložnost izkoristimo
za aktivno sporočanje o najnovejših dogodkih in političnih ukrepih, sprejetih v zvezi z evrom ter gospodarsko
in monetarno unijo.

Pomisleke splošne javnosti obravnavamo prek vseh razpoložljivih kanalov, kot so spletne strani, publikacije,
vprašanja in odgovori, letaki, kot tudi prek različnih omrežij, ki se ukvarjajo z oblikovanjem gospodarske
politike, sindikatov, delodajalskih organizacij in tako dalje. Z državami članicami sodelujemo na vseh
področjih, da bi razširili sporočila, ki se nanašajo na evro.

V zvezi s politikami, ki predstavljajo bistvo, in to se nanaša na del „b“ vprašanja gospe Kratsa-Tsagaropoulou.
Kakšni ukrepi so predvideni za izboljšanje podobe skupne valute in njene verodostojnosti v očeh javnosti?

Glede tega želim izpostaviti tri točke. Prvič, odločili smo se za znatno finančno podporo, imenovano Evropski
mehanizem in instrument za finančno stabilnost – skoraj 500 milijard EUR – , ki je skupaj s paketom pomoči
Grčiji za usklajeno in pogojno finančno pomoč, pomagala pogasiti požar finančne negotovosti, preden se
je razplamtel v hud požar po vsej Evropi. Izvajamo konkretne korake, da bi zaščitili finančno stabilnost in
evro v Evropi.

Drugič, naše države članice si močno prizadevajo pri javnofinančni konsolidaciji. V Evropi poteka val
javnofinančne konsolidacije in strukturnih reform, da bi bilo mogoče obnoviti in okrepiti zaupanje v in
verodostojnost evra ter v gospodarsko in monetarno unijo.

Tega ne počnemo brez pazljivega umerjanja; to počnemo na usklajen in raznolik način, tako da morajo tiste
države, brez ali z zelo malo davčnega prostora, kot so Grčija, Španija in Portugalska, pospešiti javnofinančno
konsolidacijo. Medtem pa imajo druge države še vedno davčni prostor in s konsolidacijo ne bodo začele
pred prihodnjim letom – s tem bomo zagotovili, da ne prekinemo trenutno potekajočega okrevanja
gospodarstva.

Ravno danes smo predstavili 15 postopkov v primeru čezmernega primanjkljaja in na podlagi naše ocene
so strategije javnofinančne konsolidacije naših držav članic v skladu s to usklajevano in raznoliko izhodno
davčno strategijo.

Krepitev gospodarskega vodenja je ključnega pomena za krepitev verodostojnosti evra in računam na vašo
podporo, ko boste glasovali o resoluciji Evropa 2020 in krepitvi gospodarskega vodenja. Vašo podporo
potrebujemo, da bi lahko prepričali Evropski svet – prepričali države članice – in ohranili zagon, da bi lahko
vzpostavili te strožje sisteme proračunskega in gospodarskega nadzora ter usklajevanja politik že v začetku
prihodnjega leta.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Gospod predsednik, komisar, hvala za vaš odgovor in da ste nas
opozorili na politiko, namenjeno podpori enotne valute in ohranitvi evrskega območja.
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Duh mojega vprašanja se bolj nanaša na komunikacijo, ki jo moramo izvajati, saj državljani ne razumejo
teh do sedaj še ne videnih tehničnih vprašanj v gospodarskem življenju Evrope in jih ne delijo z nami, prav
tako pa obstaja tveganje, da bodo mnenja, da podpora evru predstavlja breme, ne pa varno prihodnost. To
podžigajo scenariji in grožnje nekaterih držav, da bodo opustile enotno valuto.

Skupna odgovornost držav članic in evropskih organov je, da podprejo dosežek, ki ga predstavlja evro, javno
mnenje pa potrebuje spodbudne ukrepe, ki nimajo nič skupnega s finančnimi prilagoditvami v njihovih
državah.

Olli Rehn, član Komisije. – Strinjam se z vašim razmišljanjem in bistveno je, da na evro gledamo, kot na
ključni instrument gospodarske politike in trajnostne rasti v Evropi, istočasno pa nanj ne gledamo le kot na
simbol, ampak tudi kot na vez Evropejcev pri gradnji skupnega evropskega doma. V zvezi s tem smo
organizirali najrazličnejše dejavnosti sporočanja.

V prvi polovici 2010 smo na primer – navedel bom le najpomembnejše – izvedli kampanjo obveščanja o
ključnih prednostnih evra v 10 državah evrskega območja: Nemčiji, Franciji, Italiji, na Portugalskem,
Nizozemskem, Španiji, Avstriji, na Finskem, Malti in v Belgiji. Prav tako smo organizirali gospodarski forum
v Bruslju, namenjen gospodarskim in finančnim vprašanjem, ki je potekal pred dvema tednoma. Sporazum
je bil dosežen na rekordnem številu političnih področij, na več kot 1 000, o dogodku pa so poročali tudi
mediji. Šlo je za primer vzpostavljanja stikov z oblikovalci mnenja in poskus zagotavljanja velikega vpliva
prek tega pomembnega foruma. Lahko bi še nadaljeval.

Sodelujemo v teh dejavnostih in mislim, da bomo dosegli najboljše rezultate, če bomo imeli prave politike
in prave kampanje, s katerimi bomo zagotovili, da bodo naši ljudje dobro obveščeni.

V mladosti sem se učil za prodajalca nadomestnih delov; začel sem pri 12 in s to kariero zaključil pri 20.
Vedno smo imeli zelo jasno filozofijo: da lahko začneš z dobrim trženjem izdelka, najprej potrebuješ izdelek
sam: potrebuješ oboje. Potrebuješ zanesljiv izdelek, trdne politike in dobro marketinško kampanjo, da bi
tako osvojil srce in duha naših ljudi.

Nikolaos Chountis, avtor. – (EL) Gospod predsednik, komisar, pozorno sem poslušal vaše odgovore. Ne
vem, če vaš memorandum na dvanajstih straneh, ki ste ga omenili, vsebuje odgovor na en del vprašanja moje
kolegice poslanke, specifično na vključevanje novih držav v evrsko območje in možnosti takšnega
vključevanja.

Vem – in tudi vi veste – da je Estonija nova članica. Sedaj smo priča izvajanju ostrih programov finančnega
prestrukturiranja, da bi te države lahko vstopile v evrsko območje, kar ima za posledico, da se v Estoniji
izvajajo drastična krčenja plač javnih uslužbencev, brezposelnost je dosegla 20 %, brezposelnost med mladimi
pa je nekajkrat višja.

Moje vprašanje se glasi: ali je ta podoba čakalnice za evrsko območje privlačna? Ali je zanesljiva? Ali vzpostavlja
predpogoje za nadaljnjo smiselnost?

Olli Rehn, član Komisije. – Glavni razlog, zakaj je Estonija morala uvesti proračunsko disciplino ne leži v
evru, ampak v dejstvu, da se je estonsko gospodarstvo soočalo z resno finančno krizo, tako kot vsi mi, in
upočasnjeno gospodarsko rastjo. Beležili so negativno gospodarsko rast, kar je pomenilo, da estonske javne
finance enostavno niso bile več vzdržne.

Stopnja dolga Estonije je zelo nizka: trenutno znaša 7,2 %, medtem ko je evropsko povprečje 75 %, vendar
pa je bil porast zelo zaskrbljujoč in z gospodarskega vidika je bilo povsem logično zagotoviti, da bo Estonija
še naprej lahko nadaljevala s svojimi stabilizacijskimi politikami in zagotavljala vzdržnost svojih javnih
financ. Šlo je za demokratično odločitev estonskega parlamenta in tej politiki Estonija sledi precej uspešno.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Komisar, kot vemo, je Grčija najšibkejši člen v evrski verigi in za
odobritev paketa pomoči Grčiji smo potrebovali dva meseca. To zamudo je v veliki meri mogoče pripisati
Nemčiji, stala pa je 100 milijonov EUR, kar je nedvomno oslabilo evrsko valuto. Kako Komisija gleda na te
zadeve in kakšne korake bo izvedla, da bi v prihodnje preprečila takšne zamude?

Olli Rehn, član Komisije. – Ne želim se spuščati v nobeno igro obtoževanja. Moje stališče je, da so politiki in
oblikovanje gospodarske politike v Evropski uniji vedno stvar politične volje, pa tudi umetnost mogočega.
Tokrat je v neki točki bilo mogoče sprejeti tiste odločitve, zagotoviti pogojno in usklajeno finančno pomoč
Grčiji, ter kasneje vzpostaviti Evropski mehanizem za finančno stabilnost. To sedaj deluje.
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Glede Grčije, prve tranše v skupni vrednosti 20 milijard EUR s strani EU in MDS so bile poslane Grčiji v
sredini maja. Grčija izvajanja svoj skupni program EU-MDS pravočasno in v skladu z memorandumu o
soglasju. Poleg tega je na voljo nedavno sprejet Evropski mehanizem in instrument za finančno stabilnost,
tako da se lahko pri instrumentu Skupnosti v višini 60 milijard EUR uporablja proračun Unije, kot jamstvo
za posojila pri morebitnih operacijah. To je vzpostavljeno in deluje. Po potrebi in če bo resnično potrebno,
bo na voljo.

Konec tega meseca bo ratificiran poseben instrument v višini do 440 milijard EUR, medvladni sporazum,
ki ga imenujemo tudi Evropski instrument za finančno stabilnost v 90 % obsega, kar je merilo, na voljo pa
bo nekaj tednov po tem. To pomeni, da bomo v skrajni sili imeli orodje, da se bomo lahko spopadli s tem
mehanizmom in instrumentom.

S tem si bomo zagotovili le dodaten čas, bistvo pa je, da se moramo lotiti zelo resne kampanje za javnofinančno
konsolidacijo v Evropi, s tem ko je v zadnjih dveh letih bilo izbrisanih 20 let javnofinančne konsolidacije,
izvedene v zadnjih dveh desetletjih.

Predsednik. – Vprašanje št. 19 predložila Mairead McGuinness (H-0257/10)

Zadeva: Strukturni skladi EU - financiranje izključevanja

EU, kot podpisnica konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, odraža ključne
elemente – preprečevanje diskriminacije, enake možnosti in ukrepe za aktivno vključevanje – v svoji strategiji
za invalidnost.

Marca 2010 se je Komisija udeležila konference v Bruslju, ki jo je priredila Evropska koalicija za življenje v
skupnosti in na kateri je bilo obravnavano vprašanje „financiranje izključevanja ob zagovarjanju vključevanja?“
Uporaba sredstev Evropske unije za ohranjanje institucionaliziranosti invalidov“.

Komisija se zaveda zaskrbljenosti med nevladnimi organizacijami, da se evropski strukturni skladi uporabljajo
za obnavljanje ali izgradnjo novih zavodov za dolgotrajno bivanje invalidov v nasprotju s pravicami teh
državljanov.

Glede na močno konvergenco med cilji celotne strategije EU za invalidnost in konvencijo ZN, kakšne ukrepe
bo izvedla Komisija, da bi obravnavala to vprašanje in zagotovila, da se sredstva EU ne bi uporabljala na ta
neustrezen način, ampak da bi bila usmerjena k zagotavljanju življenja invalidom, ki temelji na skupnosti?

Viviane Reding, podpredsednica Komisije. – Kot ustni odgovor na vprašanje, ki ga je predložila gospa
McGuinness, želim povedati, da čeprav so za organiziranje in upravljanje oskrbne na domu odgovorne
države članice, Komisija, kot alternativno življenju v institucijah, zagovarja pravico invalidov do samostojnega
življenja ob pomoči podpornih storitev v skupnosti.

Do konca tega leta bo Komisija sprejela Evropsko strategijo za invalidnost za obdobje 2010-20, ki bo določala
koherenten okvir za izvajanje resolucije ZN o pravicah invalidov. Med prednostnimi nalogami bo zagotavljanje
pomoči invalidom pri samostojnem življenju in deinstitucionalizaciji vseh sistemov. Predvsem bo izpostavila
morebitno vlogo strukturnih skladov v zvezi s tem.

Prednostne naloge pri uporabi strukturnih skladov so seveda določene na nacionalni in regionalni ravni,
vendar bo Komisija sodelovala z državami članicami pri izmenjavi dobrih praks in smernic glede tega kako
kar najbolje izkoristiti ta sredstva, da bi tako bilo mogoče spodbujati osebno samostojnost in pravico invalidov
do samostojnega življenja.

Prav tako želim omeniti Evropski socialni sklad, kot instrument za odpravo ovir za sodelovanje invalidov
kot enakopravnih članov družbe. Socialni sklad lahko med drugim financira svetovanje, usposabljanje,
prilagojeno posebnim potrebam invalidov, rehabilitacijo, ustvarjanje delovnih mest v sektorjih, kot so
socialno podjetništvo, posebna pomoč pri spodbujanju podjetništva med invalidi in kampanje za dvigovanje
ozaveščenosti v boju proti diskriminaciji. Prav tako lahko zagotovi usposabljanje in preusposabljanje osebja
za lažji prehod iz institucionalne oskrbe na storitve, ki temeljijo na družbi.

Vzporedno s tem je za razvoj socialne infrastrukture, ki bo podpirala takšne nove storitve, mogoče uporabiti
Evropski sklad za regionalni razvoj.

V zvezi s tem je Komisija pripravila orodje za uporabo strukturnih skladov, da bi tako bilo mogoče zagotoviti
dostop invalidom in preprečiti diskriminacijo invalidov. To orodje je bilo razvito z namenom, da bi omogočalo
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organom upravljanja, posredniškim organom ali nosilcem projekta, da pripravijo, izvedejo, spremljajo in
ovrednotijo programe in projekte strukturnih skladov.

Seán Kelly (PPE). – V imenu gospe McGuinness, ki je predložila vprašanje, se vam zahvaljujem za odkrit
in podroben odgovor. Imam le eno ali dve kratki vprašanji. Prvič, ali Komisija kakor koli ukrepa proti tistim,
ki so strukturne sklade porabili nepravilno, predvsem na področju, kjer razpravljamo o zagotavljanju
prostorov za invalide? Drugič, kako hitro lahko, če sploh lahko, odpravimo takšne prakse v državah članicah?

Viviane Reding, podpredsednica Komisije. – Komisija lahko posreduje, če prihaja do zlorab strukturnih skladov
na splošno, vendar pa so predvsem države članice dolžne in odgovorne, da predstavijo svoj program politike
in organizirajo svoje sisteme socialnega varstva, vključno s tistimi ljudmi, ki so v zavodih. Vprašanje se seveda
glasi: ali lahko podamo veto, če države članice še naprej vlagajo na drugačen način? Veste, da se strukturni
skladi porabljajo za sistem skupnih odgovornosti med Komisijo in državami članicami. Vendar pa je odvisno
od držav članic in njihovih regij, da upravljajo programe in jih izvajajo s tem, ko izbirajo programe in projekte.

Tudi če ne moremo uveljaviti veta, smo že sodelovali z državami članicami, da bi spremenili politiko v
državah članicah. Na primer z bolgarsko vlado smo dve leti imeli kooperativni pristop, v skladu s katerimi
vlada ni uporabljala denarja za zavode, se je pa zavzela, da nobeno sredstvo EU ne bo porabljeno za naložbe
v obstoječe zavode in da bo za vse naložbe v tem sektorju upoštevala načelo zmanjšanja števila v zavodih.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Najprej se želim zahvaliti komisarki za njen odgovor in zavezanosti za stvar
invalidov. Imam dve dodatni povezani vprašanji. Pojavilo se je pomembno vprašanje v zvezi z uporabo
strukturnih skladov, predvsem v vzhodni Evropi. V preteklosti so bili invalidni ljudje, predvsem ljudje z
motnjami v duševnem razvoju, nameščeni v gradovih, nacionaliziranih v obdobju komunizma. Eden izmed
problemov je v tem, da se je denar iz strukturnih skladov porabljal za obnovo teh gradov, potem pa so
gradove zaprli in izselili invalide. Kaj se dogaja s temi zgradbami? Ali ima Komisija načrt, kako bi preučila
to vprašanje s širše perspektive, v povezavi s turizmom in ustvarjanjem delovnih mest?

Viviane Reding, podpredsednica Komisije. – Zelo dobro se zavedam, da sprememba režima prav tako pomeni
spremembo pristopa pri obravnavanju ostankov preteklih politik.

Seveda se morajo vlade odločiti, kako bodo skrbele za svoje institucije in ali želijo obnoviti svoje nepremičnine
in jih uporabljati za druge namene. V zvezi z deinstitucionalizacijo, da bi spraviti ljudi v družbo in jih ne bi
puščati v zavodih, vam lahko povem le, da smo skušali osebje Komisije zadolžiti za razprave z državami
članicami, ki se zavedajo teh vidikov.

29. aprila 2010, je DG Regije izvedel seminar za osebje Komisije z naslovom „Ali bi temu rekli dom?“, kjer
so bile predstavljene najboljše in najslabše prakse uporabe sredstev EU za prenehanje delovanja zavodov,
tako da je naše osebje lahko razumelo, katere politike je treba uporabiti pri poskusu spremembe miselnosti
pri svojih stikih z upravami v državah članicah.

DG Regije in DG Zaposlovanje sta prav tako zelo dobro sodelovala glede nadaljnjih korakov, ki jih je treba
izvesti, saj verjamemo, da se morajo naložbe socialnega sklada uporabljati za prebivalstvo v teh regijah, Ne
smejo se uporabljati le za obnavljanje hiš, ampak tudi za ustvarjanje delovnih mest in rasti na zadevnih
območjih.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Gospod predsednik, komisarka, opozoriti vas želim na zelo aktualno
in specifično vprašanje. V moji državi, Grčiji, in verjetno tudi v drugih državah, se zaradi varčevalnih
programov zmanjšujejo socialni izdatki, pogostokrat pa zmanjka tudi sredstev za centre in fundacije, ki
invalidom zagotavljajo storitve.

Pred sabo imam en takšen nedaven primer: edini center, ki je ljudem zagotavljal storitve, predvsem otrokom,
ki imajo težave z vidom in druge težave. Petdeset otrok je bilo prepuščenih usodi zaradi pomanjkanja denarja.
Moje vprašanje se glasi: ali lahko ti otroci upajo, da bo ta fundacija upravičena znotraj okvira financiranja v
skladu z Evropskim socialnim skladom? Kaj lahko storimo?

Viviane Reding, podpredsednica Komisije. – Zelo jasno je, da so na področju socialne politike države članice
odgovorne za organiziranje svojih sistemov socialne zaščite, vključno z zasnovo, financiranjem in nadzorom
kakovosti storitev, ki se zagotavljajo v zavodih.

Ne moremo posredovati ali prisiliti vlade, da spremeni svojo politiko. Sprejmemo lahko le splošne ukrepe,
s katerimi prisilimo vlado, da skrbi za svoje prebivalce.
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Ena stvar, ki jo lahko seveda storimo s socialnim skladom, je seveda usposabljanje osebja in zagotavljanje
pomoči za boljšo oskrbo teh ljudi, vendar pa morajo osnovno odločitev o tem, ali bodo imel rejniški dom,
ali ne, sprejeti nacionalne vlade.

Drugi del

Predsednik. – Vprašanje št. 21 je predložil Chris Davies (H-0246/10)

Zadeva: Zagotovitev okoljskih ciljev EU.

Ali se Komisija strinja, da sta prekomerna interna razprava znotraj EU in neuspeh pri usklajevanju celotnega
obsega diplomatskih virov po svetu, prispevala k neuspehu pri zagotavljanju ciljev EU tako na UNFCCC, kot
tudi na konferenci o podnebnih spremembah v Københavnu in na srečanju udeleženk CITES v Dohi?

Ali Komisija namerava opisati korake, ki jih izvaja za izboljšanje svojega prihodnjega načrtovanja in
usklajevanja z namenom večje udeležbe in zagotavljanja pozitivnejšega rezultata na naslednjih konferencah
o podnebju?

Janez Potočnik, član Komisije. – Gospod Davies vaše vprašanje izpostavlja pomemben problem učinkovitosti
diplomacije Evropske unije v mednarodnih pogajanjih o okolju, zaradi nespodbudnih rezultatov srečanj v
Københavnu o podnebnih spremembah in v Dohi o trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi vrstami.

Očitno se moramo iz teh izkušenj veliko naučiti, ob upoštevanju ustreznih določb Lizbonske pogodbe. Da
bi pripravili uravnovešen sklop zaključkov za prihodnost, menim da bi se morali zavedati, da so razlogi za
rezultate na teh srečanjih večplastni in jih je treba analizirati po posameznem primeru.

Jasno je, da med 27 državami članicami, ki zastopajo 500 milijonov državljanov, ni lahko doseči soglasja o
skupnem stališču na mednarodnih pogajanjih o zapletenih vprašanjih, ki neposredno vplivajo na gospodarstvo
in družbo Evropske unije. Kljub temu pa tako CITES, kot tudi pogajanja o podnebnih spremembah niso
preprečila EU, da bi se dogovorila o skupnem stališču in izvedla sklop dejavnosti, namenjenih njenim
mednarodnim partnerjem.

Za konferenco pogodbenic CITES je bilo stališče EU določeno že več kot šest mesecev pred srečanjem, EU
in delegacije držav članic so izvedle terenske dejavnosti po vsem svetu glede pomembnih predlogov EU o
morskih psih in tigrih, notranje razprave EU pred in po CoP pa so potekale brez zapletov. Vendar pa se
zavedam, da v primeru modroplavutega tuna ti pogoji žal niso bili uresničeni v enakem obsegu.

Na splošno Komisija meni, da bo EU lahko delovala učinkoviteje znotraj CITES po tem, ko bo postala
polnopravna članica. Komisija bo zato okrepila prizadevanja, s katerimi želi prepričati tretje države, ki tega
še niso storile, da ratificirajo spremembo k CITES iz Gaborone, ki omogoča EU, da se pridruži konvenciji.

Interna razprava EU v sklopu Københavna, ob upoštevanju pogajanj o podnebnih spremembah, ni bila
prekomerna, EU pa je znatno izboljšala usklajevanje svojih diplomatskih virov po svetu.

EU je v pripravah na Københaven imela intenziven načrt posredovanja pri tretjih držav, na zasedanju v
Københavnu pa je pripravila in predstavila skupno stališče o vseh ključnih vprašanjih. EU je v pripravah na
Københaven uporabila številne usklajene demarše trojke EU v več kot 40 državah, vplivala na številne skupne
misije trojke, prav tako pa se je udeležila različnih dvostranskih in večstranskih neformalnih razgovorov.
Njene tehnične pogajalske skupine so v času različnih dvostranskih obiskov v tretjih državah obravnavale
in še dodatno razvile stališča EU.

Če se ozremo na primere srečanj v Københavnu in Dohi, se je treba zavedati, da je eden izmed glavnih ciljev
Lizbonske pogodbe okrepiti vpliv Unije v svetu. Izvajanje Lizbonske pogodbe bo opazno okrepilo zunanjo
zastopanost EU v mednarodnih zadevah, ki se nanašajo na podnebje.

Pogodba Komisiji na tem področju nalaga, da zagotovi zunanjo zastopanost Unije. Če Svet meni, da je
politično primerno, da Unija sodeluje pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih, pogodba zavezuje Svet,
da pooblasti Komisijo za vodenje takšnih pogajanj v imenu Unije za zadeve, ki spadajo v pristojnost Unije.
Svet lahko dopolni takšno odobritev s pogajalskimi direktivami.

Evropski parlament mora biti takoj in popolnoma vključen v vse faze postopka.

Komisija trenutno razpravlja z državami članicami v Svetu, kako izvesti ta okvir. V teh pogajanjih Komisija
skrbno pazi, da se bo izvajanje Lizbonske pogodbe učinkovito odražalo pri krepitvi enotnosti in koherentnosti
zastopanosti EU v večstranskih pogajanjih. Vsako drugo tolmačenje Lizbonske pogodbe predstavlja tveganje
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in dejansko slabi položaj EU na mednarodnem prizorišču, ki trenutno ne ustreza temu, kar je bil namen
Lizbonske pogodbe.

Gre za prihodnost organizacije in učinkovitosti EU pri globalnih pogajanjih o okolju, Komisija pa glede tega
vprašanja računa na podporo Parlamenta.

Chris Davies (ALDE). – S komisarjem nedvomno deliva iste cilje in podpiram Komisijo pri njenem boju s
Svetom, vendar ko se ozremo na konference, kot je CITES, vidim Japonsko, ki očitno z vrečo denarja hodi
od enega veleposlaništva do drugega. Vi bi to opisali kot delo na terenu.

Naj vam torej zastavim specifično vprašanje, ker ste se dotaknili krepitve diplomatskih sposobnosti Evropske
unije. Kakšne pogovore ste imeli ali jih boste opravili s Catherine Ashton, da bi razpravljali o tem, kako lahko
Komisija vzpostavi službo za zunanje delovanje, da bi tako zagotovila popolno izkoriščenost naših
diplomatskih sposobnosti?

Janez Potočnik, član Komisije. – Naj odgovorim na vaše specifično vprašanje: glede tega vprašanja se nisem
sestal s Catherine Ashton. Mislim, da je v zvezi s CITES ena stvar popolnoma jasna, predvsem kar se tiče
modroplavutega tuna; naredili smo vrsto napačni izračunov – če se lahko tako izrazim.

Prvič, stališče Komisije je bilo sprejeto prepozno. Drugič, zdi se mi, da je razprava v Svetu potekala ravno na
zadnjem sestanku Coreper in tudi če bi se lahko pogovoril o tem vprašanju s Catherine, bi bilo še vedno
prepozno.

Zato menim, da se moramo iz tega nekaj naučiti. Kot ste pravilno izpostavili, gre za eno izmed nalog, ki jih
bomo morali izvesti skupaj, v ta namen pa bomo morali uporabiti tudi našo bodočo – upam, da dobro
delujočo – službo za zunanje delovanje.

Predsednik. – Vprašanje št. 22 je predložil Dan Jørgensen (H-0255/10)

Zadeva: Vprašanje zmesi motilcev endokrinega sistema.

Danske in nemške študije so pokazale, da so predvsem otroci izpostavljeni celotni mešanici različnih kemičnih
snovi, predvsem kemičnim snovem, ki motijo delovanje hormonov, kot so mehčalci ftalati. Te znanstvene
ugotovitve pomenijo, da proces odobritve REACH za kemične snovi, ki motijo delovanje enega hormona – ki
temelji na predvidevanjih, da bodo njihove koncentracije ostale pod ravno učinkovanja – ni več varen ali
učinkovit, saj skupaj te kemične snovi predstavljajo nevarno zmes.

Kako namerava Komisija zapreti to vrzel v določbah REACH in zagotoviti, da kemične snovi, ki motijo
delovanje hormonov, ne bodo več odobrene na podlagi napačne predpostavke, da smo izpostavljeni le eni
kemični snovi naenkrat.

Vprašanje št. 23 je predložila Fiona Hall (H-0265/10)

Zadeva: Ukrepi EU glede kemičnih snovi, ki so endokrini motilci

Strategija EU za ukrepe o kemičnih snoveh, ki motijo delovanje hormonov, je bila sprejeta pred več kot 10
leti, predvsem kot rezultat iniciativnega poročila Evropskega parlamenta leta 1997. Znanost je od takrat
dokazala močnejše povezave med nekaterimi endokrinimi motilci in rakom, manjšo plodnostjo in
morebitnimi vplivi na obnašanje in razvoj. Kljub različnih političnim izjavam, naklonjenim ukrepom EU
glede kemičnih snovi, ki so endokrini motilci in dogovorjenega prednostnega seznama kemičnih snovi, ki
so endokrini motilci, na ravni EU še vedno ni bil sprejet noben praktičen ukrep za odstranitev kemičnih
snovi, ki motijo delovanje hormonov iz našega okolja.

Ali bo Komisija sedaj ukrepala in uporabila rezultate javno financirane raziskave in zagotovila, da bo mogoče
te kemične snovi z visokim tveganjem za zdravje ljudi prednostno obravnavati v sklopu REACH?

Kakšne konkretne ukrepe bo Komisija predlagala v naslednjem poročilu o izvajanju strategije EU EDC?

Janez Potočnik, član Komisije. – Komisija pozna številne raziskave, ki se nanašajo na kombinirane učinke
različnih kemičnih snovi. Konec leta 2009 so danski organi objavili rezultate številnih raziskav, namenjenih
preučevanju skupnega vpliva različnih kemičnih snovi, ki so endokrini motilci, na občutljive skupine, kot
so otroci in delavke, kot ste omenili v vprašanju.
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Na podlagi danske raziskave je decembra 2009 Svet sprejel sklepe, v katerih je pozval Komisijo, da preuči
kako dobro je trenutna zakonodaja obravnavala kumulativne vplive različnih endokrinih motilcev in širše,
da preuči splošen problem, kako obravnavati kumulativne vplive teh vrst kemičnih snovi.

Komisija je v zvezi s splošnim vprašanjem kumulativnih vplivov kemični snovi pred kratkim na internetu
omogočila dostop do sodobnega poročila o zmesi strupenosti, ki je rezultat dvoletnih raziskav, financiranih
s strani DG Okolje.

Komisija se sedaj o poročilu posvetuje z zainteresiranimi strankami, prav tako pa je na Znanstven odbor za
zdravstvena in okoljska tveganja, Znanstven odbor za nastajajoča in novo odkrita tveganja in Znanstven
odbor za potrošniške proizvode naslovila uradno zahtevo, ki se nanaša na zmesi strupenosti.

Komisija bo najkasneje do začetka 2012, na podlagi raziskave in povezanega procesa posvetovanja, dokončala
poročilo in pri tem ocenila kako in ali ustrezna obstoječa zakonodaja Skupnosti, vključno z REACH, ustrezno
obravnava tveganja zaradi izpostavljenosti številnim kemičnim snovem iz različnih virov in načinov, na
podlagi tega pa bo pripravila ustrezne spremembe, smernice in metode ocenjevanja.

Vse od priprave strategije Skupnosti o endokrinih motilcih iz leta 1999 smo preko proračuna Skupnosti za
raziskave močno vlagali, da bi izboljšali naše razumevanje mehanizmov kako snovi vplivajo na delovanje
endokrinih sistemov. V tem istem obdobju smo posebne ukrepe, namenjene obravnavanju endokrinih
motilcev, vključili v dva ključna dela zakonodaje na področju kemičnih snovi, REACH in uredbo o
fitofarmacevtskih sredstvih. Komisija je aktivno sodelovala tudi v mednarodnih pobudah za razvoj metod
in strategij preskušanja, namenjenim identificiranju endokrinih motilcev.

Komisija je nedavno prav tako sprožila obsežno raziskavo za uskladitev vseh najnovejših znanstvenih
informacij in za pripravo priporočil, ki se nanašajo na strategije preskušanja in merila za identifikacijo snovi
z lastnostmi, ki motijo delovanje žlez. Raziskava bo zaključena do druge polovice prihodnjega leta. Rezultati
te študije bodo upoštevani pri ponovnem pregledu obstoječe strategije Skupnosti o endokrinih motilcih,
prav tako pa bodo predstavljali vhodne podatke za izvedbo obstoječe zakonodaje EU, s čimer mislim na
uredbo o fitofarmacevtskih sredstvih, pa tudi REACH.

Če povzamem, Komisija se zaveda resnosti vprašanj, ki ste jih zastavili in intenzivno dela na tem, da bi jih
kar najbolj učinkovito obravnavala. Ne gre za enostavno zadevo, saj še vedno nimamo dovolj znanja, vsekakor
pa gre za celoviti problem, ki mu v prihodnje moramo nameniti izjemno pozornost.

Dan Jørgensen (S&D). – (DA) Komisar, rekli ste, da boste v 2012 predstavili poročilo na podlagi katerega
boste sprejeli odločitev, ali obstajajo razlogi za revizijo zakonodaje zaradi dejstva, da v njej niso upoštevani
vplivi zmesi. V zvezi s tem vam lahko prihranim težave, saj lahko že sedaj potrdimo, da to drži. Zakonodaja
ne upošteva vplivov zmesi. Tisti, ki smo delali na REACH in ki podrobno poznamo REACH – vem, da tudi
vi poznate – še predobro vemo, da vplivi zmesi niso bili upoštevani, kadar govorimo o najnevarnejših snoveh:
karcinogenih snoveh in kemičnih snoveh, ki so endokrini motilci. Poleg tega REACH temelji na dveh temeljnih
načelih: načelu previdnosti in načelu zaščite najranljivejših potrošnikov na trgu, povedano drugače, otrok
in nosečnic, med drugimi. Ali ne bi Komisija sedaj morala predstaviti predloge o reviziji REACH ter mogoče
tudi o drugih vrstah zakonodaje, ter tako predpisala, da je na podlagi načela zamenjave vplive zmesi treba
upoštevati v procesu odobritve ?

Janez Potočnik, član Komisije. – Kot sem rekel, pravi problem na tem področju leži v pomanjkanju znanstvenih
dokazov in dejstev. Upravičeno ste omenili načelo previdnosti. V skladu s pogodbo moramo upoštevati tudi
previdnostne ukrepe na področju okolja, vendar si kljub temu želim pridobiti čim več podatkov in osnovati
predloge na čim več znanstvenih dejstvih.

Vse od 1999, leta, ko se je ta pristop začel uporabljati, smo znotraj Skupnosti imeli že 84 študij, v katerih je
sodelovalo približno dva milijona ljudi. Ko pa sem se o tem včeraj pogovarjal s kolegi, da bi dobil kratek oris
podrobnosti, se je glavno sporočilo glasilo takole: še vedno imamo premalo znanja, da bi sprejeli zelo
konkretne ukrepe. Ste pa lahko povsem prepričani, da bom to v prihodnje aktivno obravnaval.

Fiona Hall (ALDE). – Komisar, hvala za vaš odgovor, vendar pa se ne morem znebiti močnega občutka
razočaranja, saj obravnava o tem poteka že 13 let – 84 študij v 13 letih. Obstajajo nekateri deli prebivalstva,
predvsem nerojeni otroci, ki so zelo ranljivi na kemične snovi in dokazano je bilo, da sprememb potem ni
mogoče odpraviti, življenja ljudi pa so zaradi tega zaznamovana še preden se rodijo. Glede na to, kar ste
povedali o načelu previdnosti, kaj ovira Komisijo, da bi pripravila vsaj seznam v skladu z REACH, da bi
dosegli napredek pri prepovedi teh snovi?
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Janez Potočnik, član Komisije. – Odgovor lahko še enkrat ponovim. Dejstvo je, da ko govorimo o načelu
previdnosti, je zelo pomembno, kako ga obravnavamo in kaj od njega pričakujemo v skladu s to dejavnostjo.
Želim, da bi bilo pridobljenih več podatkov. Študija, ki smo jo začeli izvajati, ni študija, s katero bi želeli
pridobiti kumulativno znanje o tem, kar smo zbrali z raziskovalnimi programi EU, ampak želimo pridobiti
pregled nad vsem, kar se dodaja – celotno naše globalno znanje. To je celoten namen, vendar pa lahko
razumem vaše razočaranje. Kot veste, sem na tem področju pol leta in vsekakor bom podrobno preučil vse
zadeve, ki ste jih izpostavili in skušal najti način, kako jih najbolje obravnavati v prihodnje.

Lena Ek (ALDE). – Gospod predsednik, trenutni predpisi EU o materialih, namenjenih za stik z živili še
vedno dovoljuje visoke ravni bisfenola A. Zaradi tega obstaja tveganje, da bi lahko prešel v hrano ali, zaradi
širše uporabe potrošnikov, ki vključuje vsakodnevno izpostavljenost, tudi v telo.

Kako bodo rezultati mnenja Evropske agencije za varnost hrane o bisfenolu A, ki ga pričakujemo maja
2010 – mislim, da je bil predstavljen sedaj – upoštevani pri nadaljnjih ukrepih glede bisfenola A v skladu z
REACH? Mislim na naše dojenčke, naše stekleničke in tako dalje.

Janez Potočnik, član Komisije. – To bomo tako kot vsa znanstvena dognanja, ki jih pridobimo, resno
obravnavali, če bo na voljo, pri pripravi prihodnjih ukrepov politike ali pri pojasnjevanju, kako moramo
izvajati stvari prek zakonodaje, ki jo trenutno imamo.

Postopoma bomo izboljšali kakovost našega znanja, ki manjka na tem področju. Gre za resen problem in
ko bomo znanje pridobili, vam zagotavljam, da bomo ukrepali.

Predsednik. – Vprašanje št. 24 je predložil Seán Kelly (H-0256/10)

Zadeva: Izvajanje direktive o poplavah.

Ali nas lahko Komisija seznani z dogajanjem pri izvajanju direktive o poplavah (2007/60/ES(1)), s posebnim
sklicevanjem na Irsko?

Janez Potočnik, član Komisije. – Gospod Kelly, direktiva o poplavah je bila sprejeta v letu 2007 in proces
izvajanja poteka. V zadnjih nekaj mesecih so nas nove poplave opozorile na resne posledice, ki jih povzročajo
in na pomembnost upravljanja tveganja poplav, ki je osredotočeno na preprečevanje, pripravljenost in
zaščito.

Direktiva o pripravah od vseh držav članic zahteva, da pripravijo celovite načrte za zmanjšanje poplavne
ogroženosti. Prav tako se je o teh načrtih treba posvetovati z javnostjo in zainteresiranim strankam, države
pa morajo sodelovati pri čezmejnih vodnih poteh. Prva dva roka za izvedbo sta že potekla.

Prvič, rok za pravni prenos v nacionalno zakonodajo je bil november 2009. Do sedaj se je tega roka držalo
12 držav članic, vključno z Irsko. Deset držav članic še ni priglasilo prenosa direktive, pet držav članic pa je
priglasilo šele delni prenos. Komisija raziskuje primere kršitev, da bi se odzvala na te razmere.

V zvezi z obveščanjem Komisije s strani držav članic o upravnih ureditvah, rok poteče 26. junija letos.
Obvestilo nas je triindvajset držav članic, vključno z Irsko. Komisija sedaj preverja, ali so vse ustrezne
informacije odgovornih oblasti in geografska pokritost enot upravljanja v skladu z direktivo. Glavni izvedbeni
mejniki so še vedno precej oddaljeni.

Države članice v Evropski uniji pripravljajo naslednje korake: prvič, izvedba začasne ocene poplavne
ogroženosti v 2011 in identifikacija območij morebitne znatne poplavne ogroženosti; drugič, priprava
podrobnih zemljevidov poplavne ogroženosti do 2013; in tretjič, priprava prvih načrtov upravljanja poplavne
ogroženosti v 2014. Pred sprejetjem teh načrtov, morajo biti vključene tudi zainteresirane stranke in javnost.

Kar se tiče Irske, izvajanje dobro poteka in ni nobenega razloga, ki bi nakazoval, da Irska odlaša pri izvajanju
direktive. Irska nas je obvestila o pravnem prenosu, prav tako pa je prijavila upravne ureditve. Prav tako
pozdravljamo dejstvo, da je Irska že začela izvajati pilotske vaje na razvodju Dodder na območju Dublina,
kot tudi razvodju Lee na jugu Irske – ker je bil načrt upravljanja poplavne ogroženosti razvodja pripravljen
in poslan v javno razpravo .

Irska prav tako aktivno sodeluje na evropski ravni pri spodbujanju izmenjave dragocenih informacij med
državami članicami na različnih področjih, ki se nanašajo na izvajanje direktive, na primer kako ravnati v

(1) UL L 288, 6.11.2007, str. 27
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primeru poplav zaradi padavin in hitrih poplav, kartiranje poplav in razvoj načrtov upravljanja poplavne
ogroženosti.

Seán Kelly (PPE). – Bom kratek in omogočil spregovoriti še drugim. Prvič, komisar, hvala za zelo podroben
in celovit odgovor, kar zelo cenim. Imam le eno dodatno vprašanje. Če se države ne bodo držale rokov, ali
bo Komisija razmislila o vzpostavitvi solidarnostnega sklada, ko bo v prihodnje prišlo do poplav – ali v
preteklosti, saj imamo vložen zahtevek glede poplav?

Gay Mitchell (PPE). – Nisem prezrl, kar je bilo povedanega o izmenjavi informacij, predvsem pa v zvezi s
hitrim poplavljanjem. Živim blizu reke Dodder v Dublinu in relativno male reke lahko v relativnem kratkem
času povzročijo grozno opustošenje v mestih.

Ali lahko prosim, da bi se pripravil priročnik, ki bi vključeval stvari, kot so na primer zagotavljanje, da so
zajezitvene zapornice očiščene, da niso zaprte zaradi smeti, saj ravno zaradi takšnih stvari pride do tovrstne
škode. Če bi bil na voljo priročnik, bi ga resnično morali uporabljati lokalni organi, lahko pa bi šlo tudi za
najboljšo prakso, ki bi se lahko uporabljala v celotni Evropski uniji, kar tudi zagovarjam.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Za preprečevanje in upravljanje poplav je treba rešiti vprašanja,
povezana z rekami Evropske unije na nadnacionalni ravni, potrebne pa so tudi ogromne naložbe.

Komisijo želim vprašati, ali razmišlja o pripravi skupne politike o celinskih vodah, ravno tako kot o skupni
pomorski politiki, ki bo na celovit način obravnavala ozemeljsko načrtovanje, varovanje okolja, varovanje
pomorskega okolja, pomorski promet in razvoj območij, ki mejijo na celinske vode ali obalne regije.

Jim Higgins (PPE). – (GA) Gospod predsednik, poletne poplave so povzročile veliko škodo na Irskem,
predvsem na infrastrukturi, trgovinah in stanovanjskih hišah. Skupaj škoda znaša skoraj 1 milijardo EUR.

Vendar pa celotne krivde ni mogoče pripisati padavinam; največja težava na Irskem je bila, da vodne poti
niso bile vzdrževane. Direktiva o vodnih poteh je zelo pomembna. Poleg tega so veliko škodo utrpele – in
ta še vedno nastaja – tudi prosto živeče živali, predvsem redke ptice, saj tudi direktiva o pticah ni bila
uveljavljena.

Janez Potočnik, član Komisije. – Številni izmed vas ste omenili financiranje. Obstajata dve možnosti: ena je
preprečevanje, kjer moramo upoštevati kohezijski sklad; druga se nanaša na sredstva na evropski
ravni – Interreg in vse z njim povezane aktivnosti.

Kadar pride do nesreče, zagotovo obstaja še ena možnost – ki jo je omenil spoštovani poslanec – in sicer
Evropski solidarnostni sklad. Evropski solidarnostni sklad ima zelo jasne smernice glede izvajanja in narave
škode. V primeru irske vloge za solidarnostni sklad je nastala škoda pod pragom, vendar Komisija ocenjuje
to vlogo.

Kadar je znesek škode pod normalnim pragom za mobilizacijo solidarnostnega sklada 0,6 %, morajo biti
izpolnjena posebna merila za izredno mobilizacijo. Če bo ocenjeno, da je tako, potem lahko pomoč odobrimo.
Vendar pa ne smemo mešati dveh stvari - namen enega in namen drugega.

Prav tako se strinjam glede izmenjave najboljše prakse, ki je bila omenjena – pomembno je, da so načrti
upravljanja ustrezno in pravilno pripravljeni. Glede čezmejnih vplivov, to močno podpiramo v okvirni
direktivi o vodah. Pristop s porečjem sega čez meje in vzpostavlja neke vrte povezavo, kjer države članice
sodelujejo. Pozivamo jih, da sodelujejo pri pripravi svojih čezmejnih rešitev in so k temu tudi zavezane.

Na koncu želim omeniti, da nameravamo v 2012 pripraviti načrt o vodah in njihovem upravljanju. V ta
načrt bodo vključene tri teme, ki jih želimo obravnavati. Ena izmed tem, ki ji bomo namenili pozornost,
bodo suše.

Predsednik. – Vprašanje št. 25 predložila Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-0262/10)

Zadeva: Revizija direktive EIA (85/337/EGS).

Občasno slišimo o težavah, ki se pojavljajo med načrtovanjem in izvajanjem obsežnih infrastrukturnih
projektov, predvsem v energetskem sektorju. Večino težav nastane zaradi pomanjkanja preglednosti in
nepristranskosti pri ocenah okoljskega vpliva takšnih projektov. Trenutna zakonodaja (Direktiva
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85/337/EGS(2)), kot izhaja iz nedavnega poročila Komisije, ne zagotavlja prave neodvisnosti okoljske presoje.
Predlagani ta dve glavni rešitvi tega vprašanja: prva, večja vključenost Komisije v postopek okoljske presoje
ali druga, zagotavljanje, da je financiranje okoljske presoje neodvisno od razvijalca projekta, za katerega
poteka presoja.

Kdaj Komisija namerava predstaviti popravljeno besedilo direktive EIA? Za katero možnost se bo Komisija
najverjetneje odločila, da bi zagotovila neodvisnost pri okoljski presoji.

Janez Potočnik, član Komisije. – Res je, da v skladu z direktivo o presojah vplivov na okolje (EIA), odgovornost
za zbiranje potrebnih okoljskih informacij in njihovo predložitev javnim organom, nosi razvijalec. Vendar
pa zaradi tega postopek EIA ni nepregleden ali pristranski, saj direktiva vsebuje številna varovala, ki
zagotavljajo pregledno in objektivno okoljsko presojo projektov.

Ta varovala je mogoče najti, prvič, v opisu minimalnih informacij, ki morajo biti vključene v poročilo presoje
vplivov na okolje, kar zahteva direktiva EIA in drugič, v posvetovanjih s pristojnimi okoljskimi organi in
javnostjo. Vse informacije, ki jih zagotovi razvijalec, morajo biti dostopne okoljskim organom in javnosti,
s katerimi se je treba posvetovati.

Točnost teh informacij je med posvetovanji, preden je sprejeta dokončna odločitev, mogoče vedno izpodbijati.
To pomeni, da lahko pristojni okoljski organi uporabijo svoje pristojnosti in nadaljujejo z ustrezno oceno
predloženih informacij, medtem ko lahko nevladne organizacije ali zainteresirane stranke – kar pogosto
tudi storijo – izpodbujajo celotno oceno na podlagi predloženih podatkov, če ne odražajo resničnih razmer
ali če niso popolnoma v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz določb EIA. Pri končni odločitvi o odobritvi ali
zavrniti soglasja za izvedbo je treba upoštevati rezultate posvetovanj, zbrane informacije, prav tako pa mora
vsebovati glavne razloge, na katerih odločitev temelji. Tudi o tem je javnost obveščena.

Vendar če sem odkrit, je vaše vprašanje zelo vmesno. Po več kot 20 letih izvajanja smo identificirali področja,
kjer so potrebne izboljšave in prišli do zaključka, da je treba ponovno pregledati direktivo EIA. Moj cilj je
predstaviti novo besedilo, ki bo še dodatno izboljšalo varstvo okolja, vključevalo izzive na področju podnebnih
sprememb, energije in biotske pestrosti, vključevalo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in v največji
možni meri uskladilo in poenostavilo obstoječe postopke.

V tem kontekstu bo celovita kakovost okoljskih presoj predstavljala osrednjo vprašanje, vsekakor pa je za
izboljšave še prostora. Na eni strani je mogoče izboljšati nadzor kakovosti dokumentacije EIA, ki jo predloži
razvijalec. Po drugi strani pa je mogoče okrepiti sam postopek EIA.

Moje službe so že začele delati na ponovnem pregledu direktive EIA. Do konca junija se bo začelo izvajati
široko posvetovanje z javnostjo in zainteresiranimi strankami. Seveda ste vabljeni, da sodelujete in izrazite
svoja stališča.

Ko bodo zbrani vsi ustrezni podatki in informacije, bo Komisija identificirala ustrezne politične možnosti
za spremembo direktive EIA, vključno z načini za zagotavljanje neodvisnosti okoljskih presoj. Za vsak
predlog Komisije bo treba pripraviti oceno vpliva na zakonodajo. Sedaj vam še ne morem povedati datuma,
ko bo Komisija pripravila predlog, vendar je moj namen, da ta predlog predstavim v mojem mandatu, seveda
čim prej, čeprav je treba opraviti še nekaj zahtevnega dela.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Ta problem je pomemben za države članice, pomemben
v smislu projektov, ki se v državah članicah izvajajo lokalno in pomemben z vidika mednarodnih projektov,
primer takšnega projekta so verjetno projekti za energetsko infrastrukturo, kot je projekt Nordstream v
Baltskem morju. Kot ste omenili, ima družba pravico sodelovati, upravljavci pa morajo upoštevati pomisleke
družbe, vendar pa niso bile upoštevane niti informacije neodvisnih znanstvenikov. Ravno zaradi tega danes
razpravljamo o potrebi po vzpostavitvi mehanizma neodvisnih okoljskih presoj in vprašala bi vas rada, ali
menite, da Evropska komisija lahko ureja državno zakonodajo držav članic o tej zadevi ali v primeru, da gre
za mednarodni projekt, lahko Evropska komisija posreduje v takšnih zadevah?

Janez Potočnik, član Komisije. – V bistvu ponovno razmišljate v pravi smeri. Če projekt ali naložba nima
čezmejnih vplivov, potem je zelo jasno, kako morajo stvari potekati. Tu gre jasno za vprašanje subsidiarnosti
in nimam kaj dodati.

(2) UL L 175, 5.7.1985, str. 40
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Če je postopek pregleden, če lahko vsakdo izrazi svoje poglede – mimogrede, to je bil v preteklosti in v 2003
namen sprememb direktive EIA, to je bilo usklajeno z aarhuško konvencijo, ki bo morala zagotoviti ravno
to – potem bi moral postopek pripeljati do tega, kar ste omenili.

Stvari so nekoliko bolj zapletene, ko govorimo o čezmejnih projektih. Direktiva trenutno v zvezi s čezmejnimi
projekti poziva k pogajanjem ali boljši izmenjavi informacij med vpletenimi strankami. To bi se moralo
zgoditi že v skladu s konvencijo EPSA, vendar pa če poteka v sklopu držav članic Evropske unije, velja
direktiva EIA.

Če sem odkrit, ima Komisija v zvezi s tem bolj ali manj le postopkovno vlogo. Zagotoviti moramo, da bodo
upoštevani vsi potrebni postopki, potrebne procedure, ki morajo pripeljati do neodvisne okoljske presoje,
ki jo opravi razvijalec, pregledajo pa po potrebi organi države članice. To zagotavljamo. Vedeti moramo, da
smo z vključitvijo koncepta EIA vpeljali dve pomembni stvari. Ena je, da je okolje resno obravnavano pri
vseh naložbah, druga pa je, da pride do javnega posvetovanja v vseh primerih, tako da so stvari pregledne.
Vendar razmišljate v prav smeri. Menim, da vprašanje, ali vsebina vašega razmišljanja, predstavlja eno izmed
vprašanj, ki jih je v prihodnosti treba obravnavati pri reviziji direktive EIA, vendar pa vam sedaj ne morem
povedati, v kateri smeri bomo šli. Razprava se sedaj začenja in zagotovo bom v prihodnje razmislil o teh
podrobnostih.

Marian Harkin (ALDE). – Gospod predsednik, bom zelo kratek. Vprašati želim le, zakaj ste se odločili
zastaviti pet vprašanj enemu komisarju in le eno vprašanje drugemu.

Ali zato obstaja kakšen razlog? Povsem upravičeno lahko pričakujemo, da bosta dve, tri vprašanja naslovljena
na vsakega komisarja. Rad bi le vedel, kakšen je razlog za to.

Predsednik. – To je vrstni red, v katerem so bila zastavljena.

Sarah Ludford (ALDE). – Kaj pa komisar Dalli? Ali smo ga popolnoma izgubili? Zdi se mi, da to ni najboljše
vodenje časa za vprašanja, če popolnoma zasujete enega komisarja.

Predsednik. – Dejansko dva komisarja.

Malcolm Harbour (ECR). – Gospod predsednik, želim, da o tem obvestite urad in tu govorim kot predsednik
Odbora za notranji trg, saj dva izmed vodilnih komisarjev za moj odbor danes nista imela priložnosti
odgovoriti na vprašanja članov mojega odbora in drugih.

Če ste na začetku tega zasedenja vedeli, kar očitno ste, tako kot je vedelo tudi tajništvo za zasedanje, da bo
čas omejen, je bilo povsem nepotrebno zastaviti dve vprašanji na začetku, ki nista bili namenjena nobenemu
komisarju. Poslanci Parlamenta naslavljajo vprašanja specifično na komisarje, ker so tu in zaradi tega bi
lahko tista dva takoj opustili. Če se to zgodi še enkrat, predlagam, da pride do ustrezne spremembe poslovnika
na to temo.

Drugič, povsem jasno je bilo, koliko časa je bilo na voljo in bi morali vprašanja porazdeliti med tri komisarje,
ki so se potrudili in so bili dovolj prijazni, da so prišli sem. Nezaslišano je, da ta Parlament ignorira dejstvo,
da sta sem prišla dva komisarja in ne bosta dobila priložnost, da spregovorita. Zato kot predsednik odbora
vztrajam, da kot predsednik tega zasedanja v celoti poročate Uradu in izrazite naše močno nezadovoljstvo
nad grozno organizacijo tega zasedanja.

Predsednik. – V vsakem parlamentu na svetu enkrat zmanjka časa za vprašanja, kar se je zgodilo tudi danes
zvečer. To se zgodi vedno.

Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Gospod predsednik, tudi jaz želim pripomniti, da čas ni bil razumno
dodeljen. Istočasno sem imel zasedanje Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in glasovanje ter sem
zapustil zasedanje Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter glasovanje, da bi lahko bil navzočen v času
parlamentarnega nadzora. Očitno časa niste pravilno razporedili med stranke za parlamentarni nadzor. Na
zelo prožen način ste dopustili dodatna vprašanja. Mislim, da moramo komisarjem in gospodu Barnier
izkazati nekaj spoštovanja. To je zahteva s parlamentarnim sklepom. To vam povem, gospod predsednik,
kot osebi, ki jo osebno zelo spoštujem. Prihajate iz države, v kateri se je rodila sodobna parlamentarna
demokracija. Vendar pa ima parlamentarna demokracija pravila, načela in vrstni red. Resnično mi je žal, kar
se je danes zvečer zgodilo. To ni nikomur v čast; ni v čast Parlamentu in ni v čast uradu, gospod predsednik.

Predsednik. – Dejansko smo začeli pozno, ker nekateri komisarji in poslanci niso bili prisotni. To je delni
razlog, zakaj je do tega prišlo.
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Bernd Posselt (PPE). – (DE) Gospod predsednik, vse od leta 1994 sodelujem pri vsakem vprašanju, vendar
takšnega škandala do sedaj še nisem videl. Pravi postopek, kadar skrajšate čas za govor, je, da ga skrajšate
vsem komisarjem.

Prvo vprašanje sem naslovil na komisarja Dallia in prepričan sem bil, da bom prišel na vrsto. Prav sedaj
predsednik José Barroso govori moji skupini in odkar je zapustil to razpravo pred 45 minutami, sem sedel
tukaj 45 minut in čakal, da pridem na vrsto. Naj izpostavim, da bi me morali obvestiti o tem. Resnično
moram povedati, da se ne strinjam s tem postopkom in zahtevam, da časa za vprašanja ne skrajšate še bolj.
To je najpomembnejša stvar v parlamentu. Nismo glasovalni stroj vodstva. Vsak posamezen poslanec v
Parlamentu je upravičen sodelovati v času za vprašanja, gre za temeljno pravico, ki smo si jo izposodili od
britanskega parlamentarnega sistema.

Predsednik. – Kot sem rekel, časa za vprašanja v vseh parlamentih, v vseh državah prej ali slej zmanjka – in
zmanjkalo nam je časa. Sprejel bom še eno, zadnje vprašanje.

Predsednik. – Vprašanje št. 27 predložila Kathleen Van Brempt (H-0301/10)

Zadeva: Direktivi o pticah in habitatih.

Direktiva o pticah (79/409/EGS(3)) in direktiva o habitatih (92/43/EGS(4)) sta nenehno pod pritiskom.
Moderno je nenehno omenjati, da ovirajo gospodarski razvoj. Vendar pa primer pristanišča v Antwerpnu
dokazuje nasprotno. Skoraj celotno pristanišče je določeno kot posebno varstveno območje v skladu z
direktivo o pticah, vendar pa ohranjanje narave in razvoj gresta z roko v roki z gospodarskim razvojem, kot
je nedavno potrdil komisar sam. Glede na obstoječ pritisk po ublažitvi teh direktiv, se mi v tem letu biotske
pestrosti zdi primerno, da komisarja vprašam, kakšno je njegovo stališče o direktivah o pticah in habitatih:

Ali se komisar strinja s predsednikom Barrosom, ki je v pismu ministrskemu predsedniku Balkenendeju
navedel, da revizija prej omenjenih direktiv ni potrebna, ampak ravno nasprotno, stabilnost ustreznega
pravnega okvira in da te direktive zagotavljajo dovolj prostora za gospodarski razvoj?

Janez Potočnik, član Komisije. – Trenutni direktivi EU o habitatih in pticah zagotavljata potrebno prožnost,
s katero je mogoče zagotoviti skladnost med varstvom narave in gospodarskim razvojem. Komisija ne
verjame, da bi bila revizija v tem trenutku upravičena. Razlogi so naslednji:

Zakonodaja EU, ki se nanaša na naravo, določa globalni model za varstvo narave – pravno izvedljiv, temelječ
na znanosti, katerega osnovna enota so ekosistemi. Mreža Natura je eden izmed najsodobnejših, najobsežnejših
in najbolj prožnih sistemov varstva narave v svetu. Gre za enega izmed največjih dosežkov okoljske politike
Evropske unije.

Biotska pestrost je v trenutnem mandatu za Komisijo ključna okoljska prednostna naloga. Marca letos je
Svet ponovno potrdil, da so zaščitena območja in ekološke mreže temeljni gradnik v naših prizadevanjih za
ohranjanje biotske pestrosti, hkrati pa je poudaril potrebo po popolnem izvajanju direktiv o pticah in habitatih
ter hitrejšemu dokončanju mreže Natura 2000.

Sedaj smo v ključni fazi izvajanja zakonodaje. V Evropi se proces označevanja mest Natura 2000 bliža koncu,
prednostna naloga pa je sedaj, kako zagotoviti učinkovito upravljanje in financiranje mreže Natura 2000,
da bo lahko v celoti uresničila svoje cilje.

Direktiva EU o habitatih je edinstveno, prožno orodje, ki omogoča izvajanje kmetijskih, gozdarskih,
ribolovnih, lovnih in celo velikih razvojnih projektov na takšen način, da ne uničujejo ekološke vrednosti
naše naravne dediščine. Mesta Natura niso prepovedana območja, kjer sta človekovo delovaje in gospodarski
razvoj izključena. Večina mest je živih krajin, ki so bile izoblikovane skozi mnoga leta človekovega delovanja.
Določitev mesta Natura ne pomeni, da je treba tam zamrzniti gospodarske dejavnosti. Ravno nasprotno,
obstajajo številni primeri, kot je pristanišče Antwerpen – , ki sem ga pred kratkim obiskal in ki ga v vprašanju
tudi omenjate – kjer se gospodarski razvoj uspešno nadaljuje vzporedno z varstvom narave. Za zgodbe o
uspehu so ključnega pomena pravilno izvajanje določb direktiv, ki se nanašajo na naravo, zgodnje vključevanje
okoljskih pomislekov v proces načrtovanja ter obsežne informacije in sodelovanje vseh partnerjev.

(3) OJ L 103, 25.4.1979, p. 1
(4) OJ L 206, 22.7.1992, p. 7
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Glede na to, da v 2010 nismo izpolnili političnega cilja zaustavitve upadanja biotske pestrosti, bomo morali
obravnavati razloge za ta neuspeh. V tem sklopu bomo prav tako morali podrobno obravnavati, ali je izvajanje
naše obstoječe zakonodaje učinkovito pri zaščiti biotske pestrosti in preučiti kakšne izboljšave moramo
narediti.

Kathleen Van Brempt (S&D). – Bom zelo kratka; to je odgovor, ki sem ga želela slišati. Menim, da vam
bodo vse okoljske organizacije in številni gospodarski akterji, ki verjamejo, da je to zelo dobra direktiva, z
veseljem prisluhnili.

Predsednik. – Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej
Prilogo).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.35, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

16. Vidiki enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi - Ocena
rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočila
za naprej - Listina za pravice žensk – nadaljnji ukrepi (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je skupna razprava o:

– poročilu gospoda Romeve i Ruede v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov o vidikih enakosti
spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi [2009/2204(INI)] (A7-0155/2010),

– poročilu gospe Figueiredo v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov o oceni rezultatov načrta
za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočilih za naprej [2009/2242 (INI)]
(A7-0156/2010), in

– vprašanju za ustni odgovor Komisije, ki so ga zastavile gospa Gurmai in gospa Thomsen v imenu Skupine
naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, gospa Figueiredo in
gospa Svensson v imenu Konfederalne skupine Evropske združene levice - Zelene nordijske levice,
gospa Parvanova v imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo in gospa Cornelissen v
imenu Skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze o Listini za pravice žensk - nadaljnji ukrepi
[2010/2692(RSP)] (O-0059/2010 – B7-0305/2010).

Raül Romeva i Rueda, poročevalec. – (ES) Gospod predsednik, rad bi se vam zahvalil za priložnost, da
spregovorim o tem vprašanju. Naj začnem z vprašanjem; zelo enostavno vprašanje, ki pa po mojem mnenju
zelo dobro izpostavlja problem, o katerem govorimo: če bi namesto Lehman Brothers imeli Lehman Sisters,
ali bo danes govorili o tem? Ne vemo, saj ne gre za to, jasno pa je, da bi razmere bile zelo drugačne od
današnjih v kontekstu kreditnega krča ter gospodarske in finančne krize.

Gre za zelo jasen konsenz med ekonomisti, tako feministi, kot nefeministi, da je trenutna kriza posledica
mnogih institucij, ki jih v osnovi vodijo moški. Zato imamo objektivne podatke, ki kažejo, da so moški
neposredno odgovorni za te razmere.

Ne moremo trditi, da če bi namesto moških večino imele ženske, da razmere ne bi bile enake, vendar verjamem,
da bi očitno obstajale razlike tako v vzroku, kot tudi upravljanju krize in seveda tudi pri trenutni obnovi.

Menim, da je prav tako treba izpostaviti še eno pomembno dejstvo: finančne agencije, ki imajo na primer
večji delež žensk v svojih upravnih organih, so tovrstne razmere prizadele veliko manj. Mislim, da se moramo
zaustaviti in razmisliti, kar v tem poročilu tudi počnemo.

V določenem obsegu želimo predlagati, da čeprav je ta kriza skrajno resen problem, mora biti tudi priložnost,
da razrešimo nekatera vprašanja, zaradi katerih smo se jasno znašli na napačni poti. Slabe politike in
pomanjkanje enakosti v mnogih teh politikah je eden izmed teh problemov.

V zvezi s tem želim zelo jasno izpostaviti in poudariti nekatere pomanjkljivosti političnih odzivov na krizo.
Ne izkoriščajo tega, kar ponuja ta priložnost: v „perspektivi po Lizboni“, se pravi v strategiji 2020 ni bil nikjer
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uporabljen vidik spola. Do sedaj še ni bilo izrecne spodbude za vzpostavitev jasnih makroekonomskih politik
in smernic o zaposlovanju z jasnim in očitnim vidikom spola. Dobro je, da imamo deklaracije, vendar nas
zanimajo oprijemljive zaveze.

Namen tega poročila je sprožiti vsaj razpravo in zastaviti nekaj vprašanj, ki so po našem mnenju pomembna.
Zavedamo se, da so nekatere države članice, nekatere vlade – vključno z vlado predsedstva: španska vlada – ,
razpravljale o tem vprašanju in tudi zastavile nekaj vprašanj. Čeprav to izpostavljam in se zavedam tega,
prav tako želim podpreti prihajajoča predsedstva, ki bodo ali želijo zastaviti podobna vprašanja.

Menim pa, da je treba izpostaviti nekaj drugega. Če resnično želimo odpraviti nekatere od teh napak, moramo
razumeti, da vzroki vključujejo vrsto ključnih elementov, prvi izmed njih pa je pomanjkanje politične volje
za jasne politike enakosti.

V tem poročilu torej najprej pozivamo k politični volji; drugič, domišljiji, kar je treba izpostaviti; in tretjič,
in to je ključni vidik poročila, ukrepom, ki so oprijemljivi, jasni ter, če hočete, zavezujoči in obvezni. Dovolj
imamo dobrih namenov.

Potrebujemo jasne zaveze in še enkrat bom ponovil: zavezujoče, obvezne zaveze, ki jih je treba izpolniti. Na
primer, cilj mora biti vzpostavitev polne zaposlenosti tako z vidika moških, kot tudi žensk, predvsem pa z
vidika žensk.

Na kratko, konkreten cilj je prizadevanje za 75 % zaposlitev žensk do 2020 ali zmanjšanje vrzeli v plačah
na nič, ali največ na 5 %, kar zahtevamo že dolgo časa. Gre za ukrepe, o katerih vsaj razpravljamo in za katere
si nekateri izmed nas želimo, da bi – ponavljam – bili obvezni.

Zavedamo se, da sta tako komisarka Reding, kot tudi špansko predsedstvo nenehno izpostavljala ta vprašanja
in poleg preostalih skupin želimo pozvati tudi druge države, naj se zavejo, da ne gre le za kaprico, gre za
obveznost in potrebo ter za – ponavljam – priložnost v zvezi s krizo, s katero se soočamo. Kakor koli že, na
koncu želim izpostaviti delo, podporo in vse prispevke različnih skupin, da je to besedilo lahko postalo
kompromis in konsenz in je jasno osvetlilo problem, kot tudi kaj je in kaj bi morala biti rešitev.

Ilda Figueiredo, poročevalka. – (PT) Gospod predsednik, komisarka, poročilo, ki ga predstavljam, je rezultat
sodelovanja znotraj Odbora za pravice žensk in enakost spolov, ki je vključevalo tudi posvetovanje z ženskimi
organizacijami in strokovnjaki ter sodelovanje Evropske komisije same. Hvala vsem, ki ste sodelovali.

Glede na naše analize načrta za enakost 2006-2010, verjamem, da je bil dosežen določen napredek, prav
tako pa je bil poudarek namenjen nekaterim ključnim vidikom enakosti med ženskami in moškimi. Dejansko
pa niso bili povsem uresničeni, saj ni bilo potrebne politične volje.

Predvsem je treba poudariti neenakosti, ki ostajajo v resničnem življenju, kot so težave pri pridobitvi delovnih
mest s pravicami in spodobno plačo, revščina, nadaljnja diskriminacija in stereotipi, ki pomagajo spodbujati
neenakosti, vključno z dostopom do izobraževanja in poklicnega napredovanja na vodilne položaje ter v
gospodarskem in političnem življenju. K temu prispevajo tudi obstoječa protislovja v politiki EU in zaradi
katerih imamo več kot 85 milijonov ljudi, ki živijo v revščini, od katerih jih je večina žensk in otrok, zaradi
brezposelnosti, negotovih delovnih mest, nizkih plač, pokojnin, nižjih od minimalnega dohodka, ki omogoča
preživetje in slab dostop do kakovostnih javnih storitev.

Trenutna gospodarska in socialna kriza ima še posebej resne posledice za ženske, kar le še povečuje neenakosti
in diskriminacijo. Tako je v primeru neenakega plačila med moškimi in ženskami, ki v povprečju znaša več
kot 17 % in posredne diskriminacije, ki se poslabša, kadar se poveča brezposelnost in vpliva na ženske in
mlada dekleta.

Delavna mesta, ki so bila ustvarjena v zadnjih letih, predvsem tista za mlade in ženske, so bila povečini
negotova in slabo plačana, brez spoštovanja osnovnih pravic, predvsem porodniškega dopusta. To je
prispevalo tudi k nižji rodnosti. Še posebej je zaskrbljujoča razširjena diskriminacija, kateri so izpostavljene
posebne skupine žensk. Skupine, ki so najhuje prizadete, so starejši ljudje, zenske z vzdrževanimi člani,
ženske priseljenke, ženske, ki prihajajo iz manjšin ter invalidne ženske.

Poleg visokih stopenj revščine in brezposelnosti, sta k pojavu in celo povečanju trgovine z ženskami in otroci
ter prostitucijo v številnih državah EU prispevali tudi nasilje in diskriminacija. Na to se je treba hitro odzvati.
Žal predlogi, navedeni v strategiji Evropa 2020, ki jo je predstavila Komisija, vidik spola niso obravnavali
na zadovoljiv način. Zato upamo, da bodo te razmere ponovno pregledane, predvsem pa, da se bo komisarka
pri razvoju strategije enakosti skušala odzvati na ta vprašanja. Vendar to presega enotno področje Evropske
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komisije in potrebujemo veliko večjo vključenost. Zato od številnih ukrepov, navedenih v poročili, želim
poudariti štiri področja.

Na institucionalni ravni predlagamo, da nova strategija enakosti predstavlja agendo za ukrepanje in politično
zavezo, ki temelji na pekinških izhodiščih za ukrepanje in doseženem napredku, ob priznavanju, da so
človekove pravice žensk in deklet neodtujljiv, sestavni in nedeljiv del univerzalnih človekovih pravic. Prav
tako zagovarjamo, da Svet sprejme novi predlog Komisije o strategiji enakosti, po tem, ko se posvetuje s
Parlamentom. To naj bi politiki enakosti spolov dalo večjo politično težo in nov zagon, prav tako pa bi s
tem bila zagotovljena sredstva Unije, z namenom doseči njeno učinkovito uresničitev. Verjamemo, da je
letno tristransko srečanje med Svetom, Komisijo in Parlamentom ključnega pomena, saj obravnava napredek
strategije enakosti spolov v Evropski uniji, skupaj z letno konferenco o enakosti spolov, kjer sodelujejo
ženske organizacije in različni sindikati iz različnih držav članic ter seveda poslanci EP in poslanci nacionalnih
parlamentov, pri čemer je posebna pozornost namenjena temi, ki je vsako leto vnaprej določena.

Prav tako vas želim opozoriti, da je med pripravo vseh predlogov treba izpostavljati vidik spola. Na
koncu – pravkar bom zaključila, gospod predsednik – želim omeniti naše vztrajanje na uporabi in izvajanju
ukrepov, ki so že bili najavljeni, pa naj gre za inštitut za enakost med spoloma, center proti nasilju, ali celovito
izvajanje obstoječih direktiv, tako da bo emancipacija žensk ter njihova zasebna in poklicna izpolnitev
predstavljala osrednji cilj naše pobude in strategije same. Hvala lepa. Prosim, če razmislite o priporočilih, ki
smo jih tu navedli.

Zita Gurmai, avtorica. – Gospod predsednik, dejstvo, da se je Komisija odločila ponoviti in okrepiti svojo
zavezo, da bi enakost med moškimi in ženskami postala resnična, je dobrodošlo. Izbrana oblika je dokument
z naslovom „listina za pravice žensk“, ki je bil predstavljen ob mednarodnem dnevu žena.

Ta dokument sledi zavezam, ki jih je med razpravami predsednik Komisije Barroso dal Evropskemu
parlamentu glede priprave Listine za pravice žensk, še pred izvolitvijo za drugi mandat na tej funkciji.
Dokument prav tako predstavlja počastitev spomina na 15 obletnico Izhodišč za ukrepanje na Svetovni
konferenci o ženskah v Pekingu in na 30 obletnico Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi
vseh oblik diskriminacije žensk. Če povzamem, dokument ima več namenov, prav vsi pa so pomembni.

Kako namerava Komisija vključiti druge institucije EU, civilno družbo in druge zainteresirane stranke pri tej
pobudi?

Nedavna raziskava Eurobarometra o enakosti spolov je pokazala, da 62 % Evropejcev verjame, da neenakost
med spoloma še vedno obstaja na številnih področjih družbe. Kako se bo listina za pravice žensk spopadla
s tem dojemanjem neenakosti? Kako je mogoče vsebino listine za pravice žensk prevesti v merljive in jasne
cilje?

Kot običajno, bo Komisija še naprej delala na podlagi petletne strategije za enakost med moškimi in ženskami.
Trenutni načrt se nanaša na obdobje 2006-2010. Kako bo naslednja petletna strategija Komisije za enakost
spolov povezana z listino za pravice žensk in kako bodo pri tem delu sodelovale zainteresirane stranke?

Glede prihodnosti poročilo jasno kaže, da naši trenutni problemi vključujejo potrebo po večjem obsegu
podatkov, prav tako pa kaže na dejstvo, da dosežki na področju enakosti spolov, zaradi pomanjkanja jasnih
ciljev, niso pravilno ocenjeni. Če nameravate pridobiti rezultate, moramo ovrednotiti razloge za neenakost
in oceniti rezultate naših ukrepov. Poročilo se nanaša na oceno načrta enakosti spolov med 2006 in 2010,
vendar moramo seveda biti ambicioznejši.

Prav tako želimo omeniti evropski nalog za zaščito; ne moremo več čakati, da bi vsem ženskam v Evropi, ki
so žrtve, zagotovili najboljšo zaščito. Pod vodstvom španskega predsedstva pozivam Komisijo in Svet, da
čim prej skleneta sodoben in učinkovit sporazum.

Eva-Britt Svensson, avtorica. – (SV) Gospod predsednik, v popolnem svetu nam ta večer ne bi bilo treba
imeti te razprave. Živeli bi v družbi, ki je enakopravna. Vendar ne živimo v popolnem svetu in ravno zaradi
tega imamo to razpravo. Vendar pa se ne sme končati pri razpravi. Potrebni so konkretni ukrepi, s katerimi
bo mogoče spodbuditi pravice žensk, naše delo pa mora spodbujati enakost spolov.

Družba močno potrebuje Listino za pravice žensk, listino, ki upošteva celovit pristop na vseh političnih
področjih. Menim in verjamem, da izjave in lepe besede o enakosti ne zadostujejo. Ni dovolj, da izvajamo
ločene, osamljene ukrepe na različnih področjih. Ne, delo na vprašanjih enakosti spolov – strategija enakosti
spolov, poročilo, ki ga je predložila gospa Figueiredo – mora vključevati celovit pristop, hkrati pa potrebujemo
tudi celovito Listino za pravice žensk.
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Da bi bilo mogoče pripraviti takšno listino, moramo izkoristiti znanje, sposobnosti in izkušnje, ki jih lahko
najdemo tudi izven Parlamenta. V ženskih organizacijah, nevladnih organizacijah in civilni družbi na splošno,
obstajajo sposobnosti, znanje in izkušnje, ki jih moramo izkoristiti pri pripravi celovite listine.

Komisija ima priložnost, da sproži in usklajuje proces med institucijami EU, nacionalnimi parlamenti,
nevladnimi organizacijami in drugimi, ter pripravi takšno listino. Prepričana sem, da imamo z zavezo, ki jo
je pokazala gospa Reding glede dela za spodbujanje enakosti, priložnost, da skupaj s Komisijo pripravimo
takšno listino.

Prav tako želim povedati, da pogostokrat – vsekakor pred vsakimi volitvami v Evropski
parlament – razpravljamo o tem, kako bi lahko pripravili več žensk k temu, da bi sodelovale na parlamentarnih
volitvah in kako bi lahko več žensk sodelovalo pri sprejemanju političnih odločitev na splošno. V zvezi s
tem verjamem, da ni dovolj, če pozivamo ženske, naj se udeležijo volitev. Ne, ženske in naši državljani na
splošno, so inteligentnejši. Seveda vidijo to, kakšne spremembe smo resnično naredili v njihovih življenjih
in kaj smo naredili v Parlamentu, da bi izboljšali njihov položaj in tako dalje.

Zato moramo sedaj uporabiti ta parlamentarni mandat in ženskam v EU in v svetu pokazati, da resnično
obstaja kraj, kjer lahko za večino žensk dosežemo spremembe v resničnem življenju.

Antonia Parvanova, avtorica. – (BG) Danes, ko ocenjujemo rezultate, ki so bili doseženi z načrtom za enakost
med ženskami in moškimi, istočasno pa pripravljamo prihodnje smernice na tem področju, se moramo še
posebej osredotočiti na politike, ki posredno ali neposredno vplivajo na enakost spolov.

Pričakujemo, da bo Evropska komisija pripravila politiko za ženske, ki so postale žrtve nepravičnosti,
diskriminacije, lakote, revščine, trgovanja z ljudmi, kot tudi vseh drugih oblik nasilja. Upoštevati moramo,
da čeprav je enakost spolov nujna zahteva za popolno izvajanje naših osnovnih človekovih pravic in temeljno
načelo Evropske unije, so v političnih krogih in življenjih žensk še naprej prisotne neenakosti.

Zato je še posebej pomembno za nas, da delamo na usklajevanju politik enakosti med spoloma, ki predstavljajo
instrument za gospodarski razvoj in socialno kohezijo. Upoštevati moramo potrebo novega, socialno
vzdržnega modela, ki mora vključevati najrazličnejše veščine, ki jih lahko ženske ponudijo gospodarstvu,
povrniti uravnovešenost z vidika odgovornosti žensk in moških v javnem in zasebnem življenju ter zagotavljati
takšno ravnovesje delo/življenje.

Med obravnavanjem poročila o načrtu za enakost žensk in moških, trenutno vprašanje za ustni odgovor še
posebej kaže na odnos Evropskega parlamenta do politik za spodbujanje enakosti spolov. Menim, da moramo
zaradi Listine za pravice žensk, ki ji bo kasneje letos sledila strategija o njenem izvajanju, upoštevati napredek,
dosežen na tem področju v zadnjih desetletjih ter pripraviti stabilno evropsko politiko za vzpostavitev
popolnejše družbe.

Pričakujemo, da bo Komisija predlagala ukrepe, ki naj bi bili vključeni v strategijo za enakost med spoloma
in ki zagotavljajo posebne zakonodajne pobude za boj proti nasilji nad ženskami ter zakonodajne in
nezakonodajne instrumente za odpravo diskriminacije na trgu dela, razlik v plačah in siljenja žensk v
nekvalificirano delo. Prav tako so potrebni učinkoviti ukrepi za povečanje stopnje zaposlenosti in socialnih
ugodnosti za ženske, kot del strategije Evropa 2020, kot tudi programi za spodbujanje sodelovanja žensk v
zelenem gospodarstvu, politike, ki spodbujajo večjo zastopanost žensk v postopku sprejemanja poslovnih
odločitev ter ustrezne zakonodajne spremembe za večjo prisotnost žensk na vodilnih mestih.

Naša skupna dolžnost je, da povečamo ozaveščenost glede pravic žensk v Evropi. Prav tako verjamem, da
bodo naša poenotena prizadevanja pripeljala do učinkovite evropske politike, namenjene spodbujanju
enakosti spolov, podprte z ustreznimi strategijami, izvršilnimi ukrepi in specifičnimi programi. Opozoriti
želim na dejstvo, da postaja vloga žensk v kmetijstvu zaradi globalne gospodarske krize ključnega pomena.

Naši skupni ukrepi za odpravljaje nesorazmerij pri zaposlovanju in večje vključevanje žensk v vodenje
gospodarskih družb in vsako socialno področje na splošno, bodo dali pozitivne rezultate. Doseganje enakosti
spolov bo pozitivno vplivalo na produktivnost in gospodarsko rast, našim družbam pa bo zagotovilo številne
socialne in gospodarske ugodnosti.

Manjka nam ambicioznosti, komisarka. Trdno smo odločeni dokazati moč Evropskega parlamenta. Odgovorni
smo našim volivcem. Enakost spolov navajajo kot najpomembnejši nerešeni problem v Evropski uniji in
pričakujemo vašo podporo, tako da si bomo lahko s skupnim delom prizadevali za odpravo tega problema.
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Marije Cornelissen, avtorica. – Gospod predsednik, odkar je bil izvoljen naš nov Evropski parlament, je
minilo že skoraj eno leto. Od imenovanja komisarke Reding je minilo že skoraj pol leta. Torej nam ostane
le štiri leta, da resnično spremenimo razmere za ženske in moške. Kako bodo ob koncu teh štiri let gledali
na nas, kot na Parlament, in na gospo Reding kot komisarko, je odvisno od ukrepov, ki jih sprejemamo in
podpore, ki jo lahko pridobimo v družbi.

Nihče ne bo navdušen zgolj nad besedami. Čez štiri leta si ne želim reči: „Poglejte, to je kos papirja
gospe Reding, tu pa je ogromen kup resolucij Parlamenta“. Želim si, da bi lahko rekla: „Da, za vse očete v
Evropi smo zagotovili dvotedenski očetovski dopust. Da, sprejeli smo naše zakone o enakosti spolov, ki
pokrivajo vsa področja, ki vključujejo transseksualce. Da, imamo vzpostavljen sistem, ki zagotavlja
enakovredno zastopanost spolov v naslednji Evropski komisiji.“ Želim si reči: „Da, vrzel v povprečni plači
med spoloma se zmanjšuje, vse več žensk pa ima spodobna delovna mesta in spodobno plačo. In da, razlike
med spoloma se zmanjšujejo, vse več moški pa prevzema delež pri neplačani negi“.

Upam, da so vse skupine v Parlamentu enotnega mnenje in si prizadevajo, da bi jutri zagotovili trdna
poročila – poročilo gospe Figueiredo in gospoda Romeva i Ruede – in upam, da bo gospa Reding imela
dovolj poguma in ta poročila spremenila v dejanja, čeprav v Svetu ni zagotovljena večina.

Tega ne moremo storiti sami. Vključiti moramo tiste, katerim je to pomembno. Nisem zadovoljna s tem,
kako se je do sedaj pripravljal osnutek Listine za pravice žensk, ne da bi pri tem sodeloval Parlament ali civilna
družba, vendar sprejemam, da je to način, s katerim je Evropska komisija pripravila uvodne ugotovitve, v
katerih določa svojo zavezanost enakosti spolov.

Pomembneje je, kaj se bo zgodilo sedaj. Močno si želim, da bi v odgovoru na naša vprašanja slišala od
gospe Reding, kako bo pripravila osnutek ambiciozne strategije za naša prihodnja štiri leta.

Isabel Martínez Lozano, predsednica Sveta. – (ES) Dober večer, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila za
priložnost, da danes zvečer lahko sodelujem v tej razpravi s spoštovanimi poslanci. V imenu trenutnega
predsedstva Svetu vam želim čestitati za ta poročila, ki ste nam jih danes zvečer predstavili. Nobenega dvoma
ni, da jasno izpostavljajo probleme Evropejk, probleme, s katerimi se soočamo v teh težkih časih in izzive,
s katerimi se moramo kot politiki soočiti v naslednjih nekaj letih.

Na teh zadevah – na teh problemih, ki ste jih danes tu izpostavili – sem delala zadnjih šest mesecev v imenu
španskega predsedstva Svetu, pred tem pa nekaj let v imenu Komisije.

Resnično sem namenila, kot pravijo, del mojega dela, del dela španskega predsedstva Svetu, vidiku spola v
novi strategiji za rast in zaposlovanje, strategiji EU 2020, ki bo verjetno sprejeta ta četrtek, 17. julija.
Nedvomno gre za ključen instrument, ki bo zaznamoval vse naše politike v naslednjem desetletju.

Poleg vključitve vidika spola v to strategijo, sem si prav tako prizadevala, da bi na sam vrh programa bil
uvrščen boj proti seksističnemu nasilju. Dejstvo je, da to vprašanje, ki nedvomno odraža najbolj neusmiljen
vidik neenakosti, ostaja resen družbeni problem v vseh naših državah članicah, kar je tudi navedeno v pravkar
predstavljenih poročilih.

Zato smo sprejeli nekaj zaključkov, ki dopolnjujejo cilje in instrumente Komisije in držav članic pri odpravi
nasilja nad ženskam. Sprejeto besedilo nalaga 27 državam članicam, kot tudi Komisiji, da razvijejo skupne
pobude in instrumente za skupen izbris madeža, ki ga predstavlja to nasilje nad ženskami.

Eden izmed teh zaključkov je priprava evropske strategije za preprečevanje in boj proti seksističnemu nasilju.
Dejansko je Komisija že začela z delom na tej strategiji, katere glavni cilj mora biti pridobivanje informacij,
ki jih je mogoče primerjati na evropski ravni, da bi tako bilo mogoče vzpostaviti skupne cilje in vire za
njihovo uresničevanje ter izvesti prve korake k vzpostavitvi evropskega čuvaja na področju seksističnega
nasilja.

V zvezi z nasiljem veste, da je v sklepih prav tako predlagana vzpostavitev brezplačne linije za pomoč žrtvam
seksističnega nasilja, poleg vrste ukrepov, namenjenih krepitvi socialne zaščite žensk, ki so žrtve. Komisijo
smo prav tako pozvali, da preuči pravno podlago za morebitne nove zakonodajne instrumente, ki nam bodo
omogočili učinkovitejši boj proti tem kaznivim dejanjem v vseh naših državah članicah.

Pa drugi strani pa je 7. junija enakost spolov ponovno postala predmet evropske razprave v Svetu za
zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošniške zadeve zaradi sprejetja smernic politike zaposlovanja
za države članice. Kot sem pravkar rekla, bodo 17. junija predstavljene Evropskemu svetu. Te smernice
vključujejo enakost med moškimi in ženskami kot temeljni dejavnik, ne samo pri obnovitvi zaposlovanja v
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trenutnem ozračju gospodarske krize, ampak tudi pri praktičnem izvajanju novega, inteligentnega,
trajnostnega in vključujočega modela rasti v naslednjem desetletju. Zaradi tega mora biti vzdržen tudi socialni
model, ki mora skrbeti za prebivalstvo, ki naj bi se v naslednjih 20 letih znatno postaralo, pri tem pa ne
dopustiti, da bi oskrba tega prebivalstva padla izključno na ramena žensk, ki to opravljajo prostovoljno.

Če je na podlagi teh začasnih obravnavanj poročil, ki ste jih predstavili in vseh razprav, ki smo jih opravili
med našim predsedovanjem, postalo kaj jasno, je to, da če želimo ponovno zagotoviti rast na trdni podlagi,
mora Evropa biti sposobna računati na potencial, kapaciteto in znanje vseh njenih državljanov, vključno z
vsemi ženskami. Čeprav predstavljajo večino med tistimi, ki v Evropski uniji pridobijo visoko izobrazbo
(60 %), ženske ne moremo uresničiti svojega popolnega potenciala zaradi nekaterih struktur v naših
proizvodnih sistemih, ki so nepošteni in neučinkoviti.

Da bi lahko premagali vse te neenakosti na naših trgih dela, ki predstavljajo resnične ovire za skupinski
napredek, bo treba pri cilju 75 % stopnje zaposlenosti do 2020 upoštevati tako moške, kot tudi ženske. Ne
gre le za vprašanje poštenosti. Če primerjate stopnje zaposlenosti pri moških in pri ženskah v Evropski uniji,
lahko ugotovite, da ima 76 % moških delovno mesto, medtem ko odstotek pri ženskah znaša 63 %. Zato se
bo treba v naslednjih nekaj letih močno potruditi v vezi s tem, da bi se večje število žensk vključilo na trg
dela. Strinjali smo se, da bo to povečanje žensk na trgu dela treba zagotoviti z izvajanjem ukrepov, kot je
izpostavil gospod Romeva i Rueda, v zvezi z vrzeljo v povprečni plači, ki je v Evropski uniji lani dosegla
povprečje 18 %.

Izpostaviti je treba tudi druga vprašanja, ki se nanašajo na enakosti spolov in bodo del te strategije EU 2020,
kot je preseganje spolnih stereotipov pri izobraževanju, pa tudi pri poklicnemu in akademskemu
izobraževanju. Vemo, da takšni stereotipi trenutno vodijo v ločen trg dela, kot tudi v potrebo po iskanju
uravnovešenosti med zasebnim in poklicnim življenjem.

Glede socialne vključenosti in boja proti revščini, zelo pomembne teme, gospa Figueiredo, smo prav tako
posebno pozornost namenili primeru žensk, saj so bolj izpostavljene revščini, kot moški zaradi tega, ker
prejemajo nižje plače in pokojnine in ker na lastno pobudo prevzemajo odgovornosti za neplačano oskrbo.

Prav tako smo zelo zadovoljni, da smo s Parlamentom dosegli sporazum, ki se nanaša na predlog direktive
o enaki obravnavi za samozaposlene ženske in moške. Na podlagi tega sporazuma bo mogoče sprejeti to
direktivo na naslednjem zasedanju Sveta. Gre za direktivo, ki bo priznavala nove pravice samozaposlenim
ženskam in njihovim zakoncem ali partnerjem, ki jim pomagajo.

Kot sem rekla, smo opravili številna srečanja, na katerih smo obravnavali možnosti in predloge glede
problemov, o katerih razpravljamo danes. Kot zadnje, komisarka Reding se bo nedvomno vrnila na to, smo
obravnavali tudi prihodnjo strategijo 2011-2015 za enakost med spoloma, temo, ki bo nedvomno sprožila
intenzivno razpravo v Parlamentu v naslednjih mesecih in za katero bo v naslednjih nekaj mesecih Komisija
predstavila načrt.

Prepričana sem, s tem bom tudi zaključila, gospod predsednik, da se z razpravo o krizi in gospodarski obnovi
ne smemo oddaljiti od krepitve našega evropskega socialnega modela. To bi bila napaka. V tem trenutku bi
to bila velika napaka in ravno zaradi tega verjamem, da je pomembno ohranjati te razprave in politike o
enakosti med spoloma, ki so nam v dolgih letih omogočile rast, pa tudi razširiti in ohraniti zavidanja vreden
in popoln model socialne kohezije.

Viviane Reding, podpredsednica Komisije. – Gospod predsednik, zelo sem zadovoljna z delom, ki so ga opravili
vaši poročevalci. Prav tako sem bila zelo navdušena nad tem, kako se različne politične skupine nagibajo v
isto smer, z le manjšimi razlikami. Te niso pomembne saj gre za isto pot in cilj in to je zelo pomembno.

Hvala vam, ker ste izpostavili – vsi tisti, ki ste spregovorili, poročevalci, pa tudi avtorji vprašanja za ustni
odgovor – da ne potrebujemo dodatnih dokumentov, potrebujemo dejanja. Strinjam se z vami, saj vemo,
kaj hočemo in vemo, zakaj to hočemo. Vemo, da za napredek naše družbe potrebujemo enakost spolov, ne
samo pri ženskih zadevah ampak horizontalno.

Ravno zaradi tega razloga je Komisija, prvič v svoji zgodovini, začela svoj petletni mandat z uvodno
ugotovitvijo, kot je bila poimenovana, z listino, ki predstavlja politično zavezo vseh članov Komisije, da
bodo zagovarjali enakost med moškimi in ženskami na svojih področjih, s tem pa tudi zavezo Komisije, da
bo enakost spolov visoko na programu.

To je ena zadeva. Druga zadeva je: kako pridemo do dejanj? Kako bomo spravili vsebino v Listino za pravice
žensk, ki jo je Komisija obljubila v marcu? Tu prehajamo na izvajanje. Prvič, vse svoje kolege komisarje sem
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pozvala, da doprinesejo ko strategiji, tako da z vami ne bo govorila le komisarka, ki je odgovorna za enakost
spolov, ampak bo na svojih specifičnih oddelkih in odgovornostih svoje prispevke predložilo tudi preostalih
26 komisarjev. To je zelo pomembno, saj se do sedaj to še ni zgodilo in verjamem, da je to v duhu, ki so ga
predstavile vse politične skupine.

Kako smo prišli do teh zamisli? Pet prednostnih nalog listine ni nastalo kar iz nič. Odražajo rezultate širšega
posvetovanja z zainteresiranimi strankami, ki smo ga opravili v 2009 pri pripravi za novo strategijo. Na
strategijo se bom vrnila kasneje.

Naj najprej spregovorim o zelo pomembnih poročilih, ki so bila predstavljena v Evropskem parlamentu.
Prvo, poročilo gospoda Romeva i Ruede. Je v skladu s stališčem Komisije glede tega, kako kriza vpliva na
ženske in kako mora ta vpliv na ženske biti upoštevan v odzivih. V zadnjem letnem poročilu o enakosti med
ženskami in moškimi sem že opozorila na to vprašanje ter izpostavila, da ta kriza bolj vpliva na ženske, kot
so prejšnje recesije, saj ženske sedaj v večji meri sodelujejo v plačanih zaposlitvah in so pogostokrat na šibkem
koncu verige zaposlovanja. Na začetku krize smo videli, da se je močno povečala brezposelnost moških,
predvsem zaradi težav v gradbeništvu in industriji. Sedaj vidimo, da se brezposelnost moških in žensk
povečuje z isto hitrostjo in obstaja tveganje, da bo zaradi zmanjševanja javnih proračunov – upajmo, da ne
preveč, pa vseeno – zmanjšanja izdatkov za enakost spolov, to vsekakor vplivalo na zaposlovanje žensk.
Zato je zelo pomembno, da se tega zavedamo in da moramo pripraviti ukrepe. Zato odločno podpiram
prizadevanje za vključitev obravnave o enakosti spolov v ukrepe za okrevanje. Verjamem, da kriza predstavlja
edinstveno priložnost, da izvedemo politike, ki bodo v prihodnosti zagotovile večjo enakost spolov na
področju trga dela in naše družbe. Predsedstvo je že zelo jasno povedalo, da stopnje zaposlenosti v višini
75 %, kar je tudi naš cilj, ni mogoče doseči, če pri tem ženske ne bodo sodelovale.

Če se dotaknem vidikov spola v strategiji Evropa 2020, v treh glavnih elementih ne moremo uresničiti ničesar
brez sodelovanja žensk. Ženske predstavljajo 60 % univerzitetnih diplomirancev, mi pa jih ne „uporabljamo“
na trgu dela, če pa si prizadevamo za pametno rast, zeleno gospodarstvo, kjer potrebujemo razumne glave
in kjer ne moremo pustiti teh dobro usposobljenih intelektualnih žensk ob strani, ne bomo naših ciljev nikoli
uresničili brez žensk. Zato verjamem, da moramo ženskam pomagati, če želimo, da bo strategija 2020 dala
pozitivne rezultate. Če ne bomo znatno izboljšali vključenost žensk na trgu dela, ciljev ne bo mogoče
uresničiti. Zato menim, da je zelo dobro, da Evropski parlament nenehno izpostavlja močan vidik spola v
strategiji – povsem upravičeno, ker moramo resnično zagotoviti, da ženske prispevajo k strategiji in da so
prav tako deležne prednosti, ki jih prinaša strategija.

Naša strategija enakosti med spoloma, ki jo bom predstavila letos jeseni, bo vključevala številne zelo konkretne
elemente – ne samo za naslednjih nekaj mesecev, ampak za naslednja leta. Potrebovali bomo resničen načrt
glede tega, kako želimo izvesti zelo konkretne elemente med 2010 in koncem našega mandata – vašega
mandata, kot evropski poslanci in mojega mandata evropske komisarke. Namen strategije bo torej izboljšati
vodenje in politični dialog, izvedena pa bo ob tesnem sodelovanju z glavnimi partnerji na evropski ravni. V
Parlamentu je bilo rečeno, kar popolnoma drži, da bi lahko strategijo o enakosti med spoloma napisali sedaj,
vendar pa jo morajo v praski izvajati države članice. Vidimo, kako vsi instrumenti zainteresiranih strank, ki
so bili razviti skozi leta – vse od pekinških izhodišč – dobro delujejo. V času krize moramo poskrbeti, da
bodo še naprej dobro delovali in da jih nihče ne bo skušal odpraviti. Računam na pomoč Parlamenta. Če bi
se kaj takšnega zgodilo vladi, sem prepričana, da bi o tem nemudoma govorili v Parlamentu.

To sodelovanje, pri katerem so bile pripravljene ideje o prihodnji strategiji – kot sem povedala na začetku,
so zainteresirane stranke bile vključene v javno posvetovanje o tem – mora dati dobre rezultate in to, k čemu
pozivate – nenehen dialog. Zato izpostavljam poročilo o novi strategiji, katerega osnutek je pripravila
gospa Figueiredo. Poročevalka, menim, da je vaša ideja o letnem tristranskem srečanju Parlamenta, Sveta in
Komisije, kjer bi pregledali, kaj je bilo z ukrepanjem doseženega, odlična. Mislim, da bo zelo dobro, če jo
uresničimo, saj bo vse spodbudila – Komisijo, Svet, pa tudi Parlament – da bomo še bolj pomagali. Takšen
dialog o enakosti med spoloma bi lahko temeljil na letnem poročilu o enakosti spolov, katerega osnutek bi
pripravila Evropska komisija. Menim, da bi to lahko bil zelo aktiven in konkreten način za nadaljevanje.

Prav tako računam, da bodo države članice podprle ukrepe Komisije na področju enakosti spolov, najprej s
sprejetjem nove strategije in seveda po tem, ko bodo slišale kaj meni Parlament o predlogih, ki jih bom
pripravila konec septembra, pa tudi s ponovnim pregledom pakta EU za enakost spolov.

Če povzamem, obstajajo tri področja, na katerih EU želi zelo učinkovite in oprijemljive ukrepe, čeprav kadar
govorim o treh področjih, to ne pomeni, da gre samo za tri področja, vendar mislim, da bi ta tri področja
lahko postala naši glavni cilji.
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Najprej moramo odločno ukrepati in se spopasti z nasiljem nad ženskami in zagotovili učinkovito varstvo
žrtev. Skupno pravosodno območje mora biti območje, kjer so žrtve pri obravnavi deležne dostojanstva,
spoštovanja in visokega standarda varstva in pomoči, ne samo na enem področju, ampak na številnih
področjih. Prednostno moram zagotoviti, da bo Komisija v prvi polovici 2011 predstavila celovit paket v
zvezi s tem. Vem, da belgijsko predsedstvo želi evidentirati, kaj je že bilo opravljenega, kaj je v pripravi in
kaj moramo storiti na pomembni konferenci, ki bo potekala enkrat v novembru. To bo napredek na osnovi
pripravljalnega dela, ki ga je pripravilo špansko predsedstvo, najprej popis in priprava dopolnilnih ukrepov
jeseni, potem pa celovit paket v začetku 2011.

Še enkrat želim potrditi, kar sem povedala med zaslišanjem in kar je bilo jasno povedano tudi v listini Komisije:
Komisija bo uporabila vse možne instrumente, vključno s kazenskim pravom, če bo treba, da bi odpravila
pohabljanje ženskih spolnih organov. Verjamemo, da ta okrutna praksa, ki se v nobenih okoliščinah in pod
nobenim izgovorom ne sme nadaljevati v Evropi.

Prav tako bom pripravila pravni instrument za okrepitev sodelovanja žensk pri sprejemanju odločitev. Prav
imate: ženske so, razen pri univerzitetnih študijih, nezadostno zastopane na položajih sprejemanja odločitev
na vseh ravneh, tako v javnih, kot tudi v zasebnih podjetjih. Evropa mora ukrepati, da bi čim bolj zmanjšala
to vrzel.

Vem, da nisem govorila o vseh drugih elementih, kot so različne oblike dopusta, ki bi ga lahko dodali
materinskemu dopusti, cilji ustanov za varstvo otrok, vrzel v povprečnih plačah in mnenja, ki jih imamo v
zvezi z zagotavljanjem večje preglednosti pri teh problemih. Oznake, tabele, nagrade in tako dalje, vse to bo
v programu; vse to bo na mizi do konca septembra.

V zvezi s temi konkretnimi ukrepi, bi morali odkrito povedati, da so to neumnosti, da ni dovolj trdno in
povedati, kaj menite o njih. S mojimi sodelavci delamo na tem. Prisluhnili smo mnenju vseh zainteresiranih
strank. Slišali smo mnenje, ki izhaja iz vaših poročil, vaših resolucij, prav tako pa smo pridobili mnenje
ministrov, ki so se sestali na zelo pomembni konferenci med španskim predsedovanjem. Menim, da bomo
uspeli in da bomo lahko čez štiri leta rekli: „Da, uspelo nam je“.

Lívia Járóka, v imenu skupine PPE. – Gospod predsednik, kljub dosežkom politik EU o enakosti spolov v
zadnjih petdesetih letih, o katerih smo danes govorili, je treba še vedno veliko postoriti, kot so povedali
številni govorniki. Še naprej moramo slediti ambicioznim ciljem načrta EU za obdobje 2006 2010 – številni
poslanci v EP so bili takrat prisotni, ko smo s Komisijo govorili o starejšem načrtu – , ko smo pozvali k
ekonomski neodvisnosti, uskladitvi zasebnega in poklicnega življenja, enaki zastopanosti, odpravi nasilja,
odpravi stereotipov in spodbujanju enakosti spolov v zunanjih politikah. To lahko vsi opazimo.

Pri uresničevanju ciljev starega načrta in opredeljevanju ciljev novega načrta, čemur bi ta razprava in vsa
poročila morama biti namenjena, vidimo da mora Komisija uvesti posebne ukrepe, da bi zagotovila trdnost
obstoječega načrta ter da bi se hkrati učili na njegovih slabostih in jih tudi premagali.

Moj glavni pomislek je opaznost, opazen vpliv, ki ga lahko imamo na instrumente na nacionalni in regionalni
ravni, namenjene zagotavljanju enakosti spolov na terenu. Čeprav je še vedno težko oceniti finančno krizo,
kot je povedal gospod Romeva i Rueda, je vsem nam popolnoma jasno, da je to obdobje imelo zelo resne
posledice za ženske.

Zato vsekakor drži in to moramo nenehno izpostavljati, da neprimerne naložbe v gospodarske in socialne
priložnosti za ženske popolnoma omejujejo gospodarsko rast in upočasnjujejo odpravljanje revščine in
socialnih razlik v naši Evropi. Poleg tega iz starega načrta manjka – dejansko se je o tem veliko govorilo,
storilo pa nič – boj proti večplastni diskriminaciji, saj sestavljena diskriminacija, ki temelji na starosti,
invalidnosti, etnični ali rasni podlagi, veri ali nacionalnem izvoru in socialno ekonomskem položaju, ustvarja
večplastne ovire za zaposlovanje žensk in njihov socialni napredek. O tem ne govorimo kaj dosti. Prav tako
redko govorimo o pomembnosti zbiranja, obdelave in objavljanja razčlenjenih podatkov. In kot zadnje,
glavna orodja …

(Predsednik je prekinil govornico)

Edite Estrela, v imenu skupine S&D. – (PT) Gospod predsednik, komisarka, gospa Martínez Lozano, v nedavnem
članku, objavljenem v Time, z naslovom Novi šerifi na Wall Streetu, je navedeno, da v ZDA ženske ne vodijo
Wall Streeta, niti niso krive za finančno krizo, vendar pa so zaradi razmer, ki so posledica pomanjkljivega
urejanja finančnega trga, ravno one tiste, ki so imenovane na vodilne položaje, da bi počistile zmešnjavo, ki
so jo povzročili moški na vodilnih položajih.
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To je zanimivo. Moški so povzročili krizo, ženske pa jo bodo morale razrešiti. Če pustimo ironijo ob strani,
globalno gospodarstvo se sooča z najhujšo recesijo po veliki depresiji. Povzročila je socialne posledice v
celotni Evropski uniji, najhujše posledice pa so doletele ženske, saj so ravno one najbolj izpostavljene največji
negotovosti na delovnem mestu, bolj izpostavljene odpuščanju, prav tako pa obstaja manjša verjetnost, da
so vključene v sisteme socialne varnosti. V sklopu tega obstaja upravičena bojazen, da bi mnoge države
članice lahko zmanjšale financiranje socialnega sektorja, kar bi spet prizadelo predvsem ženske. Ni pošteno,
da moramo ravno najranljivejši plačati za napake špekulantov.

Na koncu želim čestitati španskemu predsedstvu, da je kot prednostno nalogo postavilo boj proti nasilju na
podlagi spola.

Sophia in 't Veld, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, najprej se želim v imenu moje skupine
zahvaliti obema poročevalcema in jima povedati, da bo moja skupina v celoti podprla obe poročili, saj
obravnavata zelo pomembno vprašanje, enakost spolov, katerega pomembnost se odraža tudi v bogati izbiri
tem, obravnavanih v obeh poročilih.

Vendar moramo povedati, da sem nekoliko razočarana saj, če trdimo, da si želimo ukrepov, da v naslednjih
štirih letih želimo nekaj doseči, da je to najpomembnejše vprašanje, da je polovica prebivalstva izpostavljenega
diskriminaciji in da ostaja neizkoriščenega polovica potenciala, zakaj potem o tem razpravljamo v zadnjem
večernem terminu? Kje so vodje skupin? Zakaj dopuščamo, da to ni najpomembnejše vprašanje? Kolegi,
predlagam, da vztrajamo na tem, da se to vprašanje naslednjič vključi na program, kot ključna razprava in
če nam tega ne odobrijo, se lahko z verigo priklenemo na vrata. Menim, da tega ne smemo več dopuščati.

Marina Yannakoudakis, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, z današnjo razpravo skušamo priti do
načinov, kako povečati kvoto žensk; včasih s pozitivno diskriminacijo, kot so kvote, včasih z neposredno
zakonodajo o enakosti spolov. Podpiram reference, ki krepijo sodelovaje med državami članicami pri
obravnavanju plačne diskriminacije za enaka delovna mesta in ukrepe, ki ščitijo ženske in moške pred vsemi
oblikami nasilja, vključno s trgovanjem z ljudmi in pohabljanjem ženskih spolnih organov, vendar pa prav
tako potrebujemo prizadevanja v smeri krepitve položaja in vloge žensk s povečevanjem zaupanja v njihove
sposobnosti prek izobraževanja in ukrepov za vzpostavitev okolja, ki spodbuja izbiro.

Nekdo, ki je nekoč živel pod pritiskom diskriminacije, je dejal: Imam sanje. Tudi jaz imam sanje. Veselim se
dne, ko si bomo prizadevali ne samo za enakost spolov na delovnem mestu, ampak tudi za krepitev vloge
in položaja, da bodo ženske lahko prosto odločale in se počutile dovolj močne za uresničevanje svojih ciljev.
To bi bil za ženske pravi načrt. Vendar pa moramo napredovati počasti. Vsi se strinjamo glede načela enakosti
in to je naša temeljna pravica, zakaj torej vključujemo vprašanja, ki stvari otežujejo? Dokumentacija je
obsežna in vključevanje vprašanj, ki so v pristojnosti držav članic, kot je javna poraba na področju zdravstva,
prav nič ne pomagajo pri tej zadevi.

Pot je polna preprek. Če želimo doseči enakost, moramo zagotoviti, da bo pot brez ovir, saj bomo le po
takšni poti lahko šli naprej združeni.

Charalampos Angourakis, v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik, izpostaviti želim, da smo
slišali zelo veliko govorjenja, kljub temu pa smo slišali zelo malo o „vzrokih“. V tem smislu menim, da sta
poročili v najboljšem primeru le seznama želja, predvsem poročilo, ki se nanaša na vpliv krize. To trdim
zaradi tega, ker žal ne obravnavata problemov, ki so jih te nesprejemljive razmere povzročile ženskam.

Če se danes v Grčiji upokojitvena starost poveča od 5 do 17 let za ženske, je to mogoče pripisati
kapitalističnemu sistemu in strategiji 2020, ki ji nihče ne oporeka. Ne vem, kako lahko komisarka govori o
drugačnih ukrepih za enakost žensk, če pa ne nasprotuje tej strategiji.

Kakršne koli ukrepe boste izvedli komisarka, ne morete razveljaviti strategije 2020, saj ji še nasprotujete ne.
Zato menim, da lahko rešitev problema najdemo le v boju žensk, v boju vseh delavcev proti posledicam
krize, v boju, s katerim bi odpravili kapitalizem.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, osredotočila se bom na dve
vprašanji, ki me močno zanimata. Gospodarska in finančna kriza ter posledična recesija. Pod nobenim
pogojem se ne smeta uporabljati kot argumenta za izničenje napredka, ki smo ga do sedaj dosegli na področju
enakosti poslov. Srednjeročno lahko to še dodatno prizadene gospodarsko rast.

Vrzel v povprečni plači med moškimi in ženskami je še vedno prisotna in bojim se, da to velja za celotno
Evropo. Če vzamemo evropsko povprečje, znaša vrzel v plači med moškimi in ženskami 17,8 %. Vendar pa
v zvezi s tem žal obstajajo tudi nekatera negativna odstopanja, kot je Avstrija, moja matična država. Trenutno
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poročilo o ženskah avstrijske zvezne vlade kaže, da ženske zaslužijo le 58,4 % bruto plače moških. Ta vrzel
je večja le še v dveh drugih državah. Prizadevati si moramo razbiti ta steklen strop, ki mora končno postati
le zgodovina.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pomembno in pravilno je, da govorimo
o poročilu gospe Figueiredo. Gre za poročilo, ki ga je Odbor za pravice žensk in enakost spolov, katerega
podpredsednica sem, podrobno obravnaval, ko so bile predložene sporazumne spremembe in ko je skupina
Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) predlagala številne pripombe.

Gospe in gospodje, poročilo predstavlja nekatera področja, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in ki niso bila
obravnavana in rešena na pravilen in ustrezen način. Etična in kulturna vprašanja, ki so temeljnega pomena
za večinski del družbe, ki jo predstavljamo, niso upoštevana. Predvsem pa se poročilo še vedno ne osredotoča
na ocenjevanje rezultatov načrta 2006-2010, čeprav se približujemo koncu štiriletnega načrta in za Evropski
parlament je pomembno, da lahko izrazi svoja stališča glede te zadeve. Zato ne morem skriti zaskrbljenosti
nad tem poročilom.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Gospod predsednik, rada bi se zahvalila gospodu Romevi i Ruedi in
gospe Figueiredo za delo, ki sta ga opravila pri poročilih o vidikih spola pri gospodarski upočasnitvi in o
načrtu za enakost.

Parlament zelo jasno navaja, da je treba politike za enakost med spoloma postaviti v ospredje, saj govorimo
o pomembnem viru, ki predstavlja 52 % evropskega prebivalstva.

Naša strategija mora vključevati vidike, kot so usklajevanje, enaka zastopanost, odprava stereotipov in
izkoreninjenje vseh oblik seksističnega nasilja.

To priložnost želim izkoristiti in pozvati komisarko Reding, da upošteva večkrat ponovljene zahteve
Parlamenta, velikega števila držav članic in lobijev evropskih žensk, ki so danes sprožili kampanjo za podporo
naloga za zaščito žrtev. Sedaj ni čas, da se zapletamo v postopkovna vprašanja, ki bodo to pobudo postavila
na stranski tir. Čas je za dialog in razumevanje.

Več kot sto tisoč razlogov imamo, da nemudoma ukrepamo; vse kar potrebujemo, je politična volja.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) V zadnjih petih letih smo resnično dosegli napredek, omenjen na področju
ekonomske neodvisnosti žensk in moških, s stopnjo zaposlenosti žensk, ki dosega skoraj 60 %. Vendar pa
istočasno ni bilo nobenega napredka pri zmanjšanju vrzeli med plačami ženskih in moških. Glede na podatke
iz leta 2007, so ženske v povprečju prejemale 17 % nižjo plačo, kot moški. V moji državi, Estoniji je ta vrzel
znašala več kot 30 %. 2007 je bilo leto gospodarske rasti. Kakšne številke bomo videli, ko bo pripravljena
naslednja analiza?

V vsaki državi se pripravljajo tabele uspešnih podjetij; najbogatejši ljudje držav postanejo opazni in vsi jim
čestitajo. Praviloma pa je od tega 99 % moških. Ko govorimo o vrzeli med plačami moških in žensk, postane
jasno, da v dobičkih in dividendah teh ljudi ženske...

(Predsednik je prekinil govornico)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Zelo sem vesela današnje razprave o pravicah žensk, pa tudi zaradi teh
odličnih poročil. Vendar pa nisem posebej navdušena nad dejstvom, da se večina žensk, vsak na Madžarskem,
moji matični državi, ne zaveda svojih pravic in jih ne moremo uveljavljati. Te razmere kličejo po nujnih
ukrepih. Eden izmed razlogov za njihovo nezmožnost uveljavljanja pravic je v dejstvu, da si morejo privoščiti
odvetnika. Kakšne rešitve predlagam? Potrebujemo posebej usposobljene odvetnike, brezplačno pravno
pomoč in spletno stran z odgovori za vsakodnevne pravne probleme, s katerimi se soočajo ženske. Kakšne
težave obstajajo? Na primer, ženska, ki že več mesecev ni prejela otroškega dodatka, potrebuje informacije
o tem, kaj naj naredi, na koga se naj obrne za pomoč. Ženka, ki jo mož fizično zlorablja in ki pokliče policijo
samo da sliši, da ne morejo posredovati v družinskih zadevah, mora izvedeti, ali imajo uradniki prav, ali pa
lahko najde pomoč in pri kom. Ženska s tremi otroki, ki je bila že dvajsetkrat zavrnjena na razgovoru za
delo zaradi izmišljenih razlogov, mora imeti možnost izvedeti, ali ima možnost za pravno sredstvo. Ženska,
ki je odpuščena takoj, ko njen delodajalec ugotovi, da je noseča, mora izvedeti, na koga se lahko obrne za
pomoč. V teh in podobnih primerih, mora ...

(Predsednik je prekinil govornico)
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Anna Záborská (PPE). – (FR) Gospod predsednik, komisarka, Listina za pravice žensk, o kateri razpravljamo,
se nanaša na ukrepanje Združenih narodov. Žrtve tega postopka so nacionalne vlade, ki so odgovorne za
izvajanje svojih odločitev, sprejetih na podlagi nacionalnih potreb. Sklicevanje na Združene narode je
učinkovit način za zameglitev zmanjšanje pristojnosti nacionalnih institucij.

Ne potrebujemo listine, dokler ne bodo izvedeni obstoječi pravni instrumenti. Vendar pa ženske, zaradi
kolektivnega nevednosti, raje vidimo, da nam predstavijo novo deklaracijo, kot pa da bi se borile za izvajanje
pravno zavezujočih instrumentov.

Ta listina prispeva k paradoksalnim dogodkom v Evropski uniji. V navado nam je že prišlo, da urejamo
moralnost. Socialni inženiring v Uniji ustvarja neobičajen paradoks. Privatiziramo državna gospodarstva
pod pretvezo svobodne konkurence, nacionaliziramo pa odnose med moškimi in ženskami. Unija posnema
slabe izkušnje, ki smo jih doživeli v srednji in vzhodi Evropi. Škoda, da socialni inženiring ne upošteva
zgodovinskih izkušenj, da bi se lahko izognili novemu porazu, katerega prve žrtve bodo ženske.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, pozdravljam poročilo
gospoda Romeve i Ruede, ki izpostavlja vidik krize, na katerega prepogosto pozabljamo in sicer posledice
za ženske.

Na začetku krize smo bili v Evropskem parlamentu med prvimi, ki smo sprožili alarm zaradi škodljivih
posledic, ki jih lahko ima kriza na ženske, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Prav tako smo izpostavili, da
ta kriza predstavlja priložnost, da Evropska unija postane družba, ki v večji meri upošteva enakost med
moškimi in ženskami, če bi sprejeli ustrezne politike in ukrepe.

Verjeti moramo, da naš nasvet ni bil upoštevan, glede na različne varčevalne programe, ki ne zagotavljajo
različnega odziva na krizo. Kriza je najprej prizadela proizvajalce in gradbeno industrijo, ki sta glavna sektorja,
kjer delujejo moški. Od takrat so bili prizadeti številni sektorji in prve žrtve so na dnu socialno-ekonomske
piramide, kjer večino predstavljajo ženske.

Zato moramo ta problem nemudoma upoštevati in spremeniti različne varčevalne načrte, ki so jih sprejele
Evropska unija in njene države članice, da bi upoštevane tudi ženske. Ne želim si, da bi se vrnili trideset let
v preteklost. Ogrožena je neodvisnost žensk.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v zadnjih nekaj dneh je Evropska
unija, deloma z namenom boja proti gospodarski krizi, prisilila mojo državo, Italijo, da deluje v skladu z
obveznostjo glede žensk, zaposlenih v javnem sektorju, da se upokojijo pri starosti 65 let, s čimer se njihova
upokojitvena starost izenači s starostjo moških.

Menim, da moramo pozdraviti te določbe, ki se nanašajo na enake odgovornosti, vendar verjamem, da so
ženske prepričane, da imajo tudi druge prednostne naloge: boj proti brezposelnosti in negotovost delovnih
mest ter odprava nesprejemljive vrzeli v povprečni plači.

Obstaja tudi velik problem nezadostnih storitev. Če navedem en primer, zelo težko je govoriti o enakosti,
ko pa je na voljo tako malo ustanov za varstvo otrok. Prav tako je težko najti ali ohraniti delovno mesto.
Prepričana sem, da bo Evropska komisija dokazala ...

(Predsednik je prekinil govornico)

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Komisarka, gospe in gospodje, pri gospodarski upočasnitvi in finančni krizi
nedvomno obstaja vidik spola. Obstaja tveganje, da se bodo neenakosti, proti katerimi se borimo, še poglobile.
Razlike v plači, pritisk na trg dela, socialna zaščita, povezana z materinstvom in pogoji na trgu dela
predstavljajo le nekaj primerov.

Zmanjševanje proračuna zaradi krize v številnih državah predstavlja neizogibno stvarnost. Vpliva predvsem
na javne storitve in razpoložljivost teh storitev. Ukrepi za zmanjševane stroškov ne vplivajo močno na
najpomembnejše oddelke države. Varčevanje je torej omejeno na tista področja, kjer je mogoče pričakovati
najmanj odpora s strani tistih, ki jih bodo zmanjšanja prizadela, pri tem pa se zanaša na dejstvo, da bodo
ljudje potrpeli, ker enostavno nimajo druge možnosti. Skrb za otroke in ostarele starše še naprej ostaja
dolžnost ne glede na okoliščine. V veliki večini primerov to vlogo prevzamejo ženske.

Na vrhu ukrepov za zmanjševanje stroškov se je znašlo tudi zmanjšanje financiranja socialnih služb, kjer so
večinoma zaposlene ženske. Posamezne vlade so prav tako odgovorne, da zadevo obravnavajo tudi s tega
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vidika, ko načrtujejo ukrepe za zmanjšanje proračuna in njihove posledice ter da izberejo uravnovešen
pristop, ko v večjem obsegu obremenjujejo prebivalstvo.

Regina Bastos (PPE). – (PT) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, na začetku želim povedati,
da bi po našem mnenju poročilo o oceni rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010,
ki naj bi vplivalo na strategijo glede tega vprašanja v prihodnje, lahko bilo jasnejše in manj polemično. Način,
na katerega so bila obravnavana nekatera etično občutljiva vprašanja, predvsem vprašanje spolnega in
reproduktivnega zdravja žensk, bi moral biti drugačen, če bi resnično želeli doseči največje možno soglasje.

Ob tem želim poudariti, da v času „normalne“ gospodarske rasti, obstaja velika zaskrbljenost glede pravic
žensk, predvsem glede razlike v razmerah med moškimi in ženskami pri delu, v družbi in družinskem
življenju, vendar pa se ti problemi skrajno zaostrijo v gospodarski in socialni krizi, takšni, s katero se sedaj
soočamo. Zato potrebujemo močnejše strateške zaveze držav članic na ravni lokalnih in regionalnih oblasti
in institucij Skupnosti pri zadevah, ki se nanašajo na varstvo …

(Predsednik je prekinil govornico)

Rovana Plumb (S&D). – (RO) Vidik spola gospodarske krize, načrt za enakost spolov in Listina za pravice
žensk so tri teme, ki imajo skupni imenovalec: položaj žensk v družbi. Če resnično želimo izboljšati položaj
žensk v družbi, potrebujemo posebne politike in ukrepe, kot so ukrepi in politike, predstavljeni v Listini za
pravice žensk, kot je predlagano v manifestu skupine S&D.

Če resnično potrebujemo boljšo zastopanost žensk v strukturah sprejemanja odločitev tako v zasebnih, kot
tudi javnih sektorjih, moramo obvezno uvesti enakost spolov v evropskih institucijah. Verjamem, da morata
biti Evropski parlament in Evropska komisija v letu 2014 za vzgled na tem področju in se zavezati ter pokazati
močno politično voljo.

Seán Kelly (PPE). – Gospod predsednik, v letu 2010 je obžalovanja vredno, da še vedno govorimo o pravicah
žensk, ne glede na velik napredek, ki ga je dosegla Evropska unija, predvsem pri poskusu zagotavljanja
enakega plačila za enako delo.

Prav tako želim izpostaviti pomanjkanje pravic žensk, predvsem v tretjem svetu. Nekaj tednov sem delal na
Malaviju kot prostovoljec in zgrožen sem bil nad tem, kako tam ravnajo z ženskami. Prvič, opravile so večino
težkega dela na poljih, medtem ko so se moški sprehajali naokrog in drugič, pravica do spolnega izkoriščanja,
ki so jo imeli nekateri moški, predvsem moški, poznan pod imenom „Hijena“, je bila naravnost ostudna.

Čas je, da Evropska unija tem državam ponudi razvojno pomoč, pod pogojem, da odpravijo nekatere izmed
teh grozljivih praks. Tudi nevladne organizacije bi jih lahko bolj izpostavljale, kot pa jih trenutno. Veselim
se Listine za pravice žensk v Evropi, za katero upam, da bo postala model, ki se bo izvajal po vsem svetu.

Silvia Costa (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, poročevalca – , ki se jima zahvaljujem – sta
izpostavila ključna vprašanja, ki jih je deloma obravnavala tudi komisarka Reding. Zagotoviti moramo, da
se bodo politike za ženske in enake možnosti izvajale in učinkoviteje vključevale v splošne politike na evropski
in nacionalni ravni. Mislim na krizo, revščino, razvoj, sodelovanje, zaposlovanje in dobrobit.

Verjamem pa, da obstajajo tri vprašanja, ki bi jih morali izpostavljati mi pri našem delu, Komisija in države
članice. Prvič, želim, da komisarka Reding poudari vlogo žensk v zunanjih ukrepih Evropske unije. Poročilo
gospe Figueiredo vsebuje novo politiko, s katero morajo biti ženske bolj seznanjene. Drugo vprašanje je
podpora Komisije osnutku direktive o evropskem nalogu za zaščito, ki je orodje, ključnega pomena za
zagotavljanje ...

(Predsednik je prekinil govornico)

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Gospod predsednik, v zadnjih letih in desetletjih je bila Evropska unija
v ospredju na področju enake obravnave žensk in moških. To vodilno vlogo Evrope moramo razširiti. Na
Listino za pravice žensk, ki jo je predstavila Komisija, gledam kot na nepogrešljiv prispevek k enakosti med
ženskami in moškimi v Evropski uniji. Vendar pa prizadevanja za krepitev vloge žensk v gospodarstvu, enaka
plača in pogostejše imenovanje žensk na položaje sprejemanja odločitev, ne smejo ostati prazne besede.
Podkrepiti jih moramo z dejanji. Predvsem si moramo bolj prizadevati, da bi o naših skrbeh prepričali moške
nosilce odločanja. Ženska vprašanja so vprašanja družbe in zadevajo nas vse. Vendar pa moramo zaustaviti
diskriminacijo žensk, tako znotraj, kot tudi zunaj naše družbe, hkrati pa moramo odločno ukrepati na tem
področju.

151Razprave Evropskega parlamentaSL15-06-2010



Evelyn Regner (S&D). – (DE) Gospod predsednik, komisarka, za besedo sem zaprosila zato, ker od vas,
komisarka, pričakujem, da nam boste lahko ob koncu tega parlamentarnega mandata pokazali ustrezne
rezultate.

Vaša današnja najava, da nameravate uvesti zahteve EU za obvezne ženske kvote v nadzornih svetih podjetij,
je zelo obetajoča. Je smiselna, je poštena in nanjo že dolgo čakamo, predvsem pa obljublja gospodarski
uspeh. Zaradi tega iskreno upam, da boste svoje besede podkrepili z dejanji.

Osebno sem vedno znova skušala predlagati spremembe v zvezi z ureditvijo finančnega trga, vprašanjem
poslovne etike in smernicami politike zaposlovanja. Z veseljem …

(Predsednik je prekinil govornico)

Mariya Nedelcheva (PPE). – (FR) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, finančna kriza, ki se
je spremenila v gospodarsko, na koncu pa še v socialno krizo, ima pogubne posledice na pozitiven razvoj,
ki je bil do sedaj dosežen na področju enakosti med moškimi in ženskami.

Ne glede na to ali govorimo o stopnjah brezposelnosti ali vrzeli v plačah, je jasno, da ženske bolj trpijo zaradi
posledic krize, saj so pogosto v ranljivejšem položaju, kot moški. Ravno zaradi tega je tako pomembno, da
določimo jasne kratko-, srednje- in dolgoročne cilje, da vzpostavimo ukrepe, ki bodo namenjeni reševanju
nujnih problemov in da zagotovimo resnična sredstva za naše ukrepe in ambicije.

Seveda morajo države članice veliko storiti na svoji ravni z vidika dvigovanja skupinske ozaveščenosti in
izmenjave najboljših praks. Prav tako pa je jasno, da smo v Evropskem parlamentu odgovorni za to, da ne
dopustimo sprejemanja besedil, ki so popolnoma brez vsebine in ne prispevajo k napredku. Ravno nasprotno,
zagotoviti moramo, da bodo vključevala ustrezne in specifične rešitve. Enostavnost, učinkovitost, inovativnost,
to je …

(Predsednik je prekinil govornico)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Predloženo poročilo je zelo podrobno in zelo kvalitetno, kar
moramo pozdraviti.

Osredotočiti se želim na nekatere specifične točke, ki so značilne predvsem za postkomunistične države, saj
je bila državna pomoč v teh državah zagotovljena predvsem za sektorje, kjer prevladujejo moški, ali sektorje,
ki spadajo v domene moških, predvsem avtomobilska industrija, ki je izvozno usmerjena in kjer prevladujejo
predvsem moški. V nasprotju s tem, vlade niso na tak način podprle sektorjev, kjer prevladujejo ženske.

Prav tako je treba poudariti, da so postkomunistične države večinoma polindustrijske države in je zaradi
tega zelo težko najti priložnost za podporo točno tistih sektorjev, kjer prevladujejo ženske. Prav tako
predvidevamo zelo močna krčenja na socialnem področju, predvsem v postkomunističnih državah, kar bo
najhuje prizadelo ženske. Prav zato se moramo osredotočiti tudi na ta element in iskati rešitev na tem
področju.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Gospod predsednik, vsi se strinjamo glede tega vprašanja in verjamem, da to
drži v vsakem pogledu. Vendar želim podati predlog, kako bi mogoče lahko nekoliko pospešili zadeve in
dosegli napredek.

Zagotoviti moramo, da vprašanje enakost vedno vključimo in upoštevamo v vseh poročilih, o katerih
razpravljamo v Parlamentu. Prepričana sem, da obstaja veliko dokumentov, mogoče ne vsi, vsekakor pa zelo
veliko, v katere bi bilo mogoče vključiti pomisleke glede enakosti. To nam lahko omogoči, da dosežemo
hitrejši napredek od znotraj navzven. To bi hkrati pomenilo tudi model obnašanja Evropskega parlamenta.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Gospod predsednik, komisarka, pripombe bi lahko podala na številna
vprašanja, o katerih smo razpravljali, vendar želim glede na krizo povedati, da se moramo osredotočiti na
to, da breme te krize ne bi pristalo na ramenih žensk.

Ko govorimo o konsolidaciji vseh nacionalnih parlamentov, vključno s tem parlamentom, potem ta
konsolidacija ne sme škodovati socialno ranljivim, prav tako pa tudi ne ženskam. Če bomo sedaj začeli iskati
bližnjice v škodo socialnih storitev, izobraževanja in usposabljanja, predvsem pa otroškega varstva, potem
bo to vplivalo na prihodnost in na način preživljanja žensk. Povedano drugače, sporočiti vam želim, da
moramo v strategijo Evropa 2020 ponovno odločno uvesti vprašaje vključevanja načela enakosti med
spoloma in poskrbeti, da bo pri pripravi proračuna vedno upoštevan vidik enakosti med spoloma, saj bomo
šele takrat lahko zagotovili, da bomo v prihodnje v Evropi izvedli vse, kar si danes želimo in k čemer pozivamo.
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Isabel Martínez Lozano, predsednica Sveta. – (ES) Gospod predsednik, v tem večeru smo slišali veliko
zanimivih stvari. Želim vam čestitati za vaše prispevke in ideje, ki so nedvomno povezani s predlogi za izhod
iz krize.

Komisarka Reding je povedala, da že imamo veliko dokumentov in da je sedaj prišel čas za ukrepanje, s tem
se popolnoma strinjam. Mislim, da je civilna družba k temu pozivala vlade že vse od leta 1995: da začnemo
ukrepati. Ukrepanje pomeni nadaljnje prizadevanje za resnično enakost, pri tem pa pokažimo domišljijo in
politično voljo, ko je rekel gospod Romeva i Rueda. Resnična enakost pomeni izboljšanje življenja žensk,
izboljšanje njihovega vsakodnevnega življenja, izboljšanje vsakodnevnega življenja za moške in ženske.

Danes zvečer smo večkrat slišali, da moramo na krizo gledati kot na priložnost. S tem se strinjam. Strinjam
se, da nam kriza ponuja tudi priložnosti. Za nekatere se je že izkazala kot priložnost, vendar pri tem ne
smemo pozabiti na dejstvo, da prav tako obstajajo tveganja in možnost za nazadovanje.

Kar se tiče vprašanja enakosti, je vedno prihajajo do napredka in nazadovanja, nekaj kar ženske zelo dobro
poznamo. Nikoli ni prišlo do napredka, ki ga ne bi spremljajo tudi nazadovanje. Zaradi tega, da bi preprečili
takšno nazadovanje, se mi zdi pomembno, da ne opustimo evropskega soglasja, da ne izgubimo pregleda
nad načrtom, ki je omogočil, da smo v zadnjih letih skupaj dosegli takšen napredek. Prav tako se od tega
načrta ne smejo odmakniti države članice. Kot je komisarka upravičeno povedala, je zelo pomembno, da
vedno spoštujemo priporočila Komisije.

Kmalu bom zaključila; ne bo več dolgo trajalo. Verjamem, da ne moremo opustiti pečatov naše identitete
ali koherence naših politik; ravno te politike so nam omogočile, da smo celotnemu svetu pokazali našo lepšo
stran. Strinjam se z gospo Figueiredo, da bomo v prihodnje, če bomo hoteli to uresničiti, morali okrepiti
sodelovanje s Svetom, sodelovanje s Komisijo in sodelovanje z Evropskim parlamentom, seveda pa moramo
vedno biti pozorni na zahteve civilne družbe.

Parlamentu želim čestitati za razpravo in poročili, ki sta mu bili danes zvečer predstavljeni. Špansko
predsedstvo Svetu ima še 15 dni, preden preda predsedovanje belgijskemu predsedstvu. Prizadevali smo si,
da to vprašanje enakosti ne bi bilo spregledano v tem politično zapletenem in celovitem času, s katerim se
soočamo sedaj. Ni treba poudarjati, da si bomo v španskem predsedstvu še naprej prizadevali, da bi bila
enakost med spoloma v vrhu programa Evropske unije.

Viviane Reding, podpredsednica Komisije. – (FR) Gospod predsednik, cel večer ste bili tako prijazni in
velikodušni ter dovolili poslancem, ki so želeli, da spregovorijo in ne želim, da bi morali dokazati vašo
strogost in mi odvzeli besedo na koncu govora.

Zato ne bom ponavljala, kar je že bilo povedanega. Vsem govornikom želim povedati, da sem si zapisala
njihove predloge in pripombe. Predvsem sem si zapisala dva pomisleka, ki se vedno znova pojavljata: prvi
je vpliv krize na ženske, drugi pa naša potreba po konkretnih ukrepih.

Te pomisleke bom prenesla kolegiju komisarjev in vam konec septembra predstavila akcijski program. Naša
strategija bo akcijski program, ki ga bodo tri institucije, skupaj s socialnimi partnerji, zainteresiranimi
strankami, s čimer mislim na ženska združenja in organe, ki si prizadevajo za enake možnosti v državah
članicah, začele izvajati v štirih letih njihovega trenutnega mandata.

Hvala za vaše sodelovanje, hvala vsem ženskam za njihov zanos, predvsem pa hvala peščici moških, ki so
vztrajali med vsemi temi ženskami.

Raül Romeva i Rueda, poročevalec. – (ES) Gospod predsednik, najprej bi se rad dotaknil tega občutka
razočaranja, ki ga je omenila moja kolegica poslanka gospa in ’t Veld, ki ga z njo očitno delimo mi vsi. Vendar
pa je jasno, kot smo videli, da je to vsaj za nas ključno, pomembno in kritično vprašanje. Tako ga doživljamo
in bomo še naprej delali na njem, dokler ne bodo nekateri voditelji političnih skupin, pa naj bodo moški ali
ženske, razumeli, da je na to treba gledati, kot na prednostno vprašanje in ne le kot na razpravo ob koncu
večera.

Drugo vprašanje, ki se mi je zdelo pomembno, in so ga kolegi poslanci izrazili na različne načine, in sicer
da enakost ni le kaprica ali odvečen strošek, ampak naložba. Poleg tega, da je potrebna naložba, je tudi
pravica.

Na to ne smemo pozabiti, ko razpravljamo o tovrstnih vprašanjih. Razumeti moramo, da kadar se soočamo
s kriznimi razmerami, kot so te, ki jih trenutno preživljamo, predstavlja vlaganje in posvečanje časa,
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prizadevanj, politične volje in denarja nekaj, kar zahteva ne samo našo domiselnost, ampak tudi našo politično
voljo in skrajno pozornost.

Tretje vprašanje, ki se ga želim zelo na kratko dotakniti, je moje prepričanje, da moramo izpostaviti dejstvo,
da če želimo do 2020 uresničiti cilj 75 % zaposlenosti, ne samo za moške, ampak tudi za ženske, moramo
razumeti, da to pomeni sprejetje aktivnih ukrepov za spodbujanje žensk naj igrajo večjo vlogo v javnosti,
pa tudi ukrepov za spodbujanje in pozivanje moških, naj prevzamejo večjo vlogo v zasebnih vodah. Nemogoče
je doseči eno brez drugega. Pri naših politikah se moramo zavedati, da predstavljajo dve plati iste medalje.
Če ne, bomo ženske še enkrat pozvali, da opravijo tista dva dodatna dneva dela.

Četrto in zadnjo vprašanje, ki se mi zdi pomembno, je prizadevanje, da krize ne bomo izkoristili za
zmanjševanje sredstev, kjer je to najmanj potrebno. Vemo, da ima trenutno ravno špansko ministrstvo za
enakost spolov najnižje proračune. Grožnja za zmanjševanje teh sredstev bi pomenila, da ne gre za prednostno
področje. To bi bila resna napaka in pomembno je, da preostale države članice Evropske unije, ne le razumejo
pomen takšnega ministrstva, ampak ga tudi posnemajo kot model v svojih državah.

Ilda Figueiredo, poročevalka. – (PT) Gospod predsednik, poudariti želim, da se je razprave udeležilo znatno
število poslancev v EP, čeprav poteka ponoči, kar je neobičajno za razprave, ki potekajo ob tej uri. Takšna
udeležba, kljub neugodnim razmeram, v katerih razprava poteka, predstavlja zmago v boju za pravice in
enakost žensk.

Drugič, prav tako želim povedati, da govori, ki smo jih danes slišali, na splošno izpostavljajo konkretne
ukrepe in dejanja, ki jih moramo zdaj začeti izvajati v praksi. Vsi prisotni so kos temu izzivu in jih lahko
začnejo izvajati v praksi. Ta krepitev politične volje za izvajanje predlogov, besed in obljub v praksi predstavlja
nekaj, na kar moramo gledati, kot na zelo pozitiven vidik današnje razprave. Ta povečana politična volja v
vseh politikah EU in držav članic, ali v specifičnih ukrepih za večjo opaznost žensk, tako da bo enakost
mogoče doseči skupaj s socialnim napredkom, predstavlja ključni prispevek in upamo, da bomo čez štiri
leta – kot je povedala komisarka – lahko dosegli pozitivno bilanco pri delu, ki ga bomo opravili s Parlamentom,
Komisijo in Svetom.

Zato želim na koncu povedati, da lahko s to povečano politično voljo in pozornostjo do sanj in aspiracij
žensk, pomembno prispevamo k njihovi emancipaciji in k uresničevanju njihovih sanj. To mora potekati v
obliki osebne in poklicne izpolnitve, ob upoštevanju njihovih življenj z delom, delovnimi mesti s pravicami,
udeležbo v družbenem življenju in kjer je to ustrezno, gospodarskim in političnim življenjem in z večjim
izpolnjevanjem v njihovih družinah.

Predsednik. – Razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Corina Creţu (S&D), v pisni obliki. – (RO) Ministri EU za socialne zadeve so priznali, da pod pragom revščine
živi 120 milijonov evropskih državljanov. V primerjavi s statistikami, ki izhajajo iz obdobja pred izbruhom
gospodarske krize, se v EU soočamo s 50 % povečanjem števila revnih v le dveh letih. Recesija je negativno
vplivala na umirjen trend zadnjega desetletja: število žensk, ki so prizadete zaradi revščine, je veliko večje
od števila moških. Brezposelnost, delo v nevarnih pogojih, obsegi pokojnin, ki so nižji od minimalnega
dohodka in težave pri dostopu do spodobnih javnih storitev so nekateri izmed glavnih razlogov za revščino,
katere narava upravičuje, da govorimo o feminizaciji revščine v Evropi. Žal so številne desničarske vlade pod
pretvezo recesije opustile svoje politike, namenjene boju za odpravo vrzeli med plačami. Močno so bili
prizadeti proračuni za storitve oskrbe in zagotavljanje dopusta, kar ima resne, negativne posledice, tudi za
otroke. Ko se približujemo polovici evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti, je ocena
negativna. Prihodnost je mračna, saj se na vladni ravni v številnih državah članicah in na ravni evropskih
institucij le malo pozornosti namenja skrbi in želji za izboljšanje življenj tistih, ki so bili najhuje prizadeti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), v pisni obliki. – (RO) Odprava vseh oblik diskriminacije v vseh področjih
družbenega in gospodarskega življenja je ključni predpogoj za varstvo človekovih pravic in dobrobit vseh
državljanov. Nenehno si moramo prizadevati za spodbujanje načela enakih možnosti za moške in ženske,
skupaj z zagotavljanjem večje vključenosti žensk v gospodarsko in družbeno življenje, kjer udeleženci uživajo
vse pravice. Verjamem, da se mora ta pristop odražati v skupni kmetijski politiki, da bi tako zagotovili enako
in pošteno zastopanost obeh spolov. Na drugi strani pa lahko s tem pristopom zagotovimo učinkovito
izvajanje različnih politik na evropski ravni. Verjamem, da je enakost spolov v gospodarstvu izjemno
pomembna za razvoj podeželja in da je v naslednji SKP treba ohraniti ukrepe, ki se izvajajo kot del drugega
stebra v zvezi s tem vprašanjem. Glede na to, da načelo enakosti spolov spodbuja evropska zakonodaja in
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da predstavlja temeljno zahtevo strategije Evropa 2020, menimo da je to vprašanje primerno vključiti v
prihodnjo SKP, kar prav tako pomeni tudi z uporabo novih inštrumentov, ki bodo spodbujali to načelo.

Joanna Senyszyn (S&D), v pisni obliki. – (PL) Načelo enakosti spolov se ne uveljavlja učinkovito. Glede na
špansko poslanko gospo Valenciano, so krave v EU bolje zavarovane, kot ženske. Z diskriminacijo se soočamo
na vseh področjih življenja. Zaslužimo 18 % manj, kot moški, pogosteje smo brezposelne in premalo smo
zastopane v politiki, javnem življenju in podjetjih. Najbolj obžalovanja vredno je dejstvo, da ženske ne morejo
v celoti uživati niti temeljnih pravic. V odnosu do žensk je pravica do življenja in osebne integritete, kot tudi
reproduktivne pravice, znatno pogosteje kršena. Na Poljskem se na primer tolerira omejevanje človekovih
pravic v povezavi z ženskami. Leta 1997 je bil predsednik ustavnega sodišča v utemeljitvi zavrnitve
liberalizacije pravice do splava, očitno mnenja, da je samo po sebi umevno, da je treba nosečim ženskam
odvzeti nekatere njihove civilne pravice. Ne samo, da se zaradi tega ni zaključila njegova kariera, ampak se
je njegov položaj celo utrdil kot položaj „moralne avtoritete“.

Vprašanje spola se mora znatno odražati v proračunu Unije. Gospodarska kriza ne sme biti razlog za
omejevanje ukrepov za enakost med moškimi in ženskami. Rezultate lahko prinese le dosledna, dolgoročna
politična strategija. Spodbujanje enake obravnave spolov in sprejemanje protidiskriminacijskih zakonov ni
dovolj. Zakonodaja ne prinese avtomatsko enakosti. Potrebujemo prizadevanja od spodaj navzgor, pri čemer
se bo povečevala družbena ozaveščenost in solidarnost žensk. Za izboljšanje razmer za ženske sta potrebna
boj proti stereotipom in diskriminacijskim praksam ter odprava moškega šovinizma iz javnega življenja.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), v pisni obliki. – (PL) Gospod predsednik, gospe in gospodje, položaj
žensk na trgu dela pred krizo ni bil zadovoljiv. Vendar pa se je izboljševal, kljub težkim in nikoli rešenim
problemom, kot so razlike v plači za enako delo in premajhna zastopanost na vodilnih položajih v podjetjih.
Na te pozitivne trende v razpravi ne smemo pozabiti. Poročilo Komisije kaže, da se je od leta 1995 prispevek
žensk k gospodarski rasti v EU povečal za četrtino in da se je stopnja zaposlenosti žensk povečala za 7,1 %
v primerjavi s prejšnjim desetletjem in je dosegla 59,1 %. Zaradi krize se brezposelnost med ženskami
povečuje hitreje, kot med moškimi. Ženske so zaposlene pretežno v javnem sektorju, zato jim neposredno
grozi nevarnost, da bodo odpuščene zaradi politik zmanjševanja stroškov. Protikrizni mehanizmi, ki se
izvajajo, so namenjeni hitri vrnitvi k zaposlitvi predvsem ljudi, ki so izgubili delo zaradi posledic krize, pri
čemer pa trenutno niso upoštevani ljudje, ki so trajno ostali brez dela. Ženske trenutno pogosteje sprejemajo
honorarna dela, ki ponujajo le malo varnosti, saj jih v to prisilijo osebne okoliščine. Ker poznamo vse te
nevarnosti, poskusimo uvesti horizontalne rešitve, da bi ohranili raven brezposelnosti izpred krize in ne
dopustimo negativnega trenda.

17. Skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje (BONUS-169)
(razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je poročilo gospe Ek na zahtevo Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti pri skupnem raziskovalnem
in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS-169), ki ga izvaja več držav članic (COM(2009)0610 -
C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) (A7-0164/2010).

Lena Ek, poročevalka. – (SV) Gospod predsednik, v 150 letih se je Baltsko morje spremenilo od nedotaknjenega,
čistega, oligotrofnega Arktičnega morja v nenehno problematično področje. Problemi evtrofikacije, cvetenja
alg, strupenih odpadkov in ogroženosti biotske pestrost so vse večji. Razmere na Baltskem morju so zelo
resne. Kljub uspešnim poskusom v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v začetku novega tisočletja za
zmanjšanje dušika in fosforja, je trenutno skoraj celotno Baltsko morje izpostavljeno negativnim posledicam
evtrofikacije. Prav tako so zelo visoke stopnje ekoloških strupov in težkih kovin, kljub uspehu pri zmanjševanju
izpuščanja svinca, živega srebra in DDT.

Ne vem, ali je kdo izmed vas že videl cvetenje alg na tem velikem, prej zdravem, notranjem morju. Če se
poleti odpeljete s čolnom na prečudovit arhipelag, boste naleteli na deset centimetrov debelo, zeleno, smrdljivo
plast alg. Če psi pijejo to vodo, poginejo in če se otroci kopajo v njej, bruhajo in imajo bolečine v trebuhu.
Takšne so danes razmere v številnih krajih okoli Baltskega morja. Da bi zagotovili rast in omogočili našim
podeželskim skupnostim, da tudi v prihodnosti uspevajo, je ključnega pomena, da okrepimo naše znanje o
vplivu na Baltsko morje.

Ekosistem Baltskega morja je celovit in ga ni mogoče razumeti brez sodelovanja med raziskovalci iz različnih
držav, ki ležijo na razvodju ob tem notranjem morju. V zvezi s tem potekajo že precej obsežne raziskave,
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vendar pogostokrat brez ustreznega usklajevanja. Predlog, ki ga imamo danes na mizi – ki ga na kratko
imenujemo BONUS – naj bi to spremenil. To delo bo skupen raziskovalni program med državami, ki obdajajo
Baltsko morje, vključno z raziskovalci iz Rusije, da bi se bilo mogoče spoprijeti z izzivi na tem območju.
BONUS bo pripravil strateški načrt pri čemer bo več kot 500 raziskovalcev iz osmih držav članic okoli Baltika
imelo isti cilj. EU in države na območju Baltskega morja bodo v okoljske raziskave potem skupaj vložile
skoraj 1 milijardo SEK.

Okoli Baltskega morja živi petinosemdeset milijonov ljudi v državah, katerih gospodarstva so odvisna od
morja na različne načine. Istočasno ravno naše družbe prispevajo k problemu, saj izpustne vode in smeti
prihajajo v vodo. Če želimo rešiti Baltsko morje, potrebujemo boljši, celovit pregled nad raziskavami.
Raziskave na tem področju so razdrobljene in so preveč odvisne od omejenih sredstev, odobrenih za raziskave
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Namesto tega BONUS gradi na izkušnjah, pridobljenih pri okvirnih programih EU za raziskave in tehnološki
razvoj. Zaradi BONUS, bodo nacionalni raziskovalni programi in aktivnosti v sodelujočih državah prvič
vključeni v skupni strateški program z jasnim ciljem.

Rada bi se zahvalila vsem – mojim kolegom poslancem, španskemu predsedstvu in komisarki za raziskave,
inovacije in znanost – , ki so sodelovali pri tem. Ta oblika usklajenih vlaganj v okoljske raziskave je en element
pri vzpostavljanju trajnostne, dinamične Evrope, ki učinkovito upravlja vire. Baltsko morje je zelo bogato s
kulturo vseh osmih držav, ki obdajajo to notranje morje: bogato z literaturo, glasbo in umetnostjo. Želimo,
da bodo v tem lahko uživali tudi naši vnuki. BONUS bo predstavljal del platforme za to naložbo v prihodnost.

Máire Geoghegan-Quinn, članica Komisije. – Gospod predsednik, izraziti želim zahvalo Evropskemu
parlamentu, predvsem pa poročevalki gospe Leni Ek, za podporo predlogom Evropske komisije o skupnem
raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje, BONUS. Prav tako se želim zahvaliti poročevalcem
v senci v Odboru za industrijo, raziskave in energetiko za njihovo konstruktivno podporo, hkrati pa želim
izpostaviti pozitivno mnenje Odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane v
zvezi s programom BONUS.

Osem od devetih držav, ki mejijo na Baltsko morje, je članic Evropske unije, vsi pa se zavedamo zelo zapletenih
in perečih okoljskih problemov, s katerimi se trenutno soočamo na Baltskem morju in jih je pred nekaj
trenutni zelo nazorno opisala gospa Ek. Ti vse večji pritiski danes ogrožajo zmožnost regije Baltskega morja,
da bi še naprej zagotavljala najrazličnejše blago in storitve, na katere se sedaj zanaša. Znanost bo imela
pomembno vlogo pri podpori javne politike v raziskovalnih in okoljskih sektorjih. Vendar pa razdrobljenost
evropskega raziskovalnega sistema in pomanjkanje usklajevanja in soodvisnosti med njenimi nacionalnimi
komponentami ogroža njegovo stroškovno učinkovitost in celotno uspešnost.

Gre za izziv, s katerim se soočamo v regiji Baltskega morja. Jasno je, da nobena posamezna država članica
ob Baltskem morju ne more uspešno rešiti celovitih okoljskih vprašanj na tem območju. Če se želimo soočiti
s problemi na Baltskem morju, je sedaj nujno, da razvijemo strateško in celovito raziskovalno strategijo za
regijo, ki bo omogočala čezmejne sinergije, združevanje virov, izmenjavo znanja in okrepitev čezmejne
mobilnosti raziskovalcev. Tako lahko za regijo Baltskega morja zagotovimo vzdržno prihodnost. Pobuda
BONUS bo, skupaj s prizadevanji znotraj okvira strategije EU za območje Baltskega morja, zagotovila
strukturo in sredstva, s katerimi bo mogoče obravnavati te izzive na učinkovit in usklajen način.

Pozdravljam institucionalni sporazum, ki je bil 27. aprila dosežen glede izvajanja pobude BONUS. Glede na
to želim poudariti moje obžalovanje, da ni bil dosežen sporazum med državami članicami, s katerim bi bilo
mogoče vzpostaviti resničen skupni model, kot je določeno v originalnem predlogu Evropske komisije. Brez
resničnega skupnega instrumenta financiranja, ne bo mogoče zagotoviti izbire najboljših nadnacionalnih
predlogov raziskav, ki temeljijo izključno na znanstveni odličnosti, kakovosti konzorcija in pričakovanega
vpliva. Ne omogoča popolnega doseganja prednosti, dodane vrednosti in povečanja učinkovitosti čezmejnega
sodelovanja. Zato želi Evropska komisija poudariti, da posledic te odločitve ne gre obravnavati kot precedens
za prihodnje predloge. Pred izvajanjem in kakršnimi koli dodatnimi pobudami, ki temeljijo na členu 185
Lizbonske pogodbe, se bodo morale države članice zavezati skupnim sredstvom za čezmejno financiranje
in sodelovanje.

Če se vrnem nazaj na trenutno pobudo, Evropska komisija je upravičeno prepričana, da bo program BONUS
pripomogel k optimizaciji potenciala programov okoljskega raziskovanja v regiji Baltskega morja, okrepitvi
znanstvene zmogljivosti območja, lajšanju čezmejne mobilnosti raziskovalcev, spodbujanju sinergij in
izogibanju potratnega podvajanja prizadevanj pri raziskavah. To bo zagotovilo trajnostno prihodnost
Baltskega morja.
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Anna Rosbach, pripravljavka mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. – (DA) Gospod predsednik,
BONUS-169 je pomemben pilotni projekt in je namenjen sodelovanju pri okoljskih problemih v določenem
območju. Program načeloma podpirajo vse baltske države. Program naj bi prav tako vključeval države, ki
niso članice EU, ki pa izpuščajo svoje odpadne vode ter s tem onesnažujejo Baltsko morje, ki šteje za enega
izmed najbolj onesnaženih morij na svetu. Namen programa BONUS je, da ogromno prispeva k izpostavljanju
številnih okoljskih problemov v Baltskem morju. Baltsko morje ogrožajo najrazličnejše vrste onesnaževanja
onesnaževal, od tovarn za izdelavo papirja in podobnih industrij, pa tudi upad staleža rib, neeksplodirane
bombe iperita, ruski plinovodi pa vsekakor ne prispevajo k dobremu delovanju ekosistema. Zato močno
podpiram program BONUS. Vendar pa ne sme biti osamljen, ampak ga mora spremljati okoljska ozaveščenost
posameznih držav, skupaj z ukrepi z njihove strani; vključno z zagotavljanjem finančnih virov.

Lambert van Nistelrooij, v imenu skupine PPE. – (NL) Gospod predsednik, komisarka Geoghegan-Quinn,
poročevalka gospa Ek, posebni problemi in posebne razmere na Baltskem morju kličejo po posebnem
pristopu. Zato sem vesel, da lahko sedaj stvari zaključimo s sporazumom in da se lahko začne delo. Kljub
temu želim z vami deliti nekaj pripomb.

Kot je komisarka že povedala, smo si na prvi stopnji prizadevali za skupna sredstva, skupen sklad, za katerega
veljajo merila, kot so odličnost in interdisciplinarni pristop. Posvetovanja so prispevala k nekoliko
pragmatičnemu pristopu, ki državam omogoča, da same izbirajo iz seznama projektov, da bi tako uveljavile
svoje pobude in institucije. Temu ne nasprotujem – se celo strinjam – vendar moramo to oceniti. To mora
biti izvedeno učinkovito, in če bo narejeno prav, ter bo sodelovanje uspešneje, kot v preteklosti, lahko gre
za primer, ki ga iščemo pri strategiji EU 2020. Evropa prispeva nekoliko več, prav tako pa prispevajo tudi
države članice. Ne govorimo zgolj o raziskavah, ampak tudi o naknadnem izvajanju. Tudi kakovost okolja
mora biti učinkovito obnovljena, zatorej bodimo pozorni na to.

Podati želim dve drugi pripombi. Prvič, pristop k Baltskem morju je lahko tudi primer za druge makro regije,
na primer za Donavo. Ali lahko vprašam komisarko, če v luči tega, potekajo kakršna koli razmišljanja glede
te regije ...

(Predsednik je prekinil govornika)

Adam Gierek, v imenu skupine S&D. – (PL) Določbe, ki se nanašajo na raziskave blaginje Baltskega morja in
so bile vključene v predlog Komisije, vnašajo pomemben element – strateško fazo načrtovanja. Brez te faze
bi imeli le obsežen razvoj te raziskave. Potrebujemo širši akcijski načrt, boljšo strategijo, ki bo poleg morja,
vključevala tudi njegova območja odvodnjavanja, ki so sedaj, kot vemo, izpostavljena hudim poplavam.

Prav tako je posebno pozornost treba nameniti izbiri strokovnjakov, saj širokega obsega raziskav, ki je bil
predlagan, ni mogoče skrčiti na pojav, ki ga je mogoče ponoviti v laboratoriju. Tu so raziskave, ki se izvajajo
na terenu, tesno povezane z ozemljem, ki spada v pristojnost določene države. Zato je treba zakonodajo EU
uskladiti z nacionalno zakonodajo. To je treba upoštevati tudi pri izbiri neodvisnih strokovnjakov s strani
Komisije.

Pri povečevanju raziskovalnih možnosti novih držav članic v regiji Baltskega morja, je treba upoštevati
dejstvo, prvič, da se raziskovalna možnost v teh državah razlikuje in da na splošno dober potencial
raziskovalnega osebja spremljajo slabši laboratorijski prostori. Zato me preseneča omejitev v višini 25 %
deleža prispevka materialne infrastrukture v skupna sredstva. Drugič, „skupna sredstva“ za številne države
niso sprejemljiva, tako zaradi pravnih razlogov, kot tudi zaradi dejstva, da bi lahko negativno vplivala na
načrt raziskav, ki se trenutno tam izvajajo. Tretjič, strateška faza programa zahteva čas. To fazo je treba bolje
izkoristiti.

Zato je treba za Baltik in njegova območja odvodnjavanja najprej opredeliti prednostna raziskovalna področja,
potem pa morajo udeleženci v projektu vlagati v svoje razvojne prostore, da bi jim omogočili delo na teh
prednostnih področjih. Pomembno je, da je v te raziskave pod enakimi pogoji vključena tudi Rusija na podlagi
vzhodnega partnerstva.

Satu Hassi, v imenu skupine Verts/ALE. – (FI) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zahvalila bi se rada
poročevalki gospe Ek za odlično delo. Raziskovalni program BONUS, ki ga je vredno podpreti, in ki je odlična
pobuda, je rezultat Strategije EU za Baltsko morje.

Kot pomemben korak naprej štejem tudi strategijo samo. Pred približno šestimi leti je Baltsko morje zaradi
širitve, za vse namene in potrebe, postalo notranje morje EU. Ljudje so se tega prepozno zavedli. Kot je
omenila gospa Ek, je bilo v zvezi z Baltskim morjem opravljenih veliko raziskav, ki pa so bile premalo
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usklajene, da bi na primer bilo mogoče vzpostaviti bazo znanja in tako izboljšati politike EU in jih narediti
inteligentnejše.

Upam, da se bomo zaradi usklajenih raziskav lahko zavedli vsaj dveh vprašanj. Prvič, ekološko stanje Baltskega
morja je zaskrbljujoče. Gre za eno izmed najbolj onesnaženih morij na svetu. Največje območje morskega
dna brez kisika – povedano drugače, mrtvo območje – je v Baltskem morju. Govori se, da največja puščava
v Evropi leži na dnu Baltskega morja.

Druga stvar, za katero upamo, da jo bodo ljudje bolje razumeli ravno zaradi raziskav, je ta, da smo mi sami
krivi za razmere v Baltskem morju. Glavni problem predstavlja evtrofikacija, katere posledice je poročevalka
ravno tako dobro opisala. Glavni izvor snovi, ki pospešujejo evtrofikacijo - dušik in fosfor – je kmetijstvo.
Predvsem se nanaša na kmetijstvo EU v povodju Baltskega morja.

Zato upam, da bodo skupno organizirane, usklajene raziskave pomagale ljudem k boljši ozaveščenosti glede
vsega tega in da nam bodo prav tako pomagale pri razvoju boljših in inteligentnejših metod in procesov v
vseh sektorjih, predvsem pa v kmetijstvu, saj gnojila, ki vstopajo v jezera in morja ne predstavljajo nič drugega,
kot porabo sredstev, kar se kmetov tiče.

Ne smemo pa pozabiti, da raziskave ne morejo rešiti vsega. Prav tako moramo razumeti, da bodo za reševanje
Baltskega morja potrebne tudi resnične spremembe politike, predvsem na področju kmetijstva, pa tudi v
drugih sektorjih. Upam, da bo reševanje Baltskega morja, ki je sedaj eno izmed najbolj onesnaženih morij
na svetu, postalo zgodba o uspehu, iz katere se bo lahko veliko naučil tudi preostali svet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Gospod predsednik, komisarka, pozdravljam raziskovalni in razvojni
program za Baltsko morje (BONUS-169), ki bo vključeval nacionalne raziskovalne dejavnosti držav članic
in Evropske komisije za upravljanje okolja in morskih virov v Baltskem morju. Program BONUS-169 je
inovativni model in primer drugačnega regionalnega sodelovanja na področju znanstvenih raziskav.

Tako kot baltska regija, bi tudi ostale regije, kot je jugovzhodna Evropa, imele koristi od usklajenega ukrepanja
držav članic in Komisije, s katerim bi bilo mogoče obravnavati skupne izzive in podpreti trajnostni razvoj
njihovih regij.

Zato pozivam Parlament in Komisijo, da razmislita o možnosti priprave skupnega razvojnega programa za
jugovzhodno regijo Evrope, ki bi bil osredotočen na najpomembnejša področja, kot so morje, biotska pestrost
in iz morja pridobljeni viri energije ter s ciljem zagotoviti trajnostni razvoj evropske atlantske osi in njenih
sosednjih regij.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Sodelovanje EU v skupnem raziskovalnem in razvojnem programu
za Baltsko morje je dokaz, da evropske institucije želijo doseči boljšo usklajenost politik, programov in
drugih dejavnosti, omenjenih v raziskovalnem sektorju. Da bi se bilo mogoče soočiti z izzivi in izboljšati
učinkovitost in uspešnost programov z vključevanjem vseh raziskovalnih dejavnosti v enoten, dobro usklajen
program, ki bo spodbujal trajnostni razvoj regij, potrebujemo skupno ukrepanje na ravni EU.

Za regijo Baltskega morja je še posebej pomemben program BONUS. Vendar pa njegova vloga ne sme biti
omejena le ta to regijo. Želim si, da bi v prihodnje ta program služil kot model za druge oblike regionalnega
sodelovanja v Evropi, kot je Podonavje ali regija sredozemskega morja. Tako bomo lahko prišli do močne,
dinamične in konkurenčne Evropske unije.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Izvajanje skupnega raziskovalnega in razvojnega programa
za Baltsko morje BONUS-169 je razkrilo katastrofalne razmere na Baltskem morju, predvsem na tistih
območjih, kjer države članice Evropske unije, pa tudi druge države, ki mejijo na EU, načrtujejo in izvajajo
obsežne projekte energetske infrastrukture. Na nekaterih se je genotoksičnost povečala za nekaj stokrat.
Program BONUS je že pokazal svoj potencial za prispevek k nadzoru okolja na Baltiku in je zaradi tega treba
nadaljevati z aktivnimi raziskavami razmer na Baltskem morju. Da bi bilo mogoče zagotoviti kar največjo
celovitost in objektivnost raziskav, je zelo pomembno, da so v raziskave pod enakimi pogoji vključeni
znanstveniki iz vseh držav, ki obdajajo Baltsko morje. Ta program predstavlja kvazi preventiven ukrep, saj
opozarja na kompleksno ekološko stanje Baltskega morja. Le s pravilnim financiranjem znanstvenih raziskav
in pravočasnim zaznavanjem grožen, bomo lahko preprečili ekološke nesreče in verjamem, da bomo
zagotovili, da bo Baltsko morje ...

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Okoljske probleme v nekaterih regijah bi bilo mogoče obravnavati
veliko učinkoviteje, če bi posamezne države združile raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvedle. Zato
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pozdravljam predlog Komisije in predlog poročevalke o podpori programu BONUS za regijo Baltskega
morja.

Dobro je, da smo vključili uvodno izjavo, ki Komisijo poziva naj izvede končno oceno programa, da bi
ugotovili obseg kakovosti in učinkovitosti pri izvajanju tovrstnih programov, predvsem z vidika napredka,
doseženega v zvezi z navedenimi cilji. Te rezultate je treba objaviti na spletni strani programa, tako da bodo
državljani lahko preverili, kako program poteka in kako učinkovit je. Tudi predstavniki poslovnega sektorja
lahko pripravijo svoje poslovne načrte, ki temeljijo na priporočilih in priložnostih, ki izhajajo iz rezultatov
raziskav v tej regiji.

Pomembno je, da vidimo rezultate programa, izražene v jasnih prednostih za okolje, državljane in razvoj te
regije, predvsem zaradi trenutne gospodarske krize.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Gospod predsednik, v celoti podpiram vzpostavitev skupnega
raziskovalnega in razvojnega programa za Baltsko morje BONUS-169. Prepričan sem, da bo vzpostavitev
konsolidiranega, nadnacionalnega raziskovalnega programa, ki temelji na vzajemnem čezmejnem sodelovanju
in izmenjavi izkušenj, prispevala k učinkovitejšim ukrepov za zaščito Baltskega morja in bo pripomogla k
trajnostnemu razvoju regije. Program BONUS so sprožile države članice. Med baltske države spada še ena
država, Rusija. Zato je utemeljeno, da v programu sodelujejo ruski znanstveniki. Ta raziskovalni program
bi moral dati številne predloge glede strategije za regijo, ki jo razvija Unija in glede vloge makro regij v
prihodnji kohezijski politiki, o kateri smo v Parlamentu razpravljali pred dvema mesecema. Škoda, da nismo
mogli odkrito razpravljati in ugotoviti posledice in nevarnosti, ki jih za Baltsko morje predstavlja gradnja in
uporaba (…).

(Predsednik je prekinil govornika)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Gospod predsednik, hvala za besedo.

Povedati želim, da je na današnje raziskave, povezane s celotnim sektorjem Baltskega morja treba gledati,
kot na del obsežne ozemeljske kohezije celotne Evropske unije. Osredotočimo se na nekaj pomembnih
vzporednih strategij: strategija za Baltsko morje, Sredozemsko partnerstvo in strategija za Podonavje. Pri
tem pa se moramo spomniti, da morajo biti te regije medsebojno povezane.

Trenutno glavni delež trgovine z blagom poteka z Indokino in ravno zaradi tega je tako pomembno, da se
osredotočimo na to, da bo tudi strategija za Baltsko morje vključevala možnost povezovanja v „severno-južno“
omrežje TNT. Na srečo je ta strategija danes na voljo javnosti in upam, da bo tudi regija Baltskega morja
tesno povezana z jugom Evrope z omrežjem TNT, ki temelji na številnih vzporednih rešitvah.

Máire Geoghegan-Quinn, članica Komisije. – Gospod predsednik, rada bi se zahvalila poročevalki gospe Ek
in 10 poslancem Evropskega parlamenta, ki so si vzeli čas in so prisotni ob tej pozni večerni uri, da bi
razpravljali o tem vprašanju.

Zelo sem zadovoljna, da so bile sprejete vse pobude iz člena 285, ki so bile najavljene v skladu z elementom
sodelovanja sedmega okvirnega programa EU. To je politični dosežek za vse institucije Evropske unije.
Pobuda BONUS bi vsekakor pomagala državam v regiji Baltskega morja, da učinkoviteje obravnavajo zelo
zapletene in pereče okoljske probleme v tem območju s spodbujanjem sinergij in izogibanjem potratnega
podvajanja pri izključno nacionalnih raziskovalnih prizadevanjih.

Glede na ključne globalne politične probleme, s katerimi se soočamo na političnih področjih, kot so podnebne
spremembe, energija, hrana in zdravje, postaneta združevanje virov in sodelovanje nujna. Pobude iz člena
185 igrajo ključno vlogo pri reševanju nekaterih teh ključnih vprašanj. Izkušnje, ki jih bomo pridobili na
podlagi teh pobud, nam bodo omogočile, da poiščemo še boljše in učinkovitejše načine za sodelovanje na
evropski ravni, pri čemer bodo v celoti izkoriščeni nacionalni raziskovalni programi in raziskovalni programi
Skupnosti.

Kot sem povedala na ratifikacijskem zaslišanju v Evropskem parlamentu prejšnjega januarja, sem globoko
zavezana dokončni realizaciji evropskega raziskovalnega prostora, vendar moramo sodelovati v duhu
enotnosti in sodelovanja, če želimo uresničiti ta cilj. To je ključnega pomena za prihodnji gospodarski razvoj
Evropske unije in za zagotavljanje, da bo EU postala svetovna voditeljica na področjih raziskav, inovacij in
znanosti.

Lena Ek, poročevalka. – (SV) Gospod predsednik, BONUS je dejansko pilotni projekt v skladu s členom 185
in vsem, ki bodo delali na programu BONUS in vsem, ki bodo brali ali bo to nanje vplivalo, lahko povem,
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da to ni enostavno. Ni enostavno združiti sredstev za raziskave iz Evropske unije in tistih iz različnih držav
članic. Gre za ogromen izziv. Ni enostavno usklajevati različne akademske raziskovalne kulture in običaje,
s 16 velikimi raziskovalnimi skupinami, 500 raziskovalci, osmimi državami, medtem ko preostala EU gleda,
kako se bo to končalo, sem pa je treba prišteti še vse, ki bodo pregledali in preverili, da počnemo prave stvari
in da so te stvari učinkovite.

Zaradi vsega tega bodo morali sodelujoči raziskovalci vložiti veliko napora. Veliko napora bodo morale
vložiti države članice in njihove vlade in zagotovim vam lahko, da bodo potrebne težke politične odločitve
in trdno politično vodenje, vendar to moramo narediti. Naši raziskovalni programi morajo biti temeljito
ovrednoteni, mi pa moramo prevzeti to veliko odgovornost, saj moramo skupaj rešiti probleme v dobro
Baltskega morja. Vendar pa moramo najti tudi model, ki nam bo omogočil doseči napredek v drugih delih
Evrope. To velja za velike reke, Sredozemsko morje in za to, kako ravnamo s skupnimi viri, ki jih zagotavljajo
davkoplačevalci v programih EU in v nacionalnih programih.

Baltsko morje je del naše skupne zgodovine in kulture že vse od konca ledene dobe, od časa Vikingov,
trgovanja v srednjem veku, do „morja svobode“ med hladno vojno, sedaj pa je to morje, ki ga imajo naši
starši in otroci radi in za katerega upravljanje smo odgovorni. Zaradi teh težav in ogromnih izzivov, s katerimi
se soočamo, se želim še enkrat zahvaliti vsem sodelujočim. Delo se ne konča z odločitvami, ki jih tu
sprejemamo, in dokumenti, ki jih podpišemo; sedaj se delo šele začne.

Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00.

18. Uporaba določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski
informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je poročilo gospoda Coelha v imenu Odbora za državljanske svoboščine,
pravosodje in notranje zadeve o predlogu Sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki
se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (06714/2010 -
C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

Carlos Coelho, poročevalec. – (PT) Gospod predsednik, komisarka Malmström, gospe in gospodje, rad bi
izpostavil nekaj ključnih točk. Prvič, postopek vrednotenja. Vse od pridružitve Evropski uniji v 2007, si
Romunija in Bolgarija prizadevata za polno vključenost v schengensko območje. Če naj se Svet odloči o
odpravi notranje meje, morajo postopki ocenjevanja potrditi, da so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za izvedbo
ustreznih delov pravnega reda; in sicer varovanje podatkov, schengenski informacijski sistem, nadzor meje
iz zraka, na kopnem in morju, policijsko sodelovanje in vizumska politika.

Postopki ocenjevanja se začnejo z delom, ki se nanaša na varstvo podatkov. To pomeni preverjanje ali sta
obe izmed teh držav članic ustrezno pripravljeni na izvajanje vseh določb z vidika varstva podatkov. Rezultati
so torej predpogoj za postopek vrednotenja za schengenski informacijski sistem, ki vključuje prenos podatkov
v ti državi. Potrditev tega sklepa je torej prvi korak k odpravi nadzora na notranjih mejah z Bolgarijo in
Romunijo.

Drugič, dostop do dokumentov. Svet je ta osnutek sklepa predložil Parlamentu. Vendar pa nadaljnja in
ocenjevalna poročila niso bila poslana; ta bi Parlamentu omogočila dostop do vseh informacij, potrebnih
za pripravo razumnega in utemeljenega stališča. Svet je dokumente predložil šele po vztrajanju Parlamenta.

Pozdravljam prizadevanja veleposlanika Romunije, saj je z njegovo pomočjo bilo mogoče najti rešitev za te
razmere, s tem ko je bila z dokumentov odstranjena oznaka zaupni in jim je bila dodeljena oznaka „omejen
dostop“. Na ta način se je bilo mogoče držati časovnega razporeda, vendar pa bomo imeli enako težavo, ko
bodo skušali pridobiti mnenje Parlamenta o drugih vidikih schengenskega pravnega reda. Zato je ključnega
pomena, da se čim prej sklene sporazum med Parlamentom in Svetom glede prenosa zaupnih dokumentov.

Tretjič, ovrednotenje Romunije in Bolgarije. V primeru Bolgarije, so bile ugotovljene nekatere napake v zvezi
s sprejetjem, izvajanjem in uveljavljanjem Priporočila 85/15 Sveta Evrope v zvezi z uporabo zasebnih
podatkov v policijskem sektorju, prav tako pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri delovanju državne
komisije za varstvo podatkov. Bolgarija je izvedla ustrezne ukrepe glede teh priporočil, 26. aprila pa je Svet
ugotovil, da so bili izpolnjeni vsi pogoji z vidika obnove podatkov.
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V primeru Romunije so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri sprejemanju dveh zakonov, ki se nanašata na
obdelavo zasebnih podatkov, pa tudi na prostore in vire nacionalnega organa za varstvo podatkov, kot tudi
uvedbo rednega ocenjevanja v zvezi s schengenskimi podatki. Na splošno je Romunija izvedla ustrezne
ukrepe glede na priporočila, tista, ki pa še čakajo na izvedbo, državi ne onemogočajo, da bi izvedla vse
potrebne zahteve glede varstva podatkov. Pogoji za zeleno luč Romuniji in Bolgariji na področju varstva
podatkov so tako bili preverjeni.

Za konec, gospod predsednik, pregled schengenskega ocenjevalnega mehanizma. To priložnost želim
izkoristiti in ponovno izpostaviti potrebo po čimprejšnji vzpostavitvi evropskega ocenjevalnega modela, ki
je enostaven, učinkovit, uspešen in pregleden na področju ocenjevanja Schengna. Parlament je zavrnil
predloge, ki smo mu jih predložili prejšnji oktober. Komisijo pozivam, da čim prej izkoristi svojo pravico
in pripravil pobudo.

Cecilia Malmström, članica Komisije. – Gospod predsednik, povsem prepričana sem, da bosta Bolgarija in
Romunija storili vse, kar je v njunih močeh, da bi izpolnili vse do ciljnega datuma za odpravo nadzora na
notranjih mejah v marcu 2011. Komisija bo s svojimi pristojnostmi v celoti podprla obe državi, da bi uspešno
opravili ocenjevanje Schengna.

Svet je odgovoren za izvedbo ocenjevanja Schengna, na podlagi tega ocenjevanja pa se bo odločil o odpravi
nadzora na notranjih mejah. To ocenjevanje poteka, zato je še prezgodaj podajati mnenje o poteku priprav.
Vendar pa so bili prvi koraki uspešni, potrjeni s pozitivnim ovrednotenjem varstva podatkov, kar sedaj
Bolgariji in Romuniji omogoča, da pridobita dostop do schengenskega informacijskega sistema.

Evropski parlament in gospod Coelho predlagata, da morata Bolgarija in Romunija obvestiti Svet in Parlament
o nadaljnjih priporočilih. Pri trenutnem ocenjevanju Schengna je praksa, da zadevne države članice obveščajo
Svet o ukrepih za zagotavljanje skladnosti s priporočili, saj je Svet sedaj v celoti odgovoren za ocenjevalni
mehanizem. Na podlagi tega in v skladu s trenutno zakonodajo, je od Sveta odvisno, da ustrezno obvesti
Parlament.

V sklopu tega želim povzeti vaš predlog in potrditi, da bom zaradi razlogov, ki ste jih navedli, gospod Coelho,
kmalu, v jeseni, predlagala nov ocenjevalni mehanizem po uveljavitvi Lizbonske pogodbe.

Menim, da bi pri tem mehanizmu morale sodelovati tako države članice, kot tudi Parlament. Države članice
morajo sodelovati zaradi tega, da bi bilo mogoče ohraniti medsebojno zaupanje glede njihove sposobnosti
izvajanja vseh spremljevalnih ukrepov, ki omogočajo odpravo nadzora na notranjih mejah, predvsem na
področju zunanjih meja, vizumov in sodelovanja policije.

Evropski parlament mora biti v celoti seznanjen z izidom teh rezultatov ocenjevanja. S tem novim
mehanizmom skuša Komisija odpraviti trenutne pomanjkljivosti, ki jih je navedel poročevalec. Ko so
ocenjevanja izvedena, trenutno ni nobenih naknadnih preverjanj, priporočila pa se ne izvajajo vedno. Podpora
Parlamenta v tem procesu je dejansko zelo zaželena.

Mariya Nedelcheva, v imenu skupine PPE. – (BG) Čestitam gospodu Coelhu in pozdravljam napredek Bolgarije
in Romunije, ki je omenjen v tem poročilu. Zaradi pozitivnih rezultatov in zaključkov revizije „varstva
osebnih podatkov“ je bilo mogoče določiti datum tudi za izvedbo schengenskega informacijskega sistema
v Bolgariji.

Vstop Bolgarije v Evropsko unijo in njen vstop v schengensko območje med bolgarskimi državljani sprožata
navdušenje. Dejansko je to več, kot le navdušenje, saj se nanaša na priložnost za odpravo nadzora na mejah
in uveljavitev pravice do prostega pretoka po vsej Evropski uniji. Ta uspeh gre pripisati izjemnim naporom
in odločnim ukrepom trenutne bolgarske vlade, ki je storila vse, kar je v njeni moči, da bi odpravila zamudo
iz prejšnjih let pri izpolnjevanju pogojev in izvedla ustrezne priprave za uvedbo schengenskega pravnega
reda.

Schengensko območje ne pomeni le prostega pretoka. Pomeni tudi okrepljeno sodelovanje policije in carine,
predvsem v boju proti trgovini z ljudmi in blagom ter organiziranemu kriminalu na splošnejši ravni. Vstop
Bolgarije in Romunije v schengensko območje je del poti k uresničevanju naših sanj o Evropi državljanov.
Da bi to dosegli, so potrebna nenehna prizadevanja, skupaj s tem, da vlade držav zagotavljajo skladnosti z
zahtevami schengenskega pravnega reda, da ne omenim močne podpore s strani evropskih institucij.

Dostop Evropskega parlamenta do priporočil v ocenjevalnih poročilih in dokumentih o nadaljnjih ukrepih,
ki jih je treba izvesti, zagotavlja, da se bo konstruktivni dialog med nami nadaljeval. Ta pregleden dialog prav
tako zagotavlja državljanom Bolgarije in Romunije, da so temeljne pravice, navedene v pogodbah, resničnost.

161Razprave Evropskega parlamentaSL15-06-2010



Ioan Enciu, v imenu skupine S&D. – (RO) Včeraj smo praznovali 25 obletnico od kar so evropski državljani
lahko prvič svobodno potovali brez omejitev znotraj Evropske unije. Ob tej obletnici je komisarka Malmström
povedala: „Schengen je postal eden izmed najmočnejših simbolov sposobnosti EU, da izboljša življenja svojih
državljanov“. Gospod Martin Schulz, predsednik Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov
v Evropskem parlamentu pa je dejal: „Schengen je verjetno najuspešnejši in najoprijemljivejši rezultat, ki ga
je Evropska unija dosegla v zadnjih 30 letih“. Tudi jaz ob tej priložnosti želim povedati: Vse najboljše Schengen
in svoboda! Romunija in Bolgarija sta lahko ob tej obletnici darilo schengenskemu območju.

Po tem, ko je Svet izvedel ocenjevanje , je ugotovil, da obe državi članici zagotavljata ustrezna zagotovila,
da je mogoče izvesti prvi korak k vstopu v schengensko območje. Ta korak bomo potrdili s tem, da bomo
jutri izrazili podporo. S tem, ko se bodo končno lahko pridružili, ne bodo deležni ugodnosti le državljani
Romunije in Bolgarije, ampak cela Evropska unija. Večje sodelovanje v gospodarskih, socialnih in upravnih
sektorjih bo okrepilo EU. Vladi v obeh državah članicah morata kot del pristopnega procesa, izpolniti zahteve
schengenskega načrta.

Vesel sem, da je Evropski parlament uspešno opravil svojo nalogo, kot zagovornik Evropske demokracije.
Sprememba, ki jo je predlagal poročevalec, je namenjena le začetku izvajanja preglednega sodelovanja med
evropskimi institucijami. Le z njo je mogoče doseči hitre, oprijemljive rezultate v procesu razprave o in
odobritve evropske zakonodaje. Medinstitucionalno nestrinjanje v Evropski uniji ne sme povzročati zamud
ali ogroziti pravic, svoboščin in blaginje evropskih državljanov, zaradi katerih obstajajo vse evropske
institucije, da jim služijo.

Z uvedbo novega sistema ocenjevanja, kot je predlagal gospod Coelho, bi bilo mogoče zagotavljati varnost
in okrepiti načelo medsebojnega zaupanja – kar je ključno za schengensko območje. Podpiram predloge
gospoda Coelha.

Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, pred
nekaj dnevi smo s predsednikom Buzekom in predsednikom Barrosom praznovali obletnico schengenskih
sporazumov. Ta večer, pozno v noč, polagamo nov poseben kamen v temelje osnutka sklepa Sveta.

Prehajamo od misli do dejanj in sodelovanja, do predhodnih in nepogrešljivih pogojev za odpravo nadzora
na meji z Bolgarijo in Romunijo, ki naj bi bili v skladu s predhodnim ocenjevanjem izpolnjeni. Ti dve državi
bi morali biti že kmalu spodobni zagotavljati varstvo in obdelavo osebnih podatkov.

To je dobra novica in posledica popolne vključenosti teh dveh držav v schengenski okvir, kar bo prispevalo
h krepitvi varnosti in napredka, ne samo za ti dve državi, ampak za celo Evropo. Prepričana sem, da bo to
omočilo reševanje problemov nezakonite migracije in priseljevanja, mednarodne kriminalitete in vseh oblik
nadlog. To bo pripomoglo k manjšemu tveganju.

Dve kratki pripombi …

(Predsednik je prekinil govornico)

Tatjana Ždanoka, v imenu skupine Verts/ALE. – Gospod predsednik, ker je SIS osrednji del schengenskega
območja, je vprašanje, o katerem razpravljamo, izredno pomembno. Sama prihajam iz nove države članice.
Spomnim se, kako se je Latvija želela pridružiti območju. V zvezi s tem zelo toplo pozdravljam pristop
Bolgarije in Romunije.

Kljub temu pa moram izpostaviti, da obstaja nekaj pomanjkljivosti. Moja skupina se popolnoma strinja s
stališčem poročevalca, da je treba opraviti dodaten pregled. Povedano drugače, Parlament mora biti obveščen
o tem, kako so bili rešeni problemi, pri čemer pa je treba upoštevati naše pomisleke glede varstva podatkov.
Prav tako upam, da nerazpoložljivost prostora ne bo predstavljala ovire za pridružitev SISOne4ALL.

Popolnoma se pridružujemo pomislekom poročevalca glede novega schengenskega ocenjevalnega mehanizma.
Verjamemo, da mora biti Parlamentu zagotovljena možnost, da izvaja demokratičen nadzor in močno
pozdravljam izjavo gospe Malmström, da bo tako.

Zbigniew Ziobro, v imenu skupine ECR. – (PL) Romunija in Bolgarija sta sprejeli schengenski pravni red, ko
sta se pridružili Evropski uniji v 2007. Sedaj pa lahko razpravljamo o predlogu sklepa Sveta o uporabi določb
schengenskega pravnega reda v dveh najnovejših državah članicah Evropske unije, kar je eden izmed zadnjih
korakov pri odpravi nadzora na notranjih mejah z Bolgarijo in Romunijo. Obe državi sta prejeli ugodno
oceno s strani odbora strokovnjakov glede njune pripravljenost za odpravo nadzora na notranjih mejah EU,
ugotovljene pomanjkljivosti pa morajo in bodo zagotovi hitro odpravljene. Če se bo to zgodilo, je mogoče
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pričakovati, da bosta Bolgarija in Romunija tehnično pripravljeni za vstop v SIS II do oktobra 2010, kar je
v skladu s trenutnim načrtom. Zahvaljujoč temu bo mogoče odpreti Schengen dvema novima državama in
istočasno ohraniti pravo raven skrbi za varnost državljanov in njihovih interesov.

John Bufton, v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, Schengen je bil kompromis za prost pretok ljudi
in blaga ter zaupanje v tiste članice, ki sodelujejo pri izvajanju ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti
pred svojim pragom. Čeprav Združeno kraljestvo ni del uradnega schengenskega pravnega reda, uporabljamo
v boju proti kriminalu vidike schengenskega informacijskega sistema. Istočasno pa sistem in schengenski
pravni red na splošno kriminalu zagotavljata tudi širšo platformo za mednarodni zločin in korupcijo.

Po vstopu Bolgarije in Romunije v SIS se moramo najprej vprašati, ali sta ti dve državi članici na točki, kjer
lahko doma zagotavljata raven nadzora, ki zagotavlja prost pretok po celini. Priče smo bili znatnemu
nasprotovanju prehoda na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema, predvsem ravnovesju
med stroški in učinkovitostjo. Združeno kraljestvo izvaja neodvisna stroga preverjanja in ne sodeluje pri
potovanju brez potnega lista. Ali bomo morali zagotoviti finančno podporo za razvoj sistemov za zbiranje
podatkov tistih držav, ki želijo postati del Schengna, da bi tako zmanjšali morebitno povečanje kriminala,
povezanega s politiko odprte meje?

Schengen s sabo prinaša povečano možnost trgovanja s prepovedanim blagom in ljudmi prek mej. Varnost
potovanja brez mejnega nadzora močno temelji na zaupanju v zmožnost posameznih držav članic, da nadzor
opravljajo v skladu z ustreznimi standardi.

Širitev schengenskega informacijskega sistema povečuje prostor za korupcijo in vzpostavlja veliko večjo
zbirko informacij za kriminalce, ki želijo vdreti v omrežje. Prav tako lahko globlje povezovanje, skupaj s
širjenjem vključenosti države članice, zahteva širjenje ukrepov, ki se uporabljajo v schengenskem
informacijskem sistemu, predvsem sedaj, ko se približujemo začetku uporabe SIS II. Na primer, od kdaj
naprej bo shranjevanje biometričnih podatkov pozitivno?

Kritike prav tako skrbi, da bi se sistem lahko uporabljal za nadziranje državljanov s posebnimi političnimi
stališči, shranjene informacije pa bi bilo mogoče zlorabiti v politične namene. Ker se v pravni red vključuje
vse več držav, je tveganje povečano. Trenutno lahko do schengenskega informacijskega sistema dostopa
približno 500 000 računalnikov. Ni mogoče vedeti, koliko teh sistemov je brez zlonamerne programske
opreme. Na splošno je eden od dveh računalnikov žrtev zlonamerne okužbe. Vohunsko programje omogoča
tretji stranki dostop do enakih podatkov, kot uporabniku. Obsežnejši kot je sistem, do več podatkov je
mogoče dostopati in večje je število kriminalcev, ki si želijo zlorabiti sistem.

Države članice morajo dokazati izjemno napredno varnost, vendar pa tudi z največjimi prizadevanji in
dobrimi nameni ni mogoče izključiti možnosti vdora, ki bi ogrozil vse vključene.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Izraziti želim zelo toplo zahvalo poročevalcu gospodu Coelhu za
način, na katerega je obravnaval ta dokument in mu čestitati za opravljeno delo. Močno podpiram, kar je
prej povedal, ne samo glede trenutne ocene, ki temelji na varstvu podatkov, ampak tudi glede drugih poročil,
ki jih je treba pripraviti na področjih, ki še niso bila ocenjena.

Svet mora biti sposoben poslancem v EP zagotoviti vse informacije, na podlagi katerih bo Parlament lahko
sprejel ustrezno, pošteno odločitev. Resnično upam, da bomo našli rešitev, tako da bomo lahko opravili
naše delo pod normalnimi pogoji in sprejeli razumne odločitve.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Najprej želim čestitati gospodu Coelhu za izjemno delo, ki ga je opravil pri
tem poročilu, ki je tako pomembno za Romunijo in Bolgarijo, hkrati pa vsebuje nadaljnja pojasnila. To, da
je Romunija sprejela zakon, namenjen urejanju obdelave zasebnih podatkov, predstavlja pomemben korak
k izpolnjevanju vseh pogojev za pridružitev v schengensko območje.

Ministrstvo za upravo in notranje zadeve je v zadnjem času doseglo znaten napredek, tako da Romunija
sledi načrtu in se bo lahko pridružila schengenskemu območju do določenega roka v marcu 2011. Romunija
je bila v številnih poročilih, ki so jih pripravili evropski strokovnjaki, omenjena kot primer, predvsem za
njen sistem nadzora morske meje SCOMAR. Istočasno pa bodo drugi ukrepi vključevali vzpostavitev novih
ozemeljskih storitev obmejne policije, izboljšanje sodelovanja s Frontex in nadaljevanje naložb v varnost
kopenske meje.

Na koncu želim poudariti, da varnost meje ...

(Predsednik je prekinil govornico)
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Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Tudi jaz se želim pridružiti tistim, ki so čestitali poročevalcu
gospodu Coelhu. Za Romunijo in Bolgarijo je resnično opravil izjemno delo.

Najprej vas želim opozoriti na dejstvo, da je Romunija bila predstavljena kot primer dobre prakse v zvezi z
varnostjo pomorskega prometa. Poleg tega verjamem, da Romunija, ravno tako kot Bolgarija, izpolnjuje
pogoje in lahko postane del sistema SIS. Ravno zato menim, da mora tudi Komisija podpreti obe državi, da
bi bilo mogoče dokončati tudi druge ocene in se bomo tako lahko uspešno pridružili skupnemu območju
Evropske unije.

Tu govorimo o širitvi Evropske unije, vključno z njenimi vrednotami. Ena izmed teh vrednot je svoboda in
pravica do prostega pretoka.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Gospod predsednik, Evropejci so deležni ugodnosti Schengenskega
sporazuma. Lajša učinkovit in prost pretok ljudi, razvoj turizma in krepitev trgovinske menjave. To je velik
dosežek Evropske unije. Da pa bi to bilo možno, je ključnega pomena, da imamo pravo tehnično
infrastrukturo, ki omogoča spremljanje teh procesov. Iz naših izkušenj vemo, da je naloga in odgovornost
držav, ki podpišejo Schengenski sporazum, delovati v skladu z zahtevami, ki se nanašajo na schengenski
informacijski sistem. Gre za naše skupno dobro in za našo skupno varnost. Standarde na tem področju je
treba ohraniti.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Rad bi se zahvalil gospodu Coelhu, ki je specialist za Schengen v Parlamentu in ki
je na tem področju opravil veliko dela.

Veseli me, da je delovna skupina za ocenjevanje schengenske ureditve znotraj Sveta pozitivno ocenila vlogo
Bolgarije in Romunije in da sta ti dve državi odpravili vse probleme, ki so ovirali uresničitev tega pomembnega
dosežka. Najpomembnejša zadeva je seveda varovanje notranjih meja in prav tako menim, da bomo še naprej
delali na SIS II in biometričnih podatkih, ki se uporabljajo. Tu gre seveda za prihodnost, vendar ne pozabimo,
da nas ta proces še čaka.

Našim prijateljem iz Bolgarije in Romunije želim to, kar smo mi doživeli, skupaj s Čehi in drugimi državami,
pred dvema letoma, tudi v moji državi – na Poljskem – , ko so bile meje simbolično odstranjene in je Schengen
postal dejstvo. Resnično spreminja kohezijo Unije in zgodovinski pristop k združevanju stare in nove Unije.
Prav tako upam, da bosta Bolgarija in Romunija izpolnili vse osnovne zahteve v naslednji fazi,
gospe Malmström pa želim, da bi se pospešilo delo …

(Predsednik je prekinil govornika)

Cecilia Malmström, članica Komisije. – Gospod predsednik, nimam kaj dodati, saj se mi zdi, da obstaja zelo
močno soglasje. Popolnoma se strinjam s tistimi, ki so izrazili stališče, da ta teden obstajajo razlogi za
proslavljanje. Schengensko območje je dosežek Evropske unije; nanj smo lahko zelo ponosni. Predstavlja
prost pretok ljudi v Evropi brez meja in upam, da se bo schengensko območje kmalu razširilo še na dve novi
članici. V tem času pa je dostop do schengenskega informacijskega sistema zelo pomemben prvi korak.

V teh državah je še vedno treba opraviti nekaj dela pri vizumih, sodelovanju policije, sodnih procesih,
organiziranemu kriminalu in tako dalje, kar bomo seveda pozorno spremljali. Predvidevam, da bom konec
leta obiskala obe državi, da bi izrazila podporo in preučila napredek na kraju samem. Res se želim zahvaliti
državama za napredek, ki sta ga naredili.

Kot ste nekateri izmed vas povedali, je zaupanje zelo pomembno pri zagotavljanju, da druge države članice
opazijo konkretne rezultate in da se bo ta zgodba lahko srečno končala. V zvezi s tem predstavlja povečevanje
preglednosti sistema in povečevanje vključenosti Evropskega parlamenta pri ocenjevanju in izvajanju zelo
pomemben korak.

Zato upam, da bomo lahko sodelovali pri tem novem ocenjevalnem mehanizmu. Rada bi se zahvalila
gospodu Coelhu za delo, ki ga je opravili v zvezi s tema dvema državama in se veselim nadaljnjega sodelovanja
z vami.

Carlos Coelho, poročevalec. – (PT) Gospod predsednik, štiri sklepne točke. Prvič, izraziti želim zahvalo za
prijazne besede mojih kolegov poslancev in odlično sodelovanje s strani mojih poročevalcev v senci in drugič,
izpostaviti želim, da obstaja široko soglasje, ki pritrjuje tem pobudam, hkrati pa zahteva, da je Parlament v
roku šestih mesecev obveščen o upoštevanju priporočil, ki še niso bila v celoti uresničena.
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Tretjič, opozoriti vas želim, da je to šele prvi korak. Kot nas je upravičeno spomnila komisarka Malmström,
nas še vedno čaka izvedba drugih korakov. Četrtič in zadnjič, rad bi čestital komisarki Malmström za njena
zagotovila, da bodo zakonodajne pobude o sistemu vrednotenja predstavljene to jesen.

Ti dve državi ocenjuje izključno in edino Svet. Kot je povedala komisarka Malmström potrebujemo evropski
sistem ocenjevanja, ki vključuje vse evropske institucije, Evropsko komisijo in Svet, pa tudi Parlament.
Predvsem pa mora to biti evropski sistem ocenjevanja, ki ne deluje v skladu z dvema standardoma. Se pravi,
zunanjih držav, ki želijo vstopiti v Schengen, ne moremo izpostavljati zahtevnejšim ocenjevalnim merilom,
kot jih uporabljamo za države članice, ki so že v Schengnu. Vse države, pa naj gre za tiste, ki želijo vstopiti,
ali za tiste, ki so že del Schengna, morajo dokazati, da dosledno zagotavljajo skladnost s schengenskim
pravnim redom in dokazujejo, da je njihov nadzor nad zunanjimi mejami tako dober, kot mora biti. Le na
takšen način bomo lahko zagotovili varnost za naše območje prostega pretoka, ter tako našim državljanom
dali zagotovila, da lahko prosto potujejo.

Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Kinga Gál (PPE), v pisni obliki. – (HU) Nadaljnja širitev schengenskega območja je pozitiven razvoj in ga
moramo podpreti z vsemi sredstvi, saj bo tako prost pretok – ključna točka pravnega reda Unije – zagotovljen
vsem državljanom. Pomeni oprijemljivo korist, ki jo Unija zagotavlja državljanom v vsakodnevnem življenju.
Schengenski pravni red je še posebej pomemben za nas, državljane novih držav članic, ki smo bili več desetletij
odrezani od Evrope. Veliko mi pomeni, da bo v bližnji prihodnosti izginila še ena meja, tokrat Romunski
del zunanjih schengenskih mej Madžarske. Tako bodo lahko državljani na obeh straneh meje, vključno z
1,5 milijona članov madžarske etnične manjšine, ki živijo v Transilvaniji, živeli v Evropi brez meja. V skladu
s pripravljalnim načrtom se bosta Romunija in Bolgarija lahko pridružili schengenskemu območju v prvi
polovici 2011, v času madžarskega predsedovanja.

Pomembno se je držati načrta ter zagotoviti, da so tudi vmesni koraki preverjanja uspešni. V skladu s trenutno
(začasno) oceno, ne bo nobenih pravnih ovir za Romunijo in Bolgarsko, da v drugi polovici tega leta ne bi
začeli s tehničnimi pripravami na vstop v to območje. Podpiram oceno in ugotovitve poročevalca, predvsem
to, da mora Evropski parlament, predvsem pa člani Odbora LIBE, imeti dostop do ocenjevalnih poročil in
ustreznih informacij preden da podajo svoje argumentirano mnenje.

Kinga Göncz (S&D), v pisni obliki. – (HU) Vstop Bolgarije in Romunije v schengensko območje prihodnje
leto je lahko ključni uspeh madžarskega predsedovanja EU, ki se bo začelo prihodnji januar. Odločitev bo
pripomogla k povečanju varnosti v regiji in bo več milijonom državljanov, vključno z Madžari, omogočila
potovati brez omejitev. Pozdravljam pozitivno oceno v zadnjem poročilu delovne skupine za ocenjevanje
schengenske ureditve o pripravljenosti dveh držav članic in da je bilo odobreno na Svetu, ki ga sestavljajo
predstavniki držav članic. Posledično pričakujemo, da bosta Bolgarija in Romunija oktobra 2010 tehnično
pripravljeni, da se pridružita schengenskemu informacijskemu sistemu. Po zadnji oceni, ki je predvidena v
decembru, bosta državi prihodnjo pomlad najverjetneje postali polnopravni članici Evrope brez mej. Zamude,
ki so nastale pri razvoju schengenskega informacijskega sistema, ne smejo negativno vplivati na pridružitveni
proces držav, ki čakajo na vključitev. Za Madžarsko je še posebej pomembno, da je državljanom v njenih
sosednih državah, vključno s člani madžarskih skupnosti, ki živijo izven Madžarske, zagotovljeno potovanje
brez omejitev, brez mej po celotnem ozemlju Evropske unije.

Csaba Sógor (PPE), v pisni obliki. – (HU) Vesel sem, da je Evropski svet sklenil, da sta Romunija in Bolgarija,
dve najnovejši državi članici Evropske unije, izpolnili ustrezna merila in da se zato lahko schengenski pravni
red izvaja tudi v teh dveh državah. Za državljane Evrope enega izmed najoprijemljivejših rezultatov evropskega
združevanja predstavlja vzpostavitev schengenskega območja, kar ima za posledico neovirano čezmejno
gibanje. Ta priložnost je še toliko pomembnejša za državljane bivših komunističnih držav, saj je železna
zavesa ovirala njihovo gibanje tako fizično, kot tudi v prenesenem pomenu, in jim praktično onemogočila,
da bi potovali v zahodnoevropske države. Sedaj, dvajset let po padcu komunizma, se vse to zdi, kot grde
sanje. S pridružitvijo schengenskemu območju, bosta Romunija in Bolgarija naredile še dodaten korak na
poti k povezovanju z združeno Evropo. Ko bo odpravljen nadzor na notranjih mejah, bo koncept „meja“
dobil popolnoma nov pomen, meje med državami članicami pa bodo imele novo funkcijo. Meje ne bodo
predstavljale več upravnih meja; namesto tega bodo postale mostovi in bodo povezovale ljudi in države
Evrope. Dobrodošlo je, da bosta Romunija in Bolgarija postali polnopravni članici schengenskega območja,
območja, ki je prepleten s številnimi mostovi in odprtimi mejami.
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19. O športu, zlasti o zastopnikih igralcev (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je razprava o vprašanju Komisiji za ustni odgovor gospe Doris Pack v imenu
Odbora za kulturo in izobraževanje o športu, zlasti o zastopnikih igralcev (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010
- B7-0308/2010).

Doris Pack, avtorica. – (DE) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, v poročilu gospoda Beleta
o poklicnem nogometu je Evropski parlament že navedel, da je naklonjen boljšemu urejanju aktivnosti
športnih zastopnikov, predvsem zastopnikov igralcev, takrat pa smo pozvali tudi k pripravi ustrezne direktive.
Sedaj se zopet soočamo s tem vprašanjem.

Pravni položaj je nejasen. Ker zastopniki igralcev pogosto delajo prek meja, nacionalna zakonodaja, tudi če
sploh obstaja, ni primeren način za nadzor teh dejavnosti. Poleg tega imajo športne federacije omejen pravni
obseg delovanja. Kot nedržavni akterji niso upravičeni, da bi določiti obsežne predpise. Leta 2000 je FIFA
na primer ravno zaradi tega morala omiliti svoj postopek izdaje dovoljenja za zastopnike.

Leta 2009 je Komisija objavila študijo, ki je izpostavljala predvsem zaskrbljujoče povezave med zastopniki
športnikov in kriminalnimi dejavnostmi. Med drugim je bilo govora o pranju denarja, podkupovanju, stavah
in davčnih utaja. Takšne povezave škodijo integriteti športa in niso v skladu z njegovim družbenim pomenom.
Poleg tega je bilo s študijo, ki jo je objavila Komisija, ugotovljeno, da finančni tokovi zaradi prestopa igralcev
niso dovolj pregledni, kar pojasnjuje ranljivost tega sistema na kriminalne mahinacije, ki sem jih pravkar
omenila. V primeru izvajanja agencijskih storitev za mlade igralce obstaja posebno tveganje, da bi zastopnik
izkoriščal mlade in neizkušene igralce, recimo iz Afrike, s tem ko bi jim obljubljal prihodnost v evropskem
poklicnem nogometu, potem pa bi jih pustil na cedilu, ko jim ne bi mogel najti kluba in bi ostali v Evropi
kot nezakoniti priseljenci brez dela in podpore.

Zaradi tega potrebujemo evropsko zakonodajno pobudo. To bi nam omogočilo, da v EU to vprašanje urejamo
na enoten način, da zamašimo pravne vrzeli in podpremo športne federacije pri njihovih prizadevanjih pri
urejenem in preglednem zagotavljanju agencijskih storitev za igralce. V zvezi s tem mora naš cilj biti, kot
smo zahtevali v našem predlogu, prepovedati plačilo provizij za zastopnike, ki skrbijo za prestop mladoletnih
igralcev, tako da lahko odpravimo vse finančne pobude za tovrstne transakcije, predvsem tiste, v katere so
vključeni mladoletni igralci. Upam, da bomo na jutrišnjem plenarnem zasedanju dobili podporo za naš
današnji predlog, predvsem pa, da bo to spodbudilo Komisijo, da začne z delom na tem vprašanju.

Androulla Vassiliou, članica Komisije. – Gospod predsednik, naj se najprej zahvalim gospe Pack za predstavitev
tega vprašanja za ustni odgovor v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje.

Povsem se zavedam političnega pomena tega vprašanja. Ponovila bi, da je Komisija sedaj objavila rezultate
neodvisne študije o zastopnikih igralcev. Študija zagotavlja celovito analizo tega obravnavanega vprašanja.
Spoznali smo, da v državah članicah deluje približno 6 000 zastopnikov v vseh panogah. Vendar pa je 95 %
teh zastopnikov aktivnih le v štirih športih: atletiki, košarki, nogometu in ragbiju. V teh skupinah pa jasno
prevladuje nogomet.

Študija prav tako kaže, da le omejeno število držav članic ureja zastopnike s posebnim zakonom. Večina
držav se enostavno zanaša na splošne določbe delovnega prava ali pogodbenega prava. Nekatere mednarodne
športne federacije so prav tako sprejele predpise o zastopnikih, predvsem v panogah, ki sem jih pravkar
omenila. atletiki, košarki, nogometu in ragbiju.

Čeprav so lahko obstoječi javni in zasebni predpisi v navzkrižju in povzročajo pravno negotovost, študija
kaže, da obstaja le nekaj ovir za prosto izvajanje aktivnosti zastopnikov v EU. Vendar pa študija izpostavlja
številne dvomljive prakse, ki se nanašajo na dejavnosti zastopnikov: na primer, plačilo skritih provizij,
izkoriščanje mladih igralcev itd. Takšne probleme moramo obravnavati, da bi ohranili celovitost in poštenost
športnih tekmovanj.

Te probleme že nekaj časa skuša rešiti športno gibanje. Zato so številni vladni organi sprejeli ukrepe za
urejanje dejavnosti zastopnikov. Pravila, ki jih vzpostavijo športni organi, lahko imajo prednost: Športne
sankcije so včasih najboljši način za odvračanje brezvestnih akterjev na trgu, pa naj gre za zastopnike, klube
ali igralce. Vendar pa športni organi nimajo pristojnosti, da bi preiskovali ali kaznovali dejanja, ki v vseh
državah članica veljajo za kazniva dejanja: korupcija, pranje denarja, davčna utaja in nezakonito priseljevanje.
Športno gibanje išče pomoč s strani evropskih institucij, da bi se spopadlo z izzivi, ki jih predstavljajo
zastopniki.
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Pri tem ima Komisija pomembno vlogo. Pomagamo lahko razviti skupna načela in standarde, ki bi lahko
služili kot najmanjši skupni nabor pravil za države in športne zveze v Evropi. Sedaj ocenjujemo, katera oblika
ukrepov na ravni EU bi bila najprimernejša. V mislih imamo več možnosti, za dokončno odločitev o tem,
kako naj ukrepamo, pa bomo zagotovo potrebovali dodatna posvetovanja.

Ivo Belet, v imenu skupine PPE. – (NL) Gospod predsednik, najprej se želim dotakniti svetovnega prvenstva
v nogometu v Južni Afriki, ki ponovno vsak dan dokazuje, kako veličasten je lahko šport, kako dober je za
državo, celino, predvsem pa za tamkajšnjo družbo. Zato je še toliko pomembneje, da zaščitimo šport pred
temi kriminalnimi dejanji, na katere se je gospa Pack že sklicevala, ali pa da si močno prizadevamo da bi jih
odpravili.

Če iz študije, ki ste jo pravkar omenili, dobesedno navedem rezultate, ki so sedaj znani, „organiziran kriminal
vse bolj vpliva na šport“. Žalostno ampak resnično. Govorimo o trgovini z ljudmi, včasih z majhnimi otroci,
pa tudi o vseh oblikah finančne zlorabe. Jasno je, da športne zveze same niso sposobne in nimajo pristojnosti,
da bi se učinkovito spopadle s temi zlorabami. Zato je resnično potrebna evropska pobuda.

Na voljo že imamo številne pravne instrumente – v pogodbi in v nekaterih direktivah – , ki nam omogočajo,
da ukrepamo. Omeniti želim nekaj predlogov ukrepanja. Prvič, lahko bi vzpostavili stroga merila, ki bi veljala
za vse športne zastopnike v Uniji. Najboljši način za vzpostavitev takšnih razmer je s pomočjo sistemov za
izdajo dovoljen klubom in prek obveznega registra zastopnikov igralcev. Športne zveze lahko to uveljavijo,
Evropska unija pa je lahko v zvezi s tem gonilna sila. EU lahko na primer usklajuje aktivnosti med različnimi
nacionalnimi nadzornimi organi.

Drug ukrep, ki bi ga lahko izvedli, bi lahko bila uvedba popolne preglednosti v finančne tokove zastopnikov
igralcev, saj so trenutno ravno ti glavni razlog za težave. Teh motnih finančnih tokov ne poznamo, kar
pomeni, da lahko še naprej uporabljajo vrhunski šport za pranje denarja na eni in za podkupnine na drugi
strani.

Tretji predlog – o katerem je gospa Pack že razpravljala – se nanaša na prepoved izplačil za zastopnike
agentov, ki skušajo pridobiti denar na račun prestopa mladoletnih igralcev. Glede tega moramo vsekakor
ukrepati. Na voljo nam je dovolj instrumentov, da pritisnemo na poklicne športne zveze, da bi to uveljavili
in tudi izvedli naše pobude.

V 2007 je Parlament z veliko večino pozval Komisijo, da sprejme pobudo v boju proti težavam v svetu
zastopnikov športnikov. Ta študija navaja številne specifične predloge. Čeprav so dobri, vsekakor ne
zadostujejo. Veseli nas, da nameravate pospešiti zadeve. Tudi znotraj sektorja samega je že prišlo do pozivov;
od evropskega združenja zastopnikov igralcev. Z njimi smo imeli veliko stikov in sami si prizadevajo, da bi
Evropska unija ukrepala in odstranila vsa gnila jabolka. Predlagam, da se odzovemo na njihove pozive v
interesu športa in njegovega izjemno pomembnega socialnega pomena.

Mary Honeyball, v imenu skupine S&D. – Gospod predsednik, resnično smo srečni, da govorimo o tem ravno
v trenutku svetovnega prvenstva, saj ravno ta dogodek bolje, kot večina ostalih športnih dogodkov, ponazarja
kako pomemben je šport ljudem; koliko milijonov ljudi gleda nogomet in koliko strasti in zadovoljstva je
vloženega vanj.

Zaradi tega je tako pomembno, da dejansko zagotovimo pravilno urejanje nogometa in drugih športov in
da sedaj ukrepamo glede tega, kar se je že tako dolgo razpravlja o zastopnikih igralcev. Žal opažamo, kot je
bilo omenjeno, da se dogajajo resne stvari: zlorabe, pranje denarja, korupcija, izkoriščanje mladoletnih
igralcev, stvari, ki so resna kazniva dejanja, glede katerih moramo resnično ukrepati, na tak način, kot to že
dolgo načrtujemo. Zakaj ne bi tega storili sedaj, ko je cel svet zaposlen z nogometom?

Emma McClarkin, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, popolnoma podpiram prizadevanja, da bi
aktivnosti športnih zastopnikov, predvsem v nogometu, postale preglednejše in verjamem, da bi EU morala
podpirati različne športne upravljavske organe, ter tako zagotoviti, da bi to lahko uresničili. Osvetliti moramo
temačne vode, kjer je izkoriščanje lahko zelo razširjeno, zadeve, kot je dvojno zastopanje, pri čemer zastopnik
lahko zastopa igralca pri istem klubu, ki skuša pridobiti igralca, pa moramo preveriti.

Vendar pa mora zakonodaja, namenjena urejanju tega sektorja, prihajati s strani nacionalnih športnih organov
ali oblasti, kot sta FIFA in UEFA. Res ni primerno, da EU ureja zadeve znotraj sveta športa, predvsem zaradi
globalne narave tega določenega problema. Kjer lahko prispevamo k športu, bi tudi morali, vendar pa bi
morali posredovati samo na zahtevo športnih upravljavskih organov, kjer lahko jasno prispevamo ali
razjasnimo stvari.
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Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL. – (FR) Gospod predsednik, pozdravljam vprašanje, ki
ga je zastavil naš predsednik sredi svetovnega prvenstva. Študija Komisije vsebuje zaskrbljujoče vidike, saj
razkriva tveganje glede etike in ugleda športa.

Če naj športno gibanje ostane glavni akter pri urejanju, pri tem, ko se zanaša na več tisoč uglednih moških
in žensk, ki ohranjajo takšen športni duh, kot ga imamo radi, saj je zelo pomemben pri razvoju posameznikov,
jih morajo države podpreti in jim pomagati kaznovati napade na javni red in kaznovati izgrede.

Te izgrede lahko najdemo v športnem poslu, kjer igralci vse bolj postajajo blago, njihovi zastopniki pa
posredniki, ki z njimi ravnajo ravno tako, kot z blagom. Za prestope so potrebni astronomski zneski, pravice
mladoletnikov pa vse bolj teptajo.

Ti izgredi so čezmejni pojav, kjer je denar vladar, nori denar, in je bil žal okrepljen še s sodno prakso Sodišča
Evropskih skupnosti. Vodilni organi nekaterih zadevnih športov, predvsem nogometa, iščejo pomoč pri
evropskih organih. Da, komisarka, moramo ukrepati in žal mi je, da je Francija pravkar sprejela zakonodajo,
ki je v nasprotju s tem.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Gospod predsednik, pred uro in pol so ženske govorile, da je pozno za razpravo
o ženskih vprašanjih. Sedaj se približuje polnoč, mi pa razpravljamo o športnih zadevah.

Vendar pa imamo sedaj vsaj priložnost, da razpravljamo; pred Lizbono to ni bilo možno. Sedaj imamo
priložnost in dobro je, da smo jo zgrabili, predvsem kadar govorimo o mladih in o dejavnostih zastopnikov
športnikov.

Kot je povedala gospa Pack, obstajajo številni primeri mladih ljudi, ki obetajo, da bodo nekoč velike zvezde.
Vendar, kaj se dogaja? Vzamejo jih iz njihovih domov, stran od družin, iz šol, po letu ali dveh pa jih zavržejo.
To se zgodi večini izmed njih.

Sedaj ima Evropska unija priložnost, da v zvezi s tem nekaj naredi ter določi zakone in kazni, da bi tako
zaščitila mlade ljudi pred temi zastopniki. Preučiti moramo, kaj se dogaja v različnih športih in v različnih
državah, zbrati te informacije in storiti najboljše – predvsem za mlade ljudi in za celoten šport.

Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Gospod predsednik, poklic športnih zastopnikov je poklic brez varoval in
nič ali zelo malo nadzora, da ne govorimo o kaznih za kršitve, na primer za trgovino z ljudmi. EU je izvedla
študijo in identificirala zlorabe, pa vendar v zvezi s temi razmerami ni ukrenila nič. Pa vendar je nekaj treba
narediti. Zelo me skrbi ranljivost mladoletnih igralcev, predvsem tistih iz držav v razvoju, ki so večkrat žrtve
trgovine z ljudmi. EU mora to zaustaviti.

Resolucija vsebuje specifične predloge: odprava nadomestil za zastopnike mladoletnih igralcev, uveljavljanje
večje preglednosti pri finančnih transakcijah med prestopi in boljše urejanje s strani držav članic, glede na
to da športne federacije razmer trenutno nimajo pod nadzorom. Da bi odpravili razmere divjega zahoda, so
potrebni specifični ukrepi. Komisija mora zagotoviti, da se bo izrekanje in kaznovanje zlorab – ki so
pogostokrat čezmejne narave – izboljšalo. Poleg tega je treba zagotavljati, da bodo pravice mladoletnih
igralcev vedno spoštovane.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Pozdravljam pobudo, ki jo je predlagal gospod Ivo Belet o vzpostavitvi
standardnega sistema za zaščito interesov športnikov in športnic, ki uporabljajo storitve zastopnikov, saj
bo to zmanjšalo število primerov zlorab na tem področju v zvezi s prestopi, pranjem denarja in trgovino z
ljudmi, ki so posledica premajhne preglednosti.

Po moje se moramo poleg nogometa osredotočiti tudi na druge športe. Trenutno je v Evropi aktivnih približno
6 000 zastopnikov, ki zastopajo 30 različnih športov in izvajajo poslovne dejavnosti, ki po oceni na letni
ravni znašajo več sto milijonov evrov. Glede na te okoliščine bo uvedba enotnega kodeksa pravil za zastopnike
igralcev vse prej kot lahka naloga.

Poleg tega bomo morali podpreti jasnejšo opredelitev funkcij zastopnikov, pa naj gre za zastopnike igralcev
ali za posrednike pri prestopih. Če se ozremo naprej ...

(Predsednik je prekinil govornika)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Gospod predsednik, obstaja dobra stran tega, da imamo razpravo tako pozno
zvečer – naša razprava ne poteka med prenosom tekem svetovnega prvenstva, tako da imamo dovolj časa
za razpravo. Če nadaljujem resno, imamo Lizbonsko pogodbo, ki nas zavezuje, da zelo resno ukrepamo v
razmerah, ko stvari niso dobre in ki jih ni bilo mogoče več let rešiti. Pred nami je evropsko prvenstvo, ki ga
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bosta čez dve leti organizirali Poljska in Ukrajina, zato sem zelo zadovoljen z odločitvijo, da je na tem področju
potrebno usklajevanje zakonodaje, ki so jo sprejeli gospod Belet, gospa Pack in gospa Vassiliou, ki tako
aktivno sodeluje pri tem. Sistem dejansko ni pregleden in ga že več let obremenjuje korupcija. Trgovanje z
mladimi igralci dobiva velike razsežnosti, v številnih primerih pa ima za posledico razdeljevanje denarja,
tudi po zaključitvi prestopov in izplačilu visokih provizij. Prestopne provizije so tako visoke, da se zaradi
njih klubi včasih znajdejo v dolgovih. Zato potrebujemo nov zakon ….

(Predsednik je prekinil govornika)

Androulla Vassiliou, članica Komisije. – Gospod predsednik, mislim, da se vsi strinjamo o pomembnosti
športa in da nam lahko prinaša številne užitke. Zahvaljujem se vam za vaš doprinos in predloge, ki jih bom
resno preučila.

Nobenega dvoma ni, da je ukrepanje s strani EU zaželeno; športne zveze nimajo pristojnosti, da bi posredovale
v nekaterih najhujših primerih zlorab. Takšni problemi so dobili nadnacionalne razsežnosti, saj šport postaja
vse bolj globaliziran.

Zaradi internacionalizacije športa je težko sprejeti nacionalen pristop k problemom sistemske narave. EU
lahko prevzame usklajevalno vlogo in pomaga pri zagotavljanju usklajenega pristopa k vprašanju zastopnikov.
Uporabimo lahko na primer novo pristojnost, ki jo je dobila EU za usklajevanje kazenskega prava. Številni
akterji znotraj športnega gibanja bi našo podporo vsekakor pozdravili.

Ne glede na to, za kakšen ukrep se bomo odločili, bomo tesno sodelovali z ustreznimi federacijami, sama
pa nameravam zelo kmalu objaviti – kot veste – sporočilo o športu, v katerem bo to vprašanje zagotovo
podrobneje obravnavano. Ne bi bilo dobro, če bi že vnaprej obsojali razpravo, ki jo moramo opraviti z vami,
Parlamentom, kot tudi s športnim gibanjem samim. Veselim se tesnega sodelovanja z vami z namenom, da
bi dosegli napredek.

Predsednik. – Prejel sem en predlog resolucije(5), predložene v skladu s členom 115(5) Poslovnika.

Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v četrtek.

Pisne izjave (člen 149)

Liam Aylward (ALDE), v pisni obliki. – V tem času komercializacije in profesionalizma se je zastopnikom
na športni sceni nemogoče izogniti. Poročilo Komisije ocenjuje, da je v EU aktivnih 6 000 zastopnikov, ki
pri prestopu igralcev in športnikov ustvarjajo promet v višini več kot 200 milijonov EUR.

Nogomet je edini šport, kjer zastopniki aktivno delujejo v vseh državah članicah EU. Nogomet je v Evropi
velik posel in ključnega pomena je, da poštena igra in integriteta predstavljata bistvo športa. Nezakonit
promet in prestop mladih igralcev preko meja predstavlja zaskrbljujoče vprašanje. Te razmere se še posebej
nanašajo na nogometne klube in iskanje novih talentov. Ocenjuje se, da je bilo v Evropo pripeljanih približno
20 000 mladih Afričanov, da bi igrali nogomet, sedaj pa v EU prebivajo nezakonito, ker niso uspeli s kariero
nogometnega igralca. Strožje čezmejno urejanje, spremljanje in minimalni usklajeni standardi za pogodbe
zastopnikov bi prispevali k reševanju teh problemov, prav tako pa je to tudi nujno, če želimo zagotoviti
integriteto nogometa.

Glede na čezmejno razsežnost tega vprašanja, pozivam Komisijo, da zavzame učinkovito in močno vlogo
ter tako zaščiti mladoletnike in zaustavi trgovaje z igralci.

20. Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik

21. Zaključek seje

(Seja se je zaključila ob 24.00)

(5) Glej zapisnik
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